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APP. v.380pro    για  ip65200 wifi εσωτερική 

 

Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω 

βήματα για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. 

1) Πατήστε + και μετά πατήστε "Επόμενο". 

2) περιμένετε έως ότου ακούσετε το "Σημείο πρόσβασης που έχει 

καθιερωθεί" ή "αναμονή για διαμόρφωση Wi-Fi smarlink" 

3) Εάν ακούσετε τη φωνητική προτροπή της κάμερας "καθορισμένο 

σημείο πρόσβασης", επιλέξτε τη μέθοδο a ή b για να ρυθμίσετε την 

κάμερα. 

4) εάν ακούσετε τη φωνητική προτροπή της κάμερας "αναμονή για 

διαμόρφωση έξυπνης σύνδεσης wifi", επιλέξτε τη μέθοδο c για να 

διαμορφώσετε την κάμερα. 

 

Α. ΑΡ. γρήγορη διαμόρφωση 

Android: 

Πατήστε "καθορισμένο σημείο πρόσβασης", θα εμφανιστεί το 

αναγνωριστικό MV +, πατήστε το για να συνεχίσετε. 

Επιλέξτε το δίκτυό σας wifi, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, 

πατήστε "Επιβεβαίωση" και η κάμερα θα ξεκινήσει τη σύνδεση wifi. 

Το τελευταίο βήμα για τη ρύθμιση της κάμεράς σας είναι να ορίσετε 

έναν κωδικό πρόσβασης για την κάμερα. 

 

iOS: 

Πατήστε "καθορισμένο σημείο πρόσβασης", μεταβείτε στις ρυθμίσεις 

του τηλεφώνου σας, πατήστε "wifi" και συνδέστε το "MV + ID" 

Περιμένετε μέχρι η γραμμή κατάστασης να εμφανίσει το εικονίδιο 

"wifi" και μετά επιστρέψτε στην εφαρμογή, πατήστε "Επόμενο". 

Επιλέξτε το δίκτυό σας wifi, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, 

πατήστε "Επιβεβαίωση" και η κάμερα θα ξεκινήσει τη σύνδεση wifi. 

Μόλις ακούσετε το φωνητικό μήνυμα της κάμερας "Wi-Fi 

συνδεδεμένο", θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών. 

Το τελευταίο βήμα για τη ρύθμιση της κάμερας σας για να ορίσετε 

έναν κωδικό πρόσβασης για την κάμερα. 
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Β. AP Διαμόρφωση Hot Spot 

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, πατήστε "wifi" και 

συνδέστε "MV + ID. 

Περιμένετε μέχρι η γραμμή κατάστασης να εμφανίσει το εικονίδιο 

"wifi" και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή, τραβήξτε προς 

τα κάτω τη λίστα συσκευών, η συσκευή θα εμφανίζεται στη λίστα. 

Τώρα μπορείτε να προβάλλετε ατμό στο LAN, αλλά για να 

απομακρύνετε την προβολή, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα 

βήματα: 

Πατήστε "ρυθμίσεις" - "δίκτυο" - "αλλαγή σε λειτουργία σταθμού Wi-

Fi" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi, εισαγάγετε τον κωδικό 

πρόσβασης, πατήστε "επιβεβαίωση" και η κάμερα θα ξεκινήσει τη 

σύνδεση Wi-Fi. 

Μόλις ακούσετε τη φωνητική προτροπή της κάμερας "Wi-Fi 

συνδεδεμένη", η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση.  

 

 

 

 

Γ. Διαμόρφωση έξυπνου συνδέσμου Wi-Fi 

Πατήστε "αναμονή για διαμόρφωση έξυπνης σύνδεσης wifi", 

εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε 

ταυτότητα κάμερας και μετά να πατήσετε "επόμενο". 

Μόλις ακούσετε τη φωνητική προτροπή της κάμερας "συνδεδεμένο 

Wi-Fi", θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών. 

Το τελευταίο βήμα για τη ρύθμιση της κάμεράς σας είναι να ορίσετε 

έναν κωδικό πρόσβασης για την κάμερα. 


