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Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς 
ασφαλείας. Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν πυρκαγιές ή ηλεκτροπληξίες που προκαλούνται από ακατάλληλο 
χειρισμό ή εγκατάσταση.

ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ: 

Ενεργοποιήστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το 
τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 
Περιμένετε ένα λεπτό για να ενεργοποιηθεί η 
κάμερα. Η κάμερα είναι έτοιμη όταν η πράσινη 
ενδεικτική λυχνία LED που βρίσκεται πάνω στο 
βύσμα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Βεβαιωθείτε 
ότι η κάμερα βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο 
για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Όλες οι εργασίες ελέγχου και επισκευής πρέπει 
να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για 
τυχόν προβλήματα που οφείλονται σε μη 
εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή σε 
επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον 
χρήστη. Μην αγγίζετε απευθείας τον αισθητήρα ή 
τον φακό της κάμερας. Για να καθαρίσετε τυχόν 
σκόνη ή ακαθαρσίες από τον φακό, χρησιμοποιήστε 
ένα πιστόλι αέρος ή ένα πανί μικροϊνών.

Αναζητήστε την εφαρμογή CamHi από το Google 
Play για φορητές συσκευές Android ή από το Apple 
Store για συσκευές iOS και να την εγκαταστήσετε.

Ενεργοποιήστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το 
τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
και συνδέστε την κάμερα στην θύρα Ethernet του 
δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο 

δικτύου. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η κάμερα 
θα αρχίσει να κινείτε. Περιμένετε μέχρι να είναι 
έτοιμη.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας είναι 
συνδεδεμένο σε δίκτυο WiFi, ανοίξτε την 
εφαρμογή CamHi, πατήστε το εικονίδιο “+” 
για να προσθέσετε την κάμερα, προσθέστε το 
μοναδικό αναγνωριστικό (UID) της κάμεράς σας 
πραγματοποιώντας αναζήτηση από το LAN (Εικ.1) 
και καταχωρήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό 
πρόσβασης “admin” και στη συνέχεια, πατήστε 
“done” (Τέλος) στην επάνω δεξιά γωνία. Η κάμερα 
έχει τώρα εγκατασταθεί με επιτυχία για προβολή 
και αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο! (Εικ.2)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Το παρόν αποτελεί έναν οδηγό γρήγορης εκκίνησης, για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ καλέστε μας στο 2109764600.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Google Playstore: 
CAMHI

Apple Store: 
CAMHI

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΕΊΚΟΝΑ 1 ΕΊΚΟΝΑ 2

Δίπλα από το εικονίδιο προεπισκόπησης της κάμεράς σας, πατήστε το εικονίδιο     για να ξεκινήσετε τη 
ρύθμιση WiFi. Πατήστε “wifi manager” (Πρόγραμμα διαχείρισης WiFi), επιλέξτε το WiFi που χρησιμοποιείτε 
και καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης WiFi. Στη συνέχεια, πατήστε “connect” (Σύνδεση) και αφαιρέστε 
το καλώδιο δικτύου αφού εμφανιστεί η ένδειξη “connected” (Συνδέθηκε). Θα διαπιστώσετε ότι η κάμερα 
εξακολουθεί να λειτουργεί και δεν βρίσκεται εκτός σύνδεσης λόγω της αποσύνδεσης του καλωδίου δικτύου. 
Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση μέσω WIFi ήταν επιτυχής.

Απενεργοποιήστε το WiFi του κινητού σας και πραγματοποιήστε μετάβαση σε 4G ή 3G ή σε διαφορετικό 
δίκτυο WiFi. Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε την κάμερα, αυτό σημαίνει ότι η απομακρυσμένη προβολή 
λειτουργεί με επιτυχία.

1

2

ΤΡΟΠΟΣ Α: ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ WIFI
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα του WiFi και ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορούν να περιέχουν 
ειδικούς χαρακτήρες και ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 χαρακτήρες.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΊΣ:
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Ενώ η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, 
πραγματοποιήστε επαναφορά της κάμερας 
τοποθετώντας έναν πείρο εντός της οπής 
επαναφοράς (δίπλα από την θύρα δικτύου) και 
κρατήστε τον εκεί για περίπου 10 δευτερόλεπτα 
μέχρι να ακούσετε έναν ήχο σφυρίγματος που 
υποδεικνύει ότι έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά. 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτά, η κάμερα θα αρχίσει 
να κινείτε. Περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμη.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας είναι συνδεδεμένο 
σε δίκτυο WiFi. Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό 
σας τηλέφωνο, πατήστε “Edit” (Επεξεργασία) στην 
επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια, πατήστε το 
εικονίδιο     για να διαγράψετε την κάμερα από 
προηγούμενη ενσύρματη σύνδεση.

Πατήστε “+” για να προσθέσετε την κάμερα και 
επιλέξτε “Search camera UID from LAN” [Αναζήτηση 
μοναδικού αναγνωριστικού (UID) κάμερας]. 

Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον κωδικό 
πρόσβασης WiFi και έπειτα πατήστε “Setting” 
(Ρύθμιση) (Εικ.3). Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα 
σας ρωτήσει εάν ακούσατε έναν ήχο, πατήστε 
“yes” (Ναι) και έπειτα θα μπορείτε να δείτε την 
πρόοδο “WIFI Setting” (Ρύθμιση WiFi) στην Εικ.4. 
Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση WiFi, το μοναδικό 
αναγνωριστικό (UID) της κάμερας θα εμφανιστεί 
αυτόματα, επιλέξτε το μοναδικό αναγνωριστικό 
(UID) (Εικ.5), καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης 
της κάμερας (ADMIN από προεπιλογή) και πατήστε 
“done” (Τέλος) (Εικ.6). Η κάμερα έχει συνδεθεί 
σε WiFi (Εικ.7) και μπορείτε να πραγματοποιείτε 
ασύρματη προβολή.

Απενεργοποιήστε το WiFi του κινητού σας και 
πραγματοποιήστε μετάβαση σε 4G ή 3G ή σε 
διαφορετικό δίκτυο WiFi. Εάν εξακολουθείτε 
να βλέπετε την κάμερα, αυτό σημαίνει ότι η 
απομακρυσμένη προβολή λειτουργεί με επιτυχία.
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ΤΡΟΠΟΣ Β: ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ WIFI
(ΕΑΝ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ)

ΕΊΚΟΝΑ 3 ΕΊΚΟΝΑ 4 ΕΊΚΟΝΑ 5
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

Σίγαση
Ήχου

Ενεργοποίηση 
Ήχου

Ενεργοποίηση 
Μικροφώνου

ΣτιγμιότυποΕνεργοποίηση 
Εγγραφής 

Απενεργοποίηση 
Εγγραφής

Επιλογή
Ανάλησης

Απενεργοποίηση 
Μικροφώνου

ΕΊΚΟΝΑ 6 ΕΊΚΟΝΑ 7 ΕΊΚΟΝΑ 8

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΊΚΟΝΊΔΊΩΝ

Πατήστε το εικονίδιο    , θα ανοίξει ένα 
μενού για να πραγματοποιήσετε τις 
αλλαγές που επιθυμείτε (Εικ.8).

Εάν η κάμερα είναι κατηγορίας PT 
(Pan/Tilt), μπορείτε να σύρετε την 
οθόνη του κινητού τηλεφώνου ώστε 
να πραγματοποιηθεί περιστροφή της 
κάμερας για να αλλάξει η κατεύθυνση 
προβολής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΊΣ:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΊΑ TON ΥΠΟΛΟΓΊΣΤΗ

Συνδέστε την κάμερα στη θύρα Ethernet του δρομολογητή πρώτα 
με το καλώδιο δικτύου και στη συνέχεια, συνδέστε την στην 
πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Ανοίξτε 
το λογισμικό. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε εικονίδιο στην 
επάνω μπάρα, θα εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου. 
Απλά κάντε κλικ στην επιλογή “OK” για να συνδεθείτε, καθώς ο 
προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι κενός

Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού HiP2P Client από την 
διεύθυνση https://goo.gl/94YfaW και εγκαταστήστε το στον 
υπολογιστή σας.



Εάν η κάμερα και ο υπολογιστής ανήκουν στο ίδιο δίκτυο LAN (είναι συνδεδεμένα στον ίδιο δρομολογητή), 
κάντε κλικ στο εικονίδιο + στην γραμμή εργαλείων για να προσθέσετε την κάμερα. Η συνδεδεμένη κάμερα θα 
εμφανιστεί αυτόματα στη λίστα και θα εμφανιστεί βίντεο στην οθόνη. Η κάμερα έχει τώρα εγκατασταθεί με 
επιτυχία για προβολή σε πραγματικό χρόνο

Εάν η κάμερα δεν βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο LAN με τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρύθμισης. Θα 
πρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα τη συσκευή πληκτρολογώντας το μοναδικό αναγνωριστικό (UID) της 
κάμερας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο προηγούμενο βήμα ρύθμισης. 

 ΡΥΘΜΊΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Setting > Record management > Enable the plan of record (Ρύθμιση > Διαχείριση 
εγγραφής > Ενεργοποίηση του πλάνου καταγραφής) όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Επιλέξτε το κανάλι, στη 
συνέχεια κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι και σύρετέ το πάνω από το χρονοδιάγραμμα για να επιλέξετε το 
χρονικό διάστημα στο οποίο θέλετε να διατηρείτε τις εγγραφές. Η πράσινη περιοχή αποτελεί το ενεργοποιημένο 
πλάνο εγγραφής. Αφού ορίσετε το χρονικό διάστημα, κάντε κλικ στην επιλογή αποθήκευσης. 

“GENERAL RECORD LENGTH”

(Γενικό μήκος εγγραφής): το προεπιλεγμένο μήκος εγγραφής (η χρονική διάρκεια που καλύπτει ένα αρχείο 
εγγραφής) είναι 5 λεπτά στη ρύθμιση συστήματος για ένα μόνο αρχείο εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε το 
χρονικό διάστημα που επιθυμείτε από 1 έως 30 λεπτά.  

“NO HARD DISK SPACE COVERAGE”

(Χωρίς κάλυψη χώρου στο σκληρό δίσκο): Εάν επιλέξετε “Yes” (Ναι), το σύστημα θα διαγράψει τις προηγούμενες 
εγγραφές όταν ο διαθέσιμος χώρος στον επιλεγμένο δίσκο είναι μικρότερος από την καθορισμένη τιμή, για 
παράδειγμα, 10GB. Εάν επιλέξετε “No” (Όχι), η εγγραφή θα σταματήσει όταν ο υπολειπόμενος χώρος φτάσει στην 
καθορισμένη τιμή. 

“THE REMAINING DISK BEGINS RECOVERY CONTROL”

(Ο υπόλοιπος δίσκος ξεκινά τον έλεγχο αποκατάστασης): Όταν ο υπολειπόμενος χώρος στο δίσκο είναι 
μικρότερος από την καθορισμένη τιμή, θα μεταβεί σε άλλο δίσκο ή θα διαγράψει το αρχικό αρχείο εγγραφής. Η 
προεπιλεγμένη τιμή είναι 10GB, το επιλέξιμο εύρος είναι 1-50GB.

“RECORD FILE FORMAT AND PLAYBACK”

(Μορφή αρχείου εγγραφής και αναπαραγωγή): η μορφή του αρχείου καταγραφής είναι Η264. Κάντε διπλό κλικ στο 
αρχείο εγγραφής που είναι αποθηκευμένο στον επιλεγμένο δίσκο και θα αναπαραχθεί αυτόματα στον υπολογιστή, 
επειδή το εγκατεστημένο λογισμικό περιλαμβάνει και πρόγραμμα αναπαραγωγής. 

Διαφορετικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο τοπικής αναπαραγωγής στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το κανάλι 
(κάμερα) που θέλετε να αναπαραγάγετε, κάντε κλικ στην επιλογή “FILE” (ΑΡΧΕΙΟ), επιλέξτε την χρονική περίοδο 
(στην κάτω αριστερή πλευρά) και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναζήτηση. Όλα τα αρχεία εγγραφής που 
εμπίπτουν σε αυτό το χρονικό διάστημα εμφανίζονται στην αριστερή γωνία και μπορείτε να επιλέξετε αυτό που 
θέλετε να αναπαραγάγετε.

Η κάμερα που έχετε μόλις ρυθμίσει θα αρχίσει να δημιουργεί αρχεία εγγραφής μετά τα πρώτα 
60 λεπτά. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ταυτόχρονα, απλώς αποσυνδεθείτε 
από το λογισμικό και συνδεθείτε ξανά και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τοπική αναπαραγωγή, 
όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΊΣ:

ΤΊ ΥΠΑΡΧΕΊ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Μία Ασύρματη 
κάμερα 

παρακολούθησης

1
Ένα καλώδιο 
τροφοδοσίας 

ρεύματος micro usb

2
Μία  μπρίζα 
Ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών

3
Ιδική βάση για  

την στήριξη της 
κάμερας

4
Ένα εγχειρίδιο 
εγκατάστασης
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