
After the device is connected, you can view real-time 
monitoring, and take a picture, record a video, speak, set up 
and make other operations on your mobile phone. 
(figure 20-21)

1. Voice button: Click to turn on /off the voice

2. Talkback button: Press and hold this button to talk with the 

camera.

3. Capture button: Click to fast capture (save in the settings 

directory Album Book option).

4. Sharpness button: Click to adjust the Resolution pixel for 

real-time video monitoring (HD/SD)

5. Record button: Click to start recording, click the button 

again(stored in the set the directory of the album option).

6.Set button: Click this button to set the camera-related functions.

7. Playback button: Click to enter the playback page, you can view 

the camera SD card video file.

8. Message push button: click enter page, and you can check the 

alarm and other information pushed by the camera.
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HD WiFi Camera

   Model: CH-4533

Before using the product, please read the guide carefully to avoid
any damages to the product in virtue of faulty operation or misuse.
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Quick Start Guide

Package List

 USB cable  Power adapter     Quick Guide Screws

 The picture is only for reference and the real object shall prevail.

RESET(Press
 'RESET'button )

DC5V power socket

Appearance

Pilot lamp

Light sensor 

Camera Lens

 Camera 

2
1. Find the power interface behind the product and power on the 

    camera,The indicator will turn on.

2. Please make sure the camera and smart phone are connecting to 

    the same 2.4GHz band WiFi.

Connect to the power supply4  

Indicates that power failure or network not 
connected.

Red indicator 
remains

Red indicator 
flashes

Indicates that camera is connecting to 
network.

Green 
indicator 
flashes

Indicates the router connected 
successfully (no Internet).

Green 
indicator 
remains

Indicates the camera is connected to 
server and working well.

Camera Indicator Instruction
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Micro TF card slot

Front

HD WiFi Camera

   Model: T5826HAA/HDA

Before using the product, please read the guide carefully to avoid
any damages to the product in virtue of faulty operation or misuse.

Quick Start Guide
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 Preparation for Installation

Installation3

Android IOS

1. 2.4G wireless router is required；

2. Support Android 4.44 and above, iOS 9.0 and above；

3.Download APP: Please select one of below two methods to download 

the APP, then complete the installation and account registration，   

A：Scan the QR code to download APP

4. Add a device: Open the APP home page.click the “Add Device”  

icon to connect your camera. According to the settings guide in the APP, 

you can configure multiple cameras at the same time.

B：Search the APP name “GOSCOM” on the Google play or App Store

Remark: The APP interface may be upgraded and adjusted at any 
time, subject to app as its actual basis without prior notice

7  Technical Parameters

※�All parameters change without prior notice. The finial right of 
interpretation is reserved by the company.

Resolution

Video Format

Wireless Transmission

Night Vision

Remote Intercom

Power Input

Alerts

APP

Waterproof Standard

Working Temperature

Storage

Scan QR code to add Add Friends to Share(added by multiple users)

1.Click “     ” setting icon→Click “     ” share with friends,then input 

“GOSCAM” account of your friend and confirm. (figure 22-24) 

- -08 -09- -12--11-

1. Click “ Add camera”, scan the QR code on the camera,then you will 

hear a“ Beep” prompt tone if successful,reading the prompt carefully 

and choose “ Add by QR code” then click next step. (figure 11-13)

Note: Before scanning the code,

please take attention to check 

whether the indicator light of the 

camera flashes a red light.If not,

please press the RESET button with 

a needle for about 1 second to see 

the red light flashing and the 

camera enters configuration 

mode (figure 14).

2. Configure WIFI, input WiFi name and password, then click next 
step. Place the QR code in front of the camera according to the 
prompt, with a distance of about 10 ~ 20cm. If scanning succeeds, 
you will hear“ Beep” twice(figure 15-17).

3. After scanning,the camera will connect router.When you see that 
the indicator on the device turns from blinking green to be steady on, 
it indicates that the device is connected. (figure 19)

If other users want to add the camera:

Delete Friend Sharing

If you want to delete the camera that has 
been shared with other friends:

Function details

-13-

1280*720P

H.264

802.11b/g/n 2.4GHz Wifi

Infrared

Two-way audio

5V   1A

Motion detection

Android 4.44 and above,

IOS 9.0 and above

For indoor USE only

-10C°- +50C°

Built-in Micro TF card slot, Max 
support 32GB

-14-

Note: This equipment has been tested and found to comply with

 the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the 

FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a residential 

installation. This equipment generates, uses and can radiate 

radio frequency energy and, if not installed and used in 

accordance with the instructions, may cause harmful 

interference to radio communications. However, there is no 

guarantee that interference will not occur in a particular 

installation. If this equipment does cause harmful interference 

to radio or television reception, which can be determined by 

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try 

to correct the interference by one or more of the following 

measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

    that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

    help.

Changes or modifications not expressly approved by the party 

responsible for compliance could void the user's authority to 

operate the equipment. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 

subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this 

device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

 
FCC Certification lnfo
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Waste electrical products should not be 

disposed of with household waste. Please 

recycle where facilities exist. Check with 

your local authority or retailer for recycling 

advice.

EU Environmental Protection

Hereby, we declares that this device is in compliance with the 

essential requirements and other relevant provisions of 

Directive 2014/53/EU.

Notice: Observe the national local regulations in the location 

where the device is to be used. This device may be restricted for 

use in some or all member states of the European Union (EU).

Add by WIFI

TIP: For user ID registration, please use an effective email 

address, (example XXXX@gmail.com), in order to retrieve 

the password.

(figure 1)

Step 1: Tap the “GOSCAM” APP icon to open it;

Step 2: Use email address for user ID registration (figure 2);

Step 3: After registration, enter the email address and then

password to log in (figure 1)

 Register/Login

1. Click “ Add camera”, scan the QR code on the camera,then you 

will hear “ Beep” twice if successful,reading the prompt carefully 

and click next. (figure 3-5)

（figure 3） （figure 4）
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（figure 5）

2.WIFI configuration.Input WiFi name and password,then click 
next step. Note:The device does not support 5G Wi-Fi network; 
if this is not your desired network,click to toggle(figure 7-8).

3. After the network configuration is completed,the camera 
will connect router.When you see that the indicator on the 
device turns from blinking green to be steady on, it indicates 
that the device is connected. (figure 10)

Operation6  

Made in China

HD4

5

6
7
8

Note: Before scanning the code,please 

take attention to check whether the 

indicator light of the camera flashes 

a red light.If not,please press the RESET 

button with a needle for about 1 second 

to see the red light flashing and the 

camera enters configuration 

mode (figure 6).
(figure 2)

（figure 6）

（figure 7） （figure 8）

（figure 9） （figure 10）

（figure 11） （figure 12） （figure 13）

（figure 15） （figure 16） （figure 17）

（figure 14）
（figure 18） （figure 19）

（figure 20） （figure 21） （figure 22） （figure 23） （figure 24）

（figure 25）

（figure 26） （figure 27） （figure 28）

1.Click “     ” setting icon→Click “     ” share 

with friends,then click the “Delete” button 

on the right side of the camera.(figure 25)

Device Unbinding

1.Click “     ” setting icon→Click “Delete Device” and confirm. 

(figure 26-28)

If you want to delete the added camera:

HD WiFi מצלמת

   CH-4533: דגם

טרם השימוש במוצר, אנא קראו 

מדריך להתחלה מהירה

ראוי. מהפעלה שגויה או שימוש לא מכל נזק שהוא למוצר כתוצאה את המדריך בזהירות בכדי להימנע 

1
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רשימת מרכיבי החבילה

USB מתאם חשמל� כבל ברגים  

מצלמה 

מדריך הפעלה  

HD WiFi Camera

   Model : CH-4533

Before using the product, please read the guide carefully to avoid
any damages to the product in virtue of faulty operation or misuse.

Quick Start Guide

מהירה   

 .התמונה להמחשהבלבד 
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אתחול (לחץ על

שקע חשמל

נראות

נורית

חיישן אור

עדשת מצלמה

2

פתח כרטיס  

כפתור האתחול)

TF מיקרו 

DC5V
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מאפיינים טכניים�3

1280*72OP

H.264

802.11b/g/n 2.4GHz Wi-fi

אינפרה-אדום

אודיו דו-כיווני

5V   1A

איתור תנועה

אנדרואיד – 4.4 ומעלה

לשימוש פנימי בלבד

מעלות צלזיוס עד

רזולוציה

פורמט וידיאו

תמסורת אלחוטית

ראיית לילה

אינטרקום מרוחק

קלט חשמל

התראות

גרסה

סטנדרט הגנה

טמפרטורת

אחסון
Tfפתח כרטיס מיקרו
מובנה, תמיכה מרבית

32G

ומעלה  IOS – 9.0

ממים

50מעלות צלזיוס10- עבודה

הכנה להתקנה�

התקנה 4
2.4Gומעלה IOS 9.0 אייפון .1

תמיכה בטלפון באנדרואיד 4.4 ומעלה,או2.
ומעלה IOS 9.0 אייפון

הורידו את הישומון (אפליקציה). אנא בחרו3.
באחת בשתי השיטות המפורטות מטה כדי 
להוריד את הישומון והשלימו את ההתקנה
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IOS  אנדרואיד

ואת ההרשמה לחשבון.
כדי להוריד את QR -סירקו את קוד ה .א

הישומון. 

”GOSCAM“ חפשו את הישומון
בחנות האפליקציות או בגוגל-פלי 

הערה: ממשק הישומון עשוי להתעדכן
ולהשתנות בכל זמן, נתון לגרסה המקורית,

ללא התראה מוקדמת
הגדרת מצלמה: פתחו בטלפון את הישומון4.

”Add Camera“אפליקציה). הקליקו על)
הצג את הקוד שבגב המכשירה כלפי

הטלפון והפעל בהתאם להוראות. אתם
יכולים לקבוע תצורה של מספר מצלמות

באותו הטלפון. 

ב.

התחברו לאספקת החשמל 5  

בקר (נורית לד) המצלמה
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6

.2

חברו את כבל ההזנה לחלק השחור
בגב המצלמה והדליקו את המצלמה. 

הציין יידלק. 

אנא וודאו כי המצלמה והטלפון החכם
WI-FIמתחברים לאותו תחום ה-

2.4G

.1

מצביע על כשל בחשמל
או על חוסר חיבור

לרשת

הבקר
האדום 

נשאר דולק

מצביע על פעולת חיבור
המצלמה לרשת

הבקר
האדום 
מהבהב

מצביע על חיבור מוצלח
של הנתב (ללא

הבקר הירוק

אינטרנט)מהבהב

מצביע על כך 
שהמצלמה מחוברת

הבקר הירוק 

נשאר דולק
לשרת ועובדת היטב
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FCC מידע על אישור

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא כעומד בהגבלות
בהתאם לחלק .B למתקנים דיגיטליים מסוג
הגבלות אלה מתוכננות .FCC בחוקי ה- 15

לסיפוק הגנה סבירה מהפרעות מזיקות 
בהתקנה ביתית. ציוד זה מחולל , משתמש 

ומסוגל לשדר אנרגיית תדר רדיו. במידה
והמכשיר לא יותקן ויתבצע בו שימוש בהתאם

להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה
לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערבות לכך שלא

תחול הפרעה בהתקנה מסוימת. אם מכשיר
זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או
טלוויזיה, הניתנת לבדיקה באמצעות הדלקה

וכיבוי של המכשיר, יש לנסות ולתקן את
ההפרעה על ידי אחד או יותר מהאמצעים

הבאים: 

כוונון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת .
.הקליטה 

הגברת ההפרדה בין הציוד לנתב .
חיבור המכשיר לשקע של מעגל חשמלי . .

אחר מהמעגל שאליו מחובר הנתב.

ייעוץ עם המוכר או עם טכנאי רדיו /  .
טלוויזיה מנוסה. 

שינויים או התאמות שלא מאושרות רשמית
ולא מבוטאות על ידי הצד האחראי על מילוי 

הדרישות עשויות לבטל את סמכות המשתמש
להפעיל את הציוד.

מכשיר זה נענה להנחיות חלק 15 של חוקי ה-
ההפעלה חשופה לשני המצבים הבאים .FCC

מתקן זה עשוי לא לגרום להפרעה מזיקה .1
מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה .2

שמתקבלת, כולל הפרעות שעלולות להביא
להפעלה לא רצויה. 
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הגנה סביבה

יוצר בסין 

בזאת, אנו מצהירים כי מכשיר זה הוא
בהתאמה לדרישות ההכרחיות ולהתניות

EU/2014/53 רלוונטיות אחרות של הנחיה

הערה: הבחינו בחקיקה המקומית הלאומית
במיקום בו עתיד להתקיים השימוש במוצר.

מכשיר זה עלול להיות מוגבל לשימוש בכמה
או בכל המדינות החברות בארגון האירופי 

.(EU)

אין להשליך פסולת מוצרים אלקטרוניים
עם פסולת ביתית. אנא מחזרו במתקנים
מתאימים. פנו אל הסמכות המקומית או

עם הקמעונאי לעצות מיחזור.

הוראות בטיחות לספק כוח / מטען:  

מנעו חדירת מים או לחות. הרחיקו אותו מטמפרטורות
קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח

לשמש. הרחיקו אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים
דלוקים, להבה גלויה וכו'. 

מנעו נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן  
על המטען. חברו אותו רק לשקע המספק את רמת מתח

המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי,  
אל תנתקו את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחזו

במטען ומשכו אותו מהשקע. ודאו שהכבל מנותב כך שאין  
סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.

בתחליפים לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים
לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות

בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליךהמשתמש.
הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום 

החשוף לשמש, גשם וכו' 
ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את 
אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו  

לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק, אתם עלולים
להתחשמל או להיפצע! 

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן  
לשימוש! יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה

מרשת החשמל. 

(תרשים 1) 

(תרשים 3) (תרשים 4) 
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(תרשים 5) 

6  

(תרשים 2)

(תרשים 6)

הפעלה

הרשמה / התחברות

"GOSCAM"שלב 1: לחצו על סמל יישומון 
כדי לפתוח אותו.

שלב 2: השתמשו בכתובת הדואר האלקטרוני.
לטובת הרשמה עם מספר משתמש (תרשים

.(2
שלב 3: לאחר ההרשמה, הכניסו את כתובת 

הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה כדי להתחבר
1).תרשים 

עצה: עבור הרשמה עם מספר משתמש, יש
להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני תקפה

,כדי (exampleXXX@gmail.com:לדוגמה(

הוספה באמצעות
.1

WI-FI
לחצו על "הוסף מצלמה", סירקו את קוד

"ביפ"על המצלמה, עד להישמעORה-
פעמיים במידה וההוספה מוצלחת, תוך

”הבא“.קריאת ההנחיות בעיון, ולחצו על

טרם סריקת הקוד, יש להקדיש תשומתהערה:
לב לאם הלד של המצלמה מהבהב באור

אדום. במידה ולא עושה
זאת, יש ללחוץ על 

כפתור האתחול

(RESET) עם מחט
במשך שנייה אחת
לערך, כדי להביא

להבהוב האור האדום
ולכניסת המצלמה למצב

”הגדרות תצורה“
.6)(תרשים

- -07

(תרשים 7)     (תרשים 8)    

(תרשים 9)            (תרשים 10)  

- -08-09-

תרשים 15) 
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3
2

1

הוסיפו חברים כדי לשתף (נוסף על ידי

-12- -11-

במידה ומשתמשים אחרים מעוניינים להוסיף

מחקו שיתוף עם חברים

במידה ותרצו למחוק מצלמה ששותפה עם

פרטי תפקוד

HD4

5

6
7
8

תרשים

（figure 25）

1.Click “     ” setting icon→Click “     ” share 

with friends,then click the “Delete” button 

on the right side of the camera.(figure 25)

מחיקת מצלמה
הכניסו את שם רשת ה-WI-FI.תצורת2.

והסיסמה. אז, לחצו על "הצעד  WI-FI
הבא". הערה: אין אפשרות להתחבר

בחר ברשת הרצויהWI-FI 5G.ברשתות
על ידכם, לחצו כדי להחליף בין המצבי ם

7-8).(תרשימים

מושלמת,   WI-FIה-לאחר שתצורת
המצלמה מתחברת לנתב. כשהלד על 

.3

המכשיר עובר מהבהוב אור ירוק לאור
ירוק יציב ורציף, דבר זה מעיד על כך

.10((תרשיםשהמכשיר מחובר

להוספהORסירקו קוד

לחצו על "הוסף מצלמה", סירקו את קוד
לשעל המצלמה, עד להישמע צליORה-

תוך קריאה בעיון של ההנחיות, ”ביפ“

אז, לחצוOR“.ובחרו ב"הוסף על ידי קוד
.11-13(תרשימים(על הצעד הבא

(תרשים 11) (תרשים 12) (תרשים13)

טרם סריקת הקוד, יש להקדישהערה:
 תשומת לב האם הלד של המצלמה מהבהב 

באור אדום. במידה ולא
עושה זאת, יש ללחוץ על

כפתור האתחול
(RESET)עם מחט

במשך שנייה אחת
לערך, כדי להביא

להבהוב האור האדום
ולכניסת המצלמה למצב 

תצורה

(תרשים 14)

(תרשים 14)

קבעו את תצורת ה- .2,WI-FIהכניסו את שם
מוולחצו על הצעד הבא. מקWI-FI,רשת ה-

ממול המצלמה, בהתאם ORה- את קוד
להנחיות, במרחק של 10 ~ 20 ס"מ. במידה 

והסריקה הצליחה, תשמעו "ביפ" פעמיים
(15-17תרשימים ).

) )) 16תרשים )) 17תרשים

)) 18תרשים )) 19תרשים

לאחר הסריקה, המצלמה תתחבר לנתב. .3
כשתראו שהציין על המכשיר עובר מהבהוב אור 
ירוק להארה יציבה ורציפה, דבר זה מעיד על כך

((שהמכשיר מחובר. 19תרשים

לאחר שהמכשיר יתחבר, תוכלו לנטר בזמן
אמת, לצלם, להקליט וידיאו, לדבר, להגדיר

ולבצע פעולות נוספות במכשיר הנייד שלכם. 
20-21(תרשימים ).

)) 20תרשים )) 21תרשים

כפתור קול: לחצו על כפתור זה כדי להדליק ולכבות את הקול.1.
לדבר עם המצלמה.כפתור טוקבק: לחצו על כפתור זה והחזיקו כדי .2

כפתור תפיסה: לחצו על כפתור זה כדי לצלם .3
ההגדרה). במהירות (שמרו באפשרות אלבום הוראות

כפתור חדות: לחצו על כפתור זה כדי לכוונן את .4
(HD-SD).הרזולוציה עבור בקרת וידיאו בזמן אמת

כפתור הקלטה: לחצו על כפתור זה כדי להתחיל .5
להקליט. לחצו על הכפתור שנית (מאוחסן בסט

ההוראות של אופציית האלבום).
כפתור הגדרה: לחצו על כפתור זה כדי להגדיר .6

את התפקודים הנוגעים למצלמה. 
כפתור הפעלה חוזרת: לחצו על כפתור זה כדי .7

להיכנס לעמוד ההפעלה החוזרת, שם ניתן לראות
המצלמה. של SD-את תיקיית הווידיאו של כרטיס ה

כפתור הודעה לחיץ: לחצו על עמוד הכניסה. תוכלו .8
לבדוק את האזעקה ומידע נוסף המגיע

מהמצלמה.

משתמשים רבים).

את המצלמה:
לחצו על-1.   לחצו על סמל ההגדרות 

כדי לשתף עם חברים, הכניסו את חשבון ה-
.שלכם של חברכם ואשרו  “GOSCAM”

(22-24).תרשימים

(22           ) (           23)תרשים (           24)תרשים

חברים אחרים:

לחצו על סמל .1
לחצ ההגדרות שיתוף עם  ו על-

”מחיקה“ל כפתור החברים. אז, לחצו ע
בצד הימני של המצלמה (תרשים 25).

אם תרצו למחוק את המצלמה שנוספה:
לחצו על סמל ההגדרות   - לחצו על

תרשימים(                26-28)ואשרו.”מחק מכשיר“

(           26)תרשים (           27)תרשים (           28)תרשים
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