P2P IP/Network Camera
คู่ มื อการติ ดตั =ง

u. เริ' มการใช้ งานโปรแกรม ให้ กด Add IP Camera

!. เชื' อมต่ อสาย LAN และ Power เข้ าที' อุ ปกรณ์ โดยนํ าสาย LAN อี กด้ านต่ อ
เข้ ากั บ Router

•. กดเลื อก IP Camera ที' ต้ องการจะใช้ งาน

กรุ ณาใช้ Power adapter ที' มาพร้ อมกั บ IP Camera และงดใช้
Power adapter ที' ไม่ ได้ มาพร้ อมอุ ปกรณ์ ต่ อเข้ ากั บ IP Camera เพราะอาจจะ
ทํ าให้ อุ ปกรณ์ เสี ยหายได้

Y. กรุ ณาตรวจสอบว่ ามื อถื อของท่ านเชื' อมต่ อInternet(^G/WIFI). ใช้ มื อถื อ

เปิ ด web browser พิ มพ์ http://cd.^jkcam.net เพื' อดาวน์ โหลดโปรแกรม
หรื อถ้ ามื อถื อใช้ งาน IOS apple สามารถดาวน์ โหลดได้ ที' APP Store โดยค้ า
หาจากชื' อโปรแกรม”PYPWIFICAM” ให้ ทํ าการดาวน์ โหลดและติ ดตั rง

k. กด “Scan QR code”, เพื' อเพิ' ม IP camera
9. ตั rงค่ า Wifi ทํ าตามดั งภาพ
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^. เมื' อติ ดตั rงโปรแกรมเรี ยบร้ อย หน้ าจอจะมี Icon Program ดั งรู ป
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j. มื อถื อจะทํ าการสแกนหา QR code โดยจะอยู่ ที'ด้ านล่ างของอุ ปกรณ์ IP
Camera หรื อถ้ าท่ านต่ อสาย LAN เข้ าที' ตั ว IP Camera ท่ านสามารถ กด
“Search” เพื' อเพิ' ม IP Camera
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y. เมื' อ scan เรี ยบร้ อย ชื' อ ID ของ IP Camera จะปรากฏอยู่ ในช่ อง Did ให้
ทํ าการใส่ User: admin; Password: admin จากนั rนทํ าการกด “done” เพื' อ
สิ rนสุ ดการติ ดตั rง
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P2P IP/Network Camera
Quick Installation Guide

1.

Run the program, click the Add Camera.

First,connect one end of the cable and power supply to the
IP camera prot ,the other end of the Ethernet cable to
connect to the router.

Please make sure that the router ower indicator is on
(yellow) and the network light is flashing (green).
Please use the provided power adapter. Unauthorized
power adapter may damage the IP camera.

2.

4.

5.

8.

Click the icon, Immediately can watch the video.

9.

Wifi connection, follow these steps:

Click the “Scan QR code”, adding IP cameras.

Please make sure that phone connection (3G/WIFI).Use a
mobile phone browser Enter download Address;
http://cd.365cam.net, according to the prompt to download
software . Apple mobile phone can be directly to the APP
STORE searches “P2PWIFICAM” download and install.
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3.

The installation is complete, the desktop appears as follows
Icon;

6.
7.

Use cell phone camera scan the alignment of the
dimensional code; (IP Camera Bottom label) If connect to
LAN,but also through the “Search” Completing the Add.
The scan is complete, the camera ID is displayed on the
device ID data column.(User: admin; Password:
admin).point to complete, add the camera successfully.
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