
 

 

 

 

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ- Λειτουργίασ IP Καμερών/υςτθμάτων υναγερμοφ  

Εφαρμογι Yoosee  

Πρόγραμμα Τπολογιςτι-Laptop CMS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θμείωςθ: Οι δυνατότθτεσ οριηόντιασ- κατακόρυφθσ περιςτροφισ κάμερασ ,  

επικοινωνίασ με τον χϊρο (μικρόφωνο-θχείο κάμερασ) κακϊσ και κωδικοποίθςθσ 

ανιχνευτϊν ςτθν κάμερα ιςχφουν για ςυγκεκριμζνα μοντζλα IP καμερϊν. 

 
 

  

  



 

 

 

 

Εφαρμογι YOOSEE 
 

Εγκατάςταςθ Εφαρμογισ- Εγγραφι Νζου Χριςτθ 
 
1. Κατεβάηετε τθν εφαρμογι  “yoosee” από το App store (IOS) ι από το Google Play Store 
(Android) ι ςκανάρετε το αντίςτοιχο από τα παρακάτω QRCode: 

 
 

                    
 
2. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ ςτο Smartphone, πατιςτε τθν επιλογι Quick Register 
ςτθ μζςθ και δεξιά τθσ αρχικισ ςελίδασ (κάτω από το πλαίςιο Login). Θα εμφανιςτεί 
παράκυρο όπου ςυμπλθρϊνετε ζνα ζγκυρο e-mail και πατάτε το πλαίςιο Send the code for 
email verification. H εφαρμογι κα αποςτείλλει ςτο email τθσ εγγραφισ κωδικό διαςφάλιςθσ 
ότι είςτε κάτοχοσ του λογαριαςμοφ email, τον οποίο κα πλθκτρολογιςετε ςτο αντίςτοιχο 
πλαίςιο. τα 2 πλαίςια παρακάτω κα ηθτθκεί να πλθκτρολογιςετε ζνα επικυμθτό κωδικό 
ειςόδου ςτθν εφαρμογι. Σζλοσ, πατιςτε ςτο πλαίςιο Register.  
 
3. Η εφαρμογι κα επαναφερκεί ςτθν αρχικι ςελίδα. Πλθκτρολογείςτε το e-mail και τον 
κωδικό ειςόδου, 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.  
 

Κωδικόσ ειςόδου 

e-mail εγγραφισ e-mail εγγραφισ 
e-mail εγγραφισ 

Επιβεβαίωςθ κωδικοφ ειςόδου 

Κωδικόσ Διαςφάλιςθσ 

Κωδικόσ ειςόδου 



 

 

 

 

Ειςαγωγι Νζασ υςκευισ 

        

τθν αρχικι οκόνθ, επιλζγετε το «+» ςτο πάνω και δεξιά τμιμα του Device List. Ζπειτα, 
πατιςτε τθν 1θ επιλογι «Add new device» και ανάλογα με τον τρόπο ςφνδεςθσ ζχουμε τισ 
παρακάτω επιλογζσ: 
 
Α. φνδεςθ με καλώδιο Ethernet (3θ επιλογι- 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 ςτο πράςινο πλαίςιο (wired connection) και μετά τθν επιλογι Next. 
H κάμερα αναγνωρίηεται άμεςα από τθν εφαρμογι και γίνεται ειςαγωγι. Σζλοσ, πατιςτε 
SAVE. 
 
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) 
 
Β. φνδεςθ με WiFi (2θ επιλογι- Smartlink) 

 
(1). Σοποκετείςτε τθν κάμερα κοντά ςτο router. 
(2). Επιλζγετε “smartlink”. Εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ όπου το δίκτυο WiFi κα αναγνωριςτεί 
από τθν εφαρμογι και κα ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςετε το κωδικό του.  
(3). Αφοφ πλθκτρολογιςτε τον κωδικό, πατιςτε Next 
(4). Ενεργοποιιςτε τθν κάμερα ςυνδζοντασ τθν με τθν τροφοδοςία. Όταν θ κεφαλι τθσ κάμερασ 
ςταματιςει να κινείται (για μοντζλα που ζχουν δυνατότθτα περιςτροφισ), πατιςτε παρατεταμζνα 
το μαφρο κουμπί RESET που βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ τθσ κάμερασ, δίπλα ςτθν κφρα 
τροφοδοςίασ (για IP dome camera) ι το μαφρο κουμπί που βρίςκεται ςε ζνα από τα τρία καλϊδια 
τθσ ςυςκευισ (για IP bullet camera) . Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, κα ακουςτεί μινυμα  
“Reset to default settings” και όλεσ οι μπλζ ενδείξεισ ςτο μπροςτά τμιμα κα ανάψουν μόνιμα (IP 
dome camera). Μετά από 25 δευτερόλεπτα οι ενδείξεισ κα ςβιςουν και κα ακουςτεί 2 φορζσ το 



 

 

 

 

μινυμα “Please configure wifi with smartlink” ι το “Please configure wifi with ΑP connection”. 
Ζπειτα κα ακουςτεί το μινυμα “waiting for configuration”. Όταν ακοφςετε τα ςυνεχόμενα 
διακριτικά Du….Du, θ κάμερα είναι ζτοιμθ για ρφκμιςθ.  
(5). Πατιςτε το πλαίςιο “Hearing the sound of Du Du”. Ανοίξτε τον ιχο του κινθτοφ ςτθν 
υψθλότερθ ζνταςθ και ςτθν επόμενθ οκόνθ πατιςτε ςτο πλαίςιο “Click for the Sound wave”. 
Σοποκετιςτε το κινθτό κοντά ςτθν κάμερα και περιμζνετε τθν αυτόματθ ςφνδεςθ. Σο κινθτό κα 
εκπζμψει θχθτικά κφματα αναγνϊριςθσ από τθν ςυςκευι για ηευγοποίθςθ.  
(6). Όταν αναγνωριςτεί το ςιμα WiFi, κα ακουςτεί μινυμα “Start configuration” και κα εμφανιςτεί 
ςτθν οκόνθ του κινθτοφ μινυμα ζναρξθσ ρφκμιςθσ.  

                

                 
(7). Ζπειτα κα εμφανιςτεί παράκυρο όπου πλθκτρολογείτε τθν επικυμθτι ονομαςία τθσ κάμερασ 
(π.χ techroom) και τθν τοποκεςία που κα χρθςιμοποιθκεί (προαιρετικά). Μετά, Πατιςτε ςτο 
πλαίςιο “Confirmed. Check my device” και ςτθν επόμενθ οκόνθ το πλαίςιο “Check my device”. 
(8). Πριν τθν εμφάνιςθ τθσ οκόνθσ ςυςκευϊν, κα εμφανιςτεί μινυμα αλλαγισ κωδικοφ ι 
απενεργοποίθςθσ του πρωτοκόλλου κζαςθσ ςε πραγματικό χρόνο (Real time Streaming Protocol-

Δίκτυο WiFi 

Κωδικόσ 

Δικτφου 

WiFi 



 

 

 

 

RTSP). Η παραπάνω λειτουργία κα πρζπει να είναι ενεργι όταν κζλετε να ζχετε εικόνα ςτον 
υπολογιςτι ςασ μζςω του προγράμματοσ CMS.  
Αμζςωσ μετά τθν επιτυχι ειςαγωγι τθσ κάμερασ κα εμφανιςτεί θ αρχικι οκόνθ, όπου 

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

πραγματικοφ χρόνου (realtime view). 

                             

 

 

 

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). 
                                            

Ειςαγωγι 

νζασ κάμερασ  

Διαδικτυακι 

Κατάςταςθ  

κάμερασ  

Όπλιςθ- αφόπλιςθ κάμερασ  

Καταγραφι 

video ςτο 

smartphone  

Μετάβαςθ 

ςε πλιρθ 

οκόνθ  

Επιλογι 

Ποιότθτασ 

εικόνασ (LD, 

SD, HD)  

Λιψθ επιτόπου φωτογραφίασ  

Ενεργοποίθςθ- 

απενεργοποίθςθ 

μικροφϊνου 

κάμερασ (για να 

ακοφςετε τον χϊρο) 

Ενεργοποίθςθ- 

απενεργοποίθςθ 

θχείου κάμερασ 

(για επικοινωνία 

με τον χϊρο 

Προκακοριςμζνεσ 

κζςεισ 

περιςτροφισ 

κάμερασ  

Ειςαγωγι 

ςτο μενοφ 

ρυκμίςεων  

Αναπαραγωγι καταγεγραμμζνων 

αρχείων εικόνασ τθσ κάμερασ 

(από τθν κάρτα SD τθσ κάμερασ) 

Ειςαγωγι 

ςτο μενοφ 

ρυκμίςεων  

Αποκθκευμζνεσ 

φωτογραφίεσ   

Ρυκμίςεισ 

εφαρμογισ 

yoosee 

Ζλεγχοσ 

ιςτορικοφ 

ειδοποιιςεων 

Η ειςαγωγι του προκακοριςμζνου 

ςθμείου γίνεται αρχικά πατϊντασ 

πάνω ςτο ςφμβολο με τθν ςθμαία 

πάνω και δεξιά.  

 

Ζπειτα ςτρζφετε τθν κάμερα ςτθν 

επικυμθτι κζςθ και πατάτε το +.  

 

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 

 

Ενεργοποίθςθ- 

απενεργοποίθςθ 

ενςωματωμζνων προβολζων   



 

 

 

 

Μενοφ Ρυκμίςεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογι Επεξιγθςθ 

Basic 

Time setting 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 ςτισ ρυκμίςεισ 
χρονοπρογραμματιςμϊν και αναηιτθςθσ αρχείων 
εικόνασ 

Picture and Sound Επιλογι video format, ιχου καταγραφισ και 
αναςτροφι εικόνασ (ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ 
κάμερασ ανάποδα) 

Record Settings Ρφκμιςθ τρόπου και χρόνου καταγραφισ video 

White Light Settings Ρφκμιςθ Χρονοπρογραμματιςμϊν αυτόματθσ 
ενεργοποίθςθσ- απενεργοποίθςθσ ενςωματωμζνων 
προβολζων 

Security 

Alarm Settings -Ρυκμίςεισ ειδοποίθςθσ (Push notification settings) 
-Χρονοπρογραμματιςμοί αυτόματθσ όπλιςθσ- 
αφόπλιςθσ (defence plan) 
-Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ ενςωματωμζνου 
ανιχνευτι κίνθςθσ/ ανιχνευτϊν ςε κατάςταςθ όπλιςθσ- 
αφόπλιςθσ (Defence settings) 
 -Ειςαγωγι ανιχνευτϊν (add sensors) 

RTSP Settings Ενεργοποίθςθ κζαςθσ πραγματικοφ χρόνου (Real- 
time) από υπολογιςτι (CMS) 

Network 

Network Setting Επιλογι τφπου ςφνδεςθσ (Ethernet- wifi) και 
ονομαςίασ δικτφου wifi                    

Device update/ Firmware update Αναβάκμιςθ λειτουργικοφ ςυςκευισ 

 



 

 

 

 

Ρυκμίςεισ Ημερομθνίασ- Ώρασ (Time settings) 

                                                            

 

 

 

Ρυκμίςεισ Εικόνασ και ιχου (Picture and Sound) 

 

 

 

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.  

Για αλλαγι 

θμερομθνίασ- ϊρασ, 

πατιςτε πάνω ςτθν 

επιλογι Set time  

Ρφκμιςθ ζνταςθσ ιχου μικροφϊνου κάμερασ 

(φρετε τον κφκλο αριςτερά- δεξιά για αλλαγι) 

Αναςτροφι εικόνασ (περίπτωςθ εγκατάςταςθσ 

κάμερασ ανάποδα- ανενεργό=κάμερα ανάποδα) 
Μπλζ- ενεργό 

Μαφρο- ανενεργό 

Ρφκμιςθ κωδικοποίθςθσ εγγραφισ αρχείων 

video (PAL ι NTSC) 

Ποιότθτα εικόνασ (ρφκμιςθ ςε 5 επίπεδα) 

φρετε τον κφκλο αριςτερά- δεξιά για αλλαγι 



 

 

 

 

Ρυκμίςεισ  Εγγραφισ Video (Record settings) 

 

 

Ρυκμίςεισ Ειδοποιιςεων (Alarm settings) 

α. Χρονοπρογραμματιςμοί Αυτόματθσ Όπλιςθσ Αφόπλιςθσ (Defence Plan) 

 

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: Η 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) 

ΠΡΟΟΧΗ: Για να εκτελεςτεί εγγραφι, απαιτείται θ ειςαγωγι 

κάρτασ SD ςτθν κάμερα. 

Ζλεγχοσ 

χωρθτικότθτασ 

κάρτασ μνιμθσ 

- Επιλζγετε το ςφμβολο + πάνω δεξιά.  
- Εμφανίηεται οκόνθ όπου επιλζγετε τον 
χρόνο (παρ. 2100) και τθν ενζργεια 
(αυτόματθ όπλιςθ- Arm Mode ι αυτόματθ 
αφόπλιςθ- Disarm Mode) 
-Σζλοσ, επιλζγετε Confirm (πάνω δεξιά) για 
αποκικευςθ 



 

 

 

 

β. Ρυκμίςεισ Λειτουργίασ Ανιχνευτι Κίνθςθσ- Εξωτερικϊν Ανιχνευτϊν (Defence Settings) 

 

γ. Ρυκμίςεισ ειδοποιιςεων- Ειςαγωγι Ανιχνευτϊν 

 

-Επιλζγετε λειτουργία ςε κατάςταςθ όπλιςθσ 
(Arm Mode) ι αφόπλιςθσ (Disarm Mode). 
-Ενεργοποιϊντασ τον ενςωματωμζνο 
ανιχνευτι κίνθςθσ (πράςινο- ενεργόσ), 
εμφανίηεται ρφκμιςθ ευαιςκθςίασ 3 
επιπζδων (Low- Middle- High). 
-Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ 
προγραμματιςμζνων ανιχνευτϊν (πράςινο- 
ενεργοί. 
-Σζλοσ, επιλζγετε SAVE για αποκικευςθ 
αλλαγών 

Ενεργοποίθςθ (Receive alerts)- απενεργοποίθςθ  (Do 

not disturb mode) θχθτικϊν ειδοποιιςεων 

Χρόνοσ επαναφοράσ ςυςκευισ ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ 

από κατάςταςθ ςυναγερμοφ (10 δευτερόλεπτα ζωσ 30 λεπτά) 

Ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ αποςτολισ ειδοποίθςθσ 

ςυναγερμοφ ςτο smartphone ι/και ςε email 

Ειςαγωγι ανιχνευτϊν 

Ρυκμίςεισ Αποςτολισ ειδοποίθςθσ και φωτογραφίασ 

πραγματικοφ χρόνου του χϊρου ςε email 

Λειτουργία ενςωματωμζνθσ ςειρινασ κάμερασ 

(απενεργοποιθμζνθ,1, 2 ι 3 λεπτά) 



 

 

 

 

Ρυκμίςεισ e-mail 

 

 

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

   

 

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

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

(β) “Remotely monitored sensor” 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.  

 

 

-Επιλζγετε τον φορζα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (π.χ 

Gmail). 

-Θα ηθτθκεί ο λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

που κα αποςτζλλονται τα email ειδοποιιςεων 

ςυναγερμοφ με φωτογραφία του χϊρου 

 ΠΡΟΟΧΗ: 
Πριν τθν ρφκμιςθ ειδοποιιςεων μζςω Mail, κα πρζπει να 

δθμιουργθκεί νζοσ λογαριαςμόσ που κα χρθςιμοποιείται για τθν αποςτολι 
των ειδοποιιςεων από τθν εφαρμογι προσ τον παραλιπτθ. 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. Η ρφκμιςθ, για παράδειγμα,  ςε λογαριαςμό 

gmail.com γίνεται όπωσ παρακάτω: 

 
α. Κάνουμε ειςαγωγι ςτο mail. 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.  
 

 

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. 

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


 

 

 

 

Ρυκμίςεισ Λειτoυργίασ Θζαςθσ ςε Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι (RTSP Settings) 

 

Ρυκμίςεισ Δικτφου (Network Settings) 

 

 

 

Η 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. Η ςφνδεςθ ζχει γίνει με επιτυχία 

όταν δίπλα ςτθν ονομαςία του δικτφου 

εμφανιςτεί το ςφμβολο . 

Για να ζχετε εικόνα τθσ κάμερασ/ 
καμερϊν ςε Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι (Η/Τ) 
Desktop/Laptop (Windows), θ λειτουργία RTSP κα 
πρζπει να είναι ενεργι (Enable).  

H ενεργοποίθςθ γίνεται κατά τθν 
διαδικαςία ειςαγωγισ τθσ κάμερασ –ων ςτθν 
εφαρμογι yoosee ή μετζπειτα μετακινϊντασ τον 
ψθφιακό διακόπτθ ςτθν κζςθ ΟΝ (αλλαγι 
χρϊματοσ από γκρί ςε πράςινο) ςτισ ρυκμίςεισ. 

Για αλλαγι κωδικοφ πρωτοκόλλου, 
πατιςτε ςτο πλαίςιο Change password. 
 
ΠΡΟΟΧΗ: Η κάμερα –εσ πρζπει να βρίςκονται 
ςτο ίδιο δίκτυο με τον Η/Τ. 



 

 

 

 

Ρυκμίςεισ Εφαρμογισ 

 

 

            

 

 
 

Χριςιμεσ Πλθροφορίεσ Λειτουργίασ 
 

1. Σo App κα πρζπει να είναι ενεργό ςτο background για να μπορζςει να ειδοποιιςει τον χριςτθ. 
2. Tα e- mail ειδοποιιςεων ενδζχεται να αποςτζλλονται αρχικά ςτα Ανεπικφμθτα (SPAM) και να χρειαςτεί 
ρφκμιςθ εμπιςτευτικότθτασ του αποςτολζα (κάμερα) από τον χριςτθ. 
3. 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). 

Πατιςτε πάνω ςτο ςθμείο που 

αναγράφεται το email που ζχετε 

δθλϊςει ςτθν εγγραφι και κα 

εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ 

Επιλζγετε το τελευταίο εικονίδιο 

για να εμφανιςτεί θ οκόνθ 

ρυκμίςεων εφαρμογισ και 

ελζγχου ιςτορικοφ ειδοποιιςεων  

Αλλαγι 

κωδικοφ 

ειςόδου ςτθν 

εφαρμογι 

Επιλογζσ Λειτουργίασ 
1. Η εφαρμογι να ανοίγει 
αυτόματα κατά τθν εκκίνθςθ του 
Smartphone. 
2. Κατά τθν παρακολοφκθςθ του 
χϊρου, θ ζνταςθ του ιχου να είναι 
αρχικά κλειςτι. 
3. Επιλογι ποιότθτασ εικόνασ κατά 
τθν παρακολοφκθςθ (LD, SD, HD)  
4. Κατά τθν αναπαραγωγι video 
που ζχει ζγγραφεί, ο ιχοσ να είναι 
κλειςτόσ. 
5. Αυτόματθ εκκίνθςθ εγγραφισ 
video όταν ενεργοποιθκεί ο 
ςυναγερμόσ. 
6. Σο τθλζφωνο να δoνείται κατά 
τθν ειδοποίθςθ 
7. Σο τθλζφωνο να θχεί κατά τθν 
ειδοποίθςθ 
8.Επιλογι ιχου ειδοποίθςθσ 
9. ε ενεργι λειτουργία flip 
horizontal (πράςινο), όταν ςφρετε 
με το δάκτυλο αριςτερά, θ κάμερα 
κινείται δεξιά (αντίςτροφθ 
απόκριςθ) και αντίςτοιχα για δεξιά. 
10. ε ενεργι λειτουργία flip 
vertical (πράςινο), όταν ςφρετε με 
το δάκτυλο πάνω, θ κάμερα κινείται 
προσ τα κάτω (αντίςτροφθ 
απόκριςθ) και αντίςτοιχα για κάτω. 
 

Επιλογζσ 
παρακολοφκθςθσ 

ςε πραγματικό 
χρόνο 

Επιλογζσ 
λειτουργίασ ςε 

περίπτωςθ 
ςυναγερμοφ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

Διαχείριςθ 
κινιςεων 

οριηόντια και 
κάκετα 

Αρικμόσ 

ταυτότθτασ 

χριςτθ yoosee 

(ID) 



 

 

 

 

Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ Ειδοποίθςθσ 
 

Όταν θ κάμερα ενεργοποιθκεί είτε από ςυνδεδεμζνο ςε αυτι ανιχνευτι είτε εάν θ ίδια ανιχνεφςει 
κίνθςθ, κα αποςταλλεί μινυμα ςτο προκακοριςμζνο email, το smartphone κα αρχίςει να θχεί με 
τον προεπιλεγμζνο ιχο και δονθςθ (Ρυκμίςεισ εφαρμογισ) και ςτθν οκόνθ του κα εμφανιςτεί 
παράκυρο όπου κα φαίνεται θ ονομαςία τθσ κάμερασ και κα δίνονται 4 επιλογζσ: 
 

1. Check: Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο  εκτελείται real time ςφνδεςθ με τθν κάμερα, όπου 
μπορείτε να ελζγξετε και να επικοινωνιςετε με τον χϊρο κακϊσ και να καταγράψετε φωτογραφίεσ  
(εικονίδιο ψαλίδι) και βίντεο (record settings). 
2.  Turn off: ταματά να θχεί θ ενςωματωμζνθ ςειρινα  
3.  Cancel: Ο ςυναγερμόσ αφοπλίηεται 
4.  Ignore: Ο ςυναγερμόσ ςταματά να θχεί και οπλίηεται άμεςα θ κάμερα. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ειςαγωγι Κάμερασ ςε άλλο χριςτθ 
 
Με τθν λειτουργία Sharing μπορείτε να ειςάγετε απλοφσ χριςτεσ (ζωσ 10 ανα κάμερα που 
χρθςιμοποιοφν διαφορετικοφσ λογαριαςμοφσ yoosee) ςτουσ οποίουσ θ κάμερα κα είναι ορατι 
αλλά κα ζχουν ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα, οριςμζνα για κάκε χριςτθ από τον διαχειριςτι τθσ 
κάμερασ.   

                      
 

          
Για ειςαγωγι απλοφ χριςτθ, πατιςτε ςτο smartphone του διαχειριςτι τθσ κάμερασ το 
εικονίδιο Share ςτισ επιλογζσ κάτω από τθν κάμερα. το παράκυρο που κα εμφανιςτεί 
πατιςτε τθν επιλογι Face to Face Sharing και κα εμφανιςτεί QRcode.  
το smartphone του χριςτθ, πατιςτε + και μετά τθν επιλογι Add to share device. Θα 
εμφανιςτεί παράκυρο ςάρωςθσ QRcode. αρϊνετε τον κωδικό και θ κάμερα κα εμφανιςτεί 
ςτθν εφαρμογι του smartphone του χριςτθ. 
Για ρφκμιςθ δικαιωμάτων χριςτθ, πατιςτε ςτο smartphone του διαχειριςτι τθσ κάμερασ το 
εικονίδιο Share και κα εμφανιςτεί παράκυρο όπου κα αναγράφονται οι χριςτεσ τθσ κάμερασ.  
Πατϊντασ τθν επιλογι Configure μπορείτε να ρυκμίςετε τα δικαιϊματα του χριςτθ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ κάμερα. Σζλοσ, πατιςτε Save. 

Περιςτροφι κάμερασ 

Αναπαραγωγι 
αρχείων εικόνασ 

Αποςτολι ειδοποιιςεων 

Όπλιςθ- αφόπλιςθ 
ςυναγερμοφ κάμερασ 

Επικοινωνία με τον χϊρο 



 

 

 

 

Πρόγραμμα Τπολογιςτι-Laptop- CMS 

Μεταβαίνουμε ςτθν ςελίδα http://yoosee.co/και κατεβάηουμε τθν εφαρμογι CMS  

Εκτελζςτε εγκατάςταςθ του προγράμματοσ ςτον υπολογιςτι ςασ ωσ διαχειριςτισ (administrator) 

και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ πατιςτε ωσ διαχειριςτισ το εικονίδιο   ςτθν 
επιφάνεια εργαςίασ. 
Θα εμφανιςτεί το παράκυρο ειςαγωγισ κωδικϊν πρόςβαςθσ όπου επιλζγετε τθν τρίτθ καρτζλα: 
 

 
Α. Ωσ user είναι ο αρικμόσ ταυτότθτασ χριςθ (ID) Yoosee (βλζπε παράγραφο ρυκμίςεισ 
εφαρμογισ) 
Β. Ωσ password είναι ο κωδικόσ ειςόδου ςτθν εφαρμογι Yoosee. 
Σζλοσ, πατιςτε ΟΚ και κα εμφανιςτεί θ παρακάτω επιφάνεια εργαςίασ: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Κίνθςθ εςωτερικισ 

κάμερασ 

Εμφάνιςθ  Εικόνασ 

Επιλεχκείςασ  

κάμερασ 

Διπλό κλίκ πάνω 

ςτθν ονομαςία 

Δίκτυο 

ειςαχκζντων 

καμερϊν ςτο 

CMS  

Προβολι 

πολλαπλϊν 

καμερϊν 

Ειςαγωγι 

καμερϊν 

Αλλαγι 

προβολισ 

ςε πλιρθ 

ίγαςθ ιχου 

Διαχείριςθ  

ιχου- εικόνασ 

κάκε κάμερασ 

 

Κίνθςθ 

εςωτερικισ 

κάμερασ 

 

Προθγοφμενθ- 

Επόμενθ 

κάμερα 

Προεπιςκόπθςθ 

καμερϊν  

Αναςκόπθςθ 

εγγραφϊν 

video 

Αρχείο 

ειδοποιθςεων 

Κλείδωμα των 

προθγοφμενων 

επιλογϊν 

Ρυκμίςεισ εγγραφισ βίντεο  

 

 

 

http://yoosee.co/


 

 

 

 

Ρυκμίςεισ Προγράμματοσ 

Πατιςτε το εικονίδιο  και κα εμφανιςτεί θ οκόνθ ρυκμίςεων εγγραφισ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Θζςθ 

αποκικευςθσ 

εγγραφϊν ςτον 

υπολογιςτι 

Χϊροσ ςτον υπολογιςτι 

που δεςμζυεται για 

εγγραφζσ (ςε MB)  

Εγγραφι πάνω ςε υπάρχοντα video όταν 

τελειϊςει ο χϊροσ που δεςμζυτθκε για εγγραφζσ. 

 

Αυτόματθ εγγραφι όταν είναι ενεργό το 

πρόγραμμα 

 


