
Εγχειρίδιο χρήσης 

 

Ενεργοποιήστε το WiFi του κινητού σας τηλεφώνου. 

 

Συνδέστε το κινητό σας σε κάποιο δίκτυο. 

 

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή «Amaryllo». 

 

Συνδέστε το micro USB καλώδιο στην πρίζα. Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψει 

όταν η κάμερα θα είναι σε λειτουργία. Περιμένετε να αρχίσει να αναβοσβήνει πριν 

ξεκινήσετε την εγκατάσταση. 

 

 

 

 

 



Θα χρειαστούν περίπου 25 δευτερόλεπτα για να αρχίσει να περιστρέφεται. 

 

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του WiFi δικτύου σας. 

 

Η συσκευή σας θα δημιουργήσει αυτόματα ένα κωδικό QR. Τοποθετήστε την 

κάμερα σε απόσταση 10-30cm  μπροστά από τον κωδικό QR του smartphone σας ή 

σε απόσταση 20-30cm μπροστά από τον κωδικό QR του Tablet σας. Παρακαλούμε 

περιμένετε μέχρι να ακουστεί ο ήχος επιβεβαίωσης. Αφού ακουστεί ο ήχος, 

μπορείτε να κατεβάσετε το κινητό σας. 

(Επιβεβαιώστε πως η συσκευή σας και η κάμερα είναι τοποθετημένα παράλληλα 

μεταξύ τους.) 

 

Ο χρονοδιακόπτης υποδεικνύει τον χρόνο που έχει απομείνει για να ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση. Αν τελειώσει ο χρόνος, θα χρειαστεί να ξεκινήσετε την διαδικασία 

από την αρχή. 

 



Θα ακούσετε έναν ήχο όταν η εγκατάσταση του QR της κάμερας ολοκληρωθεί. Θα 

ακούσετε δυο ήχους όταν η εγκατάσταση της κάμερας ολοκληρωθεί. Η ενδεικτική 

πράσινη λυχνία θα παραμένει αναμμένη όσο το WiFi λειτουργεί κανονικά. 

Πιέστε το βέλος για να δείτε: 

 

Μπορείτε να περιστρέψετε ασύρματα την κάμερά σας, σύροντας την οθόνη της 

συσκευής σας προς την κατεύθυνση που θέλετε. 

 

Μπλε LED: 

 Η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερή όσο η κάμερα είναι σε λειτουργία. 

 Η ενδεικτική λυχνία ανάβει μια φορά ανά δευτερόλεπτο όταν 

πραγματοποιείται σκανάρισμα του κωδικού QR 

 Η ενδεικτική λυχνία ανάβει δυο φορές ανά δευτερόλεπτο όταν η κάμερα 

είναι σε λειτουργία και κάποιος την παρακολουθεί την δεδομένη στιγμή. 

 Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει 3 φορές ανά δευτερόλεπτο, η διαδικασία 

εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Πράσινο LED: 

 Η ενδεικτική λυχνία ανάβει μια φορά ανά δευτερόλεπτο, όταν η κάμερα 

προσπαθεί να συνδεθεί σε ένα ασύρματο δίκτυο. 

 Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει διαρκώς η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε 

κάποιο ασύρματο δίκτυο και λειτουργεί σωστά. 

 

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Επιβεβαιώστε πως η συσκευή είναι σε λειτουργία και η βαθμονόμησή της έχει 

ολοκληρωθεί. Στη συσκευή σας υπάρχει ένα μικρό κουμπί. Πατήστε το 

παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το μπλε LED. Όλες οι 

προηγούμενες ρυθμίσεις θα διαγραφούν και θα γίνει επαναφορά των 



εργοστασιακών ρυθμίσεων. Μετά από 25 δευτερόλεπτα η κάμερα θα αρχίσει την 

βαθμονόμηση της.  

 

Εγκατάσταση καινούριας κάμερας (σε προ-ρυθμισμένο δίκτυο) 

1. Συνδέστε το κινητό σας στο δίκτυο. 

2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί WPS του router σας. 

3. Πιέστε παρατεταμένα το WPS ή το πλήκτρο του δικτύου στην κάμεράς σας 

για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Όταν ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία, 

η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία WPS. 

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής βήμα – βήμα. 

(Σημείωση: θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο WPS ή το πλήκτρο του δικτύου στην 

κάμερα και στο router μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.) 

 

 

Για εσωτερική χρήση μόνο! Θερμοκρασία λειτουργίας 0-35 βαθμοί Κελσίου. 

 

 

 

 



Οδηγίες εγκατάστασης 

Επιλέξτε ένα σημείο που σας παρέχει την καλύτερη γωνία παρακολούθησης. 

Επιβεβαιώστε πως υπάρχει παροχή ρεύματος μέσα σε απόσταση 2 μέτρων. 

Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σημειώσετε την θέση των υποδοχών. 

Επιβεβαιώστε πως οι τρύπες που θα κάνετε είναι ελαφρώς μικρότερες από τα 

ούπατ. Τοποθετήστε τα ούπατ στον τοίχο και ασφαλίστε την βάση στον τοίχο με 

βίδες. Τοποθετήστε την κάμερα στην βάση χρησιμοποιώντας τους 4 γάντζους. 

Ασφαλίστε την κάμερα στην βάση με την βίδα, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. Ρυθμίστε την γωνία θέασης της βάσης και σφίξτε την βίδα. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.amaryllo.eu 

 

 


