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Παρακαλώ συνδέστε την κάμερα με το παρεχόμενο τροφοδοτικό 
και τοποθετήστε το τροφοδοτικό στην πρίζα ρεύματος. Περιμένετε 
1 λεπτό για να ξεκινήσει να λειτουργεί (η κάμερα θα κάνει μερικές 
περιστροφές και μετά θα αρχίσει να παράγει κάποιους ήχους) κατά 
διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμη για συντονισμό με το Wi-
Fi του χώρου.

Βήμα 1. Παρακαλώ κατεβάστε και εγκαταστήστε στο κινητό σας την 
εφαρμογή CamHi για να ρυθμίσετε την κάμερα στο Wi-Fi του χώρου 
σας. Την εφαρμογή θα την βρείτε στο Google Play store (για κινητά 
Android) καθώς και στο APP Store (για κινητά IOS). Μπορείτε επίσης 
να την κατεβάσετε και σκανάροντας ένα από τα παρακάτω QR Code: 

Βήμα 3. Στην οθόνη “Wireless 
Installation” στο πλαίσιο SSID 
θα πρέπει να υπάρχει το όνομα 
του WiFi σας. Συμπληρώστε 
τον κωδικό (password) του Wi-
Fi, ελέγξτε τον ήχο πολυμέσων 
του κινητού σας να είναι στο 
μέγιστο και επιλέξτε “ APPLY”.
Στο μήνυμα που θα εμφανιστεί 
(Tips Do you hear the sound) 
επιλέξτε: Yes.
Ένας ήχος θα αρχίσει να 
ακούγετε από το κινητό σας.

Βήμα 4. Περιμένετε περίπου 70 δευτερόλεπτα έως ότου να 
σταματήσει ο ήχος, στην συνέχεια στην νέα οθόνη επιλέξτε την 
σωστή συσκευή. Εάν απαιτηθεί εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Η 
σωστή συσκευή είναι αυτή 
που το ID της είναι ίδιο 
με το UID που εμφανίζετε 
στην εφαρμογή. Τα ID 
& κωδικό πρόσβασης 
(Pwd) θα τα βρείτε σε 
αυτοκόλλητο στην βάση 
της κάμερας ( οι αρχικοί 
κωδικοί πρόσβασης / 
Password είναι: admin). 
Στην συνέχεια επιλέξτε √ 
για να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις.

Βήμα 2. Σε περίπτωση που 
έχετε ανοικτά τα δεδομένα 
σας, θα πρέπει να τα κλείσετε 
και να συνδεθείτε στο Wi-Fi 
σας. Ανοίξτε την εφαρμογή. 
Θα εμφανιστεί η οθόνη “Cam-
era” όπου και θα επιλέξετε το 
“+ Add Camera”, στην συνέχεια 
θα επιλέξετε το “Wireless 
Installation”, για να ανοίξει η 
οθόνη “Wireless Installation”:

iOSAndroid

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχετε περισσότερες από μία κάμερα για 
να ρυθμίσετε, τότε θα τις ρυθμίσετε μία προς μία. Δηλαδή θα συνδέσετε 
την πρώτη στο ρεύμα, θα την ρυθμίσετε, στην συνέχεια θα την αποσυνδέ-
σετε από το ρεύμα, και θα συνδέσετε την επόμενη κλπ.

Προαπαιτούμενα
Εάν κατά την ρύθμιση της κάμερας αντιμετωπίσετε προβλήματα, 
τότε παρακαλώ ελέγξτε τα παρακάτω:
1. Η κάμερα λειτουργεί μόνο σε ασύρματο δίκτυο Wi-Fi 2.4GHz. Εάν 

το router σας υποστηρίζει και ασύρματο δίκτυο 5GHz, και είναι 
ενεργοποιημένο τότε ίσως χρειαστεί να το απενεργοποιήσετε 
από τις ρυθμίσεις του. Εάν δεν ξέρετε πως να το κάνετε, καλέστε 
την τεχνική υπηρεσία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας για να 
σας βοηθήσουν. Θα πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένη και η 
επιλογή WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(AES).

2. Το όνομα και ο κωδικός του Wi-Fi δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
ειδικούς χαρακτήρες όπως: @, #, $, ... ,και ο κωδικός του Wi-Fi δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 20 χαρακτήρες.
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Επιτήρηση κάμερας με P.C. μέσω LAN

Αναβάθμιση συσκευής

Προσπάθεια αναβάθμισης μέσω Wi-Fi μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή της κάμερας. Σε αυτή την περίπτωση η κάμερα δεν καλύπτετε από 
εγγύηση και δεν επισκευάζετε.

Εγγύηση - Service
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την πρώτη χρήση αλλάξτε υποχρεωτικά τον κωδικό 
πρόσβασης της κάμερας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση 
αμέλειας της αλλαγής του κωδικού από μέρους σας.

Σημείωση: Εάν στο Search Tool εμφανισθεί το μήνυμα: subnet mask 
does not match, παρακαλώ επιλέξτε το . 

Σημείωση: Το αρχικό όνομα χρήστη και ο 
κωδικός πρόσβασης της κάμερας είναι και τα 
δύο: admin

Βήμα 5. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης: Στην αρχική οθόνη επιλέξτε 
το γρανάζι στα δεξιά του ονόματος της κάμερας. Στην νέα οθόνη 
Camera Settings επιλέξτε Change Password και ακολουθήστε την 
διαδικασία.

Θα εμφανισθεί η οθόνη σύνδεσης 
όπου και θα πρέπει να καταχωρήσετε 
το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης της κάμερας και να 
πατήσετε Ο.Κ.

Όταν επιλέξετε αποσύνδεση από την 
εφαρμογή, θα εμφανισθεί το μήνυμα 
στα δεξιά όπου θα αποτσεκάρετε την 
επιλογή: Keep running in the back-
ground, στην συνέχεια επιλέξτε: Sure 
για να κλείσει η εφαρμογή. Εάν δεν 
το κάνετε αυτό, τότε θα συνεχίσει 
να λειτουργεί στο παρασκήνιο για να 
λαμβάνει σήματα συναγερμού και Push 
Notifications. Συνεπώς εάν δεν έχετε 
ενεργοποιήσει αυτές τις επιλογές θα 
καταναλώνει άσκοπα μπαταρία.

Στην αρχική οθόνη εάν επιλέξετε το γρανάζι στα δεξιά του ονόματος 
της κάμερας θα ανοίξει η οθόνη Camera Settings. Επιλέγοντας 
System Settings υπάρχει η επιλογή: CHECK FOR UPDATES για να 
εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση Firmware στην κάμερά σας. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την κάμερα 
συνδεμένη με καλώδιο Ethernet στο modem router.

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση 
που: έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης, η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστρα-
φεί μηχανικά μέρη, υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής, η συσκευή 
έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό, έχει τροποποιηθεί το καλώδιο τροφοδο-
σίας ή έχει χρησιμοποιηθεί άλλος μετασχηματιστής.

Στην συνέχεια επιλέξτε: Setup software (first time, must connect to 
the internet) και αποδεχθείτε και εγκαταστήστε ότι σας ζητηθεί. 

Στην συνέχεια επιλέξτε: PC view για να δείτε εικόνα από την 
κάμερα. Εάν σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να εγκαταστήσετε κάποια 
πρόσθετα, θα πρέπει να το κάνετε.

Στην συνέχεια κάθε φορά 
που θα συνδέεστε στο PC 
view θα βλέπετε εικόνα 
από την κάμερα. Εάν 
έχετε παραπάνω από μία 
κάμερες, μόνον μία είναι 
διαθέσιμη κάθε φορά. 
Αυτή που θα επιλέγετε 
στο Search Tool.

Προαπαιτούμενα
Η κάμερα και ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι στο ίδιο δίκτυο. Η 
πρόσβαση από απομακρυσμένο υπολογιστή δεν είναι δυνατή. H 
τοπική παρακολούθηση γίνετε μέσω Internet Explorer και Windows 
10. Για να γίνει αυτό θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Search Tool 
προκειμένου να βρείτε την κάμερα στο τοπικό σας δίκτυο. 

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα Search Tool
Επισκεφτείτε την διεύθυνση: http://www.cctvgood.com , κατεβάστε & 
εγκαταστήστε το πρόγραμμα search tool.

Βρείτε την κάμερα στο τοπικό δίκτυο (LAN)
Επιλέξτε το εικονίδιο του προγράμματος IPCamera για να ανοίξει 
το Search Tool και και στην συνέχεια διπλό κλικ πάνω στην σωστή 
κάμερα (βάση του ID) για να ανοίξει ο Internet Explorer.

Επεξήγηση εικονιδίων

 Mirror: Αντιστροφή εικόνας από δεξιά προς τα αριστερά

Flip: Αντιστροφή εικόνας πάνω κάτω (όταν τοποθετηθεί η κάμερα 
ανάποδα).

 Set & Call preset: Ρύθμιση (Set) & επιλογή θέσης (Call). Ρυθμίστε 
με το Set προκαθορισμένες θέσεις στις οποίες θα μετακινηθεί 
η κάμερα όταν επιλέξετε το αντίστοιχο Call. Πατήστε πάνω στο: 
Please input preset number για να επιλέξετε θέση.

 Πατήστε το για να κλείσετε την κάμερα

 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ήχου

 Αποθήκευση φωτογραφίας στο κινητό σας

 Αποθήκευση video στο κινητό σας

 Επιλέξτε ποιότητα εικόνας HD / SD. Μην επιλέξετε HD εάν δεν 
έχεται γρήγορη ταχύτητα internet, διότι θα υπάρχουν διακοπές στην 
φυσική ροή της εικόνας

Εικόνα από P.C. μέσω Internet Explorer Εικόνα στο κινητό από την εφαρμογή 
CamHi




