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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

WI-FI ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΜ-3220, XM-3230 & XM 3250 

Κατεβάστε την εφαρμογή YC-365Plus, εγγραφείτε σε αυτή και δημιουργήστε 

έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. 

 

 

 

Για να προσθέσετε την κάμερα σας στην εφαρμογή πιέστε το + και στην 

συνέχεια επιλέξτε πως θέλετε να δηλώσετε κάμερα διαβάζοντας τον QR Code  

που θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας. 

Σημαντική σημείωση: το κινητό σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το 

WiFi δίκτυο που θα συνδεθεί και η κάμερα. 
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Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής και εισάγετε το κωδικό του WiFi σας 

στην αντίστοιχη οθόνη 

 

 

 

Μετά την εισαγωγή του κωδικού θα εμφανιστεί ένα QR code στην οθόνη του 

κινητού σας. 
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Πλησιάστε την οθόνη του κινητού σας στον φακό της κάμερας και 

απομακρύνετε την σιγά σιγά επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να ακουστεί 

ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την κάμερα. 

 

 

 

Σημαντικές σημειώσεις:  

H κάμερα λειτουργεί μόνο σε δίκτυα 2.4GHz. 

H διαδικασία δήλωσης της κάμερας στο δίκτυο μέσω σάρωσης του QR code 

γίνεται μόνο στην περίοδο της αρχικές λειτουργίας και για μικρό διάστημα 

μετά την εκφώνηση του μηνύματος αρχικής λειτουργίας. 

Βεβαιωθείτε πως η κάμερα βρίσκετε σε σημείο που υπάρχει επαρκής 

στάθμης σήματος WiFI από το ρούτερ στο οποίο θα συνδεθεί. 
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Σε περίπτωση που η κάμερα σας δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω της 

παραπάνω διαδικασίας δοκιμάστε να την συνδέσετε είτε χρησιμοποιώντας 

την σαν hot spot για μεταφέρετε τις πληροφορίες του δικτύου είτε συνδέοντας 

την ενσύρματα με το δίκτυο σας. 

 

Σύνδεση της κάμερας  χρησιμοποιώντας της σαν hot spot 

Επιλέξτε από την εφαρμογή να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την κάμερα σαν 

Access Point (AP) συνδέστε το WiFi  του κινητού σας με το WiFi που θα δείτε 

με όνομα CLOUDCAM_XXX και επιστρέψτε στην εφαρμογή 
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Επιλέξτε Next και στην συνέχεια επιλέξτε το WiFi δίκτυο σας και εισάγετε τους 

κωδικούς για να συνδεθείτε. 

 

 

 

 

 

Μετά την επιτυχή εγγραφή της η κάμερα θα έχει συνδεθεί το δίκτυο σας. 

 

Παρουσίαση βασικών λειτουργιών 

 
Ρυθμίσεις εγγραφής 
 
Από τον κατασκευαστή η  εγγραφή ενεργοποιείται μόνο όταν ανιχνεύεται 
κίνηση αν θέλετε να επιλέξετε η εγγραφή να γίνεται όλο το 24ωρο επιλέξτε all 
day recording από το μενού 
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Κάντε κλικ στο “View Playback” για να δείτε την μπάρα με τις εγγραφές 
 
 
 

 
 
Από το εργοστάσιο έχει επιλεχθεί να εμφανίζονται οι εγγραφές που έχουν 
αποθηκευτεί στο cloud. 
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Αν έχετε βάλει κάρτα μνήμης στην κάμερα και θέλετε να εμφανίζονται οι 
εγγραφές που έχουν γίνει σε αυτή επιλέξτε Play Video From Memory Card. 
 

 
 

Σημείωση: H εγγραφή σε Cloud μπορεί μελλοντικά να υπόκειται σε χρεώσεις, 

προτείνεται να χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης για την εγγραφή εικόνας. 

 

Ανίχνευση κίνησης, ήχου και συμβάντων 

Αν θέλετε να στέλνονται ειδοποιήσεις σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης  ή 

ήχου πρέπει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές Motion Detection και Sound 

Detection. 

 

 

 

Καθορισμός περιοχής ανίχνευσης κίνησης 

Μπορείτε να ορίσετε την περιοχή στην οποία όταν ανιχνεύετε κίνησης θα 

ξεκινά η εγγραφή ή θα αποστέλλεται ειδοποίηση. Με μπλέ τετράγωνα θα 

εμφανίζονται η περιοχή που έχει επιλεχθεί να είναι ενεργή η ανίχνευση 

κίνησης. 
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Παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου 

Αν θέλετε η κάμερα να παρακολουθεί ένα κινούμενο στόχο ενεργοποιήστε την 

επιλογή Intelligent Tracking. 
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Σημαντικές σημειώσεις: 

H κάμερα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε ένα σημείο που υπάρχει ισχυρό 

σήμα WiFi από το ρούτερ της σύνδεσης. 

Η κάμερα λειτουργεί μόνο σε δίκτυα 2.4GHz. 

Η κάρτα μνήμες πρέπει να έχει χωρητικότητα έως 64GB και πρέπει να 

εγκαθίσταται έχοντας αφαιρέσει την τροφοδοσία της κάμερας. 

Εικόνα από την κάμερα μπορεί να βλέπουν ταυτόχρονα έως 5 συνδεδεμένα 

άτομα, ενώ η εικόνα από μια κάμερα μπορεί να μοιραστεί  έως και σε 10 

άτομα. 


