
Първо трябва да знаете нещо за 4G камерата! 

В: Защо 4G камерата не поддържа свързване на мрежовия кабел？ 

Р: В 4G камерата смятаме, че „режимът на гореща точка“ е по-подходящ за камерата, но 

„режимът на гореща точка“ и интерфейсът на кабела на камерата не могат да работят 

едновременно, имаме нужда от „горещ режим“, за да продължим да работим 4G камерата, 

но интерфейсът на мрежовия кабел не е задължително необходим за 4G камерата. 

Въпрос: Какво е режим на гореща точка? 

Р: Когато 4G камерата е свързана към захранването, за да започне работа, ще има 

безжична точка за достъп, която може да бъде намерена като безжичен рутер "MIFI _ ****" 

с парола "1234567890". Можете да използвате телефона или компютъра, за да свържете 

тази безжична точка за достъп, както следва:            

 

 Мобилен телефон                                                             PC 

 

 



В: Какво мога да направя, когато свържа безжична точка за достъп? 

Р: 1. конфигурирайте камерата, можете да конфигурирате камерата чрез браузъра, за да 

отворите "192.168.100.100", както е показано на снимката по-долу (препоръчителна 

операция на компютър): 

 

Стартирайте APP “CamHi” на телефона си също може да се свърже и 

конфигурира камерата: 



 
2. Проверете и конфигурирайте 4G мрежата през браузъра, за да отворите "192.168.100.1", 

както е показано на снимката по-долу (препоръчителна операция на компютър):

 

 mobile phone PC 



Между другото, паролата за страницата за вход е "admin"！ 

2. Ако поставите SIM карта на 4G камера и работите правилно, безжичната точка за 

достъп може също да има достъп до интернет, например можете да използвате телефона, 

за да свържете тази безжична точка за достъп до интернет или задайте други WIFI IP камери 

за свързване на тази безжична точка за достъп и онлайн !! 

Така че, моля, обърнете внимание: 

всички устройства, свързани към безжична точка за достъп, ще консумират трафика на SIM 

карта !! 

Предотвратете други хора да свързват безжични горещи точки и да консумират вашия 

трафик, модифицирайте 

паролата за безжична точка за достъп или други настройки за сигурност! 

3.  Когато свързвате безжична точка за достъп, гледането и възпроизвеждането на 

видеоклипове от камерата не консумира трафик! 

4. Ако 4G камерата е инсталирана и трябва да проверите нещо, безжичната точка за 

достъп е удобен начин за това, не е необходимо да премахвате камерата или да свързвате 

мрежовия кабел. 

В: Безжичната точка за достъп е чудесна, но ако искам да я изключа? 

Р: На 4G страницата „192.168.100.1“ - „WI-FI настройки“ Можете да я изключите. 



 

Моля, обърнете внимание, че ако изключите безжичната точка за достъп "MIFI _ ***", няма 

да можете да конфигурирате 

4G параметри! Освен ако не нулирате 4G модула, погледнете следващия въпрос. 

В: Защо конфигурацията не е напълно възстановена фабрично след нулиране на 4G 

камерата? Защо 4G параметрите не се възстановяват след нулиране на 4G камера？ 

Р: 4G камерата се състои от две части: камерата (192.168.100.100) и 4G (192.168.100.1) 

Бутонът за нулиране може да възстанови само параметрите на камерата (192.168.100.100) 

Ако искате да възстановите параметрите на 4G (192.168.100.1), трябва да отворите камерата, 

за да намерите бутона за нулиране в модула 4G PCB, както е показано по-долу:



 


