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Plug and Play 
ασύρματη IP κάμερα
(Models C7824WIP, C24S, C82R)

Άλλες ρυθμίσεις
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Εγγύηση - Service
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Επιλέξτε το  (δεξιά από το όνομα  
της κάμερας) για περισσότερες ρυθμίσεις

Πρόσβαση στην κάμερα από PC
Στην ιστοσελίδα https://www.vstarcam.

com/software-download επιλέξτε και 
εγκαταστήστε το πρόγραμμα (Eye4) για 

Windows.

Device sharing: Επιλέξτε για να συνδέ-
σετε την κάμερα και σε άλλο κινητό
Image/Sound Settings: Ρυθμίσεις 
κάμερας
Alarm: Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ανί-
χνευσης κίνησης
Password: Αλλαγή κωδικού πρόσβα-
σης

WiFi settings: Αλλαγή ρυθμίσεων Wi-Fi

TF Card Record Settings: Ρυθμίσεις 
κάρτας μνήμης

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση 
δύο (2) ετών.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:
• έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης
• η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε εξωτερικό 

χώρο ή σε χώρο με υψηλή υγρασία
• η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστρα-

φεί μηχανικά μέρη
• υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός 

της συσκευής
• η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδο-

τημένο τεχνικό
• έχει τροποποιηθεί το καλώδιο τροφοδοσί-

ας ή έχει χρησιμοποιηθεί άλλος μετασχη-
ματιστής.



Μενού λειτουργιών κάμερας
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Αποθήκευση 
στιγμιότυπου

Μιλήστε για ανα-
παραγωγή στο 
ηχείο κάμερας

Εγγραφή video

Ακούστε από 
μικρόφωνο 
κάμερας

Επιλέξτε για 
πλήρη οθονη

Ρύθμιση ανά-
λυσης εικόνας

Επιλέξτε για ρύθ-
μιση οριζόντιας 
& κάθετης περι-
πολίας ή μνήμες 
θέσεων

Επιλέξτε για 
προβολή των 
εγγραφών που 
έγιναν στην κάρ-
τα μνήμης

Σύνδεση κάμερας
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Λήψη εφαρμογής Eye4
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Προσθήκη κάμερας σε WiFi
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• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με την 
κάμερα και το τροφοδοτικό.

• Περιμένετε 1 λεπτό
• Η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής 

για προσθήκη και ρύθμιση.

Η κάμερα έχει προδιαγραφές τοποθέτησης 
σε εσωτερικό προστατευμένο χώρο. Η 

υποδοχή κάρτας μνήμης και ο διακόπτης 
Reset βρίσκονται στο κάτω μέρος της 

«κεφαλής» της κάμερας.

• Εγκαταστήστε απ’ το App Store ή Google 
Play την εφαρμογή Eye4. Μπορείτε να 
σκανάρετε το QR code για να μεταβείτε 
απ’ ευθείας.

• Κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής 
δημιουργήστε λογαριασμό. 

• Με αυτά τα στοιχεία θα μπορείτε να συν-
δέεστε στις κάμερές σας από οπουδήποτε 
στον κόσμο χρησιμοποιώντας την εφαρ-
μογή για smartphone ή το πρόγραμμα για 
PC. 

• Στην αρχική οθόνη 
επιλέξτε το + (πάνω 
δεξιά)

• Σκανάρετε το 
QR Code που 
βρίσκεται στη βάση 
της κάμερας και 
ακολουθήστε την 
διαδικασία για να 
προσθέσετε την 
κάμερα. (Θα ζητηθεί 
και ο κωδικός του 
Wi-Fi).

• Εάν η διαδικασία αποτύχει πιέστε το πλήκτρο 
Reset για 4 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε 
την διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΉ
Smartphone και κάμερα πρέπει να είναι 

συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο WiFi!!




