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Α. Προεηοιμαζία- Δκκίνηζη σζκεσής 
 

Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, απαηηείηαη λα γίλνπλ νη παξαθάησ 
ελέξγεηεο: 
 

1. Έιεγρνο όηη ηα πιηθά ηεο ζπζθεπαζίαο βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 
 
  α. Έιεγρνο θνπδνπληνύ  
  β. Έιεγρνο όηη δελ είλαη ηζαθηζκέλν, θνκκέλν ή θζαξκέλν ην θαιώδην 
θόξηηζεο  
  γ. Έιεγρνο όηη νη 2 επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο δελ ράλνπλ πγξά ή 
είλαη ρηππεκέλεο.  
 

2. Ξεθνπκπώλεηε ην θνπδνύλη από ηε βάζε ζηήξημεο πηέδνληαο ην πξνο ηα 
πάλσ. Με ηελ ρξήζε ηνπ θαηζαβηδηνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία, μεβηδώζηε ηελ 
βίδα πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ ηκήκα θνπδνπληνύ. Ξεθνπκπώζηε ην θάιπκκα ησλ κπαηαξηώλ 
ηνπνζεηήζηε ηηο κπαηαξίεο κε ηνλ θεηικό πόλο να βρίζκεηαι πάνω. 

 

                                       
 

3. Σνπνζεηήζηε ηελ θάξηα κλήκεο ζηελ αληίζηνηρε ζύξα. Σνπνζεηήζηε ην 
θάιπκκα ησλ κπαηαξηώλ θαη βηδώζηε ηελ βίδα. Η θάκεξα είλαη έηνηκε γηα εηζαγσγή όηαλ δείηε 
λα αλάβεη ζην κπξνζηά ηκήκα ηεο, αλα 3 δεπηεξόιεπηα, ε θόθθηλε έλδεημε ιεηηνπξγίαο. 

 
ΗΜΔΙΩΗ: Καηά ηελ πξώηε θόξηηζε ηεο ζπζθεπήο, νη κπαηαξίεο πξέπεη λα θνξηηζηνύλ 20 
ώξεο 
 
Β. Διζαγωγή ηης σζκεσής ζε Κινηηό Σηλέθωνο 
 

1. Καηεβάδεηε ηελ ΓΩΡΔΑΝ εθαξκνγε TOSEE από ην Google App (IOS) ή ην 
Play Store (Android).  

 
2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, αλνίγεηε ηελ εθαξκνγή. Γελ ζα 

δεηεζνύλ ζηνηρεία ρξήζηε ή θσδηθνί πξόζβαζεο. Έπεηηα, ηνπνζεηήζηε ηελ θάκεξα θνληά ζην 
θηλεηό smartphone. 

 
3. ηελ νζόλε πνπ ζα εκθαληζηεί, επηιέγεηε ηελ έλδεημε ADD DEVICE πνπ 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο νζόλεο, είηε ην ζύκβνιν + ζην άλσ δεμηά ηκήκα. 
 
4. Δπηιέγεηε ζηελ επόκελε νζόλε ηελ έλδεημε THE RED LIGHT IS FLASHING.   

 
ηελ επόκελε νζόλε επηιέγεηε ENTER THE CONFIGURATION INTERFACE.  

  

Ιφρα κάρτασ SD 
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Η εθαξκνγή ζα θάλεη απηόκαηε κεηάβαζε ζηηο ξπζκίζεηο Wi-Fi ηνπ θηλεηνύ, όπνπ 
επηιέγεηε ην δίθηπν κε νλνκαζία TOSEE_XXXXXX_XXXXX.  

Μεηά ηελ επηηπρή ζύλδεζε, ζα εκθαληζηεί push up κήλπκα από ηελ εθαξκνγή Return 
to ToSee App. Δπηιέμηε ην κήλπκα θαη ζα επηζηξέςεηε απηόκαηα ζηελ πξνγνύκελε νζόλε.  
Σo ζύκβνιν κε ηελ αιπζίδα ζα γίλεη πξάζηλν θαη επηιέγεηε ηελ έλδεημε NEXT.  

ηελ επόκελε νζνλε ζα εκθαληζηνύλ ηα δηαζέζηκα δίθηπα Wi-Fi. Δπηιέγεηε ην δηθό 
ζαο θαη πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ζην δίθηπν. Σέινο, επηιέμηε ηελ έλδεημε 
NEXT. 

Έπεηηα, ζα δεηεζεί θσδηθόο δηαρεηξηζηή. Πιεθηξνινγήζηε έλαλ  θσδηθό πνπ 
επηζπκείηε θαη επηιέμηε NEXT. 

Σέινο, ζα δεηεζεί λα πιεθηξνινγήζεηε κία νλνκαζία γηα ηελ θάκεξα  (πρ tech).  
Η εηζαγσγή έρεη εθηειεζηεί κε επηηπρία. Η έλδεημε ιεηηνπξγίαο ζην κπξνζηά ηκήκα ζα 

γίλεη κπιέ. Παηήζηε CONFIRM θαη ζα εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε κε ηελ εηζαρζείζα θάκεξα. 
 

         
 

       

φαςTechroom 
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Γ. Λειηοσργία Κοσδοσνιού 

  
 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο παηήζεη ην θνπκπί ηνπ θνπδνπληνύ, ηόηε ε 
ζπζθεπή κεηαβαίλεη άκεζα ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο από ηελ θαηάζηαζε αλακνλήο. 
ην θηλεηό ηνπ ρξήζηε /ρξεζηώλ ζα απνζηαιεί άκεζα κήλπκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
(push up message) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί θιήζε από ην θνπδνύλη. Δπηιέγνληαο ην 
αληίζηνηρν εηθνλίδην, ε θιήζε γίλεηαη δεθηή ή απνξξίπηεηαη. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, 
είηε γίλεη δεθηή ε θιήζε είηε απνξξηθζεί, γίλεηαη εγγξαθή αξρείνπ εηθόλαο ην νπνίν 
κπνξεί λα ην δεη ν ρξήζηεο από ην θηλεηό ηνπ (playback) θαζώο θαη λα ην 
απνζεθεύζεη ζε απηό (Record).  
 

                            
 

Αρχική οθόνη 
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 Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κελ αζρνιεζεί κε εγγξαθή αξρείνπ εηθόλαο (video) θαηά 
ηελ ζπλνκηιία, ε ζπζθεπή θάλεη απηόκαηε εγγξαθή ζε όιε δηάξθεηά ηεο πνπ είλαη δηαζέζηκε 
γηα αλαπαξαγσγή(playback) θαη απνζήθεπζε (Record). 

Δάλ ε ιεηηνπξγία αλίρλεπζεο θίλεζεο είλαη ελεξγή, ηόηε πξηλ πιεζηάζεη θαη ρηππήζεη 
θάπνηνο ην θνπδνύλη, ε ζπζθεπή ηνλ εληνπίδεη, απνζηέιιεη κήλπκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
(push up message) θαη εθηειεί εγγξαθή αξρείνπ εηθόλαο.  
 

Όηαλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δεη ηνλ ρώξν ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θιήζε, παηώληαο 
πάλσ ζηελ εηθόλα ηεο θάκεξαο, ζα γίλεη εηζαγσγή ζηελ νζόλε ιεηηνπξγίαο όπνπ εκθαλίδεηαη 
εηθόλα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ηνπ ρώξνπ (LIVE). Δπίζεο, κπνξεί λα εθηειεζηεί ακθίδξνκε 
επηθνηλσλία κε ηνλ ρώξν, λα γίλεη ιήςε θσηνγξαθηώλ ή/θαη εγγξαθή video. 

 

        
 

 

Oθόνη λειτουργίας 

Επίπεδο ήχου 
μικροφϊνου 

Πλήρησ Οθόνη 

Χειροκίνητη 
Λήψη video 

Αμφίδρομη 
Επικοινωνία 

Λήψη 
φωτογραφίασ 

Επιςκόπηςη αρχείων 
εικόνασ αυτόματησ 

εγγραφήσ 

Ρυθμίςεισ  Φωτεινότητασ 
Νυχτερινήσ Λήψησ 

Ζωντανή εικόνα 
(LIVE VIEW) 

 

Ανενεργή 
νυχτερινή λήψη 

Προςαρμογή εικόνασ 
ςε φωτεινό φόντο 

Λειτουργία μόνο με 
υπζρυθρεσ λυχνίεσ 

Προςαρμογή εικόνασ ςε 
δυνατό φϊσ (πχ φακόσ) 

Επίπεδο 
ςήματοσ WiFi 

τάθμη ενζργειασ 
μπαταριϊν 



 

 

Γ. Ρσθμίζεις  
 

Παηώληαο ηελ έλδεημε ξπζκίζεσλ ζην άλσ δεμί ηκήκα ηεο νζόλεο ιεηηνπξγίαο, ζα 
κεηαβείηε ζηελ νζόλε ξπζκίζεσλ, όπνπ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνύ δηαρεηξηζηή, κπνξείηε 
λα εθηειέζεηε ξπζκίζεηο θσηεηλόηεηαο- εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ηνλ ρξόλν απηόκαηεο 
εγγξαθήο ζηελ θάξηα SD κεηά από αλίρλεπζε θίλεζεο (15/30/45 δεπηεξόιεπηα), ην επίπεδν 
επαηζζεζίαο ηνπ ελζσκαησκέλνπ αληρλεπηή θίλεζεο (Κιεηζηό, Υακειή, Μέζε, Τςειή) θαη ηελ 
ζηάζκε ήρνπ ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο (0 έσο 10).  

 

     
 
Δ. Δπιζκόπηζη Φωηογραθιών – Αρτείων Δικόνας (video)  
 

ηελ αξρηθή νζόλε, παηήζηε ηελ έλδεημε Playback θαη ζα κεηαβείηε ζηελ νζόλε 
επηζθόπεζεο αξρείσλ εηθόλαο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηελ θάξηα SD. Παηώληαο πάλσ ζην 
επηζπκεηό αξρείν εηθόλαο, εθηειείηαη επηζθόπεζε ηνπ.  

Γηα απνζήθεπζε ελόο επηζπκεηνύ ηκήκαηνο, παηήζηε RECORD ζην άλσ δεμί ηκήκα 
γηα έλαξμε εγγξαθήο θαη Save γηα ιήμε. Σν ηκήκα αξρείνπ εηθόλαο ζα απνζεθεπηεί ζηα αξρεία 
ηνπ θηλεηνύ ζαο.  

Γηα επηζθόπεζε ησλ θσηνγξαθηώλ θαη αξρείσλ εηθόλαο πνπ έρεηε εθηειέζεη ιήςε 
ρεηξνθίλεηα, παηήζηε ζηελ αξρηθή νζόλε ηελ έλδεημε ζην άλσ αξηζηεξό ηκήκα θαη επηιέμηε ηελ 
επηινγή File.  
ΗΜΔΙΩΗ: Η ιεθζείζεο θσηνγξαθίεο βξίζθνληαη θαη ζην αξρείν ηεο ζπζθεπήο ζαο 

        

Αυτόματη εγγραφή κατά 
την ςφνδεςη χρήςτη 

Αυτόματη εγγραφή ςε 
ανίχνευςη κίνηςησ 

Επιςκόπηςη 
Αρχείου 
Εικόνασ 
κίνηςησ 

Ενεργζσ ρυθμίςεισ 
εξοικονόμηςησ ενζργειασ 

Ορατή ζνδειξη Λειτουργίασ 

Ενεργό νυχτερινό φϊσ για 
λειτουργία ςε πλήρεσ ςκότοσ 

Χρόνοσ εγγραφήσ ςε ανί-
χνευςη κίνηςησ(15/30/45s) 
Επίπεδο ευαιςθηςίασ 
ανίχνευςησ κίνηςησ 
τάθμη  ήχου αμφίδρομησ 
επικοινωνίασ 

τοιχεία κάρτασ SD 

Θχοσ κουδουνιοφ 

Αναςτροφή Εικόνασ 
κάμερασ 
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Σ. Διζαγωγή- Γιαμοιραζμός Κάμερας ζε άλλη σζκεσή 
 

ηελ νζόλε ιεηηνπξγίαο επηιέμηε ηελ έλδεημε . Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό 
δηαρεηξηζηή θαη ζηελ νζόλε πνπ ζα εκθαληζηεί, επηιέμηε ηελ έλδεημε SHARE. Έπεηηα, 
πιεθηξνινγήζηε κία επηζπκεηή νλνκαζία ρξήζηε θαη επηιέμηε ην πιαίζην Confirm.  

ην παξάζπξν κε ην QR code πνπ ζα εκθαληζηεί, παηήζηε Confirm. Έπεηηα, επηιέμηε 
ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ηνπ QR code ζηνλ ρξήζηε (MMS, email ή We Chat). 

ην ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε αθνινπζείηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 
 

1. Απνζεθεύεηε ην QR Code ζην αξρείν θσηνγξαθηώλ ηνπ θηλεηνύ. 
2. Δθηειείηε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο TOSEE 
3. Αλνίγεηε ηελ εθαξκνγή, επηιέγεηε ην ζύκβνιν + θαη κεηά ηελ επηινγή Scan 

QR Code.  
4. Δπηιέγεηε ηελ έλδεημε ζην θάησ ηκήκα ηεο νζόλεο Select QR Code from 

Photo Album. Η εθαξκνγή ζα θάλεη απηόκαηε κεηάβαζε ζην αξρείν εηθόλσλ. 
5.  Δπηιέγεηε ην QR Code θαη πξαγκαηνπνηείηαη απηόκαηε εηζαγσγή ηεο 

θάκεξαο.  
6. Πιεθηξνινγείηε κία επηζπκεηή νλνκαζία θαη παηάηε Confirm. H εηζαγσγή 

έρεη γίλεη κε επηηπρία. 
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Z. Δπαναθορά Δργοζηαζιακών Ρσθμίζεων 

 
Γηα επαλαθνξά ηεο θάκεξαο ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο, παηήζηε γηα 5 

δεπηεξόιεπηα ην θνκβίν RESET πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ ηκήκα ηνπ θνπδνπληνύ. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιςη ςχετικά με την εγκατάςταςη και την λειτουργία 
του ςυςτήματοσ, θα χαροφμε να ςασ εξυπηρετήςουμε 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.  

 

 


