
 

 

Untuk pengunaan pertama kali, tekan tombol register. 

 

 

 

 

 

 



 

Anda bisa melakukan registrasi menggunakan nomor telpon atau email. 

Caranya cukup menekan tombol “Register by phone/email” di pojok kanan atas layar. 

Kemudian, masukkan email/no handphone anda, dimana anda akan mendapatkan kode verifikasi. 

Masukkan kode verifikasi yang anda terima untuk melanjutkan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Setelah registrasi selesai, anda akan masuk ke halaman home screen, dimana anda dapat 

menambah perangkat, melakukan pengecekan, dll. 

Untuk menambahkan perangkat kamera, anda bisa mulai dengan menekan tombol “Add Device” 

atau tombol “+” yang terletak pojok kanan atas layar. 

 

 

 

 



 

Di halaman penambahan perangkat, anda bisa melihat berbagai macam alat, dan metode 

penambahan perangkat, seperti manual, otomatis, scan qr. 

 

Dalam hal ini, kita menggunakan penambahan manual, karena kita hanya akan menambahkan 

perangkat kamera IP Brica Nova BN-1 / BN-2 

 



 

Pada tab di bagian kiri laya, tekan “Security & Sensor” kemudian, tekan “Smart Camera” untuk 

memulai proses penambahan perangkat Brica Nova BN-1 / BN-2 

 

 

 

 



 

Akan muncul layar ini ketika anda menekan “Smart Camera” pada layar sebelumnya, tekan tombol 

“Next step” untuk melanjutkan. 

 

 

 

 



 

Pastikan smartphone anda saat ini terhubung ke jaringan WiFi, dan memiliki akses internet. 

Di layar, akan otomatis menampilkan WiFi yang terhubung pada smartphone anda, harap 

masukkan password WiFi tersebut, dan tekan “Confirm” untuk melanjutkan. 

 

 

 



 

Siapkan kamera, dengan menekan tombol, continue, anda akan mendapatkan kode QR pada layar, 

dimana kamera akan digunakan untuk memindai kode tersebut. 

Pastikan jarak antara kamera dengan smartphone sejauh 15 – 20 cm agar, kamera dapat 

memindai kode QR. 

 



 

Jika proses pemindaian kode QR oleh kamera berjalan sempurna, maka akan terdengar bunyi pada 

kamera yang menunjukkan bahwa kamera telah berhasil memindai kode QR, tekan tombol “heard 

the beep” untuk menyelesaikan. 

 

 

 



 

Anda tinggal menunggu untuk penyelesaian proses sebelum kamera dapat digunakan. 

Di layar berikutnya anda hanya perlu memasukkan nama kamera, dan memilih posisi tempat 

kamera berada. 

 



Layar utama pada saat kamera sudah terhubung: 

 

1. Tekan untuk masuk ke menu pengaturan 

2. Menunjukkan kekuatan signal kamera 

3. Tekan untuk full-screen 

4. Tekan untuk mengubah resolusi video (SD / HD) 

5. Tekan untuk mengaktifkan mic kamera 

6. Tekan untuk mengambil foto 

7. Tekan untuk berbicara (suara anda akan terdengar pada speaker kamera) 

8. Tekan untuk merekam video 

9. Tekan untuk masuk playback 

10. Tekan untuk pan dan tilt kamera (Hanya berlaku untuk tipe BN2) 

11. Tekan untuk mengaktifkan alarm 

Note: Jika anda tidak berlangganan jasa penyimpanan menggunakan cloud atau kartu memori 

tidak terpasang, makan ketika anda mengambil foto atau merekam video, otomatis akan 

tersimpan pada smartphone anda, motion detection recording tidak akan aktif jika tidak ada kartu 

memori terpasang atau tidak berlangganan cloud service. 

 



Cloud service 

 

Untuk mengaktifkan dan berlangganan jasa cloud service, anda cukup menekan tombol cloud 

service seperti gambar diatas untuk masuk ke menu tersebut. Jasa cloud service adalah jasa 

berbayar, segala hal yang dapat terjadi pada data anda yang tersimpan di layanan tersebut adalah 

diluar tanggung jawab brica Indonesia. 

 

 

 

 

 



Menu Pengaturan: 

 

1. Tekan untuk mengganti nama 

2. Tekan untuk membagi akses ke kamera 

3. Tekan untuk melihat informasi perangkat 

4. Tekan untuk mengatur fungsi echo 

5. Tekan untuk masuk ke menu pengaturan fungsi dasar 

6. Tekan untuk mengatur tingkat sensitifitas deteksi gerak 

7. Tekan untuk masuk ke pengaturan kartu memori 

8. Tekan untuk mengaktifkan/mematikan fungsi tracking gerakan 

9. Tekan untuk masuk ke menu servis tambahan 

10. Tekan untuk mengirim pesan dan saran kepada developer 

11. Tekan untuk melihat informasi firmware perangkat 

 

 

 



Menu pengaturan fungsi dasar 

 

Flip Screen: Nyalakan untuk memutar layer. 

Speech Method: gunakan untuk mengatur antara one-way talk atau two-way talk. 

 

 

 

Halaman berikutnya adalah mengenai motion detection (deteksi gerak) 

 

 

 

 



Pengaturan fungsi Motion Detection 

 

Motion detection alarm switch: nyalakan untuk mengaktifkan fungsi motion detection (deteksi 

gerak) 

- On for the whole day: fungsi motion detection akan hidup sepanjang waktu 

- Schedule: Fungi motion detection hanya akan hidup pada jam yang telah ditentukan. 

 

Low, Medium, High Sensitivity: Mengatur tingkat sensitifitas deteksi gerak. 

 

 



Pengaturan Memory Card 

 

SD Card recording on/off switch: toggle untuk mengatur apakah kamera menyimpan data rekaman 

ke kartu memori yang terpasang atau tidak. 

Select a recording mode 

- Event Recording: Kamera hanya akan merekam dan menyimpan rekaman ketika adanya 

event yang terjadi seperti terdeteksinya gerakan, dll 

- Non-stop recording: kamera akan merekam terus menerus tanpa terkecuali hingga 

memori penuh, dimana klip rekaman paling tua akan dihapus untuk memberi ruang bagi 

klip rekaman terbaru. 

Format Memory Card: menghapus semua data pada kartu memori. 



Fungsi Motion tracking 

 

Jika dihidupkan, kamera akan berputar mengikuti sumber gerakan yang terdeteksi 


