
Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κάμερα, εάν το καλώδιο δικτύου δεν είναι 
συνδεδεμένο τότε θα ακουστεί ένας ήχος, μόλις συνδεθεί ο ήχος θα σταματήσει 
και πάμε στο επόμενο βήμα 2.

2. 3.Εισάγετε το κλειδί του WiFi
( εάν συνδέεστε με καλώδιο περάστε στο επόμενο βήμα)
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The device need to be reset default factory if you want to change another 

WiFi network.

If it is failed to do to , please check if you input the right

 WiFi password ( the WiFi password can not be null).

After the device is powered on for about 30 seconds, the camera will rotate

 a circle automatically.

After device added in LAN successfully, no further setup required for 

remote access.

Setting up a wireless connection, please make sure the wireless signal strength, 

and keep the router as close as possible. 

If the device sounds too weak, you can connect to an external speakers

(it depends on personal preference).

If you forget your password, you can restore the factory settings and reset 

the password.

 

 

one key setup WiFi

1. Συνδέστε τό τροφοδοτικό
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5.APP Λεπτομέρειες σύνδεσης
Μετά την επιτυχή ρύθμιση του WiFi πατήστε "Next"
1. Επιλέξτε το πεδίο "Scan" και σκανάρετε το QR Code στη βάση (ετικέτα) της 
κάμερας ή
2. Επιλέξτε το πεδίο "Search" στην περίπτωση καλωδιακής σύνδεσης LAN
Εισάγετε το Security Code / Password (εργοστασιακή ρύθμιση admin) και 
πατήστε ΟΚ
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4. Προσθέστε την κάμερα

*

*

*

Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης

( HBP IP Camera )

Ευχαριστιύμε που επιλέξατε την ασύρματη κάμερα “CoolCam"

Product Components Βήματα εγκατάστασης Κατεβάστε και εγκαταστήστε“CoolCamHBP” APP 
Για να κατεβάσετε τ ην εφαρμογή για το κινητό σας ή το Tablet σας 

(Android / iOS) κάντε ένα από τα εξής:

1. Αναζητήστε την εφαρμογή“CoolCamHBP”  από το (AppStore/PlayStore)

2. Σκανάρετε με το κινητό σας το παρακάτω QR Code

Τα επόμενα βήματα είναι κοινά για συσκευές Android / iOS

1. Βεβαιωθείται οτι το κινητό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο WiFi, ανοίξτε 
την εφαρμογή, πατήστε "Add Camera" και πατήστε "One key setup WiFi"
2. Εισάγετε τον κωδικό WiFi και πατήστε "One key setup WiFi" 
(εαν αποτύχει δοκιμάστε ξανά)

Επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη, η κάμερα φαίνετε online, την 
επιλέγουμε και στην πρώτη σύνδεση ζητάει αλλαγή Password.
Μετά την αλλαγή επιστρέφει στην αρχική οθόνη, επιλέγουμε την κάμερα 
και βλέπουμε την εικόνα της.
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Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Find the "RESET" button at the bottom of the camera, make sure power 

connected during resetting. Thimble hold it for approximately 10 to 15

seconds to restores the factory settings (then device automatically restarts).

RESET
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Οι φωτογραφίες μπορεί να 
διαφέρουν από το προϊόν
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