
Instrukcja dodawania urządzeń serii Point do chmury (P2P) 

 

I. Tworzenie konta 

 

1. W pole wyszukiwania w przeglądarce internetowej wpisać adres www.star4live.com 

 

2. Kliknąć Sign up 

 

3. Wypełnić pola: 

- Username: nazwa użytkownika, który będzie się logował do chmury 

- Password: hasło dla powyższego użytkownika 

- Confirm: ponownie wpisać hasło dla potwierdzenia 

- Email: wpisać adres skrzynki pocztowej, na którą będą wysyłane wiadomości z chmury 

 

4. Teraz należy kliknąć przycisk Acquire 

- po chwili na skrzynkę pocztową (Email podany w poprzednim punkcie) powinien przyjść mail z 

kodem weryfikacyjnym, należy go przepisać do pola: Verification Code. 

5. Kliknąć Sign up 



 

II. Logowanie do chmury 

 

1. Kliknąć Login 

 

2. Username/Email: wpisać nazwę użytkownika 

 

3. Password: wpisać hasło użytkownika 

4. Kliknąć Login 

 



 

III. Interfejs chmury 

 

1. Device List – lista urządzeń 

- My Cloud Devices – urządzenia użytkownika 

- Shared Cloud Devices – urządzenia udostępnione użytkownikowi 

- Sharing Records – urządzenia udostępniane innym użytkownikom 

2. Org List – lista grup 

Dodawanie grupy 

 

- kliknąć +Add Org 

- Upper Org Name: wybrać grupę nadrzędną (w przypadku gdy grupa dodawana jest poraz 

pierwszy, grupą nadrzędną jest „root” 

- wpisać dowolną nazwę grupy w polu Org Name: 

- kliknąć Confirm 



 

IV. Dodawanie urządzeń do chmury 

 

1. Kliknąć +Add Device 

 

2. W polu Register Code: wpisać (wkleić) kod rejestracyjny 

 

- 30 znakowy kod dostępny jest w zakładce P2P urządzenia (webservice lub menu lokalne), 

dodatkowo rejestratory posiadają naklejkę na obudowie zawierającą kod 

3. W polu Device Name: wpisać dowolną nazwę dla urządzenia 

4. W polu Org Name: można wybrać grupę, w której będzie urządzenie 

5. Kliknąć Add 

 



 

V. Opcje dostępne dla urządzeń 

 

1. Udostępnianie urządzenia innym użytkownikom chmury 

 

- kliknąć Share w kolumnie Share Device 

- Share To: wpisać nazwę użytkownika chmury, który ma mieć dostęp do urządzenia 

- Valid Till: określić do kiedy użytkownik będzie miał dostęp do urządzenia 

- User Rights: wybrać uprawnienia na jakich udostępniane jest urządzenie (uprawnienia to 

dokładnie te same konta użytkowników, którzy są utworzeni na urządzeniu) 

- Description: pole na własny opis lub notatkę 

- kliknąć Confirm 

2. Zmiana nazwy urządzenia i/lub grupy 

 

- kliknąć Change w polu Change Device 

- w polu New Name: wpisać nową nazwę dla urządzenia 

- w polu Org Name: kliknąć Select aby zmienić grupę 

- kliknąć Save w celu wprowadzenia zmian 



3. Generowanie hasła jednorazowego 

 

- kliknąć Retrieve Password 

- Valid Date: wybrać dzień, na który ma być wygenerowane hasło jednorazowe 

- kliknąć Acquire i poczekać na wiadomość w mailu zawierającą kod weryfikacyjny 

- Verification Code: wpisać kod przysłany mailem 

- kliknąć Retrieve 

- Temporary Password: kod wygenerowany na żądany dzień (UWAGA: wielkość liter ma 

znaczenie) 

4. Dostęp do urządzenia 

 

- kliknąć Access w kolumnie Access Device. Zostanie uruchomiona nowa zakładka w przeglądarce 


