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3. Kameram açılış döngüsünü tamamladıktan sonra benim 
belirlediğim bir noktaya gelerek sabit kalmasını istiyorum. Nasıl 
ayarlayabilirim?
Akıllı telefonunuzda Camhi uygulamasında kameranızda görüntüle-
meyi başlatın.
- Ekranı kaydırarak kameranızın sabit kalmasını istediğiniz noktayı 
belirleyin.
- Ekranınıza dokununca açılan menülerden yukarıdaki anten ikonuna 
(sağdan ikinci) dokunun
- Açılan menüde ikinci satıra "1" yazın ve "Ayar"a tıklayın.
"Fabrika ayarları başarılı" mesajı çıktı ise işlem tamamlanmış demek-
tir.
- Bundan böyle kameranızın merceği her açılışta tanımladığınız 1 
noktasında sabit kalacaktır.
- 2 Numaradan 8 numaraya kadar da farklı noktalar için hızlı erişim 
tanımlamaları yapabilirsiniz.
- Örneğin kameranızın merceğini farklı bir noktaya getirdiniz, ikinci 
satıra 2 yazdınız ve "Ayar"a tıkladınız.
- Herhangi bir zamanda aynı menüyü açıp, ikinci satıra 2 yazıp 
"Arama"ya tıklarsanız kameranız daha önce tanımladığınız 2 
noktasına gidecektir.

2. Hareket algılandığında e-mail almak için kullanım kılavuzunda 
belirtilen yönergeleri yapmama rağmen e-mail alamıyorum. Ne 
yapmam gerekir?
Bunun nedeni genellikle Google hesabınızdaki bir izni vermemiş 
olmanızdandır.
-Google hesabınıza girin.
-Güvenlik menüsüne girin.
-“Daha az güvenli uygulama erişimi” nin altındaki “Erişimi aç” 
seçeneğini tıklayın.
-”KAPALI” ise “AÇIK” konuma getirin.

4. Kılavuzdaki  yönergeleri  takip  etmeme  rağmen  wifi  kurulu-
munu yapamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Sorunun en önemli nedeni modem kaynaklıdır. Öncelikle modeminizi 
resetleyiniz. Kurulum yine de yapılamaz ise, farklı bir modem ile veya 
diğer bir akıllı telefonun mobil erişim noktasını açarak deneyiniz. Bu 
şekilde sorunun kaynağını tespit etmiş olursunuz.

5. Yerel ağ’dan görüntüleme yapabiliyorum. Ancak farklı bir 
noktadaki kamerama ulaşamıyorum. Bunun nedeni nedir?
Bu sorun 4 sebepden kaynaklanabilir.
-Kameranızın bağlı olduğu internetin UPLOAD kapasitesi veya hızı 
yetersiz olabilir.
-Görüntüleme yaptığınız cihazın DOWNLOAD kapasitesi veya hızı  
yetersiz olabilir.

7. Arızalanan cihazımı hangi teknik servise göndermeliyim?     
Cihazınızı göndermeden önce mutlaka www.greentech.com.tr 
adresindeki “Servis” menüsünde yer alan “Servis Kayıt Formu” nu 
doldurmanız gerekir. Bu sayfada gönderimle ilgili tüm detay bilgiler 
yer almaktadır.      

8. Görüntü kalitesini düşürmeme rağmen dış ortamdan 
kameramı neden görüntülemiyorum?
Kameranızın bağlı olduğu internetin veya görüntüleme yaptığınız 
cihaz internetinin kapasitesi tamemen dolmuş olabilir.

Kameranızla ilgili  diğer  Sık Sorulan Sorular’a
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adresinden  ulaşabilirsiniz.    
6. Yabancıların kamerama ulaşmaları mümkün müdür?    
Bu iki yolla nümkün olabilir.
-Eğer yerel ağ (wifi) şifrenizi başkaları ile paylaşıyorsanız, bu kişiler 
hiçbir ek bilgiye ihtiyaç duymadan ağ üzerindeki tüm kameralara 
erişebilir.
-Kameranızın fabrika çıkışı kullanıcı adı ve şifresi admin’dir. Kullanım 
kılavuzunda da belirtildiği gibi güvenlik için bunların değiştirilmesi 
tavsiye edilir. Ayarlar menüsündeki “Şifre Değiştir” butonuna 
tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.       

1. Kameramı eklemek istediğim her akıllı telefon için kurulumu 
yeniden yapmalı mıyım?
Wifi kurulum işlemi sadece bir kez yapılacak bir işlemdir. Yeni 
telefonunuza kamera eklemek için “Kamera Ekle” ye tıklayın. Daha 
sonra iki şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz.
a-“Ağda Kamera Ara” ya daha sonra ekrana gelen ID’ye tıklayın. Sağ 
üst köşedeki OK ikonuna tıklayıp işlemi tamamlayın.
b-“Scan QR Code” a tıklayın. Kameranızın QR kodunu okutun. Daha 
sonra ekrana gelen ID’ye tıklayın. Sağ üst köşedeki OK ikonuna 
tıklayıp işlemi tamamlayın.


