
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BABY CAMERA DCS-825L 

LƯU Ý: 

Bài viết được thực hiện bằng Ipad (iOS version 9.2.1), mydlink Baby Camera Monitor version 2.02.00 (79) 

1. YÊU CẦU: 

- Điện thoại, máy tính bảng chạy trên nền Android 4.0 trở lên hoặc iOS 5.0 trở lên. 

- Kết nối wifi chuẩn N có thể truy cập được internet để tối ưu cho kết nối đến camera và cho việc quan sát từ xa. 

- DCS-825L được cấp nguồn điện và trạng thái sẵn sàng. 

2. CÀI ĐẶT: 11 bước 

 Bước 1: Dùng smart phone truy cập vào kho ứng dụng để tải và cài đặt ứng dụng miễn phí “mydlink baby 

camera monitor” 

 

 Bước 2: Chạy ứng dụng vừa cài đặt, nhấn “Set up a new camera” để bắt đầu quá trình cài đặt 

 



 
 Bước 3: Cấp nguồn điện cho camera, chọn “Next” để tiếp tục 

 

 
 Bước 4: Kiểm tra đèn nguồn PWR trên camera, chọn “Next” để tiếp tục 

 

 



 
 Bước 5: Ghi chú thông tin mật khẩu wifi ghi trên nhãn của camera cho bước tiếp theo, chọn “Next” để tiếp 

tục 

 
 Bước 6: Kết nối điện thoại/máy tính bảng vào mạng wifi của camera (myBabyCam-xxxx) 

 

 
 

 Rồi trở lại ứng dụng chọn “Next” để tiếp tục 



 

 
 

 Bước 7: Tạo mật khẩu cho camera, tối thiểu 6 ký tự, sau khi nhập xong, chọn “Next” để tiếp tục 

 

 
 



 
 Bước 8: Chọn 1 mạng wifi (truy cập internet được) trong danh sách để camera kết nối cho mục đích truy cập 

từ xa qua dịch vụ mydlink 

 
 

Nhập password của mạng Wifi đã chọn và nhấn “Next” để tiếp tục 

 

 



 
 

 Bước 9: Kết nối điện thoại/máy tính bảng vào cùng mạng wifi mà camera vừa kết nối 

 

 
 

Rồi trở lại ứng dụng chọn “Next” để tiếp tục 

 

 



 
 

 Bước 10: Ứng dụng sẽ quét tìm và kết nối với camera 

 

 
 

 Bước 11: Đăng nhập tài khoản mydlink để phục vụ việc truy cập từ xa; nếu chưa có chọn “Sign up!” để đăng 

ký 

 



 
Đăng ký tài khoản mydlink:  

Nhập địa chỉ email của bạn (sẽ là username để đăng nhập tài khoản mydlink sau này), password cho tài khoản 

mydlink, chọn “ I agree to the terms and conditions”  nhấn “Sign up” 

 

Khi hiện thông báo như sau nghĩa là tài khoản mydlink đã được tạo, hãy vào email đã dùng đăng ký tài khoản 

mydlink ở trên để kiểm tra email được dịch vụ mydlink gởi tới và kích hoạt tài khoản mydlink đã tạo theo đường link 

trong email đó! (Lưu ý: quá 7 ngày mà chưa kích hoạt thì tài khoản mydlink sẽ bị xóa; tài khoản mydlink chưa kích 

hoạt sẽ không dùng được; có thể bạn không nhận được email từ mydlink ngay tức thì, hãy chờ và kiểm tra lại) 

 



 
Nhấn nút “OK” để trở lại màn hình đăng nhập mydlink. 

Sau khi đã kích hoạt tài khoản mydlink, sử dụng thông tin khi đăng ký tài khoản để đăng nhập. 

Khi đăng nhập thành công, camera sẽ được thêm vào để bạn có thể truy cập từ xa qua internet: 

 

 

  



 
3. SỬ DỤNG: 

 

TH1. Xem trong cùng 1 mạng wifi: Khi các thiết bị kết nối cùng mạng wifi (không cần truy cập được internet = 

không dùng qua cổng kết nối mydlink) 

 

Bước 1: Mở ứng dụng 

 

 
Bước 2: Chọn “View local cameras” 

(Nếu ứng dụng đã tự động đăng nhập vào mydlink thì sign out và trở về màn hình cài đặt) 

  



 
Bước 3: Chọn biểu tượng camera để bắt đầu quan sát 

 

 
 

TH2. Kết nối trực tiếp điện thoại/máy tính bảng với camera: kết nối vào mạng wifi riêng có sẵn của camera 

(không cần các thiết bị kết nối vào 1 mạng wifi truy cập được internet = không dùng qua cổng kết nối 

mydlink) 

 

Bước 1: Nhấn và giữ nút dấu cộng (+) trên camera đến khi đèn tròn xanh nhấp nháy thì buông ra. 

Bước 2: Kết nối điện thoại/máy tính bảng vào mạng wifi riêng của camera (myBabyCam-xxxx) với password 

ghi trên nhãn của camera. 

Bước 3: làm theo các bước của TH1 

 

TH3. Xem từ xa qua internet với dịch vụ mydlink: Khi không còn ở nhà (không thể kết nối chung 1 mạng wifi 

với camera nữa), có thể sử dụng dịch vụ mydlink để quan sát. 

 

Lưu ý: 

- Đảm bảo thiết bị phải có kết nối internet để đăng nhập vào tài khoản mydlink ! 

- Điện thoại/máy tính bảng thì dùng ứng dụng; máy tính PC thì dùng trình duyệt web vào trang 

mydlink.com 

 

Bước 1: Mở ứng dụng (điện thoại/máy tính bảng) hoặc vào trang mydlink.com (PC) 

 

                           

Ứng dụng 

Trình duyệt 



 
Bước 2: Trên ứng dụng: chọn “Sign in” rồi nhập thông tin tài khoản mydlink đã đăng ký ở màn hình kế tiếp 

               Trên trình duyệt: nhập thông tin tài khoản mydlink đã đăng ký rồi nhấn nút “Sign in” 

Bước 3: Chọn biểu tượng camera để bắt đầu quan sát 

 
 



 
4. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG:  

 

Live View 
(Xem trực tiếp) 

Playback 
(Xem lại hình ảnh được 

lưu ở thẻ nhớ) 
Settings 
(Cài đặt) 

Alerts 
(Các thông 

báo sự kiện: 
chuyển động, 

âm thanh, 
nhiệt độ ) 

Record 
(Quay phim) 

Snapshot 
(Chụp hình) 

Hình ảnh sẽ được lưu vào thẻ nhớ, riêng iphone/ipad 
được lưu vào máy ở mục Photos khi không có thẻ nhớ 

Mute 
(Tắt loa) Volume 

Mode 
(Ngày/Đêm) 

Quality 
(Chất 

lượng hình 
ảnh) 

Micro 
(Tắt/Mở) 

Bright 
(Độ sáng) 

Music 
(Nhạc) 



 
 

 Settings: là nơi cài đặt/chỉnh chi tiết các chức năng 

 

  

Các thông tin về camera 
(có chức năng đồng bộ thời gian camera với thiết bị) 

Cài đặt chức năng theo dõi sự thay đổi về: 

Nhiệt độ 

Âm thanh 

Chuyển động 

Tắt/Mở Chi tiết 

Chọn âm báo khi có sự kiện xảy ra 

Đẩy thông báo từ camera đến thiết bị di động 

Cài đặt giờ phát bài hát ru 

Tắt/Mở âm thanh nền 

Tắt/Mở nhạc khi camera khởi động 

Tắt/Mở các đèn trên camera 

Format thẻ nhớ 
(tất cả dữ liệu trong thẻ nhớ sẽ bị XÓA !) 



 

 Thay đổi bài hát cho camera: 
- Bản thân camera có sẵn 5 bài hát ru. Mặc định camera dùng 5 bài hát ru này (khi nhấn nút Nhạc trên 

camera hay trong ứng dụng) 

- Có thể thay 5 bài hát ru này bằng các bài hát lưu trong thẻ nhớ 

- Ứng dụng quyết định việc nguồn nhạc để phát (trong máy với 5 bài hát ru hay thẻ nhớ)  nút Nhạc trên 

camera sẽ phát nguồn nhạc đã được chọn trong ứng dụng 

 

1. Cách chép nhạc vào thẻ nhớ: 

Lưu ý: chỉ hỗ trợ file MP3 

Bước 1: tháo thẻ nhớ khỏi camera (không cần tắt camera) 

Bước 2: gắn thẻ nhớ vào thiết bị (PC, thiết bị di động) chứa các file nhạc mp3 cần chép 

Bước 3: tạo thư mục "music" ngay thư mục gốc của thẻ nhớ (nếu chưa có) 

(VD: trên PC nhận thẻ nhớ là ổ F, thì vị trí thư mục “music” phải là F:\music) 

Bước 4: chép các file nhạc mp3 vào thư mục “music” 

Bước 5: tháo thẻ nhớ ra khỏi thiết bị và gắn trở lại vào camera 

2. Cách phát nhạc từ thẻ nhớ (thay đổi các bài hát ru mặc định của máy): 

Bước 1: Trên ứng dụng chọn nút Nhạc 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

5 bài hát ru trong máy 
Khi chọn thì camera sẽ coi 
đây là nguồn nhạc  Nhấn 

nút Nhạc trên camera, sẽ hát 
5 bài hát ru này 

Nhạc trong thẻ nhớ 
Khi chọn thì camera sẽ coi 
đây là nguồn nhạc  Nhấn 

nút Nhạc trên camera, sẽ hát 
nhạc trong thẻ nhớ 



 
 

Bước 2: kéo thanh bài hát qua trái để thấy nút SD và nhấn chọn SD 

 

 
 

Bước 3: nhấn chọn bài hát trong thẻ nhớ để phát 


