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Πώς μπορώ να προσκαλέσω οικογένεια και φίλους να χρησιμοποιούν και αυτοί την 
κάμερά μου; Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε την κάμερα στην αρχική σελίδα. Κάντε 
κλικ στο Διαμοιρασμός, στην συνέχεια στο Camera sharing και ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι 
πρόσθετοι χρήστες μπορούν να δουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο μόνον.
Γιατί δεν εμφανίζεται το όνομα Wi-Fi όταν συνδέομαι σε Wi-Fi; Σε συσκευές Apple με iOS13 
και νεότερες εκδόσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε την “άδεια τοποθεσίας” για την εφαρμογή 
στις ρυθμίσεις συστήματος και να την αλλάξετε σε “επιτρέπεται κατά τη χρήση”.
Θα εμφανίσει η κάμερα κόκκινα φώτα όταν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή όραση; Οι 
ενσωματωμένες λυχνίες υπέρυθρων κάνουν την κάμερα να εμφανίζει μόνο κάποια χαμηλά 
κόκκινα φώτα όταν είναι ενεργοποιημένη η νυχτερινή όραση.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις για Wi-Fi; Χρησιμοποιήστε ασύρματο δίκτυο 2,4 GHz. Η συσκευή 
δεν υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο 5GHz. Εν τω μεταξύ, ορίστε τη μέθοδο ελέγχου 
ταυτότητας Wi-Fi σε wpa2-psk ή άλλο χαμηλότερο επίπεδο της μεθόδου ασφαλείας. 
Απαιτείται επίσης και κωδικός πρόσβασης. 
Πόσο μακριά μπορεί να βρίσκεται η κάμερα από το modem router; Μετά τη δοκιμή, η 
απόσταση σύνδεσης Wi-Fi μπορεί κανονικά να φτάσει τα 10 - 15 μέτρα στον ανοιχτό χώρο. 
Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση εξαρτάται από τη δύναμη του Wi-Fi και το περιβάλλον 
του (παχιά τοιχώματα, ηλεκτρομαγνητικές συσκευές, μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα θα 
προκαλέσουν παρεμβολές στα σήματα Wi-Fi). Εάν το σήμα σύνδεσης της κάμερας είναι 
ασθενές ή ασταθές, τοποθετήστε την κάμερα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο modem router.
Ποιο είναι το μέγιστο μήκος του χρόνου εγγραφής video; Μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο 
εγγραφής στην εφαρμογή. Η κάμερα μπορεί να εγγράψει για σταθερό χρόνο ή σέ λειτουργία 
Auto, ανάλογα με το αν υπάρχει άτομο. Η μέγιστη διάρκεια ενός βίντεο είναι 3 λεπτά.
Πώς να προβάλετε γρήγορα βίντεο ανά κατηγορία; Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αρχείο 
εγγραφών και στην συνέχεια στο πράσινο εικονίδιο πάνω αριστερά όπου και θα επιλέξετε τα 
φίλτρα (Filter) αναζήτησης. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στην επιλογή Save για να δείτε την αναπαραγωγή βίντεο.

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περί-
πτωση που: έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης, η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν 
καταστραφεί μηχανικά μέρη, υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής, η 
συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό, έχει τροποποιηθεί το καλώδιο 
τροφοδοσίας.

• Μην τοποθετήσετε την κάμερα σε ταβάνι διότι η κάμερα δεν λειτουργεί ανάποδα.
• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε κάρτα Micro SD θα πρέπει να διακόψετε πρώτα την 

τροφοδοσία της κάμερας. Η κάρτα θα πρέπει πρώτα να γίνει πρώτα Format
• Χρησιμοποιήστε την οπή επανεκκίνησης συσκευής (Ρ) για να επανεκκινήσετε την 

κάμερα σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά. Εισάγετε ένα μεταλλικό έλασμα 
και πιέστε για 5 δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια αφαιρέστε το και περιμένετε 1 λεπτό.

Ασύρματη  
κάμερα μπαταρίας

Οδηγός  
Γρήγορης Εγκατάστασης

X82

All cameras: Επιλογή κατηγορίας καμερών.
Μην ενοχλείτε: Διακοπή λήψης ενημερώ-
σεων.
Επιλογή καμερών: Επιλέξτε 1 ή 4 
κάμερες.
Προσθήκη κάμερας: Καταχωρήστε 
επιπλέον κάμερες.
Διαμοιρασμός: Συνδέστε την κάμερά σας 
και σε άλλον χρήστη.
Αρχείο εγγραφών: Εγγραφές Video 
συμβάντων.
Πληροφορίες: Όλες οι πληροφορίες για 
την κάμερα. Πατήστε μία φορά και 
περιμένετε λίγο για να εμφανιστούν.
Σύνδεση: Επιλέξτε το για να συνδεθείτε 
με την κάμερα. Εάν η κάμερα είναι σε αδρά-
νεια θα απαιτηθούν μερικά δευτερόλεπτα 
για να ενεργοποιηθεί.

Πλήρη οθόνη: Επιλέξτε το για ανάπτυξη της κάμερας σε όλη την οθόνη 
του κινητού.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόλις συνδεθείτε με την κάμερα:

Επιλέξτε το για να ακούσετε ήχο από την κάμερα.
Επιλέξτε το και στη συνέχεια επιβεβαιώστε το για να αρχίσει η κάμερα 
να παράγει ήχο συναγερμού.

Επιλέξτε το για να μιλήσετε στο χώρο της κάμερας.
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• Ανοίξτε το γκρι πλαστικό κάλυμμα στην κάτω πλευρά της 

κάμερας.

• Συνδέστε το παρεχόμενο Micro-USB καλώδιο στην υποδοχή DC-
5V. Συνδέστε το άλλο άκρο με ένα φορτιστή 5V DC (Ο φορτιστής 
δεν παρέχεται). Οι περισσότεροι φορτιστές κινητών τηλεφώνων 
Android είναι συμβατοί και μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για 
να φορτίσετε την κάμερα.

• Συνδέστε τον φορτιστή σε μία πρίζα ρεύματος, και στην κάμερα θα 
ανάψει ένα κίτρινο λαμπάκι. Όταν η κάμερα φορτίσει (σε 10 ώρες 
περίπου) το λαμπάκι θα γίνει πράσινο. Αφαιρέστε τον φορτιστή.

• Επιλέξτε Add camera now και ακολουθή-
στε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέ-
σετε την κάμερα στο κινητό σας.

• Αρχικά κρατήστε πατημένο το μπουτόν   
 για 3 δλτ. Η κάμερα θα ενεργοποιηθεί, 

ένα μπλε λαμπάκι θα αναβοσβήνει και 
ένας ήχος θα ακούγετε κατά διαστήματα.

• Επιλέξτε I heard the sound or saw the 
light on.

• Επιλέξτε Next Step.

• Επιλέξτε I heard a beeping sound.

• Επιλέξτε Next Step.

• Στην νέα οθόνη επιλέξτε το δικό σας Wi-Fi 
και πατήστε Confirm.

• Επιλέξτε Next Step.

• Στην νέα οθόνη τσεκάρετε ότι τα στοι-
χεία του Wi-Fi είναι σωστά και πατήστε 
Confirm.

• Θα ανοίξει η οθόνη Scan QR code to 
connect. Πλησιάστε την κάμερα σε από-
σταση 15 – 30 εκατοστά από το QR code 
που εμφανίζετε στην οθόνη του κινητού 
σας και περιμένετε να ολοκληρωθεί η 
σύνδεση.

• Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί, θα ακού-
σετε το μήνυμα: Wi-Fi Connecting και 
θα εμφανιστούν στην οθόνη του κινητού 
σας κάποια μηνύματα. Στο τέλος θα εμφανιστεί και η ένταση του 
σήματος Wi-Fi. 

• Μετακινήστε την κάμερα στο σημείο τοποθέτησης και περιμένετε 
2 λεπτά για να δείτε στην οθόνη του κινητού σας εάν στο σημείο 
αυτό υπάρχει επαρκές σήμα.

Σημείωση: Εάν έχετε σήμα 2-3 μονάδες μπορείτε να την τοποθετήσετε. 
Εάν έχετε μόνο μία μονάδα ή θέση δεν είναι καλή, και σε περίπτωση που την 
τοποθετήσετε εκεί δεν θα λειτουργεί σωστά και θα έχετε αποσυνδέσεις. 

 

• Επιλέξτε Next Step

• Στην νέα οθόνη στην επιλογή Camera Name δώστε ένα όνομα της 
επιλογής σας για την κάμερα, και στο Location επιλέξτε την θέση 
τοποθέτησης ή με το + γράψτε την δική σας.

• Επιλέξτε Next Step.

• Σε αυτό το στάδιο η εφαρμογή θα ελέγξει την έκδοση (version) της 
κάμερας και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κάποια νεότερη, θα την 
αναβαθμίσει αυτόματα σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση να μην διακόψετε την αυτόματη ανα-
βάθμιση διότι μπορεί να καταστραφεί η κάμερα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί 
και εάν σβήσετε την κάμερα από το μπουτόν . Όταν ολοκληρωθεί η 
αναβάθμιση θα ακουστεί ένας ήχος και μετά από λίγο θα εμφανιστεί και το 
σχετικό μήνυμα. 

• Τέλος θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη, όπου πατώντας στην εικόνα 
θα δείτε εικόνα από την κάμερα σας.

• Κατεβάστε την εφαρμογή VicoHome. (Διαθέσιμη για Android & iOS) 
και δημιουργήστε λογαριασμό. 
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Σημείωση: Η αποφόρτιση της μπαταρίας ανάλογα με τις ρυθμίσεις της 
συσκευής μπορεί να διαρκέσει έως και 6 μήνες.

Σημείωση: Η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη στην Ελληνική γλώσσα προς 
το παρόν.
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