3. Εγγραφή / Σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό

1. Περιγραφή κύριας λειτουργίας

(1). Εάν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό της εφαρμογής, μπορείτε να δημιουργήσετε
έναν, ή να συνδεθείτε μέσω κωδικού επαλήθευσης SMS.Διαβάστε την τρέχουσα
και επόμενη σελίδα για την περιγραφή της διαδικασίας εγγραφής
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Κάντε κλικ στο «Δημιουργία νέου λογαριασμού», αναγνώστε τη σελίδα Πολιτικής
απορρήτου στην εφαρμογή Tuya,κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνώ και εισέλθετε στη
σελίδα εγγραφής για τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

Εγχειρίδιο ταχείας λειτουργίας
ﬁgure 0

2. Κατεβάστε την εφαρμογή μας

A. Δικτύωση μέσω κωδικών QR (Συνίσταται)
Το προϊόν υποστηρίζει μόνο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz, δεν υποστηρίζει δίκτυο Wi-Fi
5 GHz. Πριν διαμορφώσετε το Wi-Fi, ρυθμίστε τις παραμέτρους του δρομολογητή.
Ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi δεν πρέπει να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες
~!@#$%A8i*0- . Κατά τη διαμόρφωση του Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής,
το κινητό και η συσκευή σας είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά για γρήγορη διαμόρφωση
της συσκευής.

2. Συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό
Εάν έχετε ήδη καταχωρημένο λογαριασμό, μπορείτε να παραλείψετε τη δημιουργία νέου
λογαριασμού, κάντε κλικ στο "Σύνδεση με υπάρχοντα λογαριασμό, εισαγάγετε τη σελίδα
σύνδεσης.
(α) Το σύστημα επιλέγει αυτόματα την τρέχουσα Χώρα/Περιοχή ή μπορείτε να επιλέξετε
χειροκίνητα τη Χώρα/Περιοχή.
(β) Εισάγετε τον εγγεγραμμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail σας,
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στο σύστημα.
Σάρωση κώδικα QR για λήψη
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• Η εφαρμογή υποστηρίζει σύζευξη δικτύου κωδικών QR και σύνδεση Wi-Fi.Μπορείτε να
επιλέξετε να προσθέσετε συσκευή με άλλες επιλογές. (Εικόνα 0)
Τροφοδοτήστε την κάμερα και κατόπιν θα δείτε την αναγραφή "Wait of r oc nﬁg".
• Εάν δεν ακούσατε κάποιο χαρακτηριστικό ήχο, κάντε κλικ στο "reset"για να επαναφέρετε τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
•

Conﬁrm

Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει συνδεθεί στο Wi-Fi,κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής
(εικόνα 1) στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε «Ασφάλεια
και αισθητήρας (εικόνα 2), -» «Έξυπνη κάμερα», και κατόπιν κάντε κλικ στο

Συνδεθείτε με λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ﬁgure 2

6 Add Device Otherwise

4. Προσθήκη συσκευής

Αναζητήστε την εφαρμογή "Tuya" στο App Store/App Market ή σαρώστε
τον παρακάτω κωδικό QR για λήψη της εφαρμογής.
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«επόμενο βήμα» (σχήμα 3).
• Εισάγετε το όνομα (SSID)του Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης, κατόπιν κάντε κλικ
στο κουμπί "Επιβεβαίωση" (εικόνα 4).

• Κρατήστε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου στο μπροστινό μέρος της κάμερας
(εικόνα 5). Η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών πρέπει να είναι από 15 έως 20 cm.
(εικόνα 6). Προσπαθήστε να μην μετακινείτε το κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια
της σάρωσης.

5. Περιγραφή λειτουργίας

•

Διεπαφή προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο
<-

1. Ρύθμιση & Διαχείριση
5. Πλήρης οθόνη
2. Ισχύς σήματος Wi-Fi
6. Στιγμιότυπο οθόνης
3. Διακόπτης ήχου
7. Φωνητική συνομιλία
4. SD/HD
8. Εγγραφή ζωντανής προβολής
9. Αναπαραγωγή βίντεο
10. Έλεγχος PTZ (Η κάμερα μπορεί να περιστραφεί αυθαίρετα για να σας δώσει μια
διαφορετική προοπτική. (Μπορείτε να την μετακινήσετε πάνω-κάτω, να αποτυπώσετε
οποιαδήποτε γωνία θέλετε να προβάλετε)
11. Συναγερμός ανίχνευσης κίνησης (ειδοποίηση μη φυσιολογικής αναφοράς μέσω
έξυπνης ανίχνευσης ανωμαλίας στο σπίτι). Μπορείτε να μεταβείτε στην εργασία σας
και να είστε ξέγνοιαστος. Η ρύθμιση του επιπέδου συναγερμού σύμφωνα με το οπτικό
πεδίο της κάμερας μπορεί να κάνει τον συναγερμό πιο ακριβή.

Add Oevice

Πληροφορίες συσκευής —για προβολή: Αναγνωριστικό συσκευής, ισχύς σήματος
Wi-Fi, διεύθυνση IP, διεύθυνση Mac, Ζώνη ώρας συσκευής.
• Echo-amazon alexa Χρησιμοποιήστε το Echo-amazon alexa (εικόνα 10).
• Ανίχνευση κίνησης 一 μπορεί να ρυθμίσει τον διακόπτη ανίχνευσης κίνησης και την
ευαισθησία συναγερμού ανίχνευσης κίνησης.
• Ρυθμίσεις κάρτας μνήμης 一 διακόπτης.
• Αγορά υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας—υπηρεσία αποθήκευσης cloud βίντεο
(προαιρετικό σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη).
• Πληροφορίες υλικού λογισμικού - Υποστήριξη OTA Remote Upgrade (Μην
upgrading).
αποσυνδέεστε κατά την αναβάθμιση).

Χρησιμοποιώντας τον προηγμένο έξυπνο αλγόριθμο ώθησης συναγερμού για να διασφαλίσετε
ότι το μήνυμα συναγερμού δεν θα είναι συχνό, αλλά η κάμερα θα καταγράφει όλα τα μηνύματα
συναγερμού και τα βίντεο.

(ε) Ειδοποίηση κινητού τηλεφώνου: μετά την αγορά της υπηρεσίας, η συσκευή μπορεί
να ειδοποιήσει αυτόματα το κινητό τηλέφωνο του χρήστη όταν ενεργοποιηθεί η συνθήκη
ειδοποίησης. Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για ειδοποίηση πολλαπλών αριθμών,
διασφαλίζοντας την δική σας ασφάλεια και της οικογένειάς σας, οποιαδήποτε στιγμή
και οπουδήποτε.

Οδηγίες μετά την πώληση

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Ε: Αποτυχία προσθήκης συσκευής κατά τη σύζευξη δικτύου;
Α:Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο και η συσκευή είναι συνδεδεμένα σε δρομολογητή
2,4 GHz.Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης Wi-Fi.
Ε: Εξακολουθείτε να αποτυγχάνετε να προσθέσετε τη συσκευή μετά την εκ νέου σάρωση;
Α: Εάν αποτύχει η προσθήκη της συσκευής, συνιστάται να επανεκκινήσετε τη συσκευή,
ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να προσπαθήσετε ξανά.

alarm more accurate)
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(δ) Αποθήκευση cloud βίντεο: μετά την αγορά της υπηρεσίας, η συσκευή μπορεί να
κρυπτογραφήσει και να ανεβάσει τα δεδομένα εγγραφής βίντεο στον διακομιστή και
ο χρήστης μπορεί να δει το εγγεγραμμένο βίντεο ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή.

Ε: Η συσκευή δεν μπορεί να κάνει προεπισκόπηση;
Α: Ελέγξτε για αδύναμο σήμα Wi-Fi. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα κοντά στο
δρομολογητή. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επαναφέρετε τη συσκευή και προσθέστε
την ξανά.
Ε: Γιατί η συσκευή εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα μετά την επαναφορά της συσκευής;
A : Η επαναφορά της συσκευής επαναφέρει μόνο τη διαμόρφωση δικτύου της κάμερας και
δεν μπορεί να αλλάξει τη διαμόρφωση στην εφαρμογή. Πρέπει να συνδεθείτε στην
εφαρμογή για να διαγράψετε την κάμερα από τη λίστα

ﬁgure 6

• Όταν ακούσετε "Σύνδεση δρομολογητή", κάντε κλικ στο "Σύνδεση Internet" και περιμένετε
να συνδεθείτε (εικόνα 7).

Ε: Πώς να συνδέσετε την κάμερα σε άλλο δρομολογητή;
Α: Πρώτα συνδεθείτε στην εφαρμογή για να διαγράψετε και να επαναφέρετε τη συσκευή και
διαμορφώστε ξανά τη συσκευή μέσω της εφαρμογής.

Connecting
Make sure your router, mobile
and device are as close as
possible

Ε: Γιατί η συσκευή δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κάρτα SD;
Α: Συνιστάται να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε την κάρτα SD μετά την απενεργοποίηση
της συσκευής. Ελέγξτε εάν η κάρτα SD βρίσκεται υπό κανονικές συνθήκες σέρβις και η
μορφή είναι FAT32. Η εφαρμογή θα προτείνει "δεν ήταν δυνατή η εύρεση της κάρτας SD"
σε ασταθές δίκτυο του κινητού τηλεφώνου ή της συσκευής.
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ﬁgure 7
B. Το δίκτυο διανομής γρήγορης σύνδεσης WIFI μπορεί να συνδεθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
βήματα, παρακάμπτοντας όμως τα σχέδια 5 και 6.

•

Όνομα συσκευής — μπορεί να τροποποιήσει το όνομα της συσκευής και τη θέση της
συσκευής. Κοινή χρήση συσκευής — μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αυτής της
συσκευής με άλλα άτομα, να εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των ατόμων.
(Σημείωση: ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που εισαγάγατε θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένος σε μια εφαρμογή Tuya)
6
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7. Κάντε κλικ στο "Εγώ" στην Αρχική σελίδα της εφαρμογής για
περισσότερες υπηρεσίες
1. Υπηρεσία φωνής: κάντε κλικ στο αντίστοιχο ηχείο για την περιγραφή της σύνδεσης.
2. Άλλες υπηρεσίες:
(α) IFTTT ; Πώς να συνδεθείτε στο IFTTT.
(β) Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο αγορών των
αγορασμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
(γ) Έξυπνη ανίχνευση: μεταφορτώστε την εικόνα συμβάντος που αναφέρεται από την
έξυπνη κάμερα.
7

Ε: Η συσκευή είναι OnLine και έχει ένα συμβάν συναγερμού, αλλά το κινητό τηλέφωνο δεν
μπορεί να λάβει τις πληροφορίες;
Α: Πρώτα επιβεβαιώστε ότι η εφαρμογή επιτρέπει την ειδοποίηση στις ρυθμίσεις του κινητού
σας τηλεφώνου. Υπό κανονικές συνθήκες, όταν εντοπιστεί μια ανωμαλία, θα εμφανιστεί ένα
μήνυμα στη γραμμή ειδοποιήσεων του κινητού σας τηλεφώνου. Θα πρέπει να ορίσετε έναν ήχο
ειδοποίησης ή δόνηση στο κινητό σας τηλέφωνο.
Επιπλέον, κατά την προβολή του βίντεο σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή, δεν μπορείτε να
λάβετε ειδοποιήσεις συναγερμού για την κάμερα που παρακολουθείτε. Επειδή η συσκευή ορίζει
ως προεπιλογή την κάμερα που προβάλλεται, υποδεικνύοντας ότι ο χρήστης εστιάζει στο βίντεο
παρακολούθησης και δεν υπάρχει ανάγκη για συναγερμό.
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1. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν, το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά.
2. Το προϊόν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Θα αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο για ερωτήσεις.
3. Το εγχειρίδιο περιέχει τη βασική περιγραφή λειτουργίας του προϊόντος, ελέγξτε τη
λειτουργία.
4. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση της κάμερας, επικοινωνήστε
έγκαιρα με τον προμηθευτή ή την εταιρεία.
5. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε το περιεκτικό και
ακριβές περιεχόμενο του εγχειριδίου. Παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις
από το αυθεντικό. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή διαφωνίες, ανατρέξτε στην τελική ερμηνεία
της εταιρείας.
6. Εάν δεν ακολουθήσετε το εγχειρίδιο οδηγιών, οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από
αυτό θα επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για καταναλωτικά προϊόντα.

Product warranty card
Product name

Model

Date of purchase

Distributor

Shopping mall
Customer name
Telephone

Occupation
Zip code

Work unit
Contact address

Instructions for warranty
Warranty period: A year. This warranty card is applicable to the series of
products you purchased by our company.
In order to better serve you, please take good care of this card.

