
 

 

Οδθγίεσ Λειτουργίασ Εφαρμογισ S-HOME 
 
1. Εγκατάςταςθ Eφαρμογισ- Εγγραφι 
 
 α. Κατεβάηετε τθν δωρεάν εφαρμογι από το Google play (Android) ι από το 
App Store (ΙOS) και εκτελείτε εγκατάςταςθ ςτο smartphone.  

 Android          IOS 
ΠΡΟΟΧΘ: Θ ζκδοςθ του smatphone κα πρζπει να είναι Android 4 ι IOS 8 το ελάχιςτο.  
 

 β. Πατιςτε ςτο εικονίδιο τθσ εφαρμογισ  και εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ 

 

 

γ.  Μετά τθν επιτυχι είςοδο ςτθν εφαρμογι, κα εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ 

 

(1) Πατιςτε sign Up 

(2) Πλθκτρολογείτε e-mail 

και επικυμθτό κωδικό 

ειςόδου χριςτθ 

εφαρμογισ (δεν αφορά 

κωδικό χειριςμοφ 

ςυςτιματοσ)  

(3) Μετά τθν επιτυχι 

ειςαγωγι των ςτοιχείων, 

μπορείτε να πατιςετε το 

e-mail και τον κωδικό και 

ζπειτα Login.  

 

Εάν ξεχάςετε τον κωδικό 

ειςόδου ςτθν εφαρμογι, 

πατιςτε Forgot Password 

και αποςτζλλεται μινυμα 

ςτο e- mail που ζχετε 

δθλϊςει για ειςαγωγι νζου 

κωδικοφ ειςόδου ςτθν 

εφαρμογι. 

 

Πατιςτε video learning, και θ εφαρμογι κα ςασ 

κατευκφνει ςε βίντεο επίδειξθσ τθσ διαδικαςίασ ειςόδου 

και χειριςμοφ τθσ εφαρμογισ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

 

Για να ςυνδζςετε τθν εφαρμογι με το ςφςτθμα 

αςφαλείασ, πατιςτε το εικονίδιο     +  

 

e-mail 

 
Κωδικόσ Ειςόδου 

 

Για ειςαγωγι καμερϊν ςτθν εφαρμογι, πατιςτε το 

εικονίδιο τθσ κάμερασ και μεταβαίνετε ςε νζα οκόνθ, όπου 

απαιτείται εκ νζου εγγραφι και ςτοιχεία ειςόδου χριςτθ.  

 

  



 

 

2. φνδεςθ υςτιματοσ Αςφαλείασ ςτθν S-HOME 

α. SmartLink 

(1) Αφοφ πατιςετε το εικονίδιο    +    ςτθν εφαρμογι, κα ςασ ηθτθκεί να επιλζξετε τθν 

μζκοδο ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο WiFi. 

 (2) Επιλζγετε FAST LINK και πλθκτρολογείτε τον κωδικό του δικτφου WiFi που κζλετε 

να ςυνδεκεί. 

ΠΡΟΟΧΘ:  Tο δίκτυο WiFi κα πρζπει να είναι το ίδιο με το δίκτυο του smartphone, αλλιϊσ δεν κα 

πργματοποιθκεί ςφνδεςθ. 

 (3) Εκτελζςτε τθν διαδικαςία που απαιτείται για κάκε ςφςτθμα αςφαλείασ για 

ςφνδεςθ ςε δίκτυο WiFi (οδθγίεσ κάκε ςυςτιματοσ) 

 (4) Πατιςτε Confirm και αναμζνετε τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με 

τθν εφαρμογι S-HOME. Μετά τθν επιτυχι ςφνδεςθ, κα εμφανιςτεί θ ςυςκευι ςτθν οκόνθ 

τθσ εφαρμογισ. 

 

(5) Ζπειτα το εικονίδιο κα γίνει πορτοκαλί και κα εμφανιςτεί θ οκόνθ διαχείριςθσ 

ςυςκευϊν. 

β.  Manual Link (SoftAp) 

 Θ ςφνδεςθ με το ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο SoftAp, γίνεται όταν δεν 

μπορείτε να κάνετε ςφνδεςθ με τθν μζκοδο SmartLink: 

(1) Αφοφ πατιςετε το εικονίδιο    +    ςτθν εφαρμογι, κα ςασ ηθτθκεί να επιλζξετε τθν 

μζκοδο ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο WiFi. 

 (2) Επιλζγετε ΜΑΝUAL LINK και θ εφαρμογι κα ςασ ηθτιςει να μεταβείτε ςτισ 

ςυνδζςεισ WiFi χωρίσ να βγείτε από τθν εφαρμογι (Επιλογι GO TO WIFI SETUP). Επιλζγετε 

το δίκτυο XPS_Agent_xxxx και ςυνδζεςτε ςε αυτό χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό 

123456789. 

 (3) Εκτελζςτε τθν διαδικαςία που απαιτείται για κάκε ςφςτθμα αςφαλείασ για 

ςφνδεςθ ςε δίκτυο WiFi (οδθγίεσ κάκε ςυςτιματοσ) 

 (4) Πατιςτε Confirm και αναμζνετε τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με 

τθν εφαρμογι S-HOME. Μετά τθν επιτυχι ςφνδεςθ, κα εμφανιςτεί θ ςυςκευι ςτθν οκόνθ 

τθσ εφαρμογισ. 

Πατιςτε πάνω ςτο New Device και κα ςασ ηθτθκεί κωδικόσ 

διαχειριςτι ςυςτιματοσ (εργοςταςιακόσ 123123).  



 

 

3. Χειριςμόσ υςτιματοσ Αςφαλείασ με τθν S- HOME 

  Οι επιλογζσ διαχείριςθσ αφοροφν: 

 (α) Απομακρυςμζνο Ζλεγχο ςυςκευισ-  Ειςαγωγι και απομακρυςμζνο 

χειριςμό διακοπτϊν Smartsocket (CONTROL) 

 

 

 

 

Ειςαγωγι Διακόπτθ 

smartsocket  

Επικυμθτι ονομαςία 

Διακόπτθ smartsocket  

Πατιςτε το εικονίδιο + για ειςαγωγι νζου 

διακόπτθ  

Πατϊντασ παρατεταμζνα, γίνεται διαγραφι υπάρχοντοσ 

διακόπτθ  

Επιλογζσ διαχειριςτι (Δεν εμφανίηονται ςε απλοφσ χριςτεσ) 

Όπλιςθ 

 

Πλικτρο 

ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

 

Aφόπλιςθ 

 

Βραδινι 

όπλιςθ 

 

Ειςαγωγι 

smartsocket 

 



 

 

Προγραμματιςμόσ Ζξυπνου Διακόπτθ Smartsocket 

 
Για να διαχειριςτείτε το άνοιγμα- κλείςιμο τθσ ςυςκευισ ςασ μζςω τθσ εφαρμογισ 
S- HOME: 

(1) Βάηουμε ςτθν πρίηα το smartsocket 

(2) Πατάμε το εικονίδιο Add +  ςτθν εφαρμογι 

(3) Θα μασ ηθτθκεί να επιλζξουμε τι τφποσ διακόπτθ κα είναι (ότι και να 

επιλζξουμε, θ λειτουργία του διακόπτθ είναι ίδια, δεν υπάρχει περίπτωςθ λανκαςμζνθσ 

επιλογισ) και να γράψουμε τθν ονομαςία του.  

(4) Ζπειτα, οι οδθγίεσ από τθν εφαρμογι κα μασ δείξουν να πατιςουμε το κουμπί 

του Smatsosket για να ανάψει θ ζνδειξθ ενεργοποίθςισ του. Θ ζνδειξθ κα αναβοςβιςει μία 

φορά και ςτθν εφαρμογι κα εμφανιςτεί άςπρο- πορτοκαλί το εικονίδιο τθσ ςυςκευισ και 

μετά επιβεβαιωτικό μινυμα ότι αναβόςβθςε. Πατάμε YES. 

(5) Θα εμφανιςτεί ςτθν εφαρμογι πορτοκαλί το εικονίδιο τθσ ςυςκευισ και 

επιβεβαιωτικό ότι αναβόςβθςε 3 φορζσ θ ζνδειξθ του smartsocket. Όταν δοφμε ότι θ 

ζνδειξθ αναβόςβθςε 3 φορζσ, τότε πατάμε YES. 

(6) H ζνδειξθ του smartsocket κα παραμείνει αναμμζνθ και θ εφαρμογι κα μασ 

μεταφζρει ςτθν αρχικι οκόνθ, όπου κα εμφανιςτεί το εικονίδιο του smatsocket. 

ΠΡΟΟΧΘ: Υπάρχει περίπτωςη όταν ανοίξει το smartsocket να αναβοςβήςει 3 φορζσ 

απευθείασ. Ακολουθοφμε τα βήματα κανονικά εκτόσ του (4). 

 (β) Μετονομαςία - ρυκμίςεισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ και ανιχνευτϊν 

(Setting) 

 

 

Ρυκμίςεισ: 
-Πόςο κα θχεί θ ςειρινα ςε ςυναγερμό (Siren 
Response),  
-Χρονοκακυςτζρθςθ εξόδου (Arm Delay)  
-Χρονοκακυςτζρθςθ ειςόδου (Alarm Delay) 

Κωδικοποίθςθ τθλεχειριςτθρίου: Δεν 

υποςτθρίηεται από όλα τα ςυςτιματα ςτα 

οποία γίνεται μζςω τθσ ςυςκευισ. 

 

Διαγραφι- Μετονομαςία τθλεχειριςτθρίου 



 

 

 

 

 

 

 

Διαγραφι- Μετονομαςία Ηϊνθσ  

Επιςκόπθςθ Ηϊνθσ 
 Διαγραφι- Μετονομαςία ανιχνευτι  

 

Ειςαγωγι νζου ανιχνευτι: Δεν 

υποςτθρίηεται από όλα τα 

ςυςτιματα ςτα οποία γίνεται μζςω 

τθσ ςυςκευισ. 

 

 Διαγραφι- Μετονομαςία  
ανιχνευτι  

Ρυκμίςεισ Ηώνθσ  

-Σι ηϊνθ κα είναι ;(κανονικι, 

χρονικι κακυςτζρθςθ, 24ωρθ 

ι απενεργοποιθμενθ) 

-Θα θχεί θ ςειρινα ι όχι; 

-Θα είναι ενεργοποιθμζνθ ι 

απενεργοποιθμζνθ ςτθν 

βραδινι όπλιςθ; 

Μθ Ενεργι ειδοποίθςθ τθλεφϊνου   

Ενεργι ειδοποίθςθ τθλεφϊνου   

 

Ειςαγωγι τθλεφώνου   

Ειςαγωγι τθλεφώνων : Ειςάγουμε τουσ αρικμοφσ 

τθλεφϊνου που κα ειδοποιοφνται μζςω κλιςθσ (6)  και  

μθνφματοσ SMS (3)  



 

 

Προγραμματιςμόσ Εξωτερικισ Αςφρματθσ ςειρινασ 

 

 Ο προγραμματιςμόσ τθσ εξωτερικισ ςειρινασ γίνεται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

(1) Ελζγχουμε ότι θ λειτουργία τθσ εξωτερικισ ςειρινασ είναι ενεργοποιθμζνθ από 

τθν εφαρμογι (βλζπε εικόνα παραπάνω) 

(2) Πατάμε το κουμπί code τθσ ςειρινασ, όπωσ αναφζρεται ςτισ οδθγίεσ τθσ κάκε 

ςειρινασ 

(3) Πατάμε μία φορά αφόπλιςθ και μία φορά όπλιςθ είτε από τθν κεντρικι μονάδα 

είτε από τθν εφαρμογι. Θ ςειρινα κα θχιςει. 

(4) Πατάμε ξανά το κουμπί code για εξαγωγι από τθν κατάςταςθ προγραμματιςμοφ  

(5) Εκτελοφμε ζλεγχο καλισ ςφνδεςθσ ςειρινασ- ςυςτιματοσ. 

(γ)  Ζλεγχοσ ιςτορικοφ 

4.   Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ Ειδοποίθςθσ 

Όταν ο ςυναγερμόσ ενεργοποιθκεί το smartphone κα αρχίςει να θχεί με τον 
προεπιλεγμζνο ιχο και τθν δονθςθ (Ρυκμίςεισ εφαρμογισ) και ςτθν οκόνθ του κα 
εμφανιςτεί εικονίδιο όπου κα δίνονται 2 επιλογζσ: 
1. Enter: ειςαγωγι ςτο μενοφ ενεργειϊν του ςυναγερμοφ, όπου μποροφμε να 
ελζγξουμε απομακρυςμζνα το ςφςτθμα. 
(εικονίδιο ψαλίδι) και βίντεο (record settings). 
2. Cancel: Ο ςυναγερμόσ ςταματά να θχεί, οπλίηεται άμεςα και δφναται να ειδοποιεί 
ξανά τον χριςτθ. 

 

5. Ειςαγωγι Καμερών ςτθν S- HOME  
 

 

 

 

 

Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ εξωτερικισ 

ςειρινασ   

Για ειςαγωγι καμερϊν ςτθν εφαρμογι, πατιςτε το 

εικονίδιο τθσ κάμερασ. 

 Θ εφαρμογι κα μεταβεί ςε νζα οκόνθ, όπου απαιτείται εκ 

νζου εγγραφι (register) και ςτοιχεία ειςόδου χριςτθ 

(username, password)  

 



 

 

 Εγγραφι ςτθν Εφαρμογι Καμερϊν τθσ S-HOME 

            
 
 
 (1)  Πατιςτε τθν επιλογι Register ςτθ μζςθ και αριςτερά τθσ αρχικισ ςελίδασ (κάτω 
από το πλαίςιο τθσ Login). υμπλθρώςτε το e-mail και τον κωδικό που επικυμείτε. Σζλοσ, 
πατιςτε ςτο πλαίςιο Register.  
 
 (2)  Θ εφαρμογι κα επαναφερκεί ςτθν αρχικι ςελίδα. Πλθκτρολογείςτε το e-mail και 
τον κωδικό που ζχετε ειςάγει, επιλζγετε το πλαίςιο Login και κα εμφανιςτεί θ αρχικι 
οκόνθ.  
θμείωςθ: ε περίπτωςθ που ξεχάςετε τον κωδικό ειςόδου, πατιςτε ςτθν επιλογι «Forgot 
password?» και θ εφαρμογι κα ςασ κατευκφνει μζςω του δθλωκζντοσ e- mail εγγραφισ 
ςτθν επαναφορά του κωδικοφ.  
 
 Ειςαγωγι 
 

   

Κωδικόσ ειςαγωγισ 

e-mail εγγραφισ 
e-mail εγγραφισ 

Κωδικόσ ειςαγωγισ 

Επιβεβαίωςθ Κωδικοφ  

1. τθν αρχικι οκόνθ, επιλζγετε το «+» ςτο πάνω 
και δεξιά τμιμα (Device List). Ζπειτα, επιλζγετε 
μία από τισ παρακάτω επιλογζσ: 
 
α.Smartlink: Αυτόματοσ εντοπιςμόσ ςτοιχείων 

κάμερασ από τθν εφαρμογι. 

β.Manual Add: Ειςαγωγι ςτοιχείων κάμερασ από 

χριςτθ (κωδικόσ ID, όνομα, κωδικόσ ειςόδου-123)  

γ. Scan: Ειςαγωγι ςτοιχείων μετά από ςκανάριςμα 

του QR code τθσ κάμερασ  

ΠΡΟΟΧΘ: Οι 2 τελευταίεσ επιλογζσ αφοροφν 

MONO κάμερεσ που είναι ιδθ ςυνδεδεμζνεσ με 

δίκτυο WiFi) 

 



 

 

2. Επιλζγοντασ τθν 1θ επιλογι (Smartlink), μεταβαίνετε ςτθν παρακάτω οκόνθ: 

   

α. φνδεςθ με WiFi (Connect Via WIFI) 
 

(1)  Σοποκετείςτε τθν κάμερα κοντά ςτο router και επιλζγετε ςτθν εφαρμογι “connect via wifi”. 
(2) Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ το δίκτυο WiFi του router και κα ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςετε το κωδικό 
πρόςβαςθσ. Ζπειτα, πατιςτε Next. 
(4) υνδζςτε τθν κάμερα με τθν τροφοδοςία. Όταν ακοφςετε το μινυμα “waiting for configuration”  
, θ κάμερα είναι ζτοιμθ για ρφκμιςθ. Εάν δεν ακουςτεί ο ιχοσ, πατάμε το Reset τθσ κάμερασ για 5 
δευτερόλεπτα και κα ακουςτεί μινυμα “reset to default settings”. Περιμζνετε περίπου 15 
δευτερόλεπτα μζχρι να ακοφςετε το μινυμα “waiting for configuration”  και θ κάμερα να είναι 
ζτοιμθ για ρφκμιςθ. Ζπειτα, πατιςτε το πλαίςιο “Hear a beep for connection”. 
(5) Αυξιςτε τον ιχο του Smartphone, τοποκετιςτε το κοντά ςτθν κάμερα και πατιςτε το πλαίςιο 
«Next». Σο Smartphone κα ξεκινιςει να εκπζμπει θχθτικό ςιμα προσ τθν κάμερα για να γίνει θ 
ηευγοποίθςθ. Όταν αναγνωριςτεί το ςιμα WiFi, κα ακουςτεί to μινυμα “well done configuration” 
από τθν κάμερα και κα ηθτθκεί από τθν εφαρμογι να πλθκτρολογιςετε μία ονομαςία που 
επικυμείτε (παράδειγμα Hall camera) κακϊσ και τον εργοςταςιακό κωδικό τθσ (123).Σζλοσ, πατιςτε 

 ςτο άνω δεξιά τμιμα. 

     

Δίκτυο WiFi 

Κωδικόσ 

Δικτφου 

WiFi 

Α 

Β 



 

 

β. φνδεςθ με καλώδιο Ethernet (Use wired connection) 
 
(1) υνδζςτε τθν κάμερα με το Router χρθςιμοποιϊντασ το καλϊδιο Ethernet 
(2) Εάν θ ςφνδεςθ είναι επιτυχισ, το κίτρινο λαμπάκι πάνω από τθν κφρα Ethernet τθσ 
κάμερασ κα είναι αναμμζνο και το πράςινο λαμπάκι κα αναβοςβινει 
(3) Πατιςτε τθν επιλογι use wired connection. H κάμερα κα αναγνωριςτεί άμεςα και κα 

ειςαχκεί ςτθν εφαρμογι. Σζλοσ, πατιςτε . 
 
θμείωςθ: Εάν μετά τον ενςφρματο προγραμματιςμό επικυμείτε να εγκαταςτιςετε τθν 
κάμερα αςφρματα, κα πρζπει να μεταβείτε ςτθν επιλογι του μενοφ ρυκμίςεων «Network 
settings» και να επιλζξετε WiFi με το αντίςτοιχο δίκτυο (βλζπε μενοφ ρυκμίςεων -> Network 
Setting) 
 
3. Αμζςωσ μετά τθν επιτυχι ειςαγωγι τθσ κάμερασ κα εμφανιςτεί θ αρχικι οκόνθ, όπου 

πατϊντασ πάνω ςτθν εικόνα (       ) κα μεταβείτε ςτθν οκόνθ παρακολοφκθςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο (realtime view). 

                                

 

 

 

  

 

  

 

Διαδικτυακι 

Κατάςταςθ  

κάμερασ  

Όπλιςθ- αφόπλιςθ κάμερασ  

Μετάβαςθ 

ςε πλιρθ 

οκόνθ  

Λιψθ 

επιτόπου 

φωτογραφίασ  

Ενεργοποίθςθ- 

απενεργοποίθςθ 

μικροφϊνου 

κάμερασ (για να 

ακοφςετε τον χϊρο) 

Ενεργοποίθςθ- 

απενεργοποίθςθ 

θχείου κάμερασ 

(για επικοινωνία 

με τον χϊρο 

Αναπαραγωγι καταγεγραμμζνων 

αρχείων εικόνασ τθσ κάμερασ 

(από τθν κάρτα SD τθσ κάμερασ) 

Ειςαγωγι 

ςτο μενοφ 

ρυκμίςεων  

Αποκθκευμζνεσ 

φωτογραφίεσ 

Γενικά 

ςτοιχεία 

εφαρμογισ 

καμερϊν  

Ζλεγχοσ 

ιςτορικοφ 

ειδοποιιςεων 

φρετε με το 

δάκτυλό ςασ επί 

τθσ εικόνασ για 

περιςτροφι 

αριςτερά- δεξιά 

πάνω- κάτω 

Επεξεργαςία 

ονόματοσ 

κάμερασ- 

διαγραφι 

κάμερασ  

θμείωςθ: Οι δυνατότθτεσ περιςτροφισ και δυνατότθτασ επικοινωνίασ με τον χϊρο  
(μικρόφωνο-θχείο κάμερασ) ιςχφουν για ςυγκεκριμζνα μοντζλα IP καμερϊν 

Επιςτροφι  

Όπλιςθ- αφόπλιςθ 

κάμερασ  



 

 

Πλιρθσ Οκόνθ 

 

 

Ειςαγωγι Κάμερασ που είναι ςυνδεδεμζνθ με το Διαδίκτυο 

   

 

Προκακοριςμζνεσ Θζςεισ Περιςτροφισ (Μόνο ςε Κάμερεσ που Ζχουν Δυνατότθτα Περιςτροφισ) 

Με τθν λειτουργία αυτι μπορείτε να προκακορίςετε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ περιςτροφισ 

κάμερασ (ζωσ 5) για ταχφτερο ζλεγχο των πιο επικίνδυνων ςθμείων κακϊσ και για 

αυτόματθ ςτροφι ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ. 

τισ κζςεισ αυτζσ θ κάμερα μεταβαίνει είτε χειροκίνθτα όταν πατιςετε πάνω ςτο αντίςτοιχο 

εικονίδιο τθσ κζςθσ, είτε αυτόματα όταν ενεργοποιθκεί κάποιοσ από τουσ 

προγραμματιςμζνουσ ανιχνευτζσ (βλζπε παράγραφο Add Sensors). 

Επιςτροφι ςε μικρι οκόνθ   

Επιλογι 

Ποιότθτασ 

εικόνασ (LD, 

SD, HD)  

Add Online device  

Χρθςιμοποιείται για τθν 

ειςαγωγι κάμερασ που ζχει 

ςυνδεκεί ιδθ ςτο διαδίκτυο.  

Κατά τθν ειςαγωγι απαιτείται 

να γνωρίηετε τον ατομικό 

αρικμό ςυςκευισ (device ID 

number), τθν ονομαςία που τθσ 

δόκθκε κατά τθν ειςαγωγι και 

τον κωδικό τθσ (εργοςταςιακόσ 

123). Όταν ςυμπλθρωκοφν τα 

παραπάνω ςτοιχεία, πατιςτε 

. 

Κλείςιμο προβολισ πραγματικοφ χρόνου  



 

 

                

 

 

 

 

 

Πλιρθσ Οκόνθ 

 

φρετε τθν οκόνθ προσ τα αριςτερά 

για μετάβαςθ ςτθν οκόνθ 

προκακοριςμζνων κζςεων.  

 

 

τρζψτε τθν κάμερα ςτθν 

επικυμθτι κζςθ και πατάτε το «+». 

Θα φανεί ςτρογγυλό εικονίδιο με 

τον αρικμό τθσ κζςθσ. 

 Για διαγραφι- αλλαγι προκακοριςμζνθσ κζςθσ, πατιςτε για 2 δευτερόλεπτα πάνω 

ςτο εικονίδιο τθσ και επιλζγετε delete (διαγραφι) ι edit (αλλαγι). 

 

Ειςαγωγι 

προκακοριςμζνθσ 

κζςθσ 

περιςτροφισ 

κάμερασ  

Μετάβαςθ ςε 

προκακοριςμζνθ κζςθ 

περιςτροφισ  

Μετάβαςθ ςε 

προκακοριςμζνθ κζςθ 

περιςτροφισ  



 

 

6.  Μενοφ Ρυκμίςεων 

 

Επιλογι Επεξιγθςθ 

Date and Time Μετά τθν επιτυχι κωδικοποίθςθ τθσ κάμερασ, 

κα πρζπει να ρυκμιςτεί θ θμερομθνία και θ ϊρα 

τθσ κάμερασ να είναι ίδια με του τθλεφϊνου, 

αλλιϊσ κα δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτθν 

αναηιτθςθ των αποκθκευμζνων video 

Media Settings Επιλογι video format, ιχου καταγραφισ και 

αναςτροφι εικόνασ (ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ 

κάμερασ ανάποδα) 

Security Settings Ρφκμιςθ κωδικϊν διαχειριςτι (administrator) και 

απλοφ χριςτθ (visitor) 

Network Settings Επιλογι τφπου ςφνδεςθσ (Ethernet- wifi) και 

ονομαςίασ δικτφου wifi                    

ΠΡΟΟΧΘ:  Μετά τθν κωδικοποίθςθ 

Alarm Settings Επιλογι τρόπου ειδοποίθςθσ χρθςτϊν     

Ρφκμιςθ λειτουργίασ ενςωματωμζνου ανιχνευτι 

κίνθςθσ         

Record Settings Ρφκμιςθ τρόπου και χρόνου καταγραφισ video 

Defence Area Κωδικοποίθςθ ανιχνευτϊν και λοιπϊν υςκευϊν 

(Μόνο ςε κάμερεσ που υποςτθρίηουν 

κωδικοποίθςθ ανιχνευτϊν) 

Device update Αναβάκμιςθ λειτουργικοφ ςυςκευισ 



 

 

Ρυκμίςεισ Θμερομθνίασ- Ώρασ (Date and Time) 

                                                            

 

Ρυκμίςεισ Εικόνασ και ιχου (Media Settings) 

 

 

 

Για τροποποίθςθ θμερομθνίασ- 

ϊρασ, ςφρετε με το δάκτυλό ςασ 

πάνω ι κάτω ςτθν αντίςτοιχθ 

κζςθ. 

Σζλοσ, πατιςτε Confirm 
Αρχικά, κάνετε ζλεγχο ότι θ 

ηϊνθ ϊρασ είναι ςτο +2. Εάν 

δεν είναι πατιςτε πάνω και 

επιλζξτε αλλαγι τθσ 

ρφκμιςθσ ςτο +2.  

Ρφκμιςθ ζνταςθσ ιχου μικροφϊνου κάμερασ 

(φρετε τον κφκλο αριςτερά- δεξιά για αλλαγι) 

Αναςτροφι εικόνασ (περίπτωςθ 

εγκατάςταςθσ κάμερασ ανάποδα) 

Ρφκμιςθ κωδικοποίθςθσ εγγραφισ αρχείων 

video (PAL ι NTSC) 



 

 

Ρυκμίςεισ Κωδικών Πρόςβαςθσ (Security Settings) 

 

Ρυκμίςεισ Δικτφου (Network Settings) 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγι κωδικοφ διαχειριςτι (Admin password)- 

εργοςταςιακόσ 123. Μετά τθν πλθκτρολόγθςθ του 

νζου κωδικοφ, πατιςτε το εικονίδιο  πάνω 

δεξιά τθσ οκόνθσ. 

Θ επιλογι του τρόπου ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο 

μπορεί να γίνει όποτε το επικυμείτε. 

Επιλζγετε ενςφρματθ ςφνδεςθ (ακόμα και όταν 

θ υπάρχουςα ςφνδεςθ είναι αςφρματθ) ςε 

περίπτωςθ ςφνδεςθσ με καλϊδιο Ethernet ι 

αςφρματθ ςφνδεςθ.  

ε περίπτωςθ αςφρματθσ ςφνδεςθσ, 

εμφανίηονται τα διακζςιμα δίκτυα WiFi, όπου 

επιλζγετε αυτό που επικυμείτε και ειςάγετε το 

κωδικό του. Θ ςφνδεςθ ζχει γίνει με επιτυχία 

όταν δίπλα ςτθν ονομαςία του δικτφου 

εμφανιςτεί το ςφμβολο . 

Ειςαγωγι- Αλλαγι κωδικοφ επιςκζπτθ (Visitor password). 

Μετά τθν πλθκτρολόγθςθ του νζου κωδικοφ, πατιςτε  

πάνω δεξιά τθσ οκόνθσ. 

Οι επιςκζπτεσ ζχουν ΜΟΝΟ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ 

του χϊρου. 

Δεν ζχουν ΚΑΜΜΙΑ δυνατότθτα ρυκμίςεων ι ακόμα και 

περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτο μενου ρυκμίςεων. 



 

 

Ρυκμίςεισ Ειδοποιιςεων (Alarm settings) 

 

Ρυκμίςεισ e-mail 

 

 

Ρυκμίςεισ Αποςτολισ ειδοποίθςθσ και φωτογραφίασ 

πραγματικοφ χρόνου του χϊρου ςε email 

Λειτουργία ενςωματωμζνθσ ςειρινασ κάμερασ (1, 2 ι 3 λεπτά) 

Λειτουργία αποςτολισ ειδοποίθςθσ 

ςυναγερμοφ ςτο smartphone μζςω S-HOME. 

Λογαριαςμοί S-HOME αποςτολισ ειδοποίθςθσ 

ςυναγερμοφ.  

 

Λειτουργία  ανιχνευτι  κίνθςθσ κάμερασ 

 

e-mail Αποδζκτθ  

 

Φορζασ e-mail αποδζκτθ(επιλογι 

από λίςτα) 

 Κωδικόσ e-mail Αποδζκτθ  

ΠΡΟΟΧΘ: 
Πριν τθν ρφκμιςθ ειδοποιιςεων μζςω Mail, κα πρζπει να δθμιουργθκεί νζοσ λογαριαςμόσ που κα χρθςιμοποιείται για τθν 

παραλαβι των ειδοποιιςεων. Ο λόγοσ  για τον οποίο κα πρζπει να δθμιουργθκεί εκ νζου λογαριαςμόσ είναι θ απαίτθςθ μειωμζνου 
επιπζδου αςφαλείασ για τθν ορκι λειτουργία τθσ δυνατότθτασ αποςτολισ ειδοποιιςεων. Θ ρφκμιςθ, για παράδειγμα,  ςε λογαριαςμό 

gmail.com γίνεται όπωσ παρακάτω: 

 
α. Κάνουμε ειςαγωγι ςτο mail του Sender. ε νζα καρτζλα κάνουμε επικόλλθςθ τθσ παρακάτω διζυκυνςθσ  

https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha και κα εμφανιςτεί καρτζλα για τθν ενεργοποίθςθ πρόςβαςθσ ςτο email από 
άλλθ ςυςκευι. Πατάμε υνεχίςτε και εμφανίηεται μινυμα επιτυχοφσ ενεργοποίθςθσ πρόςβαςθσ. 

 
β. ε νζα καρτζλα κάνουμε επικόλλθςθ τθσ παρακάτω διζυκυνςθσ 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps και κα εμφανιςτεί καρτζλα ενεργοποίθςθσ- απενεργοποίθςθσ χειριςμοφ email 
από λιγότερο αςφαλείσ εφαρμογζσ. Επιλζγουμε ENEΡΓΟ . Άμεςα κα λάβουμε μινυμα ςτο mail ότι ενεργοποιικθκε θ πρόςβαςθ από 
λιγότερο αςφαλείσ εφαρμογζσ.  
 

Διακόπτεσ: Πορτοκαλί- ενεργι λειτουργία 
 Μαφρθ- ανενεργι λειτουργία 

 Πατιςτε για απεμπλοκι e-

mail που ζχουμε ειςάγει και 

αποκθκεφςει. 

https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps


 

 

Ρυκμίςεισ  Εγγραφισ Video (Record settings) 

 

 

Κωδικοποίθςθ Ανιχνευτών (Add sensors)- MONO ςε Κάμερεσ που Υποςτθρίηουν Κωδικοποίθςθ  

   

 

Δίνονται 3 επιλογζσ εγγραφισ: 

Α. Manually Record : Χειροκίνθτθ εγγραφι- ζναρξθ και 

τερματιςμόσ εγγραφισ με επιλογι                 (που 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ με τθν επιλογι) 

Β. Alarm record: Θ εγγραφι ξεκινά με τθν ενεργοποίθςθ 

του ςυναγερμοφ τθσ κάμερασ (επιλογι αυτόματθσ 

εγγραφισ  1,2 ι 3 λεπτϊν) 

Γ. Timed video recording: Ρυκμίηετε να εκτελζςει αυτόματθ 

εγγραφι ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (παράδειγμα 

από 13:50 ζωσ 20:00) 

Επιλζγουμε το ςφμβολο «+» που βρίςκεται δίπλα ςτισ 
επιλογζσ : 

(α) “Sensor”  για ειςαγωγι ανιχνευτι ανοίγματοσ ι 
ανιχνευτι κίνθςθσ. 

(β) “Remote control” για ειςαγωγι 
τθλεχειριςτθρίου. 

(γ) “Special Sensor” για ειςαγωγι ανιχνευτι 
24ωρθσ λειτουργίασ (καπνοφ, νεροφ, γκαηιοφ κλπ) 

Ζπειτα κα εμφανιςτεί θ παραπάνω εικόνα. Πατάμε 
confirmed  και μετά ενεργοποιοφμε τον ανιχνευτι.  

 

 

Για να εκτελεςτεί εγγραφι, απαιτείται θ 

ειςαγωγι κάρτασ SD ςτθν κάμερα. 

 

Επεξιγθςθ ςυμβόλων 

 Όταν ο ςυγκεκριμζνοσ ανιχνευτισ ενεργοποιθκεί, θ κάμερα κα ςτραφεί ςτο προκακοριςμζνθ 
κζςθ 2 

    Ο ανιχνευτισ είναι ενεργόσ  

 

2 

Για επιλογι προκακοριςμζνθσ κζςθσ περιςτροφισ τθσ κάμερασ ςε 

περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου ανιχνευτι, πατάμε 

πάνω ςτο εικονίδιο και επιλζγουμε τθν επικυμθτι κζςθ. 

Διακόπτθσ ενεργοποίθςθσ- 

απενεργοποίθςθσ εγγραφϊν 



 

 

7.  Ρυκμίςεισ Ειδοποιιςεων 

  

 

8.   Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ Ειδοποίθςθσ 

Όταν θ κάμερα ενεργοποιθκεί είτε από ςυνδεδεμζνο ςε αυτι ανιχνευτι είτε εάν θ ίδια 
ανιχνεφςει κίνθςθ, το smartphone κα αρχίςει να θχεί με τον προεπιλεγμζνο ιχο και τθν δονθςθ 
(Ρυκμίςεισ εφαρμογισ) και ςτθν οκόνθ του κα εμφανιςτεί εικονίδιο όπου κα φαίνεται θ 
ονομαςία τθσ κάμερασ και κα δίνονται 2 επιλογζσ: 
3. Check: εκτελεί real time ςφνδεςθ με τθν κάμερα, όπου μποροφμε να ελζγξουμε και να 
επικοινωνιςουμε με τον χϊρο κακϊσ και να καταγράψουμε φωτογραφίεσ  
(εικονίδιο ψαλίδι) και βίντεο (record settings). 
4. Ignore: Ο ςυναγερμόσ ςταματά να θχεί, οπλίηεται άμεςα ξανά θ κάμερα και θ κάμερα κα 
δφναται να ειδοποιεί ξανά τον χριςτθ. 
 

 
 

Επιλογζσ Ειδοποιιςεων Εφαρμογισ 

1. Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ 
ειδοποιιςεων μζςω τθσ εφαρμογισ S-HOME 

2. Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ δόνθςθσ 
τθλεφϊνου κατά τθν διάρκεια τθσ 
ειδοποίθςθσ. 

3. Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ ιχου 
τθλεφϊνου κατά τθν διάρκεια τθσ 
ειδοποίθςθσ. 

 

1 

2 

3 

Check 

 

Ignore 

 



 

 

Χριςιμεσ Πλθροφορίεσ Λειτουργίασ 
 

1. Tα e- mail ειδοποιιςεων ενδζχεται  να αποςτζλλονται αρχικά ςτα Ανεπικφμθτα (SPAM) και 
να χρειαςτεί ρφκμιςθ εμπιςτευτικότθτασ του αποςτολζα ( κάμερα) από τον χριςτθ. 
2. Όταν ανοίξουμε τθν κάμερα για απομακρυςμζνο ζλεγχο, ελζγχουμε εάν υπάρχει άλλοσ 
χριςτθσ που τθν χρθςιμοποιεί (πάνω δεξιά number of viewers) ϊςτε να μθν υπάρξει 
ταυτόχρονοσ χειριςμόσ γιατί θ κάμερα ενδζχεται να δυςλειτουργιςει (παράδειγμα όταν δϊςουν 
κίνθςθ ταυτόχρονα 2 χριςτεσ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 


