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Αναζητήστε την εφαρμογή VR CAM από το Google Play 
για φορητές συσκευές Android ή από το Apple Store 
για συσκευές iOS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
δοκιμαστικά την λειτουργία επίδειξης (demo), 
η οποία όμως δεν θα αποθηκεύσει τα δεδομένα 
προβολής σας στον διακομιστή. Σας προτείνουμε να 
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να διατηρήσετε 
τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας στον διακομιστή. 
Τα δεδομένα θα διατηρηθούν ακόμη και εάν αλλάξετε 
κινητό τηλέφωνο, με την προϋπόθεση ότι θα 
συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό χρήστη. (Σε αυτό 
το βήμα, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή VR CAM είναι 
ενημερωμένη με την πιο πρόσφατη έκδοση).

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Το παρόν αποτελεί έναν οδηγό γρήγορης εκκίνησης, για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ καλέστε μας στο 2109764600.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

ΤΡΟΠΟΣ Α

Google Playstore: 
VR CAMERA,VR CAM

Apple Store: 
VR CAMERA,VR CAM

ΡΥΘΜΊΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΣΥΝΔΕΣΉ WIFI)

Δεν απαιτείται σύνδεση σε δίκτυο LAN (δεν απαιτείται σύνδεση της κάμερας στον 
δρομολογητή με καλώδιο δικτύου)

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς 
ασφαλείας. Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δεν 
αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν πυρκαγιές ή ηλεκτροπληξίες που προκαλούνται από ακατάλληλο 
χειρισμό ή εγκατάσταση.

ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝ: 

Ενεργοποιήστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το 
τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 
Περιμένετε ένα λεπτό για να ενεργοποιηθεί η 
κάμερα. Ή κάμερα είναι έτοιμη όταν η πράσινη 
ενδεικτική λυχνία LED που βρίσκεται πάνω στο 
βύσμα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Βεβαιωθείτε 
ότι η κάμερα βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο 
για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Όλες οι εργασίες ελέγχου και επισκευής πρέπει 
να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους 
τεχνικούς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για 
τυχόν προβλήματα που οφείλονται σε μη 
εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή σε 
επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον 
χρήστη. Μην αγγίζετε απευθείας τον αισθητήρα ή 
τον φακό της κάμερας. Για να καθαρίσετε τυχόν 
σκόνη ή ακαθαρσίες από τον φακό, χρησιμοποιήστε 
ένα πιστόλι αέρος ή ένα πανί μικροϊνών.
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Ενεργοποιήστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το 
τροφοδοτικό που την συνοδεύει. Περιμένετε ένα λεπτό 
για να ενεργοποιηθεί η κάμερα. Ή κάμερα είναι έτοιμη 
όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED που βρίσκεται 
πάνω στο βύσμα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.
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ΕΊΚΟΝΑ 1 ΕΊΚΟΝΑ 2 ΕΊΚΟΝΑ 3

ΕΊΚΟΝΑ 4 ΕΊΚΟΝΑ 5 ΕΊΚΟΝΑ 6

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας είναι συν-
δεδεμένο σε δίκτυο WiFi, ανοίξτε την εφαρμογή VR 
CAM, πατήστε το εικονίδιο “+” για να προσθέσετε την 
κάμερα, επιλέξτε “New device configures network” 
(Διαμόρφωση δικτύου συσκευής) (Εικ.1). Στη συνέ-
χεια, θα εμφανιστεί η (Εικ.2), πατήστε το αναγνω-
ριστικό (ID) και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το δί-
κτυο WiFi που χρησιμοποιεί το κινητό σας. Έπειτα, 
καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε 
“Next” (Επόμενο) στην επάνω δεξιά γωνία, ενεργο-
ποιήστε το πλαίσιο επιλογής του αναγνωριστικού 
(ID) και πατήστε “Next” (Επόμενο) στην κάτω δεξιά 
γωνία (Εικ.4). Στην επόμενη οθόνη, καταχωρήστε ένα 
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όνομα για την κάμερα και πατήστε “complete” (Ολο-
κλήρωση) για να ολοκληρώσετε την σύνδεση WiFi 
της κάμερας. Τώρα η ενδεικτική λυχνία LED θα ανα-
βοσβήσει γρήγορα για μερικά δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια θα παραμείνει αναμμένη σταθερά. Ή κάμερα 
έχει εγκατασταθεί με επιτυχία για προβολή και ανα-
παραγωγή σε πραγματικό χρόνο!

Απενεργοποιήστε το WiFi του κινητού σας και πραγ-
ματοποιήστε μετάβαση σε 4G ή 3G ή σε διαφορετικό 
δίκτυο WiFi. Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε την κά-
μερα μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι 
η απομακρυσμένη προβολή λειτουργεί με επιτυχία.



Ενεργοποιήστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το 
τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
και συνδέστε την κάμερα στην θύρα Ethernet του 
δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο 
δικτύου. Περιμένετε ένα λεπτό για να ενεργοποιηθεί 
η κάμερα. Ή κάμερα είναι έτοιμη όταν η πράσινη 
ενδεικτική λυχνία LED που βρίσκεται πάνω στο βύσμα 
αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας είναι 
συνδεδεμένο μέσω WiFi στον ίδιο δρομολογητή, 
ανοίξτε την εφαρμογή VR CAM, πατήστε το εικονίδιο 
“+” για να προσθέσετε την κάμερα και επιλέξτε 
“Adding network device” (Προσθήκη συσκευής 
δικτύου) (Εικ.5). Στη συνέχεια, πατήστε “Add device 
by Network” (Προσθήκη συσκευής βάσει δικτύου) 
(Εικ.6) και θα δείτε την (Εικ.7). Ενεργοποιήστε το 
πλαίσιο επιλογής μπροστά από το αναγνωριστικό 
(ID) και πατήστε “complete” (Ολοκλήρωση) στην 
επάνω δεξιά γωνία (Εικ.7) για να ολοκληρώσετε την 
ενσύρματη σύνδεση της κάμερας.

Στην επιλογή “My Device” (Ή συσκευή μου), πατήστε τις 
τρεις κουκκίδες δίπλα από την εικόνα προεπισκόπησης 
(Εικ.8) για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση WiFi. Πατήστε 
“Setting” (Ρύθμιση) και επιλέξτε “Network config” 
(Διαμόρφωση δικτύου). Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε 
τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου WiFi που 
χρησιμοποιεί το κινητό σας, έπειτα πατήστε “complete” 
(Ολοκλήρωση) (Εικ.9) και αφαιρέστε το καλώδιο δικτύου 
αφού εμφανιστεί το μήνυμα “Wireless configure success” 
(Επιτυχής ασύρματη διαμόρφωση). Θα διαπιστώσετε ότι 
η κάμερα εξακολουθεί να λειτουργεί και δεν βρίσκεται 
εκτός σύνδεσης λόγω της αποσύνδεσης του καλωδίου 
δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση μέσω WiFi ήταν 
επιτυχής. Τώρα η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει 
γρήγορα για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα 
παραμείνει αναμμένη σταθερά.Απενεργοποιήστε το WiFi 
του κινητού σας και πραγματοποιήστε μετάβαση σε 4G ή 
3G ή σε διαφορετικό δίκτυο WiFi. Εάν εξακολουθείτε να 
βλέπετε την κάμερα μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αυτό 
σημαίνει ότι η απομακρυσμένη προβολή λειτουργεί με 
επιτυχία.
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ΕΊΚΟΝΑ 7 ΕΊΚΟΝΑ 8 ΕΊΚΟΝΑ 9

ΤΡΟΠΟΣ B Απαιτείται πρώτα σύνδεση σε δίκτυο LAN (απαιτείται πρώτα σύνδεση της κάμερας στον 
δρομολογητή με καλώδιο δικτύου)

Αναζητήστε την εφαρμογή VR CAM από το Google Play για φορητές συσκευές Android ή από το Apple Store για 
συσκευές iOS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δοκιμαστικά την λειτουργία επίδειξης (demo), η οποία όμως δεν θα 
αποθηκεύσει τα δεδομένα προβολής σας στον διακομιστή. Σας προτείνουμε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για 
να διατηρήσετε τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας στον διακομιστή. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν ακόμη και εάν 
αλλάξετε κινητό τηλέφωνο, με την προϋπόθεση ότι θα συνδεθείτε στον ίδιο λογαριασμό χρήστη. (Σε αυτό το βήμα, 
βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή VR CAM είναι ενημερωμένη με την πιο πρόσφατη έκδοση).
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Αρχικά, τοποθετήστε τον πείρο, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο σακουλάκι με τις βίδες μέσα στη συσκευασία 
του προϊόντος, εντός της οπής επαναφοράς δίπλα από την υποδοχή της κάρτας SD μέχρι να ακούσετε το μήνυμα 
“switch to AP mode” (Εναλλαγή σε λειτουργία AP)

Απενεργοποιήστε το WiFi του κινητού σας και πραγματοποιήστε μετάβαση σε 4G ή 3G ή σε διαφορετικό δίκτυο 
WiFi. Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε την κάμερα μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι η απομακρυσμένη 
προβολή λειτουργεί με επιτυχία

Ενεργοποιήστε την επιλογή WiFi στο κινητό σας και θα εμφανιστεί ένα δίκτυο WiFi με την ονομασία “IPCF*****”, 
όπως υποδεικνύεται στην (Εικ.1). Πατήστε για να συνδεθείτε σε αυτό το δίκτυο WiFi. Αφού συνδεθείτε (Εικ.2), 
ανοίξτε την κάμερα VR, πατήστε το εικονίδιο “+” για να προσθέσετε την κάμερα και επιλέξτε “Adding network 
device” (Προσθήκη συσκευής δικτύου) (Εικ.3). Στη συνέχεια, πατήστε “Add device by Network” (Προσθήκη 
συσκευής βάσει δικτύου) (Εικ.4) και θα δείτε την (Εικ.5). Ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής μπροστά από το 
αναγνωριστικό (ID) και πατήστε “complete” (Ολοκλήρωση) στην επάνω δεξιά γωνία (Εικ.5) για να ολοκληρώσετε 
την ενσύρματη σύνδεση της κάμερας. Τώρα έχετε πετύχει προβολή σε πραγματικό χρόνο χωρίς δρομολογητή ή 
άλλο δίκτυο WiFi σε κοντινή απόσταση επειδή η κάμερα λειτουργεί ως δρομολογητής σε αυτή την περίπτωση.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΊΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΊΣ

Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα του WiFi και ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορούν να περιέχουν 
ειδικούς χαρακτήρες και ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 χαρακτήρες.

Στη λειτουργία AP, η απόσταση λειτουργίας είναι γύρω στα 40-50 μέτρα. Εάν βρίσκεστε πιο 
μακριά ή παρεμβάλλονται τοίχοι, η σύνδεση θα επηρεαστεί.

ΕΊΚΟΝΑ 1 ΕΊΚΟΝΑ 2 ΕΊΚΟΝΑ 3

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ AP
(ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΉ ΣΥΝΔΕΣΉ ΤΉΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΉΤΟ ΤΉΛΕΦΩΝΟ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΉΣ ΑΠΟΣΤΑΣΉΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI)



5

ΕΊΚΟΝΑ 4 ΕΊΚΟΝΑ 5

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΊΚΟΝΊΔΊΩΝ

ΕΊΚΟΝA A ΕΊΚΟΝA B ΕΊΚΟΝA Γ

Όταν πατήσετε τις τρεις κουκκίδες, εκτός από την 
εικόνα προεπισκόπησης (Εικ. 3), θα δείτε και τα δύο 
εικονίδια παραπάνω (Α και Β), τα οποία αποτελούν 
δύο διαφορετικές επιλογές λειτουργίας. Ή 
καταγραφή του παρόντος προϊόντος βασίζεται 
σε κινήσεις, που σημαίνει ότι πραγματοποιεί 
καταγραφή όταν κάποιος ή κάτι κινείται και δεν 
καταγράφει όταν υπάρχει ακινησία.

Επομένως, όταν βρίσκεται σε λειτουργία “At home” 
(Στο σπίτι), ορίζεται αυτόματα ώστε να μην υπάρχει 

πρόγραμμα καταγραφής βίντεο. Πατήστε την 
επιλογή “Setting” (Ρύθμιση) (Γ) για να βεβαιωθείτε 
ότι το κουμπί “motion detection” (Ανίχνευση 
κίνησης) στη λίστα μενού είναι απενεργοποιημένο 
από προεπιλογή ώστε να εξοικονομείται χώρος 
στην κάρτα SD. Εάν θέλετε να πραγματοποιείται 
καταγραφή σε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να 
ενεργοποιήσετε το κουμπί “motion detection” 
(Ανίχνευση κίνησης) και να ορίσετε το πρόγραμμα 
καταγραφής βίντεο μη αυτόματα.

1
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Στην παρακάτω λίστα μενού ρυθμίσεων μπορείτε 
επίσης να πραγματοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις 
όπως “ALARM push” (Ειδοποιήσεις συναγερμού), 
“ALARM schedule” (Πρόγραμμα συναγερμού), 
“definition” (Ορισμός), σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
σας. 

2

Όταν μεταβείτε στην επιλογή “Leaving” (Λείπω, δεν βρίσκομαι σπίτι), το κουμπί “motion detection” (Ανίχνευση 
κίνησης) είναι ενεργοποιημένο ανάλογα και το πρόγραμμα καταγραφής βίντεο έχει οριστεί από προεπιλογή 
για να καλύψει όλη την ημέρα. Διαφορετικά, μπορείτε να αλλάξετε τις ώρες καταγραφής σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας.

Πρόγραμμα καταγραφής βίντεο “At home” 
(Στο σπίτι) (κενό από προεπιλογή) 

Πρόγραμμα καταγραφής βίντεο “Leaving” (Λείπω) 
(γίνεται καταγραφή όλη την ημέρα από προεπιλογή)

ΤΊ ΥΠΑΡΧΕΊ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ

Μία Ασύρματη 
κάμερα 

παρακολούθησης

1
Ένα καλώδιο 
τροφοδοσίας 

ρεύματος micro usb

2
Μία  μπρίζα 
Ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών

3
Ιδικές βίδες για  
την στήριξη της 

κάμερας

4
Ένα εγχειρίδιο 
εγκατάστασης
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