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1. Softwareoversigt
Camhi Pro APP er et værktøj til styring af netværkskameraer, som kan realisere funktionerne til
overvågning af billederne af netværkskameraer på LAN og Internettet på mobiltelefonen. APP'en understøtter
LAN-søgning for at tilføje ID-numre og manuelt indtaste kamera-ID-numre, understøtter lydbølger, AP
konfigurerer WIFI, understøtter tilføjelse af enheder med lavt strømforbrug og delingsenheder, tilføjelse,
sletning og redigering af enheder, understøtter lydovervågning og intercom, understøtter snapping af billeder
til mobiltelefonen, understøtter indstillinger for billedkvalitetsniveau, understøtter fjernoverførsel af videofiler
og cloud -lagring og andre funktioner.

2. Tilføj kamera
Installer APP'en, tilslut mobiltelefonen til WIFI -netværket, indtast APP'en, og klik på knappen Tilføj
enhed for at åbne grænsefladen Tilføj enhed. Vælg forskellige tilføjelsesmetoder i henhold til forskellige
typer kameraer, fordi almindelige IP -kameraer dækker forskellige tilføjelsesmetoder. Følgende
tilføjelsesinstruktioner er baseret på IP -kameraer.

2.1 Tilføjelse af IP -kamera

Hvis kameraet er første gang til at bruge eller gendanne fabriksindstillingerne og ikke er forbundet til
netværket, skal du klikke på den nye enhed; for et kamera, der er tilsluttet netværket, skal du klikke på enheden ind
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brug. Efter at have klikket på knappen "Ny enhed", tænd for enheden, vent cirka 30 sekunder, bekræft,
at enheden er i driftstilstand, og klik på Næste

2.1.1 Tilsluttet netværkskabel
Hvis enheden er tilsluttet et netværkskabel, skal du klikke på knappen "forbundet til netværkskabel", og
appen søger automatisk efter enhedens UID i det aktuelle LAN. Vælg den UID, der skal tilføjes, og klik på
knappen Tilføj, enheden vil automatisk søge WIFI -signaler i nærheden for at komme ind i den trådløse
konfigurationsgrænseflade. Indtast derefter WIFI -adgangskoden, klik på "Konfigurer trådløst og tilføj", efter at
WIFI -konfigurationen er vellykket, skal du springe til enhedslistens grænseflade; Hvis du ikke ønsker at
konfigurere WIFI i øjeblikket, skal du klikke på knappen "ikke konfigurer endnu, tilføj direkte" direkte, tilføj
kamera efter bekræftelse.

2.1.2 Ikke tilsluttet netværkskabel
Hvis enheden ikke er tilsluttet et netværkskabel, skal du klikke på knappen "Ikke forbundet til
netværkskabel" for at gå ind i grænsefladen til valg af en netværkstype

Sonisk distributionsnetværksunderstøttelsesudstyr: Robotkamera, kortkamera, pære -kamera, lille
flyvende tallerken osv.

AP -udstyr til distributionsnetværk: boksekamera, Pan Tilt -kamera, PTZ -kuppelkamera,
flyvende tallerken osv.

【Sonisk distributionsnetværk】
Tænd for enheden, den går ind i ventetilstand for tilslutning og udsender en "ding dong ding
dong" lyd periodisk, klik på Næste, brug mobiltelefonen til at scanne QR -koden for enhedens UID
-nummer, hvis der ikke er nogen QR -kode , klik for at springe over, indtast adgangskoden til det WIFI
-signal, der skal konfigureres, og klik for at starte den soniske konfiguration, og systemet konfigurerer
WIFI automatisk. Efter at WIFI -konfigurationen er vellykket, kommer der en lydprompt.
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【AP distributionsnetværk】
I status som ikke forbundet til netværkskablet, tænd for enheden, klik for at tilføje, APP'en søger
automatisk efter hotspotsignaler fra nærliggende kameraer. Hotspotformatet er IPCAM-XXXXXX,
standardadgangskoden er 01234567. Vælg hotspot på kameraet, du vil tilføje, klik på forbindelse. Efter
forbindelsen er vellykket, skal du indtaste enhedens tilføjelsesgrænseflade, klikke på tilføj for at komme ind i
den trådløse konfigurationsgrænseflade, indtaste routerens WIFI -adgangskode, og klik på "Konfigurer trådløs
og tilføj". Efter at WIFI -konfigurationen er lykkedes, skal du springe til enhedslistens grænseflade; Hvis du ikke
ønsker at konfigurere WIFI på nuværende tidspunkt, skal du klikke på knappen "ikke konfigurer, tilføj direkte"
direkte, tilføj kameraet efter bekræftelse.

Bemærk: AP -distributionsnetværket skal først aktivere mobiltelefonens GPS
-funktion.

2.1.3 Tilføj en enhed, der er i brug
【Scan QR -kode】

5

Camhi Pro Mobile APP (Android Version) Instruktioner V2.0

Brug online QR -kodegenereringsværktøjet til at generere UID'ens QR -kode, derefter scanne og
tilføje QR -koden via den mobile APP.
【Søg i nærheden af enheder】

-

Klik på knappen Søg i nærheden af enheden, søg i IP -kameraet i det trådløse netværk, hvor
telefonen er placeret, og vælg det tilsvarende UID

-

Indtast kameraadgangskoden (kameraets standardadgangskode er admin)
Klik på knappen Tilføj for at fuldføre tilføjelsen af et kamera

2.2 Batteri trådløst kamera tilføjelse og batteri 4G kamera
tilføje

Batteriets trådløse kamera og batteriet 4G kamera er kameraer med lavt strømforbrug. Ved brug
skal du vælge den tilsvarende tilføjelsesoperation i henhold til kameratypen. For specifikke
tilføjelsesmetoder henvises til tilføjelsesmetoden til IP -kamera.

2.3 Tilføj delingsenhed
Klik på Tilføj delingsenhed, du kan tilføje kameraet ved at scanne QR -koden genereret af den
delte enhed direkte.

3. Slet kamera
På enhedslistens grænseflade skal du trykke længe på kameraet, der skal slettes, eller klikke på indstillingsknappen for
at komme ind i kameraets indstillingsgrænseflade, klikke på knappen Slet enhed for at slette det tilføjede kamera.
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4. Se kameraskærm
Efter at have tilføjet kameraet i et par sekunder, skal du vente på, at kameraet automatisk opretter
forbindelse til kameraet, hvis en online -prompt kan se kameraets video. Klik på online -kameraet for at åbne
kameraets live -grænseflade.

Beskrivelse af kamerastatus: Tilslutning: Kameraet etablerer en forbindelse med
netværkskameraet på nuværende tidspunkt. Afhængigt af netværket varierer forbindelsestiden.

Online: Denne status angiver, at enheden er tilsluttet normalt. Klik for at se videoen;
Ikke forbundet: Denne status angiver, at enheden er offline

Sove: Denne status angiver, at kameraet er i slumretilstand (kameraer med lavt
strømforbrug har denne status)
Offline: Denne tilstand angiver, at kameraet er offline
Adgangskodefejl: Denne status angiver, at kameraets login -adgangskode er forkert. Hvis du klikker på
kameraet i denne status, vises dialogboksen Rediger adgangskode.

5. Beskrivelse af live interface
5.1 Fælles kameragrænseflade
Den normale kameraovervågningsgrænseflade vises som standard i lille skærmtilstand, og
knappen til valg af funktioner er placeret nederst på skærmen. Når du åbner flere funktionstaster,
kan du glide til venstre i det tomme rum. Nøglefunktionsbeskrivelsen er vist i nedenstående figur.
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overvåge

samtaleanlæg

øjebliksbillede

lokal rekord

Spejl / flip
Forudindstillet position

fokus
Justering af lydstyrke

Billedjustering

Nattesynstilstand

Fuld skærm

Skift af opløsning

tilbage

værktøjslinje

Bemærk: Nogle funktioner har brug for enhedsunderstøttelse.

PTZ funktion:
For enheder med PTZ -funktion skal du bruge din finger til at flytte livevideoen, kameraet roterer i
henhold til fingersvepretning og diaslængde.
Afslut live -interface:
På den lille skærm skal du holde den tomme plads nede eller klikke på tilbage -knappen for at forlade live
broadcast -grænsefladen.

5.2 Panoramakamerainterface
Afhængigt af modellen vil panoramakameraet have en anden live -grænseflade. Underlagt den
tilsluttede model. Nøglefunktionerne er vist i nedenstående figur.
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Se valg

Installationstilstand

overvåge

samtaleanlæg

snap shot

Lokal rekord

cruse

nattesynstilstand

tilbage

Fuld skærm

Afslut live -interface:
Tryk på tilbage -tasten for at forlade live -grænsefladen

6. Kameraparametre
Når kameraet er online, skal du klikke på ikonet

på kameralistens grænseflade eller live -grænseflade

for at komme ind i kameraets parameterindstillingsgrænseflade. Fordi forskellige kameraer har forskellige
funktioner, er de specifikke funktioner underlagt funktionerne i det tilsluttede kamera, der vises på APP'en.
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6.1 Grundindstillinger

6.1.1 Trådløse indstillinger
Klik for at få det trådløse netværk omkring enheden, enheden søger automatisk i det aktuelle
miljøs WIFI -netværk, vælger og indtaster adgangskode for at konfigurere WIFI for den aktuelle
enhed.

6.1.2 Skift adgangskode
Du kan ændre adgangskoden til kameraet. Efter afkrydsning af vis adgangskode, vil
adgangskoden være synlig.

6.2 Alarmindstillinger

6.2.1 Alarmstyring og meddelelse
【Alarm skub】

Vælg Til angiver, at der sendes en push -besked til telefonen, når alarmen udløses
【Enhedsalarm】

-

Bevægelsesdetekteringsalarm

Vælg Til angiver, at enhedsaktiveret bevægelsesdetekteringsfunktion. Klik på Juster bevægelsesdetektionen for
at tegne bevægelsesdetekteringsområdet og justere følsomheden for bevægelsesdetektering
(Denne funktion gælder kun for nogle modeller)
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-

Lydalarm
Vælg Til angiver, at enheden har en mikrofonfunktion. Når den omgivende lyd er

større end intensiteten af enhedens tjeklyd, udløses en alarm. Klik justere lydalarmen
kan justere lydalarmfølsomheden.

-

Alarm i menneskelig form (nogle enheder understøttes)

Vælg Til angiver, at kameraet vil tænde funktionen til genkendelse af menneskelige former og
tænde for indramningen af den menneskelige form. Når der er et humanoidt objekt på
kameraskærmen, vises et indrammet objekt. Når alarmudløseren vælger separat alarm, betyder det, at
både bevægelsesdetektering og menneskelig formgenkendelse udløst separat kan forårsage
kameralarm. Valg af koblingstrigger betyder, at kameraet vil alarmere, når de to udløses på samme tid.
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-

Indstilling af alarmtid
Kan indstille alarm hele dagen eller vælge en bestemt alarmperiode

【Alarmkobling】

-

Alarm snapshot til SD -kort
Vælg Til for at gemme alarm snapshot -billeder på SD -kort

-

Alarmoptagelse til SD -kort
Vælg Til for at gemme alarmoptagelsesfilen på SD -kortet

-

Når alarmen udløses, udsender enheden en sirene Vælg Til
for at angive, at kameraet vil forekomme alarmlyd ved
alarmering.
Sirenetype, varighed valgfri

-

E -mail alarmforbindelse

Vælg Til angiver, at enheden sender fangede billeder til
postkassen, når alarmen udløses. Klik på Konfigurer e -mail for at
angive e -mailoplysningerne.
Afsenderens postkasse tager QQ -postkasse som et eksempel:
Smtp -server: smtp.qq.com

Havn: 465

Sikker forbindelse: SSL
Brugernavn: QQ -nummer på afsenderens postkasse Adgangskode:
Autoriseringskode for QQ -afsenderens postkasse Modtagerens
adresse: postkassen for at modtage alarmbillederne
Afsendelsesadresse: afsenderens e -mail -adresse, her tag QQ
-postkassen som et eksempel, du skal udfylde QQ -e -mailen adresse (det
samme som brugernavnet)

Emne og indhold kan udfyldes tilfældigt
Efter udfyldning skal du klikke på knappen Anvend og derefter klikke på
knappen Test for at kontrollere, om du kan sende alarm -e -mailen

-

FTPAlarmforbindelse

【Alarmoptagelse gemt i FTP】
Vælg Til for at gemme alarmoptagelsesfilen til FTP

【Alarm snapshot gemt i FTP】
Vælg Til for at gemme alarm snapshot -billedet i FTP
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Klik på Konfigurer FTP for at angive FTP -oplysninger
Serveradresse: udfyld den indstillede FTP -adresse
Port: Indtast porten til FTP
Brugernavn og adgangskode: Udfyld det brugernavn og kodeord, der er angivet

FTP
Efter udfyldning skal du klikke på knappen Anvend og derefter klikke på
knappen Test for at kontrollere, om du kan sende alarmbilledet til FTP.

-

Billede snapshot nummer indstilling

Kan indstille antallet af alarm snapshot billeder, 1-3 er valgfri
Denne funktion kan anvendes på nogle modeller.

6.3 Video-/lydstyring
6.3.1 Videoindstillinger
-

Bithastighed

Kan selv definere bithastigheden for den første kodestrøm og den anden
kodestrøm for enheden

-

Billedhastighed

Kan selv definere billedhastigheden for den første kodestrøm og
anden kodestrøm på enheden

Kodeniveau
1-6 kan indstilles, jo mindre værdi, jo bedre billedniveau og
større kodestrøm
Videosystem
50Hz og 60Hz valgfri

6.3.2 Lydindstillinger
-

Indgangsvolumen

Juster enhedens inputvolumen

-

Outputvolumen

Juster enhedens outputvolumen
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6.4 SD -kort optagelse og kapacitet

6.4.1 SD -kortplanrekord
-

Om optagelse skal aktiveres

Vælg Til, enheden gemmer optagelsen på SD -kortet

-

Optagelse af filtid

Kan justere længden af hver videofil manuelt

-

Optagelsesperiode

【Enkel indstilling】

Vælg den enkle indstilling, standardoptagelsesperioden er hele
dagen fra mandag til søndag
【Avanceret indstilling】

Vælg avanceret indstilling, du kan tilpasse tidsperioden for
hver optagelse manuelt.
Gå ind i grænsefladen til avancerede indstillinger, klik på knappen hurtig
redigering, vælg den tidsperiode, der skal optages, du kan selv definere
optagelsesperioden, efter redigering skal du klikke på afslutningsknappen for at
gemme indstillingerne.

6.4.2 Indstilling af SD -kort
Kan se den samlede og ledige plads på enhedens SD -kort; kan
formatere SD -kortet

6.5 Systemindstillinger

6.5.1 Indstilling af enhedstid
-

Synkroniser enhedstid til telefontid

Kan indstille enhedens tidszone. Når tidszonen er
indstillet, genstarter enheden automatisk.
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6.5.2 Indledende indstilling
Genstart enheden
Kameraet genstarter efter klik
Gendan fabriksindstillinger
Kameraet nulstilles efter klik

6.5.3 Enhedsoplysninger
Kan få oplysninger om kameraenheder: herunder enhedsnavn,
enhedstype, netværkstype, antal brugerforbindelser, softwareversion,
IP -adresse, subnetmaske, gateway, DNS osv.
Søg efter opdateringer:

Efter klikket kontrollerer kameraet firmwareversionen automatisk.
Hvis der er en ny version, bliver den bedt om at opdatere, klik for at
opgradere online.

(Denne funktion gælder kun for nogle modeller)

6.6 Indstillinger for batterikamera
Interfacet til indstilling af batterikamera er nogenlunde det samme som det almindelige
kameraindstillingsinterface. Her er forskellene.

6.6.1 Lav indstilling og registrering af lavt strømforbrug
Power arbejdstilstand
Lavt strømforbrug og kontinuerligt arbejde valgfrit
-

Indstilling af bithastighed

Kan indstille SD -kort optagestrøm

-

Om optagelse skal aktiveres

Efter at have skiftet til den kontinuerlige arbejdstilstand, kan indstilles
til at åbne eller lukke optagelsen

6.6.2 Alarmstyring og meddelelse
-

Alarm skub

Efter alarmtryk ON, kan telefonen modtage alarmmeddelelser

-

PIR alarm
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Alarmen kan registreres efter PIR -alarm TIL, PIR -følsomhed kan indstilles

-

Alarmkobling

Kan indstille alarm til at gemme video på SD -kort eller FTP, 10 sekunder og 30 sekunder kan indstilles

6.7 Delingsenhed
Klik på del -knappen i øverste højre hjørne af kameraets indstillingsgrænseflade, kan dele QR
-koden genereret af de aktuelle kamerainformationer til andre brugere.

7. Videoer/billeder søg og vis
7.1 Lokal videoafspilning og download

Find det kamera, du vil se på kameralistens grænseflade, klik på ikonet

, Vælg

videosiden, og videofilerne vises. Du kan sortere videofilerne efter
videofilernes størrelse og varighed. Klik på knappen

for at gemme videofilen på mobilen

telefonalbum. Klik på rediger -knappen for at slette den valgte videofil.
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7.2 Se lokale snapshots
Klik på billedsiden i den lokale filgrænseflade, de lokale snappede billeder vil blive
vist, billederne er sorteret efter snapshot -tiden, klik på preview -miniaturen for at se
billeder, og klik på knappen

for at slette eller gemme billederne i albummet

7.3 Fjernbetjent videoafspilning og download

7.3.1 Fjernvisning af video

Klik på kameralistens grænsefladeknap

for at komme ind på fjernbetjeningslistens grænseflade,

APP søger som standard på de seneste 6 timers optagelse af filer. Du kan selv definere sekvensen
i henhold til optagelsestiden. Klik på optagelsesfilen, og klik derefter på Afspil for at afspille
optagelsesfilen på enhedens SD -kort; klik på afspilning af tid for at afspille videofilen gennem
tidslinjen.

7.3.2 Download af ekstern video
Klik på videofilen på videolistens grænseflade, og klik derefter på Download, videofilen
downloades automatisk. Den downloadede videofil gemmes i den lokale videogrænseflade.
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Når videooverførslen er fuldført, kan du klikke på Fortsæt for at downloade, fortsætte med at downloade
andre videofiler eller klikke for at se, det springer automatisk til den lokale optagelsesgrænseflade.

7.3.3 Fjernvideosøgning

Klik på knappen

i videolistens grænseflade vises søgemuligheder, du kan vælge

videoens søgeområde i henhold til dine behov.
søgeinterval valgfrit

8、Andre funktioner
8.1 Visning af kameraliste
Klik på kameralistens grænsefladeikon

, kan du vælge at se kameralisten i stor eller

lille billedtilstand.
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8.2 Indstillinger for sidebjælke

Klik på kameralistens grænsefladeknap

eller glid til højre på kameralistens grænseflade for at komme ind

APP -sidebjælken, APP -navnet vises på sidebjælken, og APP -versionen vises nedenfor.

-

Lokale filer

Klik på den lokale fil for at komme ind i den lokale filgrænseflade, denne grænseflade viser alle de lokale
videoer og billeder gemt med tilføjet kamera på denne telefon. Klik på filen for at afspille videofilen eller se det
lokale billede; klik på rediger -knappen for at slette filen.

-

Mere
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Klik på knappen Mere for at kontrollere, om APP'en har modtaget tilladelse fra mobiltelefonen.
Hvis den viser Ikke aktiveret, kan APP'en ikke sende alarm -push -beskeden. Hvis du klikker på Ikke
aktiveret, springer du til indstillingsgrænsefladen for at aktivere meddelelsestilladelsen.
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