
Οδηγός γρήγορης 
εγκατάστασης

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό

· Τ ο λαμπάκι θα ανάψει και η κάμερα θα ξεκινήσει

· Για να επαναφέρουμε την κάμερα σε 
εργοστασιακές ρυθμίσεις πατήστε το 
"reset" για 15 δευτερόλεπτα και εάν όλα 
πάνε καλά θα ακούσετε έναν ήχο

· Η κάμερα θα αρχίσει να κάνει έναν ήχο και τότε είναι 

έτοιμη για το επόμενο βήμα.

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κάμερα .
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2. Εγκαταστήστε το App

· Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας είναι συνδεδεμένο στο 
δίκτυο WiFi.

· Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε στο “+” γ ια να

2. Κατεβάστε το “P2PIPcamHi” α πό το App store
για Iphone ή από το Play store για Android. 
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· Πατήστε στο [WiFi Search] γ ια να μπείτε στις ρυθμίσεις.
· Βάλτε τον κωδικό του WiFi και πατήστε [setting]

3.Όταν η κάμερα βγάζει ήχο.

3. One Key WiFi Setup
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· Πατήστε στο id της κάμερας που βρήκε.
· Βάλτε τον προεπιλεγμένο κωδικό “admin”.
· Πατήστε στο [Done] στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

4. Προσθέστε την κάμερα πατώντας στο κ ουμπί
[Search] ή [Scan].

4. Προσθήκη κάμερας
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·Πατήστε στη φωτογραφία για να δείτε ζωντανά.
·Πατήστε στο Playback για να δείτε αποθηκευμένα βίντεο. 
·Πατήστε στο  γ ια αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

5. Πατήστε στην κάμερα από τη λίστα.

5. Live View
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· 
Πατήστε στο εικονίδιο του βίντεο για να δείτε ζωντανά.·

 Επιλέξτε κάμερα από τη λίστα.· 
Πατήστε στο αποθηκευμένο βίντεο από τη λίστα.

6  Πατήστε στην κάμερα από τη λίστα.

Αναπαραγωγή βίντεο

Drag playback 
button to fast 
forward 

· 
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· Πατήστε [Enter Password] · Πατήστε Alarm Setting
· Βάλτε τον νέο κωδικό. ·Ενεργοποιήστε το Guard

7. Αλλαγή κωδικού κάμερας

Ρυθμίσεις κάμερας
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NIP-55GE

Scan QR Code to download App or search 
"p2pcamhi” in the application store. 

προσθέσετε την κάμερα

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΟΥ 
ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΦΟΡΕΣ

Προσοχή : Ακούμε το 1ο ηχητικό σήμα από την κάμερα
περιμένουμε 5-6 δευτερόλεπτα και αφού ακούσουμε το
2ο ηχητικό σήμα τότε ξεκινάμε την διαδικασία.


