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FAQ> Ρύθμιση δικτύου

Ρύθμιση δικτύου

Περιεχόμενα[κρύβω]

1 Διαμόρφωση δικτύου

1.1 Τρόπος διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου κάμερας (χρήστες Android)

1.2 Τρόπος διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου κάμερας (χρήστες IOS)

1.3 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης, η φωνητική ειδοποίηση της συσκευής σας ζητά "WiFi συνδέθηκε", αλλά το κινητό τηλέφωνο δεν εμφανίζει "Ολοκληρώθηκε"

1.4 Τι γίνεται εάν η συσκευή αποτύχει να συνδεθεί στο WiFi κατά τη διαμόρφωση του δικτύου

1.5 Πώς να συνδέσετε μια κάμερα V380 με καλώδιο δικτύου

1.6 Πώς να συνδέσετε κάμερα 4G

1.7 Τι γίνεται αν η κάμερα 4G δεν συνδεθεί

1.8 Πώς να συνδέσετε κιτ wifi

1.9 Πώς να συνδέσετε τη συσκευή κάτω από το σταθμό AP (σύνδεση χωρίς δρομολογητή)

1.10 Γιατί η κάμερα δεν μπορεί να συνδεθεί σε WiFi συχνότητας 5G

2 Ρυθμίσεις δικτύου

2.1 Πώς να προσθέσετε τη διαδικτυακή συσκευή στο τηλέφωνό σας

2.2 Πώς να ρυθμίσετε τη στατική IP

2.3 Πώς να συνδέσετε τη συσκευή μετά την αλλαγή της σύνδεσης του δρομολογητή ή την τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης WiFi

2.4 Πόσες συσκευές μπορούν να προστεθούν στη λίστα συσκευών

2.5 Τι γίνεται αν δεν είναι δυνατή η προσθήκη της συσκευής στη λίστα συσκευών

3 Σύνδεση δικτύου

3.1 Πώς να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου της κάμερας

3.2 Η εφαρμογή APP ζητά "Συσκευή εκτός σύνδεσης" όταν συνδέεται στη συσκευή

3.3 Τι να κάνετε εάν η εικόνα συνεχίζει να φορτώνει

3.4 Τι να κάνετε εάν η εικόνα παγώσει κατά τη σύνδεση

4 Οδηγός σύνδεσης

4.1 Τι γίνεται αν το WiFi δεν μπορεί να συνδεθεί στο δρομολογητή;

4.2 Πώς να συνδέσετε μια κάμερα V380 με ένα καλώδιο δικτύου

4.3 Πώς να συνδέσετε την κάμερα στο δρομολογητή με έξυπνο σύνδεσμο WiFi;

4.4 Πώς να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης ασύρματης κάμερας;

4.5 Πώς να χρησιμοποιήσετε τη διαμόρφωση ap hotspot για να συνδέσετε την κάμερα στη διαδρομή;

5 Θέματα δικτύωσης

5.1 Ποια πρωτόκολλα υποστηρίζονται από την ασύρματη κάμερα

5.2 Η συσκευή δεν μπορεί να προστεθεί στη λίστα συσκευών

5.3 Πόσο μακριά είναι το εύρος σύνδεσης της λειτουργίας hotspot;

5.4 Δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα μετά την τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης δρομολόγησης ή την αλλαγή του δρομολογητή

5.5 Πώς να ελέγξετε το αναγνωριστικό της συσκευής (αριθμός συσκευής)

5.6 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης, η φωνητική ειδοποίηση της συσκευής "wifi συνδέθηκε", αλλά το κινητό τηλέφωνο εμφανίζει "λήξη χρόνου σύνδεσης συσκευής"

5.7 Δεν είναι δυνατή η εύρεση των hot spots στην εφαρμογή ή στο κινητό τηλέφωνο

5.8 Πώς να προσθέσετε μια δικτυωμένη συσκευή στο τηλέφωνό σας

Cosmos Wireless

Τιμές από μόλις 15€ το μήνα
Δεν χρειάζονται τηλεφωνικές γραμμές και απεριόριστα δεδομένα

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Διαμόρφωση δικτύου

Τρόπος διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου κάμερας (χρήστες Android)

Προετοιμασία πριν από τη διαμόρφωση:

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και ρυθμίστε τη συσκευή σε λειτουργία hotspot. Όταν το σήμα hotspot (MV+ID) βρίσκεται στη λίστα WiFi του κινητού τηλεφώνου, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται 

σε κατάσταση διαμόρφωσης αναμονής

Βήματα διαμόρφωσης:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας συσκευών -> επιλέξτε [Προσθήκη κάμερας]

2. Επιλέξτε [WiFi Smart Camera]

3. Επιλέξτε [Σύνδεση hotspot AP] και ακολουθήστε τις υποδείξεις του συστήματος για να συνεχίσετε τη λειτουργία

4. Επιλέξτε το WiFi που πρέπει να διαμορφώσει η συσκευή και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi -> κάντε κλικ στο [Con7rm]

5. Κάτω από το Android 10: Επιλέξτε το hotspot της συσκευής και το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαμόρφωση δικτύου μετά τη σύνδεση στο hotspot Android 10 και νεότερη 

έκδοση: Κάντε κλικ στο [Connect AP spot] ή μπείτε στο σύστημα κινητής τηλεφωνίας [Settings], επιλέξτε [WLAN] , συνδεθείτε στο hotspot της συσκευής (MV+ID) και η συσκευή θα συνδεθεί 

αυτόματα στο WiFi μετά την επιστροφή στην εφαρμογή

6. Η φωνή της κάμερας προτρέπει «Σύνδεση WiFi – WiFi συνδεδεμένο» για να υποδείξει ότι η διαμόρφωση είναι επιτυχής και η APP ζητά «Ολοκληρώθηκε»

Τρόπος διαμόρφωσης ασύρματου δικτύου κάμερας (χρήστες IOS)

Προετοιμασία πριν από τη διαμόρφωση:

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και ρυθμίστε τη συσκευή σε λειτουργία hotspot. Όταν το σήμα hotspot (MV+ID) βρίσκεται στη λίστα WiFi του κινητού τηλεφώνου, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται 

σε κατάσταση διαμόρφωσης αναμονής

Βήματα διαμόρφωσης:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας συσκευών -> επιλέξτε [Προσθήκη κάμερας]

2. Επιλέξτε [WiFi Smart Camera]

3. Επιλέξτε [Σύνδεση hotspot AP] και ακολουθήστε τις υποδείξεις του συστήματος για να συνεχίσετε τη λειτουργία

4. Το σύστημα αποκτά αυτόματα το τρέχον συνδεδεμένο WiFi, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi -> κάντε κλικ στο [Con7rm]

5. Κάντε κλικ στο [Connect AP spot] ή μπείτε στο σύστημα κινητής τηλεφωνίας [Settings], επιλέξτε [Wi-Fi], συνδεθείτε στο hotspot της συσκευής (MV+ID) και η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στο 

WiFi αφού επιστρέψει στην εφαρμογή

6. Η φωνή της κάμερας προτρέπει «Σύνδεση WiFi – WiFi συνδεδεμένο» για να υποδείξει ότι η διαμόρφωση είναι επιτυχής και η APP ζητά «Ολοκληρώθηκε»

Cosmos Wireless

Τιμές από μόλις 15€ το μήνα
Δεν χρειάζονται τηλεφωνικές γραμμές και απεριόριστα δεδομένα

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης, η φωνή της συσκευής εμφανίζει μήνυμα "wi.connected", αλλά το κινητό τηλέφωνο δεν 

εμφανίζει "Ολοκληρώθηκε"

· Η συσκευή έχει συνδεθεί με επιτυχία στο Διαδίκτυο, απλώς προσθέστε τη συνδεδεμένη συσκευή στην APP

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας συσκευών -> επιλέξτε [Προσθήκη κάμερας]

2. Επιλέξτε [WiFi Smart Camera] -> [Add device ID]

3. Συμπληρώστε το αναγνωριστικό συσκευής ή σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή όπως σας ζητείται από το σύστημα -> κάντε κλικ στο [Con7rm]

4. Η εφαρμογή APP ζητά "Ολοκληρώθηκε"

Τι γίνεται εάν η συσκευή αποτύχει να συνδεθεί στο WiFi κατά τη διαμόρφωση του δικτύου

1. Η κάμερα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε WiFi συχνότητας 2,4G και δεν υποστηρίζει WiFi συχνότητας 5G και WiFi μικτής συχνότητας και δεν υποστηρίζει σύνδεση στο δίκτυο επισκεπτών 

που έχει οριστεί από το δρομολογητή

2. Μην υπερβαίνετε το εύρος σύνδεσης της συσκευής, προσπαθήστε να διαμορφώσετε ξανά το δίκτυο αφού η συσκευή κλείσει στο δρομολογητή

3. Το όνομα WiFi δεν μπορεί να περιέχει κινεζικούς χαρακτήρες και το όνομα WiFi δεν μπορεί να ρυθμιστεί για απόκρυψη

4. Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής περιορίζει την πρόσβαση στη συσκευή

5. Εάν η συσκευή αποτύχει να λάβει πληροφορίες διαμόρφωσης ή αποτύχει να ρυθμιστεί πολλές φορές, συνιστάται η χρήση της διαμόρφωσης λειτουργίας hotspot AP

Πώς να συνδέσετε μια κάμερα V380 με ένα καλώδιο δικτύου

1. Οι κάμερες με θύρα δικτύου μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα καλώδιο δικτύου συνδεδεμένο στο δίκτυο, χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο δικτύου 8 πυρήνων για να συνδέσετε τη συσκευή

2. Δεν χρειάζεται να διαμορφώσετε το δίκτυο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο καλώδιο δικτύου. Αφού συνδεθεί το καλώδιο δικτύου, η ένδειξη της θύρας 

δικτύου θα είναι αναμμένη και η συσκευή με ήχο συστήματος θα σας ζητήσει "Σύνδεση WiFi" -> "Σύνδεση WiFi" σημαίνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «+» στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας συσκευών -> επιλέξτε [Προσθήκη κάμερας] -> επιλέξτε [Έξυπνη κάμερα WiFi] -> [Προσθήκη αναγνωριστικού συσκευής], ακολουθήστε τις υποδείξεις του συστήματος 

σε 7ll in ή σαρώστε το ID συσκευής -> κάντε κλικ στο [Con7rm]

Σημείωση: Η σύνδεση του καλωδίου δικτύου έχει προτεραιότητα. Όταν συνδεθεί το καλώδιο δικτύου, άλλες μέθοδοι σύνδεσης θα αποκλειστούν. Εάν πρέπει να μεταβείτε στη 

μέθοδο ασύρματης σύνδεσης, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο δικτύου 7

Πώς να συνδέσετε κάμερα 4G

1. Συνδέστε την κεραία της συσκευής και τοποθετήστε σωστά την κάρτα sim 4G

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και η φωνή της συσκευής θα σας ζητήσει "Σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας" -> "Επιτυχής σύνδεση" σημαίνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής

3. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας συσκευών -> επιλέξτε [Προσθήκη κάμερας] -> επιλέξτε [4G Smart Camera], σαρώστε τον κωδικό για προσθήκη ή κάντε κλικ στο [Can't 7nd the QR code στο 

συσκευή;] -> [Εισαγάγετε αναγνωριστικό συσκευής] έως 7ll στο αναγνωριστικό συσκευής

Τι γίνεται αν η κάμερα 4G δεν συνδεθεί

1. Εάν η συσκευή σας ζητήσει "Χρονικό όριο κλήσης, παρακαλώ επιβεβαιώστε την κατάσταση της κάρτας SIM", σημαίνει ότι η σύνδεση της συσκευής απέτυχε

2. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα sim είναι διαθέσιμη και ότι έχει υπολειπόμενα δεδομένα

3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην κεραία και ότι η κάρτα sim 4G έχει τοποθετηθεί σωστά

4. Προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά τη συσκευή όπου το σήμα είναι καλύτερο

Πώς να συνδεθείτε wi. εργαλειοθήκη

1. Ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης και συνδέστε τον στη θύρα LAN του δρομολογητή

2. Ενεργοποιήστε την κάμερα που πρέπει να συνδεθεί στο κιτ WiFi και η φωνή της κάμερας προτρέπει ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί

3. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας συσκευών -> επιλέξτε [Προσθήκη κάμερας] -> επιλέξτε [kit] -> κάντε κλικ στο [Επόμενο], σαρώστε τον κωδικό QR του σώματος του σταθμού βάσης 

και προσθέστε την κάμερα συνδεδεμένο κάτω από το σταθμό βάσης στη λίστα συσκευών

Πώς να συνδέσετε τη συσκευή κάτω από το σταθμό AP (σύνδεση χωρίς δρομολογητή)

Προετοιμασία πριν από τη διαμόρφωση:

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και ρυθμίστε τη συσκευή σε λειτουργία hotspot. Όταν το σήμα hotspot (MV+ID) βρίσκεται στη λίστα WiFi του κινητού τηλεφώνου, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται 

σε κατάσταση διαμόρφωσης αναμονής

Βήματα σύνδεσης:

1. Ανοίξτε τη λίστα WiFi του κινητού τηλεφώνου, συνδεθείτε στο hotspot της συσκευής (MV+ID) και η κατάσταση "Συνδεδεμένος" κάτω από το hotspot σημαίνει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής

2. Ανοίξτε την APP, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αναπτυσσόμενο μενού στο κενό της λίστας συσκευών για να ανανεώσετε τη λίστα

3. Η κάρτα συσκευής εμφανίζεται στη λίστα συσκευών και η συσκευή προστέθηκε με επιτυχία

4. Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής στην οθόνη, ακολουθήστε τις υποδείξεις του συστήματος για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, μετά από αυτό, μπορείτε να κάνετε περαιτέρω λειτουργίες στη συσκευή

Σημείωση:

1. Για να συνδέσετε τη συσκευή σε λειτουργία AP hotspot, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο στο hotspot της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται εντός του 

εύρους σύνδεσης hotspot για να αποφύγετε την αποσύνδεση της συσκευής

2. Σημείο πρόσβασης συσκευής σημαίνει ότι το σήμα από την κάμερα δεν μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο και άλλες δικτυωμένες εφαρμογές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το τηλέφωνο είναι 

συνδεδεμένο στο σημείο πρόσβασης. Παρακαλώ δώσε προσοχή

Γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί η κάμερα σε WiFi συχνότητας 5G

Η διαφορά μεταξύ 2.4G WiFi και 5G WiFi

1) Το 2.4G είναι μια ασύρματη τεχνολογία. Επειδή η ζώνη συχνοτήτων του είναι μεταξύ 2.400 GHz και 2.4835 GHz, αναφέρεται ως ασύρματη τεχνολογία 2.4G

2) Το 5G WiFi αναφέρεται στην ασύρματη τεχνολογία που αναπτύχθηκε με βάση το πρότυπο IEEE 802.11ac. Επειδή η ίδια η τεχνολογία IEEE 802.11ac λειτουργεί στη ζώνη 

συχνοτήτων 5G Hz, ονομάζεται επίσης 5G WiFi

Η διαφορά μεταξύ 5G WiFi και δικτύου επικοινωνίας 5G

· Το 5G σε 5G WiFi αναφέρεται στη ζώνη συχνοτήτων του ασύρματου σήματος. Στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το "G" στα 4G και 5G αναφέρεται στην αγγλική λέξη "Generation" και 

το 4G αναφέρεται στο πρότυπο επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς, το 5G είναι το πρότυπο κινητής επικοινωνίας κινητών τηλεφώνων 7ης γενιάς

Γιατί δεν μπορεί η συσκευή να συνδεθεί σε 5G WiFi

· Η μονάδα WiFi που χρησιμοποιείται από το προϊόν V380 υποστηρίζει σύνδεση μόνο σε 2.4G WiFi και δεν μπορεί να αναγνωρίσει ή να συνδεθεί σε 5G WiFi. Επομένως, το 5G WiFi ή το WiFi μικτής ζώνης δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση του δικτύου συσκευών

Ρυθμίσεις δικτύωσης Cosmos Wireless

Πώς να προσθέσετε τη διαδικτυακή συσκευή στο τηλέφωνό σας Απεριόριστο Διαδίκτυο
Δεν χρειάζονται τηλεφωνικές γραμμές

1. Κάντε κλικ στο κουμπί "+" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας συσκευών -> επιλέξτε 

[Προσθήκη κάμερας]

2. Επιλέξτε [WiFi Smart Camera] -> [Add device ID]

3. Συμπληρώστε ή σαρώστε το αναγνωριστικό της συσκευής όπως ζητείται από το σύστημα -> κάντε κλικ στο [Con7rm]

4. Η εφαρμογή APP ζητά "Ολοκληρώθηκε"

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Πώς να ρυθμίσετε τη στατική IP

Αφού συνδέσετε τη συσκευή με το κινητό τηλέφωνο V380App, κάντε κλικ στο [Settings]- [Device 

IP] ρύθμιση διασύνδεσης

απαιτήσεις στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών: 1. IP: 

ορίζεται σύμφωνα με την ίδια την πύλη

2. Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

3. Πύλη : Κανονικά IP δρομολογητή

4, DNS: Γενικά IP δρομολογητή

Σημείωση: Μετά τη ρύθμιση της στατικής IP, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να 

επανεκκινηθεί μία φορά για να επανασυνδεθεί στο δίκτυο.

Πώς να συνδέσετε τη συσκευή μετά την αλλαγή της σύνδεσης του 

δρομολογητή ή την τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης WiFi

· Εάν κάνατε τις ακόλουθες επεμβάσεις

ένα. Αντικαταστάθηκε ο δρομολογητής

σι. Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης WiFi Modi7ed

ντο. Άλλαξε τις πληροφορίες διαμόρφωσης δικτύου

Επαναφέρετε την ασύρματη κάμερα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις και 

διαμορφώστε ξανά το δίκτυο

Πόσες συσκευές μπορούν να προστεθούν στη λίστα συσκευών

→ Θεωρητικά, δεν υπάρχει ανώτατο όριο για τον αριθμό των λιστών συσκευών

→ Μπορεί να γίνει προεπισκόπηση μόνο μιας οθόνης συσκευής ταυτόχρονα

→ Πατήστε παρατεταμένα τη λίστα συσκευών στην τοπική σύνδεση για να διαχειριστείτε συσκευές σε παρτίδες

Τι γίνεται αν δεν είναι δυνατή η προσθήκη της συσκευής στη λίστα συσκευών

· Εάν η συσκευή δεν μπορεί να προστεθεί στη λίστα συσκευών ή το σύστημα σας ζητήσει «Η συσκευή υπάρχει 

ήδη» κατά την προσθήκη και η συσκευή δεν μπορεί να βρεθεί στη λίστα συσκευών, δοκιμάστε να 

απεγκαταστήσετε το λογισμικό και να το εγκαταστήσετε ξανά για να προσθέσετε τη συσκευή ξανά

Σύνδεση δικτύου Cosmos Wireless

Πώς να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου της κάμερας Τιμές από μόλις 15€ το μήνα
Δεν χρειάζονται τηλεφωνικές γραμμές και απεριόριστα δεδομένα

· Αφού προστεθεί η συσκευή στη λίστα συσκευών, μπορείτε να δείτε την κατάσταση του 

δικτύου της κάμερας στο παράθυρο της συσκευής

1. Σύνδεση: σημαίνει ότι η εφαρμογή αποκτά την κατάσταση της συσκευής και η 

τρέχουσα κατάσταση της συσκευής θα εμφανιστεί μετά την επιτυχή απόκτηση

2. Internet ojine: υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο και ότι η εφαρμογή 

δεν μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή σε αυτήν την κατάσταση

3. Διαδίκτυο στο Διαδίκτυο: υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο και η εφαρμογή 

μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή από απόσταση σε αυτήν την κατάσταση

4. LAN online: σημαίνει ότι η συσκευή και το κινητό τηλέφωνο βρίσκονται στο ίδιο τοπικό 

δίκτυο. Σε αυτήν την κατάσταση, η κάμερα και το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα από 

σημείο σε σημείο

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Η εφαρμογή APP ζητά "Device oQine" όταν συνδέεται στη 
συσκευή

LAN ojine, Internet ojine

1) Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την κάμερα για να επιβεβαιώσετε ότι η κάμερα έχει 

ξεκινήσει σωστά και έχει συνδεθεί στο WiFi

2) Απενεργοποιήστε τη λειτουργία απομόνωσης AP δρομολογητή

3) Ελέγξτε εάν το κινητό τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί κανονικά στο 

Διαδίκτυο και η εφαρμογή έχει λάβει την άδεια δικτύου

LAN online, Internet ojine

1) Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την κάμερα και βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ήδη σε λειτουργία 

σταθμού

2) Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Internet

3) Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής περιορίζει τη σύνδεση της συσκευής στο 

Internet

4) Απενεργοποιήστε λειτουργίες όπως το τείχος 7 του δρομολογητή, η μαύρη λίστα, η σύνδεση διευθύνσεων mac 

κ.λπ.

5) Εάν οι παραπάνω μέθοδοι αποτύχουν να λύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον 

τεχνικό

Τι να κάνετε εάν η εικόνα συνεχίζει να φορτώνει

1. Δοκιμάστε να κλείσετε την APP και να την ανοίξετε ξανά

2. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να επανεκκινήσετε την κάμερα μία φορά

3. Μην υπερβαίνετε το εύρος σύνδεσης του δρομολογητή, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή κοντά 

στο δρομολογητή

4. Συνδεθείτε στο φόντο του δρομολογητή για να ελέγξετε εάν υπάρχει περιορισμένη 

σύνδεση συσκευής

Τι να κάνετε εάν η εικόνα παγώσει κατά τη σύνδεση

· Η ρύθμιση του δικτύου ή η προσβλητική μνήμη κινητού τηλεφώνου κατά τη σύνδεση μπορεί 

να προκαλέσει πάγωμα της οθόνης

1. Μην υπερβαίνετε το εύρος σύνδεσης του δρομολογητή, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή κοντά 

στο δρομολογητή

2. Δοκιμάστε να αλλάξετε την οθόνη σε προεπισκόπηση ροής SD

Οδηγός σύνδεσης

Τι γίνεται αν το WiFi δεν μπορεί να συνδεθεί στο δρομολογητή;

· Προσπαθήστε να διαμορφώσετε το δίκτυο κοντά στο δρομολογητή.

· Η ασύρματη κάμερα V380 μπορεί να συνδέσει μόνο σήμα WiFi συχνότητας 2,4G.

· Μην χρησιμοποιείτε κινέζικους χαρακτήρες για το όνομα του δρομολογητή.

· Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής έχει περιορισμούς σύνδεσης συσκευής.

· Ορισμένοι δρομολογητές μπορεί να είναι δύσκολο να διαμορφωθούν, η λειτουργία hot spot AP συνιστάται για τη διαμόρφωση

Πώς να συνδέσετε μια κάμερα V380 με ένα καλώδιο δικτύου

→ κάμερα με διασύνδεση δικτύου μπορεί να χρησιμοποιεί καλώδιο δικτύου συνδεδεμένο στο δίκτυο

δεν απαιτείται διαμόρφωση – συνδέστε το καλώδιο, η φωτεινή ένδειξη ανάβει, η συσκευή με μεγάφωνο θα μιλήσει "σύνδεση" - "συνδεδεμένη", η κάμερα είναι 

συνδεδεμένη

Σημείωση: Η σύνδεση του καλωδίου δικτύου έχει προτεραιότητα. Όταν συνδεθεί το καλώδιο δικτύου, άλλες μέθοδοι σύνδεσης θα αποκλειστούν.

Πώς να συνδέσετε την κάμερα στο δρομολογητή με έξυπνο σύνδεσμο WiFi;

[Κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία] -> [Παρακαλώ χρησιμοποιήστε Wi-Fi Smart για σύνδεση] -> [Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi] -> [Σάρωση για προσθήκη του αναγνωριστικού συσκευής (προαιρετικό)] -> 

Κάντε κλικ στο [Επόμενο ] – > Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, η φωνή της κάμερας προτρέπει "WiFi Connected". Η συσκευή εμφανίζεται στη λίστα συσκευών. Κάντε κλικ στη συσκευή για να δείτε την εικόνα.

Πώς να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης ασύρματης κάμερας;

A, αλλάξτε τη λειτουργία hot spot AP σε λειτουργία σταθμού

1, εσωτερική ασύρματη κάμερα:

α) Μέθοδος 1: [Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς επαναφοράς της ουράς γραμμής για περίπου 7 δευτερόλεπτα] για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή να μεταβείτε στη λειτουργία σταθμού.

β) Μέθοδος 2: Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών V380App, ορίστε [Ρύθμιση] – [αντικατάσταση δικτύου συσκευής]

– [αλλάξτε τη συσκευή σε λειτουργία δρομολόγησης και επιλέξτε τη διαδρομή στο 7ll στον κωδικό πρόσβασης] – [OK].

Cosmos Wireless

Τιμές από μόλις 15€ το μήνα
Δεν χρειάζονται τηλεφωνικές γραμμές και απεριόριστα δεδομένα

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

2, εξωτερική ασύρματη κάμερα:

(α) Μέθοδος 1: [Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα] για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Περιμένετε έως ότου η ουρά ενδεικτική 

λυχνία που σβήνει γρήγορα ανάβει σε σταθερή, Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί, Όταν η ουρά ενδεικτική λυχνία σβήσει αργά, η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία σταθμού.

(β) Μέθοδος 2: Στην κατάσταση που η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών V380App [Ρυθμίσεις]-[Αλλαγή δικτύου συσκευής]-[Εναλλαγή 

συσκευής σε λειτουργία διαδρομής και επιλέξτε διαδρομή σε 7ll στον κωδικό πρόσβασης]-[OK].

B, αλλάξτε τη λειτουργία σταθμού σε λειτουργία hot spot AP

1, εσωτερική ασύρματη κάμερα:

α) Μέθοδος 1: [Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς επαναφοράς στην ουρά για περίπου 7 δευτερόλεπτα] για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όταν η συσκευή σας ζητήσει "αναμονή 

για διαμόρφωση έξυπνου συνδέσμου WiFi", πατήστε το RESET μία φορά για να επαναφέρετε το κουμπί. Η συσκευή προτρέπει "Έγινε σημείο πρόσβασης, Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία Hot spot.

β) Μέθοδος δεύτερη: Στην κατάσταση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών V380App [ρυθμίσεις] – [αντικατάσταση δικτύου συσκευής] 

– [αλλαγή συσκευής σε λειτουργία AP] – [ΟΚ].

2, εξωτερική ασύρματη κάμερα:

(α) Μέθοδος 1: [Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα] . Πατήστε το κουμπί RESET για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η 

ενδεικτική λυχνία του πίσω φωτός που έσβησε γρήγορα έγινε σταθερή,σημαίνει ότι η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία hot spot.

(β) Μέθοδος 2: Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών V380App, ορίστε [Ρύθμιση] – [Αλλαγή δικτύου συσκευής] – 

[Εναλλαγή συσκευής σε λειτουργία AP] – [ΟΚ].

Cosmos Wireless

Τιμές από μόλις 15€ το μήνα
Δεν χρειάζονται τηλεφωνικές γραμμές και απεριόριστα δεδομένα

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη διαμόρφωση ap hotspot για να συνδέσετε την κάμερα στη διαδρομή;

1. Χρήστης Android: Κάντε κλικ στο [+]   στην επάνω δεξιά γωνία -> [Σημείο πρόσβασης εδραιώθηκε] -> [Επιλογή συσκευής] -> [Επιλέξτε τη διαδρομή προς σύνδεση και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 

διαδρομής] -> [Κάντε κλικ στο ΟΚ] Μετά επιτυχημένη σύνδεση,

Η κάμερα θα εμφανίσει ένα μήνυμα "WIFI σύνδεση ολοκληρώθηκε", η λίστα συσκευών εμφανίζεται στη συσκευή -> [Κάντε κλικ στη συσκευή για να δείτε την εικόνα]

2. Χρήστης Ios: εισάγετε το τηλέφωνο για να ρυθμίσετε τη σύνδεση [συσκευή hotspot (hot spot στην αρχή του MV)] -> [κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία -> [hotspot έχει δημιουργηθεί] -> [επιλογή 

τη διαδρομή προς σύνδεση και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαδρομής] – > [Κάντε κλικ στο ΟΚ] .

Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, η κάμερα θα σας ζητήσει «Η σύνδεση WIFI ολοκληρώθηκε».
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Θέματα δικτύωσης

Ποια πρωτόκολλα υποστηρίζονται από την ασύρματη κάμερα

→ Τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από την ασύρματη κάμερα V380 περιλαμβάνουν: TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DDNS, DHCP, FTP, NTP και ONVIF (άλλα πρωτόκολλα δεν υποστηρίζονται 

προσωρινά)

Σημείωση:

1. Μόνο η Anyka και η GM υποστηρίζουν το πρωτόκολλο ONVIF. Άλλες λύσεις δεν υποστηρίζουν το πρωτόκολλο ONVIF δεν μπορεί να συνδεθεί σε NVR

2. Έκδοση Anyka 2505, GM 3505 7rmware δεν ανοίγει το πρωτόκολλο RTSP, εάν χρειάζεται να συνδέσετε NVR, επικοινωνήστε με τον τεχνικό για να παράσχει πακέτο αναβάθμισης για να ανοίξει το 

RTSP

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη της συσκευής στη λίστα συσκευών

· Εάν η συσκευή δεν μπορεί να προστεθεί στη λίστα συσκευών ή το σύστημα ζητήσει "Η συσκευή υπάρχει ήδη" κατά την προσθήκη, η συσκευή δεν μπορεί να βρεθεί στη λίστα συσκευών.

Μέθοδος 1: Κλείστε τελείως το λογισμικό και επανεκκινήστε το. Ανοιξε

Μέθοδος δεύτερη: Απεγκαταστήστε το λογισμικό και εγκαταστήστε το ξανά.

Πόσο μακριά είναι το εύρος σύνδεσης της λειτουργίας hotspot;

→ Η γενική απόσταση σύνδεσης είναι 10 έως 15 μέτρα, ανάλογα με τη χρήση μιας συγκεκριμένης απόκλισης, μπορεί να είναι περαιτέρω σε ανοιχτό κενό χώρο

Δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα μετά την τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης δρομολόγησης ή την αλλαγή του δρομολογητή

Cosmos Wireless

Τιμές από μόλις 15€ το μήνα
Δεν χρειάζονται τηλεφωνικές γραμμές και απεριόριστα δεδομένα

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Αφού αλλάξετε το όνομα δρομολόγησης, τον κωδικό πρόσβασης ή την αλλαγή του δρομολογητή, οι πληροφορίες δικτύου έχουν αλλάξει και η ασύρματη κάμερα πρέπει να επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και 

να διαμορφωθεί εκ νέου το δίκτυο.

Πώς να ελέγξετε το αναγνωριστικό συσκευής (αριθμός συσκευής)

→ Το αναγνωριστικό είναι ο 8ψήφιος αριθμός συσκευής, ο οποίος μπορεί να επισημανθεί στο σώμα της συσκευής ή να προβληθεί στη λίστα συσκευών λογισμικού.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης, η φωνητική προτροπή της συσκευής "wi.connected", αλλά το κινητό τηλέφωνο 

εμφανίζει "λήξη χρόνου σύνδεσης συσκευής"

Μέθοδος 1: Σύμφωνα με τη φωνητική προτροπή "wi7connected"

→ Κάντε κλικ στο [Επόμενο] το σύστημα αναζητά αυτόματα συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο LAN και η νέα συσκευή θα εμφανιστεί στη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στο [Επόμενο] εάν η εφαρμογή δεν μπορεί να 7 

και νέες συσκευές αυτόματα, η σελίδα μετατρέπεται σε μη αυτόματη προσθήκη σελίδας της συσκευής , εισαγωγή ή σάρωση αναγνωριστικού συσκευής [Προσθήκη], το σύστημα μεταβαίνει στη λίστα συσκευών, η συσκευή που 

προστέθηκε πρόσφατα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών 7η

Μέθοδος 2: Προσθήκη LAN (Μόνο εάν η κάμερα και το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο)

→ Επιστρέψτε στη διεπαφή [Device List]

→ τραβήξτε προς τα κάτω την οθόνη για να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών

→ Το σύστημα αναζητά αυτόματα τη συσκευή LAN και στη συνέχεια προσθέτει τη συσκευή που θα εμφανιστεί στη λίστα συσκευών 7η

Δεν είναι δυνατή η .nd hot spots στην εφαρμογή ή στο κινητό τηλέφωνο

Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα έχει ξεκινήσει χωρίς προβλήματα και είναι σε λειτουργία hot spot.

1) η συσκευή θα είναι σε λειτουργία hot spot αφού η κάμερα μιλήσει «καθορίζεται σημείο πρόσβασης»

2) Οι συσκευές εξωτερικού χώρου όλα σε ένα θα βρίσκονται σε λειτουργία hot spot μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, η ουρά ενδεικτική λυχνία των εξωτερικών συσκευών all in one χωρίς θύρα Internet θα είναι αναμμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι καλά τοποθετημένη εάν η συσκευή διαθέτει εξωτερική κεραία.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο Internet, εάν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο, άλλοι τρόποι σύνδεσης θα ελεγχθούν.

• Δοκιμάστε να αλλάξετε τη σύνδεση τηλεφώνου ή να αναβαθμίσετε την έκδοση 7rmware της συσκευής

· Επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή της συσκευής εάν κανένα από τα παραπάνω δεν λειτουργεί

Πώς να προσθέσετε μια δικτυωμένη συσκευή στο τηλέφωνό σας

Μέθοδος 1: Μη αυτόματη προσθήκη

1, ανοίξτε τη διεπαφή [λίστα συσκευών], κάντε κλικ στο [+]   στην επάνω δεξιά γωνία

2, επιλέξτε [Η σύνδεση WiFi ολοκληρώθηκε] ή [άλλοι τρόποι]

3, αφού εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης [OK add], το σύστημα μεταβαίνει στη λίστα συσκευών, η συσκευή που προστέθηκε πρόσφατα εμφανίζεται στην 7η θέση στη λίστα συσκευών.

Μέθοδος 2: Προσθήκη τοπικού δικτύου (Μόνο εάν η κάμερα και το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο) 1. Ανοίξτε την οθόνη 

Λίστα συσκευών, Τραβήξτε προς τα κάτω την οθόνη για να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών.

2. Το σύστημα αναζητά αυτόματα τη συσκευή LAN και προσθέτει αυτόματα την οθόνη της συσκευής. Στην 7η θέση της λίστας συσκευών , με επιτυχή προσθήκη, η προεπισκόπηση πρέπει να 

εισαγάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης (όπως φαίνεται παρακάτω)

3, ο κωδικός πρόσβασης συσκευής 7ου δικτύου της συσκευής είναι κενός, πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης

© 2022 - V380 | Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται


