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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

147-77945

ΕΞΥΠΝΗ WIFI ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 360°



1. Τι Περιλαμβάνεται

Έξυπνη κάμερα PT
Βίδες & 

κλειδί επανεκκίνησης

USB ΚαλώδιοΦορτιστής Εγχειρίδιο Χρήσης

Βάση στήριξης
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Επαναφορά
Υποδοχή κάρτας SD

Φωτοκύτταρο

Φακός
Υπέρυθρες LED

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Κεραία

Ηχείο
Μικρόφωνο

• Επαναφορά: Πατήστε παρατεταμένα με τη βελόνα για 5 δευτερόλεπτα 
  για να επαναφέρετε την κάμερα.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η κάμερα δεν συνδεθεί στον ίδιο λογαριασμό χρήστη,
   θα πρέπει να καταργηθεί πρώτα.
• Υποδοχή κάρτας SD: Υποστήριξη τοπικής αποθήκευσης κάρτας SD (Μέγ. 128 GB)

• Αισθητήρας φωτός:  Για έλεγχο του διακόπτη IR τη νύχτα

• Φακός: 3,6mm Φακός προβολής 110O μοιρών με αισθητήρα 2 Mpx

• IR LED: 6 τμχ. IR LED εσωτερικά με απόσταση IR 10m

• Ηχείο: Υποστήριξη αμφίδρομου ήχου για να μπορείτε να ακούτε τη φωνή

• Μικρόφωνο: Λήψη ήχου για το βίντεό σας ή την ενεργοποίηση συναγερμού

• Κεραία: Κεραία 5 DB για πρόσβαση στο wi�

• Ισχύς: Είσοδος DC 5V / 1,5A

2. Εισαγωγή στο προϊόν
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3 .1. Τοποθέτηση οροφής

3 .2.Εγκατάσταση γραφείου
        

Τοποθετήστε την κάμερα επάνω σε τραπέζι ή σε επίπεδη επιφάνεια.

Χρησιμοποιήστε την βάση στήριξης για να στερεώσετε την κάμερα
σε καθαρή επιφάνεια.

3. Βήματα εγκατάστασης

[ 4 ]



Αναζητήστε το Εurolamp Smart στο APP Store ή στο Google Play ή στο Scan
με τον παρακάτω κωδικό QR για λήψη.

*Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή

5 .1.Εγγραφή

Εάν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε εναν νέο λογαριασμό. 
Κάντε κλικ στο «Δημιουργία Νέος Λογαριασμός » και διαβάστε 
την Πολιτική Απορρήτου στο APP, κάντε κλικ  στην επιλογή «είσοδος»
συμπληρώστε την διεύθυνση email για να λάβετε τον 
κωδικό επαλήθευσης, ώστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

5.Εγγραφείτε / συνδεθείτε 
με τον υπάρχοντα λογαριασμό

4. Κατεβάστε την εφαρμογή

Eurolamp Smart
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(2) Εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας, 
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην APP.

5.2. Συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό

Eάν έχετε ήδη λογαριασμό, κάντε κλικ στο «σύνδεση υπάρχοντος λογαριασμού» :

(1) Το σύστημα επιλέγει αυτόματα την τρέχουσα Xώρα/Περιοχή ή
 θα μπορούσατε να επιλέξετε χειροκίνητα Xώρα/ Περιοχή.
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Ενεργοποιήστε την κάμερα, θα ακουστεί "Περιμένετε για ρύθμιση του wi�" 
Εάν δεν ακούσατε τίποτα, επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Οι συσκευές υποστηρίζουν μόνο wi� 2,4 GHz προς το παρόν, όχι wi� 5 GHz.
Ο κωδικός πρόσβασης WIFI δεν πρέπει να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες,
π.χ. :  !@#$%^&*() 
Κατά τη διαμόρφωση, βάλτε το τηλέφωνο και τις συσκευές σας,
όσο το δυνατόν πιο κοντά.

6.1. Σύνδεση με κωδικό QR

6. Προσθήκη συσκευών

Πατήστε "+" ή "Προσθήκη συσκευής" 
για προσθήκη συσκευής

Πατήστε  “παρακολούθηση βίντεο”
και έξυπνη μηχανή wifi

Ο προεπιλεγμένος τρόπος σύνδεσης
είναι με QR code πατήστε επιβεβαίωση

& επώνυμο

Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό 
πρόσβασης wifi 2,4 GHz

           

Σαρώστε τον κωδικό QR  μπροστά 
στον φακό της κάμερας μέχρι να 
ακουστεί ο ήχος απο την κάμερα

Κάντε κλικ στη συνέχεια και κρατήστε
 την κάμερα κοντά στο κινητό
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Πατήστε "+" ,
 ή "Προσθήκη συσκευής" 
για προσθήκη συσκευής

Πατήστε
"Ασφάλεια & Αισθητήρας"

 - Έξυπνη κάμερα-

Επιλέξτε τη
Λειτουργία Σύζευξης

με Λειτουργία EZ

         

Εισάγετε το όνομα
wifi 2,4 GHz

και Κωδικό πρόσβασης

Η εφαρμογή θα αρχίσει
να βρίσκει συσκευές
σε κοντινή απόσταση

Ολοκληρώθηκε
κάντε κλικ στο "Τέλος"

6.2 Σύνδεση λειτουργίας EZ
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7. Ρυθμίσεις εφαρμογής

  1. Διαχείριση Οικογένειας
  2. Κάμερα με πολλαπλή προβολή
  3. Είσοδος φωνητικού ελέγχου
  4. Προσθήκη νέας συσκευής
  5. Πληροφορίες Καιρού
  6. Διαχείριση οθόνης
  7.  Προσθέστε μια συσκευή για πρώτη φορά
  8. Εγώ (Προσωπικά στοιχεία: Κέντρο μηνυμάτων, ανίχνευση κίνησης, διαχείριση σπιτιού ,
      Συχνές ερωτήσεις, Σχόλια, Περισσότερες ρυθμίσεις υπηρεσιών κλπ.)
  9. Έξυπνη  σκηνή  με  συνθήκες, ή άλλες  tuya  smart  συσκευές  όπως  συναγερμός,  φως,
       ελεγκτής κ.λπ.
10. Λίστα συσκευών στο σπίτι
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11. Διακόπτης SD/HD
12. Pύθμιση κάμερας
13. Επιλογή ήχου (ηχείο)
       ανοιχτή ακρόαση
14. Κάθετη πλήρης οθόνη
15. Οριζόντια πλήρης οθόνη
16.  Στιγμιότυπο κάμερας
        (αποθήκευση εικόνας
         στο τηλέφωνο)
17. Μη αυτόματη εγγραφή
       (εγγραφή βίντεο στο
        τηλέφωνο)
18.  Σύμπτυξη του μενού
19.  Κουμπί ομιλίας (πατήστε για να μιλήσετε στην κάμερα)
20.  Αναπαραγωγή των αρχείων
21.  Φωτογραφικό άλμπουμ (μπορείτε να δείτε τα στιγμιότυπα εδώ)
22.  Χρώμα θέματος (Λειτουργία φωτός & σκοτεινή λειτουργία)
23.  Ιδιωτική λειτουργία (απενεργοποίηση εμφάνισης κάμερας στην εφαρμογή)
24.  Υπέρυθρη Νυχτερινή Όραση
25.  Ενεργοποιήστε την αυτόματη παρακολούθηση για να παρακολουθείτε την κίνηση
26.  Συναγερμός ανίχνευσης κίνησης 
       (ειδοποίηση συναγερμού οταν ανιχνεύεται κάποια κίνηση)
27.  Ανίχνευση ήχου (στείλτε ειδοποίηση συναγερμού εάν εντοπιστεί ήχος)
28. Περιπολία (Πανοραμική περιστροφή για μετακίνηση 
        κάθε γωνίας για 10 δευτερόλεπτα) 
29.  Συναγερμός σειρήνας (Θα ηχήσει ο συναγερμός για να τρομάξει το ύποπτο άτομο)
30.  Σελίδα χαρακτηριστικών κάμερας
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31.  Μηνύματα (Εμφανίζει λίστα με τις ειδοποιήσεις συναγερμού)
32.  Κατεύθυνση (Για έλεγχο των κατευθύνσεων της κάμερας)
33.  Site (Προεπιλεγμένες περιοχές στην εμβέλεια της κάμερας)
34.  Smart (Διαφορετικό από την αρχική σελίδα, 
        αυτό το smart ορίζει μόνο έξυπνες ενέργειες κάμερας)  
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8. Ρυθμίσεις
    Κάμερας
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1. Όνομα κάμερας: μπορείτε να επεξεργαστείτε 
μόνοι σας το όνομα, να αλλάξτε το εικονίδιο και 
ορίστε την τοποθεσία.

5. Βασική λειτουργία αναστροφή της οθόνης, Time 
watermark και μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία 
ομιλίας σε μονόδρομη ή αμφίδρομη ομιλία.

4. Ρυθμίσεις βασικών λειτουργιών

2. Οι πληροφορίες συσκευής περιλαμβάνουν τη 
διεύθυνση  IP του ιδιοκτήτη. Αναγνωριστικό 
συσκευής, Ζώνη ώρας, Ισχύς WiFi.

3. Πατήστε για να εκτελέσετε τις σκηνές ή τους  
αυτοματισμούς που δημιουργήθηκαν

7. Ανίχνευση κίνησης συναγερμός και αυτόματη 
παρακολούθηση, επίπεδο ευαισθησίας συναγερμού, 
περιοχή  ενεργοποίησης,  ανίχνευση  ήχου,  ανίχνευ-
σης ανθρώπινου σώματος και πρόγραμμα κ.λπ. 
(μόνο για κάμερα PT)

6. Υπέρυθρη Νυχτερινή όραση με 3 επιλογές 
λειτουργίας:   • AYTOMATO  • OFF  • ON

A. Επίπεδο ευαισθησίας συναγερμού υψηλό 
σημαίνει μεγάλη απόσταση και χαμηλό σημαίνει 
κοντινή απόσταση.
Β.  Ρύθμιση περιοχής επιτήρησης: Για να ορίσετε  
την  επιθυμητή   περιοχή  ενεργοποιήστε τον 
συναγερμό κίνησης.
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Γ. Ανίχνευση ανθρώπινου σώματος: Συναγερμός 
μόνο εάν η κάμερα ανιχνεύσει ανθρώπινο σχήμα.
Δ. Παρακολούθηση κίνησης:  αυτόματη παρακο- 
λούθηση ατόμων ή κινούμενο αντικείμενο.
Ε. Ανίχνευση ήχου: Ενεργοποίηση συναγερμού 
ανίχνευσης ήχου.
ΣΤ.  Χρονοδιάγραμμα: για προσθήκη προγράμ- 
ματος συναγερμών

10. Συχνές ερωτήσεις και σχόλια: Eρωτήσεις 
σχετικά με τις κάμερες EUROLAMP

11. Κοινόχρηστη συσκευή: Μοιραστείτε τη 
συσκευή με την οικογένεια ή τους φίλους σας 
(Χρειάζεστε τον λογαριασμό στην ίδια περιοχή)

12. Προσθήκη στην αρχική οθόνη: Προσθέστε μια 
συντόμευση του IPC στην αρχική σελίδα. 

9. Ειδοποίηση εκτός σύνδεσης: όταν η συσκευή 
είναι εκτός σύνδεσης στέλνει ειδοποιήσεις.

13. Ενημέρωση συσκευής: ενημερώστε την 
συσκευή εδώ, ή επιλέξτε αυτόματη ενημέρωση , 
ώστε η κάμερα να αναβαθμιστεί αυτόματα.

14. Κατάργηση συσκευής: Όταν θέλετε να 
διαγράψετε ή να αλλάξετε το wi� της κάμερας,  
πρέπει να την αφαιρέσετε για να καταργηθεί η 
σύνδεση της κάμερας από τον λογαριασμό.

15. Επανεκκίνηση συσκευής: Επανεκκινήστε τη 
συσκευή από απόσταση.

8. Ρύθμιση σειρήνας: ρύθμιση έντασης και 
διάρκειας της σειρήνας
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Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν σελίδες FAQ στις ρυθμίσεις της κάμερας και θα μπορούσατε επίσης να διαβάσετε 
τις παρακάτω  ερωτήσεις και απαντήσεις για να έχετε μια σύντομη κατανόηση των κοινών προβλημάτων.

E1. Πώς μπορώ να επαναφέρω την κάμερά μου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;
A1: Διαγράψτε την κάμερα από τη λίστα εφαρμογών σας απευθείας, ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
επαναφοράς για 8 δευτερόλεπτα μέχρι ακούτε τη φωνή "επαναφορά, επανεκκίνηση κάμερας"

Ε2: Έχω επιλέξει το Wi� 2,4 GHz και έχω εισάγει σωστά τον κωδικό πρόσβασης, γιατί η κάμερα εξακολουθεί να 
μην είναι συνδεδεμένη στο WIFI;
A2: (1) Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο που χρησιμοποιήσατε είναι το ίδιο για το τηλέφωνό σας και την κάμερα .
(2). Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ σας ενεργοποιεί το DHCP, μπορείτε να συνδεθείτε στο ρούτερ από τις ρυθμίσεις 
ελέγχου. Aν είναι απενεργοποιημένη η κάμερα δεν θα πάρει ip και θα αποτύχει.
(3). Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για 8 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση της κάμερας.
(4). Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του σήματος Wi� είναι πάνω από 80%.

Ε3: Πώς μπορώ να αλλάξω την κάμερα από ένα ρούτερ σε άλλο;
A3: Διαγράψτε πρώτα την κάμερα από τη λίστα εφαρμογών σας ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
επαναφοράς  για 8 δευτερόλεπτα.  Στη συνέχεια,  κάντε ξανά εγκατάσταση της κάμερας.

E4. Γιατί δεν μπορεί να αναγνωριστεί η κάρτα SD; 
A4: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την κάμερα για εγγραφή σε κάρτα SD.
Υποστηρίζεται κάρτα SD μέχρι 128 GB. Και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD δεν είναι κατεστραμμένη και υποστηρίζει 
μόνο FAT32.

E5. Γιατί δεν μπορώ να λάβω τις πληροφορίες συναγερμού όταν βλέπω τη συσκευή online και έχει ένα συμβάν 
ανίχνευσης κίνησης;
Α5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την ειδοποίηση push από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ EUROLAMP SMART. 
Και ενεργοποιήστε την ειδοποίηση συναγερμού στην εφαρμογή.
*Αν αλλάξατε λογαριασμό χρήστη, τότε θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε τη συσκευή από τον παλιό 
λογαριασμό χρήστη , ώστε να αποδεσμευτεί και κατόπιν να τη συνδέσετε στο νέο λογαριασμό!

E6. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην κάμερα στο WEB;
A6: Ανοίξτε τη σελίδα https://ipc.ismartlife.me/login και χρησιμοποιήστε τη δική σας εφαρμογή 
EUROLAMP   για να σαρώσετε τον κωδικό QR, θα δείτε την κάμερα στον IE.

9. Συχνές ερωτήσεις
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ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 
αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής 
ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

• ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ EUROLAMP ΑΒΕΕ: ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΙΩΝΙΑ / 570 08 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / T: 2310 574802
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
  info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

ΕΞΥΠΝΗ WIFI ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 360°
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