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Εισαγωγή 
 
Θ IP Prο 3 είναι θ απλοφςτερθ ςε χριςθ ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογι για κινθτά smartphone 

Android και IOS. τθν εφαρμογι μπορεί ο χριςτθσ να ειςάγει με ελάχιςτα και απλά βιματα 
αυτόνομεσ κάμερεσ (standalone cameras) και αςφρματα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ 
(NVR). 

  

Προετοιμασία 
 
Μετά τθν αποςυςκευαςία τθσ κάμερασ ι του ςυςτιματοσ κα πρζπει: 
 
α. Για αυτόνομεσ κάμερεσ:  Να βιδϊςετε τισ αςφρματεσ κεραίεσ (ςε μοντζλα 

που ζχουν κεραίεσ) και μετά να κάνετε τθν ςφνδεςθ με τθν τροφοδοςία ρεφματοσ. 
β. Να ζχετε ςυνδζςει το αςφρματο καταγραφικό με το διαδίκτυο 

χρθςιμοποιϊντασ καλϊδιο Ethernet. 
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Εγκατάσταση- Εγγραφή 
 
Μπορείτε να κατεβάςετε και να εγκαταςτιςετε τθν εφαρμογι IP Pro 3 από το 

Google Play (Android) ι από το App Store (IOS). H εγκατάςταςθ γίνεται αυτόματα.  
Ανοίγετε τθν εφαρμογι και ςτθν οκόνθ ειςόδου επιλζξτε Register. τθν επόμενθ 

οκόνθ κα ηθτθκεί Εmail για εγγραφι. Πλθκτρολογείτε  ζνα ζγκυρο Email και επιλζγετε 
Confirm.  Θ εφαρμογι κα αποςτείλει αυτόματα ςτο δθλωκζν Email κωδικό επαλικευςθσ 
(verification code) που ιςχφει για 60 δευτερόλεπτα. Πλθκτρολογείτε τον παραπάνω κωδικό 
ςτο πλαίςιο Verification code και ζπειτα πλθκτρολογείτε ζναν επικυμθτό κωδικό 
πρόςβαςθσ  ςτα πλαίςια password και Confirm password .Σζλοσ, επιλζξτε Confirm.

      
 

Μετά τθν επιτυχι εγγραφι, θ εφαρμογι επιςτρζφει ςτθν οκόνθ ειςόδου, όπου 
πλθκτρολογείτε το Email και τον κωδικό πρόςβαςθσ που ζχετε δθλϊςει κατά τθν εγγραφι. 
 

Εισαγωγή Καμερών- Ασύρματων Καταγραφικών  
 

Θ διαδικαςία ειςαγωγισ είναι παρόμοια για τισ 2 κατθγορίεσ. 

α. Αυτόνομεσ Κάμερεσ 

  (1) Επιλζγετε το ςφμβολο + για ειςαγωγι νζασ ςυςκευισ.  

(2) Επιλζγετε το πάνω πλαίςιο (Standalone camera) 

(3) Αφοφ ζχετε ιδθ ςυνδζςει τθν κάμερα με τθν τροφοδοςία 

ρεφματοσ, κα δείτε, ανάλογα με το μοντζλο, είτε μία κόκκινθ ζνδειξθ να αναβοςβινει πάνω 

ςτθ κάμερα είτε να αναβοςβινει θ πράςινθ ζνδειξθ ςτθν απόλθξθ του καλωδίου 

ενςφρματθσ ςφνδεςθσ τθσ κάμερασ με το διαδίκτυο (κφρα Ethernet). Πατιςτε YES. 

(4) H κάμερα ζχει εκπζμψει αςφρματο ςιμα ειςαγωγισ  και κα 

εμφανιςτεί ςτθν εφαρμογι με τθν μορφι ςειράσ αρικμϊν (ID).  Επιλζγετε το ID και κα 

ηθτθκεί να ειςζγετε ταα ςτοιχεία του δικτφου Wi Fi. Πλθκτρολογείτε τθν ονομαςία του 

δικτφου Wi Fi και τον κωδικό πρόςβαςησ και ζπειτα Next. 
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(5) H διαδικαςία ηευγοποίθςθσ εκτελείτε αυτόματα. Θα ακοφςετε από 

τθν κάμερα μινυμα “Wireless setting. Please wait” και μετά από λίγο “The wireless 

connection is successful”.  

(6) τθν οκόνθ που κα εμφανιςτεί, πλθκτρολογείτε μία επικυμθτι 

ονομαςία (Name of the device) για τθν κάμερα και επιλζγετε τθν τοποκεςία τοποκζτθςθσ 

(προαιρετικά). 

(7) Tζλοσ, πατιςτε Complete. 

     

     

Επιλζγετε όταν θ καμερα είναι ςυνδεδεμζνθ 

ςτο δίκτυο με καλϊδιο Ethernet 

Επιλζγετε όταν ςασ ζχει αποςταλλεί κωδικόσ 

QR code διαμοιραςμοφ (Sharing) 
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β. Αςφρματα Καταγραφικά 

(1) Επιλζγετε το ςφμβολο + για ειςαγωγι νζασ ςυςκευισ.  

(2) Επιλζγετε το κάτω πλαίςιο (Kit) 

(3) Αφοφ ζχετε ιδθ ςυνδζςει τo καταγραφικό με τθν τροφοδοςία ρεφματοσ και 

με το καλϊδιο ethernet, κα εμφανιςτεί ο κωδικόσ ID του καταγραφικοφ.  

(4) Επιλζγετε το ID και το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ειςάγετε αυτόματα.  
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Λειτουργία 
 

Πατϊντασ πάνω ςτθν εικόνα τθσ κάμερασ/ καταγραφικοφ εμφανίηεται παράκυρο 
επιλογϊν λειτουργίασ, όπωσ παρακάτω: 

 
α. Αυτόνομη Κάμερα 

(1) Ακοφμε τον χϊρο (όταν θ κάμερα διακζτει μικρόφωνο)  

(2) Επικοινωνοφμε με τον χϊρο (όταν θ κάμερα διακζτει θχείο)  

(3) Μετάβαςθ ςε Πλιρθ οκόνθ 

(4) Επιλογι ανάλυςθσ εικόνασ: κανονικι (SD) ι υψθλι (HD)  

(5) Οριηόντια- Κάκετθ κίνθςθ (ςε περιςτρεφόμενεσ κάμερεσ)  

(6) Λιψθ φωτογραφίασ (αποκικευςθ ςτο smartphone) 

(7) Χειροκίνθτθ εγγραφι (αποκικευςθ ςτο smartphone) 

(8) Ρφκμιςθ φωτιςμοφ (ςε κάμερεσ με ενςωματωμζνουσ προβολείσ)  

(9) Αναπαραγωγι αρχείου εικόνασ που ζχει εγγραφεί ςτο smartphone 

ι ςτθν κάρτα SD τθσ κάμερασ 

(10) Επιςκόπθςθ εικόνασ κάμερασ 360 (μόνο για κάμερεσ VR) 

              

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) (7) 

(8) 

(9) 

(1) 

(1) 

Διαμοιραςμόσ 

Αναπαραγωγι 

αρχείων video 

Ρυκμίςεισ 

Ειςαγωγι ςτισ 

Ρυκμίςεισ 

Ιςτορικό 

Ειδοποιιςεων  

Home/Away 

mode 

 

 

(10) 
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β. φςτημα Παρακολοφθηςησ 

(1) Ακοφμε τον χϊρο (όταν οι κάμερεσ του πακζτου διακζτουν 

μικρόφωνο). 

(2) Επικοινωνοφμε με τον χϊρο (όταν οι κάμερεσ του πακζτου 

διακζτουν θχείο). 

(3) Μετάβαςθ ςε Πλιρθ οκόνθ. 

(4) Επιλογι ανάλυςθσ εικόνασ: κανονικι (SD) ι υψθλι (HD). 

(5) Οριηόντια- Κάκετθ κίνθςθ (ςε περιςτρεφόμενεσ κάμερεσ) 

επιλεχκείςασ κάμερασ. 

(6) Λιψθ φωτογραφίασ (αποκικευςθ ςτο smartphone). 

(7) Χειροκίνθτθ εγγραφι (αποκικευςθ ςτο smartphone). 

(8) Αναπαραγωγι αρχείου εικόνασ που ζχει εγγραφεί ςτο smartphone 

ι ςτο ςκλθρό δίςκο του καταγραφικοφ.  

(9) Επιλογι επιςκόπθςθσ καμερϊν (1,4 ι 8) 

  

  

(2) 

(1) 

(8) (7) (6) 

(5) (9) 

(4) (3) 

Πραγματοποίθςθ 

Κίνθςθσ 

Επιλεχκείςασ 

Κάμερασ 
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Ρυθμίσεις 
 

α. Ρυκμίςεισ ανίχνευςθσ κίνθςθσ 

β. Ρυκμίςεισ χρονοπρογραμματιςμζνων εγγραφϊν 

γ. υγχρονιςμόσ ϊρασ κάμερασ ςφμφωνα με τθν ϊρα του  

Smartphone 

δ.  Επιλογι αυτόματθσ εγγραφισ ςε ανίχνευςθ κίνθςθσ  
(away mode) ι χωρίσ αυτόματθ εγγραφι (home mode).  
 
ε. Αναβάκμιςθ λογιςμικοφ ςυςκευισ από το διαδίκτυο  

ςτ. Ζλεγχοσ αποκθκευτικοφ χϊρου κάρτασ SD 

η. Αναςτροφι / αντιςτροφι κάμερασ 

θ. Λοιπζσ Ρυκμίςεισ (Αλλαγή κωδικοφ διαχειριςτή_ΤΝΙΣΑΣΑΙ, Ηϊνθσ ϊρασ, 

Ρυκμίςεισ χρωμάτων) 

Διαμοιρασμός 

 

 

   

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(ςτ) 

(η) 

(θ) 

Για λόγουσ αςφαλείασ, ο διαμοιραςμόσ τθσ 
ςυςκευισ γίνεται μόνο από τον διαχειριςτι (πρϊτοσ 
χριςτθσ που ςυνδζκθκε) τθσ κάμερασ.  

Πατϊντασ τθν επιλογι Share κα εμφανιςτεί 
οκόνθ ρφκμιςθσ των δυνατοτιτων του χριςτθ που κα 
γίνει διαμοιραςμόσ: 

α. Να βλζπει εικόνα (video preview) 
β. Να επιλζγει video για αναπαραγωγι 

(video playback) 
γ. Nα ζχει πρόςβαςθ ςτισ ρυκμίςεισ τθσ 

κάμερασ (Set up) 
Μετά ο διαχειριςτισ επιλζγει εάν το QR code 

διαμοιραςμοφ που κα αποςταλλεί κα είναι ενεργό 
ςυνεχϊσ (Always effective) ι κα ιςχφει για 
περιοριςμζνο χρόνο (Custom time)- προτείνεται. 

Σζλοσ, επιλζγει το ςφμβολο  ςτο άνω δεξί 
τμιμα τθσ οκόνθσ.  

Σο QR code που κα εμφανιςτεί, μπορεί να 
αποςταλλεί ςτον χριςτθ με οποιοδιποτε τρόπο 
επικυμείτε (κα εμφανιςτοφν επιλογζσ όταν πατιςετε 
το Share κάτω από το QR code. 

H ειςαγωγι τθσ κάμερασ από τον χριςτθ 

γίνεται εφκολα πατϊντασ τθν επιλογι “Scan code to 

add device” ςτθν αρχικι οκόνθ, κάτω από τισ επιλογζσ 

standalone camera και kit. 


