
Mặt sau

Mặt trước

Microphone

Card mạng

Đèn Led hỗ trợ hồng ngoại

Nguồn

Khe cắm thẻ nhớ

Ăng ten Wi-Fi

Quang trở

Kết nối thiết bị Camera

Kết nối các thiết bị điện

Kết nối nguồn điện với Camera - Kết nối mạng với Camera

Kết nối nguồn điện với ổ cắm - Kết nối dây mạng với switch mạng 

Cách lắp chân đế Camera

Gắn cố định camera với phần khung tùy chỉnh có sẵn bằng ốc vít và neo trên tường. Bạn có 
thể đặt camera hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới đều được.

Tường được làm từ những chất liệu khác nhau sẽ đòi hỏi ốc vít và nở trên tường khác 
nhau. Chọn sử dụng loại phù hợp với bề mặt tường mà bạn sẽ gắn camera. Vít và nở có 
sẵn trong hộp phụ kiện được sử dụng cho tường thạch cao. Vui lòng cẩn thận khi khoan 
lỗ trên tường có dây/dòng điện đang hoạt động.
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A.Kết nối mạng và nguồn điện

Cách kết nối Wifi cho thiết bị Camera

Các thao tác kết nối Camera BEN-910IP với điện thoại - máy tính 

C. Chọn tools (1) => Shake(2)
Sau đó lắc điện thoại.
Bấm tiếp View (3). Nhập mật khẩu khi được hỏi (Mặc định là 123).
Chú ý: Điện thoại phải kết nối wifi cùng mạng với camera.

B.Tải phần mềm
Phần mềm dùng để xem camera BEN-910IP là 2cu, có thể tải về từ CH 
Play(Android) hoặc APP Store(iOS). Sau khi tải phần mềm, bạn cần đăng 
nhập lần đầu tiên bằng cách bấm LOGIN. Nếu chưa có tài khoản, cần đăng 
ký trước khi đăng nhập (REGISTER).

B1: Nhấn vào tên 
thiết bị, chọn Setting

B2: Nhấn vào 
Network Setting

B3: Chọn tên bộ phát 
Wifi để kết nối

B4: Ấn OK B5: Nhập mật khẩu 
Wifi và ấn OK

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể xem hình qua mạng Wifi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAMERA WIFI

WWW.BENCO.VN
HOTLINE: 1900 636 497

BEN- 910IP



How to connect wifi to Camera

Behind

Front

Microphone

10/100 Ethernet

IR LED

5V Power

Micro SD Card Slot

Wi-Fi Anttena

Day/ Night Sensor

Kết nối thiết bị Camera

Outlet Connection

Connect ethernet cable and DC power connector to your camera

Connect the power adapter to an outlet and connect the ethernet cable to your router.

Mounting Bracket

Mount the optional bracket using screws and wall anchors. You can position the camera 
right-side up or upside down.

3

A. Connect Network and Power Source

Steps to connect BEN 910-IP with mobile phones - tablets

C. Select "Tools" (1) => Shake (2)
Then shake your phone
Then Click "View" (3). When prompted, enter your password ( the default settings are 123)
Note: The phone must be on the same subnet as the camera

B. Download Software
The software used to view BEN-910IP is 2cu, which can be downloaded from 
CH Play (Android) or APP Store (iOS). After downloading this software, you 
need to login for the first time by clicking LOGIN. If you don't have an account, 
please register before using (REGISTER).

Step 1: Press the device 
name  (Press the Settings 
button)

Step 2: Then please click 
on “Network Setting"

Step 3: Select your wifi 
transmitter to connect

Step 4: Click "OK" Step 5: Enter the Wifi 
password and click OK

After completing the above steps, you can see via Wifi networks...

USER MANUAL

WWW.BENCO.VN
HOTLINE: 1900 636 497

BEN- 910IP

Di�erent wall materials require di�erent screws and 
anchors. Use the appropriate type for your mounting 
surface. Drywall screws ad anchors have been provided. Use 
caution when drilling holes in walls that may contain live 
electrical wires


