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FAQ> Εκκίνηση εξοπλισμού

Εκκίνηση εξοπλισμού

Περιεχόμενα[κρύβω]

1 Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη μετά τη σύνδεση ρεύματος, η φωτεινή ένδειξη παραμένει σβηστή 

2 Καμία απόκριση μετά την ενεργοποίηση της συσκευής

3 Η συσκευή δεν αποκρίνεται μετά την "Εκκίνηση συστήματος" 4 Η 

συσκευή επανεκκινείται επανειλημμένα

5 Πρέπει η κάμερα να είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό 6 Μπορεί να ρυθμιστεί 

η ένταση του ήχου της κάμερας προς τα πάνω/κάτω 7 Πώς δημιουργεί η κάμερα 

λειτουργία hotspot 8 Πώς να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα φωνητικά 

μηνύματα του συστήματος 9 Πώς να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης του σημείου 

πρόσβασης AP

10 Πόσο μακριά είναι το εύρος σύνδεσης της λειτουργίας hotspot AP 11 Το 

τηλέφωνο δεν μπορεί να βρει ή να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης AP 12 Πώς να 

ελέγξετε το αναγνωριστικό της συσκευής

13 Τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου του ανακινούμενου 

μηχανήματος 14 Κατά τον αυτοέλεγχο του εξοπλισμού

15 Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα του τόνου του συστήματος

16 Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού επαναφοράς δεν ενεργοποιεί τίποτα 17 

Πώς να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη λειτουργία δικτύου

18 Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη μετά τη σύνδεση ρεύματος, η φωτεινή ένδειξη παραμένει σβηστή

1) Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα τροφοδοσίας

2) Εάν το ρεύμα δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μετά την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή του εξοπλισμού.

Καμία απόκριση μετά την ενεργοποίηση της συσκευής

1) Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα τροφοδοσίας

2) Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ξεκινήσετε μετά τη μη αυτόματη αναβάθμιση, πρέπει να επισκευάσετε τον εξοπλισμό

Η συσκευή δεν αποκρίνεται μετά την "Εκκίνηση συστήματος"

1) Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα τροφοδοσίας

2) Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή του εξοπλισμού.

Η συσκευή επανεκκινείται επανειλημμένα

1) Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα τροφοδοσίας

2) Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή του εξοπλισμού.

Πρέπει η κάμερα να είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό

Οι κάμερες διακρίνονται μεταξύ μοντέλων με και χωρίς μπαταρίες. Οι κάμερες χωρίς μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αφού συνδεθούν στο τροφοδοτικό. 

Συμβουλευτείτε τον πωλητή για λεπτομέρειες

Μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση της κάμερας πάνω/κάτω

Η ένταση του ήχου της κάμερας είναι σταθερή και δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση του επιπέδου έντασης

Πώς η κάμερα δημιουργεί μια λειτουργία hotspot

1. Συσκευές των οποίων η προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης είναι η λειτουργία hotspot AP

Συσκευές των οποίων η προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης είναι η λειτουργία hotspot AP, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή (εκτός από το καλώδιο δικτύου), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς της 

κάμερας και θα βρίσκεται σε λειτουργία hotspot AP μετά την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Οι συσκευές με ηχεία έχουν φωνητική προτροπή: "Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων"-"Προετοιμασία σημείου πρόσβασης"-"Έτοιμο σημείο πρόσβασης"

Εάν η λίστα WiFi του κινητού τηλεφώνου μπορεί να αναζητήσει το σήμα hotspot στην αρχή του MV, σημαίνει ότι το hotspot έχει δημιουργηθεί με επιτυχία

2. Συσκευές των οποίων η προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης είναι η λειτουργία σταθμού

Συσκευές των οποίων η προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης είναι η λειτουργία σταθμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή (εκτός από το καλώδιο δικτύου), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς της 

κάμερας και θα βρίσκεται σε κατάσταση διαμόρφωσης έξυπνου συνδέσμου wifi μετά την επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Οι συσκευές με ηχεία θα έχουν ένα φωνητικό μήνυμα: "Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων"-"Αναμονή για διαμόρφωση έξυπνου συνδέσμου WiFi"

Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί επαναφοράς για να μεταβείτε στη λειτουργία hotspot AP και η φωνητική προτροπή της συσκευής θα σας ζητήσει: "Access-Point προετοιμασία"-"Access-Point έτοιμο"

Εάν η λίστα WiFi του κινητού τηλεφώνου μπορεί να αναζητήσει το σήμα hotspot στην αρχή του MV, σημαίνει ότι το hotspot έχει δημιουργηθεί με επιτυχία

Σημείωση: Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη στο καλώδιο δικτύου, η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης θα αποκλειστεί. Αυτή τη στιγμή, η επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν θα 

αλλάξει την κατάσταση σύνδεσης δικτύου της συσκευής

Πώς να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα συστήματος

Αφού συνδεθεί η APP στην κάμερα, κάντε κλικ στο εικονίδιο [Ρυθμίσεις] στη λίστα συσκευών-[Σύνθετη ρύθμιση]-[Φωνητική ειδοποίηση συσκευής], μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα 

φωνητικά μηνύματα του συστήματος της κάμερας. Αφού ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο για να τεθεί σε ισχύ

Σημείωση: Μόνο οι συσκευές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία θα εμφανίζουν αυτήν την επιλογή στη λίστα ρυθμίσεων και άλλες συσκευές δεν θα εμφανίζουν αυτήν την επιλογή

Πώς να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης AP hotspot

1) Συνδέστε την κάμερα στην εφαρμογή του τηλεφώνου

2) Στη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο [Ρυθμίσεις]-[Δίκτυο] και επιλέξτε [Λειτουργία hotspot AP]

3) Συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης κάτω από το όνομα του hotspot και κάντε κλικ στο [Αποθήκευση]

4) Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το κινητό τηλέφωνο συνδέεται ξανά στο hotspot της κάμερας και απαιτείται ο καθορισμένος κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση

Σημείωση:

1) Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι συνδυασμός 8 ή περισσότερων γραμμάτων, συμβόλων ή αριθμών

2) Η επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων της κάμερας μπορεί να διαγράψει τον κωδικό πρόσβασης του hotspot

Πόσο μακριά είναι το εύρος σύνδεσης λειτουργίας hotspot AP

1) Η σταθερή απόσταση σύνδεσης της κάμερας εσωτερικού χώρου είναι 5 έως 10 μέτρα

2) Η σταθερή απόσταση σύνδεσης της κάμερας εξωτερικού χώρου είναι 10 έως 20 μέτρα

Σημείωση:

1) Οι παραπάνω παράμετροι είναι τιμές αναφοράς και το πραγματικό αποτέλεσμα σύνδεσης επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από το περιβάλλον χρήσης

2) Η σύνδεση του διαχωριστικού τοίχου μπορεί να αποδυναμώσει πολύ το σήμα και μπορεί να συνδεθεί σε μεγαλύτερη απόσταση σε ανοιχτό περιβάλλον

3) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να βρει ή να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης AP

1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ξεκινήσει κανονικά και είναι σε λειτουργία AP hotspot

2) Για συσκευές με εξωτερικές κεραίες, επιβεβαιώστε ότι οι κεραίες έχουν συνδεθεί

3) Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο καλώδιο δικτύου, εάν το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο, αποσυνδέστε το πρώτα

4) Εάν εμφανιστεί το μήνυμα ασφαλείας κατά τη διαδικασία σύνδεσης του τηλεφώνου Android, επιβεβαιώστε ότι το εξουσιοδοτημένο σύστημα είναι συνδεδεμένο στο hotspot

5) Για κινητά τηλέφωνα Apple IOS 14 και νεότερη έκδοση, επιβεβαιώστε ότι η APP είναι ενεργοποιημένη [Τοπικό δίκτυο] και [Ακριβής τοποθεσία] δικαιώματα

6) Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή ή να αλλάξετε άλλη σύνδεση τηλεφώνου

7) Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα αφού δοκιμάσετε τις παραπάνω μεθόδους, επικοινωνήστε με τον πωλητή για εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Σημείωση: Το σημείο πρόσβασης AP είναι ένα σήμα από την κάμερα και δεν μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό φαινόμενο το σύστημα να ζητά την ένδειξη 

"Network unavailable" κατά τη σύνδεση στο hotspot

Πώς να ελέγξετε το αναγνωριστικό της συσκευής

· Ο αριθμός ID είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της κάμερας, κάθε κάμερα αντιστοιχεί μόνο σε ένα ID

· Ο αριθμός ID είναι 8 ψηφία, τα οποία μπορείτε να δείτε στην ετικέτα στο σώμα της συσκευής

· Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή στην APP, μπορείτε να προβάλετε το αναγνωριστικό στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου της λίστας συσκευών

Πώς να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου του αναδευτήρα

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό για να παράσχει το αρχείο διαμόρφωσης

Όταν ο εξοπλισμός αυτοδοκιμάζεται

1) Αναβαθμίστε την έκδοση υλικολογισμικού

2) Εάν το υλικολογισμικό εξακολουθεί να μην μπορεί να περιστραφεί μετά την αναβάθμιση, επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή.

Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα του τόνου του συστήματος

μέθοδος 1: Αφού συνδεθεί η κάμερα στο τηλέφωνο, στην κάτω δεξιά γωνία της εφαρμογής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Settings] – [Device Language] επιλέξτε Mandarin / English

μέθοδος 2: τροποποιήστε τη διαμόρφωση της συσκευής δοκιμάζοντας το αρχείο, 

επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για το αρχείο

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη λειτουργία δικτύου της συσκευής στη λειτουργία φωνής στα Αγγλικά είναι η λειτουργία hotspot

Το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού επαναφοράς δεν ενεργοποιεί τίποτα

1) Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι καλά πατημένο

2) Αναβαθμίστε το υλικολογισμικό της συσκευής.

3) Το κουμπί επαναφοράς μπορεί να είναι κατεστραμμένο. Επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή της συσκευής.

Πώς να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη λειτουργία δικτύου

Επικοινωνήστε με τον τεχνικό για να παράσχει το αρχείο διαμόρφωσης

Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πώς να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

· Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 6-7 δευτερόλεπτα [επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων], η συσκευή με μεγάφωνο θα μιλήσει "επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" Λειτουργία 

1: Μέρος των συσκευών ανακίνησης κεφαλιού έχει ένα κουμπί δίπλα στην αγγλική ένδειξη "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ" " (όπως φαίνεται παρακάτω)

Μέθοδος 2: Μέρος των μηχανημάτων ανακίνησης κεφαλής και πανοραμικής λήψης έχει μια τρύπα στο σώμα του με την αγγλική ένδειξη "RESET" δίπλα, πατήστε και κρατήστε την τρύπα με μια καρφίτσα ή κάτι 

παρόμοιο για δευτερόλεπτα (όπως φαίνεται παρακάτω)

μέθοδος 3: Οι εξωτερικές συσκευές και οι μεγάλες πανοραμικές συσκευές τριγώνου έχουν καλώδια, ένα από τα καλώδια είναι καλυμμένο,αφαιρέστε το κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μέσα (όπως 

φαίνεται παρακάτω)

Σημείωση: Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει τις πληροφορίες διαμόρφωσης και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής. Μετά την επαναφορά, πρέπει να διαμορφώσετε ξανά το δίκτυο και να ορίσετε τον 

κωδικό πρόσβασης.

· Επαναφορά της λειτουργίας προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

1) Διαγράψτε τις πληροφορίες WiFi και τις πληροφορίες διαμόρφωσης IP

2) Διαγραφή στοιχείων χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

3) Διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης του hotspot

4) Ενεργοποιήστε τη φωνητική προτροπή συστήματος

5) Αποσύνδεση της υπηρεσίας cloud

6) Λειτουργία συναγερμού

ένα. Ρυθμίστε την κατάσταση όπλισης σε απενεργοποιημένη

σι. Ρυθμίστε την περιοχή ξυπνητηριού σε Όλα

ντο. Η χρονική περίοδος αφύπνισης έχει ρυθμιστεί σε ολοήμερη αφύπνιση

ρε. Απενεργοποιήστε τον ήχο αφύπνισης

7) Λειτουργία PTZ

ένα. Διαγράψτε τη θέση της μνήμης απενεργοποίησης PTZ

σι. Διαγράψτε τη ρύθμιση περιπολίας PTZ

ντο. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης κίνησης

8) Λειτουργία ελέγχου φωτός

ένα. Ο έλεγχος φωτός έχει ρυθμιστεί σε [Αυτόματο]

σι. Διαγράψτε τη ρύθμιση του φωτός του διακόπτη χρονισμού

9) Το χαρακτηριστικό image έχει οριστεί σε [Auto]

Σημείωση: Μετά την επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, το δίκτυο πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου.
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