
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ V380 PRO ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟ WI-FI ΣΑΣ  
 
Σας ευχαριστούμε για την παραγγελία σας στο InterCyprus.com.  Έχετε αποκτήσει μιαν 
εξαιρετικής ποιότητας κάμερα ασφαλείας με πολλά πλεονεκτήματα και προηγμένες 
λειτουργίες επαγγελματικού επιπέδου. 
Σημειώστε ότι η κάμερα χρησιμοποιεί την εφαρμογή V380 PRO, τόσο για IOS όσο και για 
Android και είναι δωρεάν. 
Ως πρώτο βήμα, κάντε λήψη της εφαρμογής στο smartphone σας και δημιουργήστε 
λογαριασμό στην εφαρμογή επιλέγοντας ως περιοχή σας την Ευρώπη. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες που συνοδεύουν την συσκευή για να κάνετε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή αλλά και 
για να συνδέσετε την κάμερα με το Wi-Fi σας και το κινητό  σας . Εναλλακτικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που παραθέτουμε εδώ στα Ελληνικά. 
Μη διστάσετε να μας στείλετε email ή να μας καλέσετε στο 22314494 για περαιτέρω βοήθεια 
ή οποιαδήποτε άλλη απορία. 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ QR CODE (Η πιο απλή και γρήγορη μέθοδος) 
Aφού πρώτα βάλετε την κάμερα στην πρίζα, η κάμερα θα εκτελέσει έναν αυτοέλεγχο που θα 
διαρκέσει ένα περίπου λεπτό. Ξεκινά με την ανακοίνωση “system is starting” και τελειώνει με 
το “system startup completed”.  
Ανοίξτε την εφαρμογή V380 PRO που κατεβάσατε με τις οδηγίες πιο πάνω και πατήστε στο 
σήμα “+” στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης του κινητού σας για να προσθέσετε την κάμερα. 
Στην συνέχεια η κάμερα θα σας ζητήσει να σαρώσετε με την κάμερα του κινητού σας το QR 
code που βρίσκεται το ποδαράκι της κάμερας. Αντί αυτού πατήστε “Can’t find the QR code on 
the device? Please click here”. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πατήστε “Wi-Fi Smart Camera”. 
Ακολούθως επιλέξτε “AP hotspot connection”. Στη συνέχεια επιλέξτε το δίκτυο σας και 
καταχωρήστε τον κωδικό του. Μετά πατήστε “Confirm”.  
Στη συνέχεια, χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή V380 PRO, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του κινητού 
σας στο δίκτυο (Wi-Fi) ( ή απλά πατήστε  “Connect AP hotspot” για να πάτε εκεί αυτόματα) και 
επιλέξτε το δίκτυο που θα εμφανιστεί και που το όνομα του αρχίζει από MV και μετά 
επιστρέψτε στην εφαρμογή V380 PRO πατώντας το μήνυμα που θα εμφανιστεί.  
Στη συνέχεια, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσετε την ανακοίνωση “Wi-Fi connecting” 
και μετά από λίγο “Wi-Fi connected”.  
Ακολούθως θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το “Add Success” και σε αυτό το σημείο θα πρέπει 
να επιλέξετε όνομα για την κάμερα ή να γράψετε ένα δικό σας. Ακολούθως πατήστε “Finish”. 
Μετά πατήστε “Exit” ή “Confirm”. Μια οθόνη θα εμφανιστεί στο κινητό σας. Αφού πατήσετε 
το τοξάκι στη μέση της οθόνης θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε δύο φορές έναν δικό σας 
κωδικό για την κάμερα. Με την ολοκλήρωση και αυτού του βήματος πατάτε “Confirm” και η 
εικόνα της κάμερας θα εμφανιστεί ζωντανά στην οθόνη του κινητού σας. Συγχαρητήρια! Η 
κάμερα σας είναι τώρα μόνιμα συνδεδεμένη με το κινητό σας και το Wi-Fi σας! 



 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Η κάμερα ανιχνεύει την κίνηση μέρα και νύχτα και αντιδρά στέλνοντας στο κινητό σας 
ειδοποίηση καθώς και μια φωτογραφία ενώ αρχίζει και καταγράφει βίντεο σε κάρτα 
μνήμης (από 4 - 128 GB) την οποία μπορείτε να τοποθετήσετε στην κάμερα πριν μπει 
στην πρίζα. Τις αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο μπορείτε να τα δείτε πατώντας 
στην εφαρμογή το Replay, στο Album σας και στο Housekeeper. 
 
Όλες τις σχετικές ρυθμίσεις θα τις βρείτε (όταν συνδέσετε την κάμερα σας) πατώντας 
στις τρεις τελείες στην εφαρμογή στο δεξιό πάνω μέρος της οθόνης. Πριν συνδέσετε 
τις κάμερες σας οι ρυθμίσεις είναι απενεργοποιημένες. Πρώτιστα πρέπει να οπλίσετε 
την κάμερα. Δηλαδή να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό επιλέγοντας το Alarm στις 
ρυθμίσεις. Θα παίρνετε ειδοποιήσεις όταν η κάμερα ανιχνεύει κίνηση αν επιτρέψετε 
στην εφαρμογή από το κινητό σας να σας ειδοποιά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις 
ώρες που θα παίρνετε ειδοποίηση από το Alarm period. Επίσης στο Alarm area 
μπορείτε να αποκλείσετε λάθος ειδοποιήσεις από ζώα και φυτά αφαιρώντας με το 
δάκτυλό σας το κοκκίνισμα στην οθόνη. Για παράδειγμα το αφαιρούμε από τις δυο 
χαμηλότερες γραμμές για να μην ανιχνεύονται ζώα ή από ένα δένδρο για να μην 
ανιχνεύει την κίνηση του από τον άνεμο. Το alarm sound ενεργοποιεί την σειρήνα. 
 
Πιο κάτω στις ρυθμίσεις θα βρείτε το Recording settings. Μην επιλέξετε continuous 
recording. Το χρησιμοποιούμε μόνο περιστασιακά αν χρειαστεί και μόνο για λίγο 
διάστημα. Αφήστε την επιλογή στο event recording. Δηλαδή καταγραφή όταν 
ανιχνεύεται κίνηση. Στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνεται η εναπομείνασα 
χωρητικότητα της κάρτας σας η οποία όταν φτάσει πιο κάτω από 10 ή 5% μπορείτε να 
πατήσετε στο Format στο κάτω μέρος της οθόνης για να διαγράψετε το βίντεο και να 
αδειάσει η κάρτα. 
 
Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις αφορούν θέματα παρακολούθησης και δεν είναι σωστό να 
χρησιμοποιούνται όταν χρησιμοποιούμε την κάμερα για πρόληψη διαρρήξεων. Το 
Motion track ενεργοποιείται όταν θέλουμε η κάμερα να ακολουθεί την πορεία του 
ατόμου που ανιχνεύει. Περισσότερα για αυτό στο ξεχωριστό κείμενο για σωστές 
πρακτικής στις κάμερες συναγερμού και παρακολούθησης που περιλαμβάνεται.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Χρήσιμες πληροφορίες και παρατηρήσεις για την σωστή χρήση της 
κάμερας V380 PRO. 
 
Η κάμερα V380 PRO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπους  
γι’ αυτό και έχει πολλά χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Μπορεί, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό παράνομης εισόδου σε ένα χώρο, ή μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση κάποιας δραστηριότητας όπως 
εργασίας σε ένα εργοτάξιο ή ένα εργοστάσιο. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί σε 
ένα κτήμα, σε ένα περιβόλι η σε μια αποθήκη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
μεγάλους χώρους ή σε μικρότερους χωρους. 
 
Για κάθε ξεχωριστό σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
οι σωστές λειτουργίες. Αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ολες τις λειτουργίες της 
κάμερας και όλα τα χαρακτηριστικά της για κάθε διαφορετικό σκοπό τότε ίσως αντί 
να έχουμε θετικά αποτελέσματα να έχουμε αρνητικά και να μην πετύχουμε το στόχο 
μας. 
 
Για παράδειγμα, αν βάλουμε την κάμερα σε λειτουργία περιπολίας ενώ απλά 
προστατεύει την είσοδο του σπιτιού μας, τότε κάποιος που θέλει να μπει παράνομα 
στο σπίτι μας μπορεί εύκολα να αποφύγει τον φακό της κάμερας περνώντας από 
μπροστά της όταν η κάμερα βλέπει αλλού, στην αντίθετη κατεύθυνση. Ενώ αν η 
κάμερα είναι σταθερή, με τις 80 μοίρες περιφερειακή όραση της μπορεί να καλύψει 
θαυμάσια όλο το εύρος της εισόδου του σπιτιού χωρίς να χρειάζεται να κινείται δεξιά 
και αριστερά. 
 
Αν όμως κάμερα πρέπει να καλύψει έναν μεγάλο χωρο, όπως ένα κτήμα ή περβολι 
και τοποθετηθεί στο κέντρο αυτού του χώρου, τότε η λειτουργία περιπολίας ίσως να 
είναι χρησιμη. 
 
Η κυριότερη λειτουργία μιας κάμερες ασφαλείας είναι να εντοπίζει κίνηση, να την 
καταγράφει σε βίντεο και να ειδοποιεί αμέσως τον κατοχο της. Η προσπάθεια είναι 
αυτό να συμβαίνει μόνο με τον εντοπισμό μεγάλων στόχων, όπως ανθρώπων η 
αυτοκινήτων. Ομως η λέξη μεγάλο είναι πολύ σχετική. Για παράδειγμα αν μία 
πεταλούδα περάσει σε πολύ μικρή απόσταση από το φακό ο όγκος της μπορεί να 
καλύψει ολόκληρη την οθόνη της κάμερας ενώ ένα αυτοκίνητο σε πολύ μεγάλη 
απόσταση από την καμερα να καλύψει μόνο ένα μικρό μέρος της οθόνης. Αυτό 
συμβαίνει με όλες τις κάμερες ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Κάποιες πολύ ακριβες 
κάμερες χρησιμοποιούν ενσωματωμένη τεχνιτή νοημοσύνη για να ξεχωρίζουν την 
ανθρώπινη φιγούρα από αλλά κινούμενα σχήματα. 
 
Η V380 PRO κάνει κάτι πιο πολύ πιο έξυπνο. Αντί να επιβαρύνει το κόστος της με 



ενσωματωμένη τεχνιτή νοημοσύνη, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη από το 
ίντερνετ επιλεκτικά όταν και εφόσον χρειαστεί, Δηλαδή όταν εντοπίσει κίνηση. Αυτό 
επιτυγχάνεται με μια συνδρομή σε υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης ύψους περίπου 
$10 το μήνα και καλύπτει όλες τις κάμερες σας. 
 
Όμως δεν χρειάζεστε πάντοτε η τεχνητή νοημοσύνη. Αν η κάμερα είναι 
τοποθετημένη σωστά, έτσι ώστε να βλέπει τις εισόδους στο σπίτι σας τότε η 
περίπτωση για λάθος συναγερμό είναι μικρή. Αν όμως στην περιφερειακή όραση της 
κάμερας, η οποία καλύπτει 80 μοίρες όταν είναι σταθερή, βρίσκονται στόχοι μεγάλου 
όγκου, όπως δέντρα που κινούνται στον άνεμο, τότε ίσως η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να είναι χρήσιμη. Αλλά ακόμα και με την τεχνητή νουμοσύνη κάποιοι λάθος 
συανγερμοί αναπόφευκτα θα υπάρξουν. Η ουσία είναι όταν ο συναγερμός είναι 
πραγματικός και κινδυνεύει είτε η περισούσία μας είτε η ασφάλεια μας η κάμερα να 
αντιδράσει ακαριαία για να μας προστατέψει και αυτό είναι που κάνει η V380 PRO 
με επιτυχία. 
 
Μια άλλη λειτουργία της κάμερας που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε είναι η 
ικανότητα της όταν εντοπίσει κινούμενο στόχο να τον ακολουθεί στη διαδρομή του. 
Αυτό είναι χρήσιμο όταν η κάμερα δεν είναι ορατή και ίσως θέλουμε να 
παρακολουθήσουμε το στόχο, όπως για παράδειγμα αν έχουμε υποψίες ότι κάποιος 
κλέβει αντικείμενα σε μια αποθήκη. Στην περίπτωση της φρούρησης τον είσοδο ενός 
σπιτιού αυτή η λειτουργία θα ήταν καλό να αποφεύγεται. Ο λόγος είναι απλός: Αν τα 
άτομα που παραβιάζουν ένα χώρο είναι δύο ή περισσότερα τότε ποιόν θα 
ακολουθήσει κάμερα; Αν ακολούθησε τον ένα τότι ο άλλος θα μπορεί ανενόχλητα να 
παραβιάσει το χώρο σας. Αν όμως η κάμερα είναι σταθερή με τις 80 μοίρες 
περιφερειακή όραση της καλύπτει με ασφάλεια την είσοδο σας είτε ο δράστης είναι 
ένας ή περισσότεροι. 
 
Εξάλλου, το να ακολουθήσει η κάμερα μια κίνηση με επιτυχία εξαρτάται από την 
ταχύτητα. Αν η κίνηση είναι πιο γρήγορη από την ταχύτητα της κάμερας στην 
περιστροφή τότε η κάμερα δεν θα προλάβει να αντιδράσει και δεν θα ακολουθήσει. 
 
Για μια κάμερα η ταχύτητα στην κίνηση ειναι σχετική. Μια κίνηση σε απόσταση ενός 
μέτρου από την κάμερα με ταχύτητα ένα χιλιόμετρο την ώρα δεν είναι το ίδιο με την 
ίδια ταχύτητα του ενός χιλιομέτρου την ώρα σε μια απόσταση δέκα μέτρων από την 
κάμερα. Στην πρώτη περίπτωση ο κινούμενος στόχος θα καλύψει το οπτικό πεδίο 
της κάμερας σε πολύ λιγότερο χρόνο από ότι στην δεύτερη περίπτωση. Στην πρώτη 
περίπτωση η κάμερα ισως να μην μπορέσει να αντιδράσει ενώ στην δεύτερη 
περίπτωση θα ακολουθήσει τον κινούμενο στόχο με επιτυχία. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


