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Aplikácia FreeIP pre online prezeranie záznamov z NVR a XVR zariadení Longse.
Po nain talovaní a spustení máte na displeji (obr.1). Je nutné sa zaregistrova  e-mailovou 
adresou a heslom (heslo nemusí by  toto né s heslom emailu) a prihlási  sa Login  

(obr.2). V prípade ak povo ujete viacerým u ívate om monitorovanie kamerového systému, musia sa 
prihlási  rovnakými prihlasovacími údajmi (email + heslo). Po prihásení máte úvodné menu (obr.3). 
Zvo te Device  pre pridanie zariadenia.

PRIDANIE ZARIADENIA
Zvo te v spodnej asti 
obrazovky Add device  
pre pridanie zariadenia 
(obr.4).

Pre spojenie P2P (so 
sériovým íslom zariadenia) 
zvo te SN Add  (obr.5).
Ak máte statickú IP adresu, 
mô ete zvoli  IP/DDNS .

Skenovacím okienkom 
nasnímajte QR kód v 
zariadení (obr.6), alebo 
zvo te Input  a vypl te 
sériové íslo.



Do prvého riadku vpí te 
sériové íslo zariadenia 
SN  (alebo sa zobrazí 

oskenované z QR kódu). 
alej prihlasovacie meno 

(admin alebo u ívate ), 
alej heslo (obr.7). Odo lite 

Submit .

Zvo te Device name  pre 
vyplnenie názvu 
zariadenia.

Otvorí sa vám okno pre 
zadanie názvu zariadenia, 
vypl te pole (napríklad 
Firma ) a zvo te 
Complete  (obr.9).
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Mô ete si vybra  do ktorej 
skupiny zariadenie 
priradíte v riadku Grouping.
Nakoniec zvo te 
Complete  (obr.10).
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Po pridaní zariadenia do 
zoznamu sa vám v spodnej 
asti zobrazí oznámenie 
Successfully added  

(obr.11).

Zobrazia sa informácie o 
zariadení. Vo bou Delete 
this device  mo ete 
zariadenia odstráni  zo 
zoznamu (obr.12).



Pridanie zariadenia (obr.5) 
ak máte statickú IP adresu, 
mô ete zvoli  IP/DDNS . 
Pokra ujte vyplnením 
v etkých údajov a zvo te 
Save  (obr.13).
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ONLINE PREZERANIE
V úvodnom Menu zvo te 
Preview  (obr.14).

V náh ade vám spustí 
obrazy kamier. Dotykom na 
niektoré z okien si mô ete 
zvoli  rôzne kamery alebo 
záznamníky (obr.15).

V tomto okne si zvolíte 
zariadenie a kamery ktoré 
chcete sledova  a vo bou 
Preview  sa presuniete do 

náh adu (obr.16).
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V náh ade si dvojitým 
uknutím na okienko 

náh adu zvä íte kameru 
na celý displej. Ni ie si 
zvolíte výberom ísla po et 
náh adových okien (obr.17).

PREHRÁVANIE ZÁZNAMU
Na al ej strane

Po et kanálov
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PREHRÁVANIE ZÁZNAMU
V úvodnom Menu zvo te 
Playback  (obr.18).

V náh ade vám spustí 
obrazy kamier. Dotykom na 
niektoré z okien si mô ete 
zvoli  rôzne kamery alebo 
záznamníky (obr.20).

V tomto okne si zvolíte 
zariadenie a kamery ktoré 
chcete sledova  a vo bou 
Preview  sa presuniete do 

náh adu (obr.21).
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Ozna te jednotlivo okno 
náh adu a posunom si 
nastavte as na asovej 
osi pre jednotlivé 
náh adové okná (obr.22).
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V hornej li te vpravo zvo te 
Ikonku kalendáru  a 

nastavte dátum ktorý si 
chcete prezrie  (obr.19). 
Potvr te OK.
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