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Εισαγωγή 
 
Η IP Prο 3 είναι η απλούστερη σε χρήση ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή για κινητά smartphone 

Android και IOS. Στην εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να εισάγει με ελάχιστα και απλά βήματα 
αυτόνομες κάμερες (standalone cameras) και ασύρματα συστήματα παρακολούθησης 
(NVR). 

  

Προετοιμασία 
 
Μετά την αποσυσκευασία της κάμερας ή του συστήματος θα πρέπει: 
 
α. Για αυτόνομες κάμερες:  Να βιδώσετε τις ασύρματες κεραίες (σε μοντέλα 

που έχουν κεραίες) και μετά να κάνετε την σύνδεση με την τροφοδοσία ρεύματος.  
β. Να έχετε συνδέσει το ασύρματο καταγραφικό με το διαδίκτυο 

χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet. 
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Εγκατάσταση- Εγγραφή 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή IP Pro 3 από το 

Google Play (Android) ή από το App Store (IOS). H εγκατάσταση γίνεται αυτόματα.  
Ανοίγετε την εφαρμογή και στην οθόνη εισόδου επιλέξτε Register. Στην επόμενη 

οθόνη θα ζητηθεί Εmail για εγγραφή. Πληκτρολογείτε  ένα έγκυρο Email και επιλέγετε 
Confirm.  Η εφαρμογή θα αποστείλει αυτόματα στο δηλωθέν Email κωδικό επαλήθευσης 
(verification code) που ισχύει για 60 δευτερόλεπτα. Πληκτρολογείτε τον παραπάνω κωδικό 
στο πλαίσιο Verification code και έπειτα πληκτρολογείτε έναν επιθυμητό κωδικό 
πρόσβασης  στα πλαίσια password και Confirm password .Τέλος, επιλέξτε Confirm.

      
 

Μετά την επιτυχή εγγραφή, η εφαρμογή επιστρέφει στην οθόνη εισόδου, όπου 
πληκτρολογείτε το Email και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή.  
 

Εισαγωγή Καμερών- Ασύρματων Καταγραφικών  
 

Η διαδικασία εισαγωγής είναι παρόμοια για τις 2 κατηγορίες. 

α. Αυτόνομες Κάμερες 

  (1) Επιλέγετε το σύμβολο + για εισαγωγή νέας συσκευής.  

(2) Επιλέγετε το πάνω πλαίσιο (Standalone camera) 

(3) Αφού έχετε ήδη συνδέσει την κάμερα με την τροφοδοσία 

ρεύματος, θα δείτε, ανάλογα με το μοντέλο, είτε μία κόκκινη ένδειξη να αναβοσβήνει πάνω 

στη κάμερα είτε να αναβοσβήνει η πράσινη ένδειξη στην απόληξη του καλωδίου 

ενσύρματης σύνδεσης της κάμερας με το διαδίκτυο (θύρα Ethernet). Πατήστε YES. 

(4) H κάμερα έχει εκπέμψει ασύρματο σήμα εισαγωγής  και θα 

εμφανιστεί στην εφαρμογή με την μορφή σειράς αριθμών ( ID).  Επιλέγετε το ID και θα 

ζητηθεί να εισέγετε ταα στοιχεία του δικτύου Wi Fi. Πληκτρολογείτε την ονομασία του 

δικτύου Wi Fi και τον κωδικό πρόσβασης και έπειτα Next. 
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(5) H διαδικασία ζευγοποίησης εκτελείτε αυτόματα. Θα ακούσετε από 

την κάμερα μήνυμα “Wireless setting. Please wait” και μετά από λίγο “The wireless 

connection is successful”.  

(6) Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, πληκτρολογείτε μία επιθυμητή 

ονομασία (Name of the device) για την κάμερα και επιλέγετε την τοποθεσία τοποθέτησης 

(προαιρετικά). 

(7) Tέλος, πατήστε Complete. 

     

     

Επιλέγετε όταν η καμερα είναι συνδεδεμένη 

στο δίκτυο με καλώδιο Ethernet 

Επιλέγετε όταν σας έχει αποσταλλεί κωδικός 

QR code διαμοιρασμού (Sharing) 
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β. Ασύρματα Καταγραφικά 

(1) Επιλέγετε το σύμβολο + για εισαγωγή νέας συσκευής.  

(2) Επιλέγετε το κάτω πλαίσιο (Kit) 

(3) Αφού έχετε ήδη συνδέσει τo καταγραφικό με την τροφοδοσία ρεύματος και 

με το καλώδιο ethernet, θα εμφανιστεί ο κωδικός ID του καταγραφικού.  

(4) Επιλέγετε το ID και το σύστημα παρακολούθησης εισάγετε αυτόματα.  
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Λειτουργία 
 

Πατώντας πάνω στην εικόνα της κάμερας/ καταγραφικού εμφανίζεται παράθυρο 
επιλογών λειτουργίας, όπως παρακάτω: 

 
α. Αυτόνομη Κάμερα 

(1) Ακούμε τον χώρο (όταν η κάμερα διαθέτει μικρόφωνο)  

(2) Επικοινωνούμε με τον χώρο (όταν η κάμερα διαθέτει ηχείο)   

(3) Μετάβαση σε Πλήρη οθόνη 

(4) Επιλογή ανάλυσης εικόνας: κανονική (SD) ή υψηλή (HD)  

(5) Οριζόντια- Κάθετη κίνηση (σε περιστρεφόμενες κάμερες)  

(6) Λήψη φωτογραφίας (αποθήκευση στο smartphone) 

(7) Χειροκίνητη εγγραφή (αποθήκευση στο smartphone) 

(8) Ρύθμιση φωτισμού (σε κάμερες με ενσωματωμένους προβολείς)   

(9) Αναπαραγωγή αρχείου εικόνας που έχει εγγραφεί στο smartphone 

ή στην κάρτα SD της κάμερας 

(10) Επισκόπηση εικόνας κάμερας 360 (μόνο για κάμερες VR) 

              

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) (7) 

(8) 

(9) 

(1) 

(1) 

Διαμοιρασμός 

Αναπαραγωγή 

αρχείων video 

Ρυθμίσεις 

Εισαγωγή στις 

Ρυθμίσεις 

Ιστορικό 

Ειδοποιήσεων  

Home/Away 

mode 

 

 

(10) 
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β. Σύστημα Παρακολούθησης 

(1) Ακούμε τον χώρο (όταν οι κάμερες του πακέτου διαθέτουν 

μικρόφωνο). 

(2) Επικοινωνούμε με τον χώρο (όταν οι κάμερες του πακέτου 

διαθέτουν ηχείο). 

(3) Μετάβαση σε Πλήρη οθόνη. 

(4) Επιλογή ανάλυσης εικόνας: κανονική (SD) ή υψηλή (HD). 

(5) Οριζόντια- Κάθετη κίνηση (σε περιστρεφόμενες κάμερες) 

επιλεχθείσας κάμερας. 

(6) Λήψη φωτογραφίας (αποθήκευση στο smartphone). 

(7) Χειροκίνητη εγγραφή (αποθήκευση στο smartphone). 

(8) Αναπαραγωγή αρχείου εικόνας που έχει εγγραφεί στο smartphone 

ή στο σκληρό δίσκο του καταγραφικού.  

(9) Επιλογή επισκόπησης καμερών (1,4 ή 8) 

  

  

(2) 

(1) 

(8) (7) (6) 

(5) (9) 

(4) (3) 

Πραγματοποίηση 

Κίνησης 

Επιλεχθείσας 

Κάμερας 
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Ρυθμίσεις 
 

α. Ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης 

β. Ρυθμίσεις χρονοπρογραμματισμένων εγγραφών 

γ. Συγχρονισμός ώρας κάμερας σύμφωνα με την ώρα του  

Smartphone 

δ.  Επιλογή αυτόματης εγγραφής σε ανίχνευση κίνησης  
(away mode) ή χωρίς αυτόματη εγγραφή (home mode).  
 
ε. Αναβάθμιση λογισμικού συσκευής από το διαδίκτυο  

στ. Έλεγχος αποθηκευτικού χώρου κάρτας SD 

ζ. Αναστροφή / αντιστροφή κάμερας 

η. Λοιπές Ρυθμίσεις (Αλλαγή κωδικού διαχειριστή_ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ, Ζώνης ώρας, 

Ρυθμίσεις χρωμάτων) 

Διαμοιρασμός 

 

 

   

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(στ) 

(ζ) 

(η) 

Για λόγους ασφαλείας, ο διαμοιρασμός της 
συσκευής γίνεται μόνο από τον διαχειριστή (πρώτος 
χρήστης που συνδέθηκε) της κάμερας.  

Πατώντας την επιλογή Share θα εμφανιστεί 
οθόνη ρύθμισης των δυνατοτήτων του χρήστη που θα 
γίνει διαμοιρασμός: 

α. Να βλέπει εικόνα (video preview) 
β. Να επιλέγει video για αναπαραγωγή 

(video playback) 
γ. Nα έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις της 

κάμερας (Set up) 
Μετά ο διαχειριστής επιλέγει εάν το QR code 

διαμοιρασμού που θα αποσταλλεί θα είναι ενεργό 
συνεχώς (Always effective) ή θα ισχύει για 
περιορισμένο χρόνο (Custom time)- προτείνεται. 

Τέλος, επιλέγει το σύμβολο  στο άνω δεξί 
τμήμα της οθόνης.  

Το QR code που θα εμφανιστεί, μπορεί να 
αποσταλλεί στον χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο 
επιθυμείτε (θα εμφανιστούν επιλογές όταν πατήσετε 
το Share κάτω από το QR code. 

H  εισαγωγή της κάμερας από τον χρήστη 

γίνεται εύκολα πατώντας στην επιλογή Scan code to 

add device στην αρχική οθόνη, κάτω από τις επιλογές 

standalone camera και kit. 


