Ασύρματη κάμερα SENSORI

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Μοντέλο: V380 PRO

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ασύρματη κάμερα SENSORI.
Προστατέψτε έξυπνα το σπίτι και τους αγαπημένους σας! Αποκτήστε πλήρη εικόνα του χώρου
σας από παντού και ανά πάσα στιγμή μέσω live streaming από το τηλέφωνό σας! Η κάμερα
παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων στο κινητό σας και αποθηκεύει τις
δραστηριότητες των επισκεπτών στην κάρτα μνήμης, ώστε να μπορείτε να τις ελέγξετε αργότερα.
Η λειτουργία πανοραμικής λήψης σάς επιτρέπει να βλέπετε όλα όσα συμβαίνουν μέσα ή έξω από
το σπίτι σας.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•
1 x Κάμερα Wi-Fi SENSORI
•
1 x καλώδιο φόρτισης USB
•
1 x μαγνητική βάση στήριξης
•
1 x εγχειρίδιο χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υλικό: ABS
Υποστήριξη εφαρμογών: Android/iOS
Μέγεθος: 4,3 * 3,5 * 2,5 εκ.
Βάρος: 180 γρ.
Αναλογία ανάλυσης: 1920*1080 P
Διάρκεια μπαταρίας: 180 λεπτά
Τάση φόρτισης: DC-5 V / 1 A
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου
Χρώμα: μαύρο

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
-

Μην ανοίγετε / τροποποιείτε τη συσκευή. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη μονάδα που
επιφέρει ακύρωση της Εγγύησης. Για εσωτερικές επισκευές, συμβουλευτείτε την
αντιπροσωπεία ή κάποιο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

-

Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή τροφοδοτικά άλλα από αυτά που συνοδεύουν τη
συσκευή. Κίνδυνος ακύρωσης της εγγύησης.

-

Προστατέψτε από την υγρασία. Μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με νερό.
Αποφύγετε την έκθεση σε βροχή, θαλασσινό νερό ή περιβάλλον με υψηλή υγρασία.
Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε μπανιέρα, ντους, νεροχύτη, πισίνα κ.λπ.

-

Αποφύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Για να αποφύγετε την πρόκληση
ζημιών ή την κακή λειτουργία της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο σε εύρος
θερμοκρασίας από 0 μέχρι 40 ° C (32 ~ 104 ° F).

-

Αποφύγετε την έκθεση τη συσκευής σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας (από πολλή
ζέστη σε πολύ κρύο ή αντίστροφα). Κίνδυνος πρόσκλησης ζημιάς στο εσωτερικό της
μονάδας λόγω δημιουργίας συμπύκνωσης.

-

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.

-

Σε περίπτωση βλάβης ή/και ζημιάς, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή
μόνοι σας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν απορρίπτεται σωστά σύμφωνα με την τοπική
νομοθεσία.

-

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!

-

Μην επιχειρείτε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή της συσκευής μόνοι σας. Οι
επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από κατάλληλα καταρτισμένο
τεχνικό προσωπικό.

-

Κατά την πώληση, η συσκευή παραδίδεται αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι
απαραίτητοι έλεγχοι. Η ευθύνη για τη χρήση και τις συνέπειες αυτής βαρύνει
αποκλειστικά τον χρήστη.

ΜΕΡΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Φακός
Κουμπί On/Off
Ενδείκτης φόρτισης
Eνδείκτης LED
Κουμπί λειτουργίας
Υποδοχή κάρτας Micro SD
Θύρα φόρτισης USB

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Αφού βγάλετε τη συσκευή από το κουτί, εντοπίστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC και το
καλώδιο micro-USB και συνδέσετε την κάμερα SENSORI με μία παροχή ρεύματος. Στη συνέχεια,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
Σημείωση: για την αποθήκευση εγγραφών βίντεο προτείνουμε τη χρήση κάρτας SD. Η συσκευασία
ΔΕΝ περιλαμβάνει κάρτα SD, παρακαλούμε αγοράστε τη ξεχωριστά.

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπάρχουν δύο διαφορετικά μοντέλα της
κάμερας Sensori. Η μόνη τους διαφορά
βρίσκεται στην εφαρμογή που χρησιμοποιούν.
Μάθετε ποιο μοντέλο έχετε ανατρέχοντας στις
εσωκλειόμενες αγγλικές οδηγίες και
ελέγχοντας αν στο κάτω μέρος της κάμεράς
σας βρίσκεται ένας κωδικός QR.

V380 PRO
Σαρώστε τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο και κατεβάστε την εφαρμογή "V380 Pro". Αν
έχετε Android μπορείτε να κατεβάσετε το "V380 Pro" μέσω Google Play ενώ αν έχετε iPhone
κατεβάστε την εφαρμογή μέσω App Store.

Ανοίξτε την εφαρμογή και δημιουργήστε ένα προφίλ ή συνδεθείτε χωρίς προφίλ (Σύνδεση χωρίς
λογαριασμό).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση:
1.

Πατήστε «+» και μετά πατήστε «next» (επόμενο)

2.

Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «access point established» (έχει
δημιουργηθεί σημείο πρόσβασης) ή «waiting for WiFi smartlink configuration»
(αναμονή για διαμόρφωση έξυπνης σύνδεσης WiFi). Τώρα μπορείτε να συνδέσετε την
κάμερά σας σε δίκτυο Wi-Fi.

3.

Εάν δείτε την ένδειξη «access point established» (έχει δημιουργηθεί σημείο
πρόσβασης), επιλέξτε τη μέθοδο A ή B για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων
της κάμερας.

4.

Εάν δείτε την ένδειξη «waiting for WiFi smartlink configuration» (αναμονή για
διαμόρφωση έξυπνης σύνδεσης WiFi), επιλέξτε τη μέθοδο Γ για να ολοκληρώσετε τη
ρύθμιση παραμέτρων της κάμερας.

Στην περίπτωση απουσίας κάθε ένδειξης, τόσο στην οθόνη όσο και φωνητικής, χρησιμοποιήστε
τη μέθοδο Β.

A. ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Android:
•
Πατήσετε «access point established». Θα εμφανιστεί η ένδειξη MV +
ID, πατήστε για να συνεχίσετε.
•
Επιλέξτε το δίκτυo Wi-Fi που επιθυμείτε, εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης, πατήστε «confirm» (επιβεβαίωση) και η κάμερα θα
ξεκινήσει να αναζητά σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
•
Μόλις συνδεθεί η κάμερα, θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
•
Το τελευταίο βήμα για την εγκατάσταση της κάμεράς σας είναι να
ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

iOS:
•
•
•

•
•

Πατήσετε «access point established ». Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του
τηλεφώνου σας, πατήστε «Wi-Fi» και συνδέστε «MV + ID».
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «WiFi». Στη συνέχεια,
επιστρέψτε στην εφαρμογή και πατήστε «next» (επόμενο).
Επιλέξτε το δίκτυo Wi-Fi που επιθυμείτε, εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης, πατήστε «confirm» (επιβεβαίωση) και η κάμερα θα
ξεκινήσει να αναζητά σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
Μόλις συνδεθεί η κάμερα, θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
Το τελευταίο βήμα για την εγκατάσταση της κάμεράς σας είναι να
ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

B. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΣΩ HOT SPOT
•
Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Πατήστε
«Wi-Fi» και συνδέστε «MV + ID».
•
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «WiFi». Στη
συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή, ελέγξτε τη λίστα
των συσκευών σας και εντοπίστε τη συσκευή.
•
Τώρα μπορείτε να έχετε ζωντανή εικόνα μέσω LAN. Για
απομακρυσμένη σύνδεση, ακολουθήστε ακόμα τα
παρακάτω βήματα:
Πατήστε «settings» (ρυθμίσεις) – «network» (δίκτυο) –
«change to wi-fi station mode» (αλλαγή σε λειτουργία
σταθμού WiFi). Επιλέξτε το δίκτυo Wi-Fi που επιθυμείτε,
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε «confirm»
(επιβεβαίωση) και η κάμερα θα ξεκινήσει να αναζητά
σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
•

Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η κάμερα είναι έτοιμη
για χρήση.

C. Διαμόρφωση WI-FI SMART LINK
-

-

Πατήστε «waiting for WiFi smartlink configuration» (αναμονή για διαμόρφωση έξυπνης
σύνδεσης WiFi) και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε,
επίσης, να εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό γι την κάμερα. Στη συνέχεια, πατήστε «next»
(επόμενο).
Μόλις συνδεθεί η κάμερα, θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
Το τελευταίο βήμα για την εγκατάσταση της κάμεράς σας είναι να ορίσετε έναν κωδικό
πρόσβασης.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες για προεπισκόπηση. Πατήστε το
κουμπί πληρωμής για να ξεκινήσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ CLOUD
Όταν η κάμερα καταγράφει κίνηση, ενεργοποιείται το σύστημα ειδοποίησης και ένα βίντεο
αποθηκεύεται στο Cloud. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βίντεο μέσω Cloud ακόμη
και αν κλαπούν η συσκευή ή η κάρτα SD.
Αγοράστε ένα πακέτο
1. Πατήστε το εικονίδιο
.
2. Πατήστε «buy a new package» (αγορά νέου πακέτου).
3. Πατήστε «subscribe» (εγγραφή). Η παραγγελία σας έχει καταχωριστεί.

Ενεργοποιήστε το πακέτο
Πατήστε «activate» (ενεργοποίηση). H
υπηρεσία αποθήκευσης σε Cloud έχει
ενεργοποιηθεί.
Εικόνες
Απενεργοποιήστε το πακέτο
1.

2.

Απενεργοποιήστε την υπηρεσία
«cloud storage service»
(αποθήκευση σε Cloud).
Πατήστε «verify code»
(επιβεβαίωση κωδικού). Ο
κωδικός επιβεβαίωσης θα
αποσταλεί στο κινητό σας ή στο e-mail που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας
στην εφαρμογή.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Όταν η κάμερα ανιχνεύσει κίνηση λαμβάνετε μία ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής.
Πατήστε «settings» (ρυθμίσεις) και μετά «alarm» (αποστολή ειδοποίησης) προκειμένου να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ενώ βρίσκεστε σε περιβάλλον εργασίας προεπισκόπησης, πατήστε «replay» (επανάληψη).
Μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SD ή στο Cloud ή να
επιλέξετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία από την οποία να αναζητήσετε εγγραφές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Όταν η παρακολούθηση κίνησης είναι ενεργοποιημένη, η κάμερα εντοπίζει και παρακολουθεί το
αντικείμενο που ανιχνεύει να κινείται στον χώρο.
Επιλέξτε τη λειτουργία από το περιβάλλον προεπισκόπησης.
Πατήστε «present track» (παρούσα εγγραφή) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή
«motion track» (παρακολούθηση κίνησης).
HDWIFICAM PRO
1.

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογής"HDWiFiCam Pro" χρησιμοποιώντας τον
κωδικό QR που θα βρείτε στις οδηγίες ή μέσω Google Play.

2.
3.
4.
5.

Πατήστε «Allow» (αποδοχή) 4 φορές.
Συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB.
Το κουμπί «ON» ανάβει ένα φως (χρώματος μωβ).
Ενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi στον υπολογιστή σας.

6.

Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi από το τηλέφωνό σας και επιλέξτε το όνομα της
κάμερας «DGK-XXXXX-EFDKK».

7.

Μεταβείτε στο HDWiFiCam Pro και πατήστε το σύμβολο + για να συνδέσετε
την κάμερα στο τηλέφωνό σας.

8.

Επιλέξτε τη δεύτερη επιλογή, «Add online camera» (προσθήκη διαδικτυακής
κάμερας).
9. Πατήστε «Scan QR code» (Σάρωση κωδικού QR) και
πραγματοποιήσετε σάρωση του κωδικό QR που βρίσκεται
στο κάτω μέρος της κάμερας με το τηλέφωνό σας.
10. Πατήστε «Sure» (OK) και επιλέξτε την κάμερα.
11. Η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς και είναι έτοιμη προς
χρήση.

Αφού εμφανιστεί η κάμερα στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
κάμερα που μόλις προσθέσατε για να παρακολουθήσετε το βίντεο σε
πραγματικό χρόνο. Οι έλεγχοι για τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο
περιβάλλον εργασίας λήψης βίντεο.

Εικονίδια και κουμπιά στην εφαρμογή
Αυτό το εικονίδιο αφορά άλλα προϊόντα και δεν έχει καμία χρήση
σε αυτό το προϊόν.
Οι χρήστες μπορούν να ακούσουν τον ήχο της κάμερας και να
έχουν αμφίδρομη φωνητική ενδοεπικοινωνία (υπό την
προϋπόθεση αγοράς κάμερας που να υποστηρίζει τη λειτουργία).
Λήψη στιγμιότυπων και εγγραφή αρχείων βίντεο.

Αναστροφή εικόνων κάθετα και οριζόντια.

Διακόπτης φωτός κάμερας και διακόπτης νυχτερινής όρασης.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση, συντονίστε τον ήχο
ενδοεπικοινωνίας.
Παρακολουθήστε τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα
SD.

Άλλα χαρακτηριστικά της εφαρμογής
Παρακολουθήστε το βίντεο σε πραγματικό χρόνο
Προβολή στιγμιότυπων οθόνης που τραβήχτηκαν από την κάμερα
Προβολή αρχείων βίντεο για το κινητό σας
Προβολή αρχείου συμβάντων για τα οποία στάλθηκαν ειδοποιήσεις

Ε&Α
1). Δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια σύνδεση LAN;
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο και η κάμερα είναι συνδεδεμένα στον ίδιο δρομολογητή.
2). Η κάμερα δεν εγγράφει;
Διαμορφώστε την κάρτα SD στην εφαρμογή του τηλεφώνου σας ή αφαιρέστε την κάρτα SD από τη
συσκευή και μορφοποιήστε τη στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά την κάρτα
SD. Εάν η ένδειξη εγγραφής εξακολουθεί να είναι απενεργοποιημένη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα
με την ίδια την κάρτα SD. Με τη συσκευή σε θέση λειτουργίας, απενεργοποιήστε την κάμερα και
αφαιρέστε την κάρτα SD.

3). Δε λειτουργεί η σάρωση κωδικού QR;
Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι έτσι τοποθετημένη ώστε να επιτρέπει απευθείας λήψη του
κωδικό QR και, στη συνέχεια, μετακινήστε το τηλέφωνο.
4). Η εφαρμογή για κινητά "V380 Pro / HDWiFiCam Pro" και το CMS του υπολογιστή σας δεν
μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κάμερα ταυτόχρονα;
Μόνο ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό κάθε φορά. Πραγματοποιήστε
πολλαπλές εγγραφές για πολλαπλούς χρήστες.
5). Δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email;
Βεβαιωθείτε ότι τα email δεν βρίσκονται στο φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων .

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί
με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή
πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση
αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να
εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη
χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή
επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι
πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το
περιβάλλον.
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ασύρματη κάμερα
SENSORI
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΚΙΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

