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Εφαρμογι ICSee Pro 

1. Εγκατάςταςθ Εφαρμογισ- Εγγραφι Νζου Χριςτθ

α. Κατεβάηετε τθν εφαρμογι  “ICSee Pro” ςαρϊνοντασ τον παρακάτω QRCode (IOS- Android): 

 β. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ ςτο Smartphone, πατιςτε τθν επιλογι Sign Up κάτω 
και αριςτερά τθσ αρχικισ ςελίδασ (κάτω από το πλαίςιο Login). Θα εμφανιςτεί παράκυρο 
όπου ςυμπλθρϊνετε ζνα επικυμθτό όνομα χριςτθ, ζνα κωδικό ειςόδου ςτθν εφαρμογι και 
ζνα ζγκυρο e-mail. Ζπειτα, επιλζξτε το εικονίδιο Get Code και κα εμφανιςτεί το μινυμα Email 
has been registered. Πατιςτε πάνω ςτθν επιλογι Skip και τζλοσ επιλζξτε το πλαίςιο Sign up. Η 
εγγραφι ζχει ολοκλθρωκεί.  

 γ. Θα εμφανιςτεί θ αρχικι οκόνθ ειςόδου, όπου πλθκτρολογείτε το όνομα χριςτθ και τον 
κωδικό ειςόδου που δθλϊςατε κατά τθν εγγραφι. Σζλοσ, επιλζξτε το πλαίςιο Account Login.  

Κωδικόσ ειςόδου 

e-mail εγγραφισ 
Όνομα χριςτθ 

Επιβεβαίωςθ κωδικοφ 

ειςόδου 

Κωδικόσ ειςόδου 

Όνομα χριςτθ 
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2. Ειςαγωγι Νζασ υςκευισ

θμείωςθ: Για τθν ταχφτερθ ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ με το αςφρματο δίκτυο WiFi, 

απενεργοποιιςτε το δίκτυο 3G/4G ςτο κινθτό ςασ. 

 α. τθν αρχικι οκόνθ, επιλζγετε το «+» ςτο πάνω και δεξιά τμιμα του Device List. Ζπειτα, 
πατιςτε τθν 1θ επιλογι “Set up my device to WiFi”. τθν οκόνθ που κα ακολουκιςει, επιλζξτε 
“Next Step”. τθν επόμενθ οκόνθ κα εμφανιςτεί το δίκτυο WiFi που βρίςκεται πλθςιζςτερα 
ςτθ ςυςκευι ςασ. Εάν δεν είναι το δικό ςασ δίκτυο, πατιςτε ςτο βζλοσ δεξιά του πλαιςίου 
όπου αναγράφεται το δίκτυο wifi και επιλζξτε το δίκτυό ςασ. 

 β. Κάτω από το πλαίςιο όπου αναγράφεται το δίκτυό ςασ, πλθκτρολογείτε τον κωδικό 
πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο.  

 γ. υνδζςτε τθν ςυςκευι με τθν τροφοδοςία ρεφματοσ. Θα ακουςτεί το μινυμα “System 
starting up. Wait to be configured”. τθν περίπτωςθ που δεν ακουςτεί το παραπάνω μινυμα, 
πατιςτε παρατεταμζνα το κουμπί RESET για περίπου 8 δευτερόλεπτα (μαφρο κουμπί που 
βρίςκεται ςτο ζνα από τα τρία καλϊδια τθσ κάμερασ) μζχρι να ακουςτεί το μινυμα “Restore 
to default settings. Please don’t power off”. Αφοφ περάςουν 10 δευτερόλεπτα από το μινυμα 
επαναφοράσ τθσ κάμερασ, κα ακουςτεί το μινυμα που προαναφζρκθκε.  

 δ. Επιλζξετε ςτθν εφαρμογι το πλαίςιο Confirm και κα εμφανιςτεί μινυμα για 
απενεργοποίθςθ του δικτφου 3G/4G ςτο κινθτό ςασ. Αφοφ ζχετε ιδθ κάνει τθν 
απενεργοποίθςθ, επιλζξτε Confirm. 

Κωδικόσ WiFi 

Δίκτυο WiFi 



3 

 ε. Θα εμφανιςτεί οκόνθ αυτόματθσ ειςαγωγισ ςυςκευισ ςτθν εφαρμογι. Κατά τθν 
διάρκεια τθσ ειςαγωγισ, κα ακοφςετε το μινυμα “Connecting. Please wait” και μετά από λίγο 
χρόνο κα ακοφςετε το μινυμα “Connected router successfully”. H διαδικαςία ειςαγωγισ 
διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα.  

 ςτ. τθν οκόνθ που ακολουκεί, πλθκτρολογείτε ζνα επικυμθτό κωδικό πρόςβαςθσ ςτθ 
ςυςκευι και επιλζγετε το πλαίςιο Confirm. 

 η. Σζλοσ, πλθκτρολογείτε μια επικυμθτι ονομαςία για τθν ςυςκευι και επιλζγετε το 
πλαίςιο Save. Η εφαρμογι μεταβαίνει αυτόματα ςτθν αρχικι οκόνθ όπου φαίνεται θ 
ςυςκευι. 

                    

Ειςαγωγι 

νζασ κάμερασ  

Διαμοιραςμόσ 

κάμερασ Μετάβαςθ 

ςε πλιρθ 

οκόνθ  

Ενεργοποίθςθ- 

απενεργοποίθςθ 

μικροφϊνου 

κάμερασ (για να 

ακοφςετε τον 

χϊρο)

Ζλεγχοσ αποκθκευμζνων 

αρχείων εικόνασ ςτο κινθτό 

(φωτογραφίεσ, video) 

Ειςαγωγι ςτο 

μενοφ ρυκμίςεων 

Αναπαραγωγι 

αρχείων εικόνασ 

αποκθκευμζνα 

ςτθν κάμερα 

Ρυκμίςεισ 

εφαρμογισ 

ICsee Pro 

Ζλεγχοσ 

ιςτορικοφ 

ειδοποιιςεων 

φρετε με το 

δάκτυλό ςασ επί 

τθσ εικόνασ για 

περιςτροφι 

αριςτερά- δεξιά 

πάνω- κάτω 
Ρυκμίςεισ 

ανίχνευςθσ 

κίνθςθσ 

Κωδικόσ ςυςκευισ 

Επιβεβαίωςθ κωδικοφ 

πρόςβαςθσ 

Ονομαςία ςυςκευισ 

Μετάβαςθ ςε 

εικόνα πραγματικοφ 

χρόνου (Real-time) 

Πατιςτε 

παρατεταμζνα για 

να επικοινωνιςετε 

μζςω τθσ κάμερασ 

Λιψθ 

φωτογραφίασ 

Λιψθ αρχείου 

εικόνασ 

(video)

Ειςαγωγι 

ςτο μενοφ 

ρυκμίςεων 

Επίπεδο ςιματοσ 

WiFi 

Είςοδοσ ςτο Cloud Ρυκμίςεισ ζξυπνθσ  

λειτουργίασ 

προβολζων 

Επιλογι Ποιότθτασ 

εικόνασ (SD, FHD) 

Πατιςτε – ι + για αναλογικι 

μεγζκυνςθ (zoom) και εςτίαςθ (focus) 
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3. φνδεςθ ςε Σοπικό Δίκτυο Κάμερασ(AP Mode)

ε. Επιλζγετε τθν κάμερα και κα ςασ ηθτθκεί κωδικόσ. Χωρίσ να πλθκτρολογιςετε 
οτιδιποτε, πατιςτε ΟΚ. 

 ςτ.  Σο κινθτό ςασ είναι ςυνδεδεμζνο ςτο τοπικό δίκτυο τθσ κάμερασ και λειτουργεί με τον 
ίδιο τρόπο όπωσ ςε δίκτυο Wi-Fi.   

θμείωςθ: Όταν αποςυνδεκείτε από το τοπικό δίκτυο τθσ κάμερασ, δε κα ζχετε δυνατότθτα 
χριςθσ μζχρι τθν επαναςφνδεςθ ςε αυτό.  

α. Αρχικά, πατιςτε το κουμπί RESET για περίπου 8 
δευτερόλεπτα και κα ακοφςετε το θχθτικό μινυμα Restore to 
default settings. Please don’t power off”. Ζπειτα κα ακοφςετε 
“System starting up. Wait to be configured”. 

β. Για αλλαγι λειτουργίασ κάμερασ ωσ hot spot, πατιςτε 
ςτιγμιαία το κουμπί RESET 3 φορζσ και κα ακοφςετε το μινυμα 
“Entering into AP Mode”. 

γ. τθν αρχικι οκόνθ, επιλζγετε το «+» ςτο πάνω και δεξιά 
τμιμα του Device List. Ζπειτα, πατιςτε τθν 5θ επιλογι “AP 
Mode”. τθν οκόνθ που κα ακολουκιςει, επιλζξτε “Next Step”.  

δ. τθν επόμενθ οκόνθ πατιςτε ςάρωςθ (ςφμβολο κάτω ςτο 
κζντρο). Θα εμφανιςτεί θ ονομαςία τθσ κάμερασ (camera_XXXX) 

β. Κάτω από το πλαίςιο όπου αναγράφεται το δίκτυό ςασ, 

πλθκτρολογείτε τον κωδικό πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο.
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4. Μενοφ Ρυκμίςεων

Επιλογι Επεξιγθςθ 

Basic Settings -Αλλαγι ονομαςίασ ςυςκευισ 
-Ρυκμίςεισ αναςτροφισ εικόνασ 
-Ρφκμιςθ ευαιςκθςίασ ανιχνευτϊν υπερφκρων ςτθν αλλαγι 
φωτόσ- ςκότουσ. 
-Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ επικοινωνίασ με τον χϊρο 

Password Management Αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ ςυςκευισ 

Motion Alarm -Επιλογζσ ανίχνευςθσ κίνθςθσ  
-Χρονοπρογραμματιςμοί αυτόματθσ εγγραφισ αρχείου 
εικόνασ  
-Ρυκμίςεισ λειτουργίασ προβολζων 

Storage management Ζλεγχοσ χωρθτικότθτασ κάρτασ SD- επιλογζσ εγγραφισ 

Cloud Service Είςοδοσ ςτο cloud (ςυνδρομθτικι υπθρεςία) 

Advanced settings -Ρυκμίςεισ ποιότθτασ εγγραφισ αρχείων video 
-Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ ιχου κατά τθν εγγραφι 
-Χρόνοσ εγγραφισ αρχείων video 

Network Settings -Επιλογι λειτουργίασ ςε αυτόνομο δίκτυο κάμερασ (AP 
mode) ι ςε δίκτυο Wi-Fi (Router mode) 
-Αλλαγι δικτφου Wi-Fi  

General About Device -τοιχεία διαμοιραςμοφ (QRcode, Serial number) 
-υγχρονιςμόσ ϊρασ 
-Αναβάκμιςθ λειτουργικοφ ςυςκευισ 
-Επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 
-Επανεκκίνθςθ ςυςκευισ 
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α. Γενικζσ Ρυκμίςεισ 

β. Ρυκμίςεισ Κωδικοφ 

ΠΡΟΟΧΗ: Για να αποκθκευτοφν οι ρυκμίςεισ, 

πρζπει να επιλζξετε Save και ζπειτα το βζλοσ 

επιςτροφισ ςτισ ρυκμίςεισ 

τάκμθ ιχου θχείου ςυςκευισ (0 ζωσ 100)  

Αλλαγι ονομαςίασ ςυςκευισ  

Πλθκτρολογείτε τον υπάρχοντα κωδικό. 

Επιλζγετε Save για αποκικευςθ αλλαγισ 

Πλθκτρολογείτε τον νζο επικυμθτό κωδικό 

πρόςβαςθσ.  

Οριηόντια αναςτροφι εικόνασ  

Κάκετθ αναςτροφι εικόνασ (ε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ ανάποδα) 

Ρφκμιςθ ευαιςκθςίασ (1- 10) υπζρυκρων ανιχνευτϊν ςε 

αλλαγζσ  μεταξφ φωτόσ και ςκότουσ 
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γ. Ρυκμίςεισ  Ανίχνευςθσ Κίνθςθσ 

δ. Ρφκμιςθ Χρονοπρογραμματιςμών Λειτουργίασ Ανίχνευςθσ Κίνθςθσ 

Ενεργοποίθςθ- Απενεργοποίθςθ ενςωματωμζνου 
ανιχνευτι κίνθςθσ (πράςινο- ενεργό, γκρι- ανενεργό) 

Επιλογι λιψθσ αρχείου εικόνασ (video) ι/και λιψθ 

φωτογραφίασ ι/ και εκπομπι ακουςτικοφ μθνφματοσ  τθσ 

επιλογισ ςασ, ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ κίνθςθσ. 

Χρονοπρογραμματιςμοί λειτουργίασ ανίχνευςθσ κίνθςθσ 

Επίπεδο ευαιςκθςίασ Ανίχνευςθσ κίνθςθσ  
(Χαμθλό, Μεςαίο, Τψθλό) 

Ενεργοποίθςθ- Απενεργοποίθςθ αποςτολισ μθνφματοσ 
ςτθν εφαρμογι(push up message) ςε περίπτωςθ 
ςυναγερμοφ 

Επιλζγετε ςτο μενοφ 
ρυκμίςεων  
Motion Alarm-> 
Alarm time-> 
Custom Alarm.  
Ζπειτα, πατάτε πάνω ςε 
μία από τισ 5 περιόδουσ 
χρονοπρογραμματιςμοφ 
για ρφκμιςθ. 

Επιλζγετε Open για 
ενεργοποίθςθ 
χρονοπρογραμματι
ςμοφ λειτουργίασ 
ανίχνευςθσ κίνθςθσ 

Πατιςτε Week  για 
λειτουργία ςε 
ςυγκεκριμζνθ 
θμζρα/ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδασ. 

Πατιςτε Start ι 
Finish για επιλογι 
του χρόνου 
ζναρξθσ και λιξθσ 
λειτουργίασ 
ανίχνευςθσ κίνθςθσ 

ΠΡΟΟΧΗ: Για αποκικευςθ αλλαγϊν κα πρζπει να πατιςετε Save και μετά το βζλοσ επιςτροφισ ςτο μενοφ 

Ρυκμίςεισ Ζξυπνθσ Λειτουργίασ Ανίχνευςθσ Κίνθςθσ 
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ε. Ρφκμιςθ Ζξυπνθσ Λειτουργίασ Ανίχνευςθσ Κίνθςθσ για υναγερμό και για Ενεργοποίθςθ 

Προβολζων 

Ανίχνευςθ ανκρϊπινθσ φιγοφρασ. 

Εμφάνιςθ πλαιςίου ανίχνευςθσ ανκρϊπινθσ φιγοφρασ. 

Κακοριςμόσ τμιματοσ τθσ εικόνασ όπου κα είναι ενεργι θ 
ανίχνευςθ κίνθςθσ.  

Επιλογι τρόπου κακοριςμοφ τμιματοσ εικόνασ για 
λειτουργία ανίχνευςθσ κίνθςθσ. 

Επιλογι τφπου πλαιςίου 

Εικονικι δζςμθ (Cordon) 

θμειώςεισ: 
α. Οι ρυκμίςεισ ζξυπνθσ λειτουργίασ αφοροφν από κοινοφ ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ και 
ενεργοποίθςθ των ενςωματωμζνων προβολζων.  
β. Η λειτουργία Show traces (πλαίςιο ίχνουσ φιγοφρασ) είναι ιδιαίτερα χριςιμο κατά τθ 
διάρκεια των δοκιμϊν). 
γ. Οι προβολείσ ενεργοποιοφνται ΜΟΝΟ όταν υπάρχει ςκοτάδι. 

Εικονικι δζςμθ που όταν 
τθν περάςει κάποιοσ 
ανιχνεφεται θ κίνθςι του. 

Πλαίςιο (Alert Area) εντόσ του 
οποίου είναι ενεργι θ ανίχνευςθ 
κίνθςθσ (εργοςταςιακά είναι το 
ςφνολο τθσ εικόνασ) 

Επιλογι Κατεφκυνςθσ Διερχόμενου (Μονι ι Διπλι) 

 Ανίχνευςθ κίνθςθσ ςε 
διζλευςθ είτε από τθ μία 
κατεφκυνςθ είτε από τθν 
άλλθ 

ΠΡΟΟΧΗ: Όταν ολοκλθρϊςετε τισ ρυκμίςεισ, πατιςτε Done 
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ςτ. Ζλεγχοσ χωρθτικότθτασ- Ρυκμίςεισ κάρτασ SD 

η. Ρυκμίςεισ Χειροκίνθτθσ υνεχοφσ Εγγραφισ Αρχείων Εικόνασ (Video) 

Ζλεγχοσ χωρθτικότθτασ κάρτασ SD 

Ενζργεια ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει χϊροσ ςτθν κάρτα 
(ςταματά θ εγγραφι (Stop) ι Εκτελεί εγγραφι (Overwrite) 
διαγράφοντασ τα παλαιότερα αρχεία video- φωτογραφιϊν) 

Διαγραφι Δεδομζνων από κάρτα SD 

Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ ςυνεχοφσ εγγραφισ 
αρχείου εικόνασ (video) 

Χρόνοσ κατάτμθςθσ εγγεγραμμζνου αρχείου εικόνασ ςε ςυνεχι 
εγγραφι (αρχεία των 5 ζωσ 120 λεπτών) 

Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ εγγραφισ ιχου από 
τον χϊρο κατά τθν εγγραφι αρχείου εικόνασ 

Επιλογι ποιότθτασ εγγραφισ (6 επίπεδα) 

Επιλογι κωδικοποίθςθσ ςυμπίεςθσ δεδομζνων 
(H.264, H264+ ι Η.265) 
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θ. Ρυκμίςεισ Δικτφου 

κ.  τοιχεία Διαμοιραςμοφ- υγχρονιςμόσ Ώρασ- Αναβάκμιςθ/Επαναφορά υςκευισ 

TechRoom 

Επιλζγετε από τθ λίςτα (WiFi list)το επικυμθτό δίκτυο και 
πλθκτρολογείτε τον κωδικό του. Σζλοσ, πατάτε Save και 
ζπειτα το βζλοσ επιςτροφισ ςτο μενοφ ρυκμίςεων. 

TechRoom 

Κωδικόσ δικτφου WiFi 

ΠΡΟΟΧΗ: Για να πραγματοποιθκεί θ αλλαγι δικτφου, κα 
πρζπει το παλιό δίκτυο να είναι ενεργό. 

Serial Number 
υςκευισ

Πατιςτε πάνω ςτο Device Time για ςυγχρονιςμό 
θμερομθνίασ- ϊρασ με αυτι του τθλεφϊνου ςασ  

Αναβάκμιςθ λειτουργικοφ Κάμερασ 

Επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 

Επανεκκίνθςθ κάμερασ 

QR Code υςκευισ 

τοιχεία Διαμοιραςμοφ 
(Sharing) ςυςκευισ 

Επιλζγετε επικυμθτι λειοτυργία: 
1. Σοπικό αυτόνομο δίκτυο τθσ κάμερασ  (AP Mode)
2. Λειτουργία μζςω δικτφου Wi- Fi (Routing Mode)
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5. Ρυκμίςεισ Ζξυπνθσ Λειτουργίασ Προβολζων

6. Διαμοιραςμόσ υςκευισ (Sharing)

Ο διαμοιραςμόσ μπορεί να γίνει με 3 τρόπουσ:

α. Με ςάρωςθ QR code ι πλθκτρολόγθςθ του Serial Number 

(2) Πλθκτρολογείτε τον 
Serial Number τθσ 
κάμερασ που βρίςκεται 
ςτα ςτοιχεία 
διαμοιραςμοφ (βλζπε 
παράγραφο -θ- ) 

(1) Επιλζγετε 
Add Shared Device 

(3) Επιλζγετε από τθ 
λίςτα τθν ονομαςία 
Robot 

(4) Επιλζγετε το πλαίςιο 
Add Device 

(2) αρϊνετε το QR 
Code που βρίςκεται ςτα 
ςτοιχεία διαμοιραςμοφ 
(βλζπε παράγραφο -θ- ) 

ι 

Επιλογι τρόπου ενεργοποίθςθσ 
α. White Light: υνεχϊσ αναμμζνοι 
β. Double Light Vigilance: Λειτουργία 
προβολζων με ανίχνευςθ κίνθςθσ  

Επίπεδο ευαιςκθςίασ ανίχνευςθσ κίνθςθσ  

Χρόνοσ λειτουργίασ προβολζων 5 ζωσ 120 δευτερόλεπτα 
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 β. Με αποςτολι Shared Code Μζςω Μθνφματοσ SMS, Email ι Μθνφματοσ ςε μζςα 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (Viber, Whatsup κ.α) 

(1) Επιλζγετε Share (2) Επιλζγετε το επικυμθτό 
μζςο αποςτολισ (πχ Viber) 

(3) Αντιγράφετε το περιεχόμενο 
του μθνφματοσ ςτο πλαίςιο 
Serial Νumber or Shared code 
παραπάνω και ακολουκείτε τθν 
παραπάνω διαδικαςία (βιμα 2ο) 
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7. Λειτουργία υςκευισ ε Περίπτωςθ Ανίχνευςθσ Κίνθςθσ- Ειδοποίθςθ Χρθςτών

ε περίπτωςθ ανίχνευςθσ κίνθςθσ, θ κάμερα κα αποςτείλει μινυμα ςτθν εφαρμογι (push-

up message), κα εκτελζςει λιψθ φωτογραφίασ του χϊρου τθ ςτιγμι τθσ ενεργοποίθςθσ του 

ςυναγερμοφ και κα πραγματοποιιςει εγγραφι αρχείου εικόνασ 15 δευτερολζπτων. Η 

φωτογραφία και το αρχείο video αποκθκεφονται ςτθν κάρτα SD τθσ κάμερασ. 

8. Αναπαραγωγι Αρχείων Εικόνασ- Αποκικευςθ αρχείων ςτο κινθτό

Πατϊντασ τθν επιλογι Playback ςτθν οκόνθ επιςκόπθςθσ εικόνασ πραγματικοφ 

χρόνου, μεταβαίνετε ςτθν οκόνθ επιςκόπθςθσ- αναπαραγωγισ εγγεγραμμζνων αρχείων 

εικόνασ ςτθν κάρτα SD από χειροκίνθτθ εγγραφι ι από εγγραφι προερχόμενθ από ανίχνευςθ 

κίνθςθσ.  

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία 
του ςυςτιματοσ, κα χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε ςτο 210 5725000 
Μην διςτάςετε να μασ πείτε την γνώμη ςασ. Είναι αναγκαία για την βελτίωςη των υπηρεςιών 
και των οδηγιών που εκδίδουμε αποκλειςτικά για εςάσ, τουσ απλοφσ χρήςτεσ. 

Χρονοταινία 

Επιλογι 
εμφάνιςθσ 
Χρονοταινίασ ςε 
λεπτά ι ϊρεσ   

Επιςκόπθςθ αρχείων εικόνασ χειροκίνθτθσ 
(μπλε) εγγραφισ ι εγγραφισ από ανίχνευςθ 
κίνθςθσ (κόκκινο) 

Αρχεία 
καταγραφισ 

Επιλογι 
θμερομθνίασ 

Λιψθ φωτογραφίασ 
από αρχείο εικόνασ 
για αποκικευςθ ςτο 
κινθτό. 

Παφςθ video 
ςε επικυμθτό 
ςθμείο   

Λιψθ video από 
αρχείο εικόνασ για 
αποκικευςθ ςτο 
κινθτό. 


