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FAQ> Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Όταν το λογισμικό είναι συνδεδεμένο, το σύστημα ζητά "Εσφαλμένο όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης"
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→ Προσπαθήστε να εισαγάγετε το σωστό όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί [Forgot Password] στην κάτω αριστερή γωνία του πλαισίου κωδικού πρόσβασης 

για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Νίκος Φώτσιος Ε.Π.Ε

Ηλεκτρικοί Διακόπτες
Επέκταση

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Η ένδειξη "Το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης είναι λάθος" εμφανίζεται όταν η εφαρμογή πραγματοποιεί αναζήτηση στη συσκευή αφού η 

κάμερα πει "έγινε σημείο πρόσβασης"

1. Η ένδειξη "όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης είναι λάθος" εμφανίζεται όταν η εφαρμογή πραγματοποιεί αναζήτηση στη συσκευή. (Φιγούρα 1)

Αιτία 1: Η συσκευή έχει προστεθεί στη λίστα συσκευών (Εικόνα 2), έχετε ήδη ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης σε αυτήν και εισάγεται διαφορετικός κωδικός από τον υπάρχοντα

Αιτία 2: Η λίστα συσκευών δεν προστίθεται στη συσκευή, αλλά έχετε ήδη ορίσει κωδικό πρόσβασης σε αυτήν.

2. Όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα Λύση

1: Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης συσκευής στο πλαίσιο συστήματος στην Εικόνα 1.

Μέθοδος 2: Αφαιρέστε τη συσκευή από τη λίστα συσκευών. , Επαναδιαμορφώστε το δίκτυο αφού επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Νίκος Φώτσιος Ε.Π.Ε

Ηλεκτρικοί Διακόπτες
Επέκταση

Κατευθύνσεις Δικτυακός τόπος

Το σύστημα ζητά "Το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης 
είναι λάθος" κατά τη σύνδεση της κάμερας
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1. Όταν το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης είναι λάθος όταν κάνετε κλικ στην προεπισκόπηση της 

λίστας συσκευών, είναι απαραίτητο να εισάγετε τα [όνομα χρήστη] και [κωδικός πρόσβασης]

του [σωστό] σε αυτό το παράθυρο για να συνδέσετε την ασύρματη κάμερα

2. Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι κενός, ορίστε τον κωδικό πρόσβασης, V380 PRO Το λογισμικό πρέπει να ορίσει τον 

κωδικό πρόσβασης.

3. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να διαγράψετε τη συσκευή από τη 

λίστα συσκευών. Επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αδειάστε τον κωδικό πρόσβασης και 

διαμορφώστε ξανά το δίκτυο.

Πώς να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης του 

λογαριασμού V380;

1. Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό V380, επιλέξτε [My] και κάντε κλικ στο επάνω avatar για να 

εισέλθετε στη διεπαφή [Personal Information] και κάντε κλικ στο [Change Password].

2. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί [Forgot Password] στην κάτω 

αριστερή γωνία του πλαισίου κωδικού πρόσβασης στην οθόνη σύνδεσης. Κωδικός πρόσβασης

Πώς να ορίσετε ή να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης της ασύρματης κάμερας

1. Κάντε κλικ στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης ρυθμίσεων της λίστας συσκευών [Ρυθμίσεις] -> [Πληροφορίες συσκευής] -> [Αλλαγή κωδικού πρόσβασης συσκευής]

2. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης συσκευής της συσκευής στο [Previous Password]

3. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα. Συσκευή, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης και επαναδιαμορφώστε το δίκτυο

Πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για τη δικτυακή κάμερα V380;

Για να προστατεύσετε το απόρρητο των πελατών και να βελτιώσετε την ασφάλεια του συστήματος, πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στη συσκευή.

Όταν ο κωδικός πρόσβασης της συσκευής είναι κενός, ανοίγοντας την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ασφαλείας.

Κάντε κλικ στο [Set Password] για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή (όπως φαίνεται παρακάτω)

Πώς να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο AP Hot spot

1) Αφού συνδεθεί η κάμερα στην κάμερα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί [Ρυθμίσεις] διεπαφή [Αντικατάσταση δικτύου συσκευής] για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης του hotspot στην κάτω 

δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών.

2) Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία AP (λειτουργία hotspot). Συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης του hotspot κάτω από το όνομα του hotspot. (8 ή περισσότερα γράμματα, σύμβολα ή συνδυασμός αριθμών), 

κάντε κλικ στην Αποθήκευση όταν ολοκληρωθεί

Το κινητό τηλέφωνο δεν λαμβάνει κωδικό επαλήθευσης

1, δοκιμάστε ξανά αργότερα για να λάβετε

2, επικοινωνήστε με την επεξεργασία του τεχνικού προσωπικού
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Σφάλμα κωδικού πρόσβασης ή ονόματος χρήστη
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