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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. 

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική 

χρήση 
 
 



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  

1 * Κάμερα 

1 * βραχίονας 

1 * πακέτο με βίδες   

1 * εγχειρίδιο 

 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΕΡΓΟ   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

Εφαρμογή   JXLCAM 

Μορφή βίντεο   AVI 

Κωδικοποίηση βίντεο   M-JPEG 

Ανάλυση βίντεο   1280*720 

Ρυθμός καρέ βίντεο   33,27 καρέ 

Λογισμικό αναπαραγωγής   Συμβατικό λογισμικό αναπαραγωγής βίντεο 

Μορφή εικόνας   JPG 

Τάση φόρτισης   5 V 

Τύπος διεπαφής   Micro USB 

Αποθηκευτικός χώρος   Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος 128 GB 

Λογισμικό   Android/iOS 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χρησιμοποιήστε το κινητό σας για να σαρώσετε τον κωδικό QR παρακάτω, επιλέξτε την έκδοση iOS ή Android 

για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Όνομα εφαρμογής: JXLCAM. 

 

 

  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό 5 V με τον παρεχόμενο καλώδιο USB, η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι 

πάντα αναμμένη, η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής, συνδέθηκε στο δίκτυο με επιτυχία και η 

κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: ΤΟΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Όταν δεν υπάρχει WiFi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AP για να συνδεθείτε, η απόσταση αυτής 

της λειτουργίας δεν υπερβαίνει τα 10 m. 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπική παρακολούθηση και προβολή. 

Σημείωση: 

1) Κάθε συσκευή έχει ένα μοναδικό όνομα WiFi (αναγνωριστικό συσκευής) και η μορφή είναι «BCCQ......». 

2) Στην τοπική λειτουργία, η λειτουργία περιστροφής φακού με τηλεχειριστήριο δεν υποστηρίζεται. Εάν 

χρειάζεται να τραβήξετε και να αποθηκεύσετε βίντεο, τοποθετήστε μια κάρτα microSD. 



ΕΠΙΛΟΓΗ 2: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συσκευής και να πραγματοποιήσετε 

απομακρυσμένη παρακολούθηση, πρέπει να διαμορφώσετε την απομακρυσμένη λειτουργία. 

1. Πρώτα επιβεβαιώστε ότι υπάρχει διαθέσιμο σήμα WiFi κοντά στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή 

παρακολούθησης, η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. 

(Σημείωση: Υποστηρίζει μόνο σήμα WiFi εύρους συχνοτήτων 2,4 GHz) 

2. Συνδέστε το κινητό στο WiFi, ανοίξτε το λογισμικό JXLCAM και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1.) επιλέξτε το +                                                                       2.) επιλέξτε «AP Add Device» (Προσθήκη συσκευής AP)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) επιλέξτε και συνδεθείτε στον ιστότοπο, WiFi, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί επόμενο 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

4.) συνδεθείτε στην κάμερα WiFi, προσθέστε την κάμερα                   5.) αναμονή για τη δικτύωση της κάμερας 

 

 

 

 

 

 

 



6.) η σύνδεση στο δίκτυο είναι επιτυχής, επιλέξτε το επόμενο           7.) προσαρμόσιμο όνομα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) μπορείτε να προβάλετε τη σελίδα προεπισκόπησης της κάμερας στην αρχική σελίδα 

 

 

Εικονίδια αρχικής σελίδας και οδηγίες κουμπιών 

1. Προσθέστε τη συσκευή 

2. Αρχείο αναπαραγωγής κάρτας SD 

3. Μη αυτόματη εγγραφή αρχείων 

4. Κατάσταση δικτύωσης 

5. Ψευδώνυμο συσκευής 

6. Τοπική λειτουργία 

7. Αναγνωριστικό 

8. Προβολή βίντεο/φωτογραφιών σε τοπική 

λειτουργία 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιγραφή εικονιδίων και κουμπιών στη σελίδα βίντεο 

 

 

 

1 Ρυθμίσεις 

2 Βίντεο 

3 Τοπίο 

4 Συναγερμός 

5 Ενδεικτική λυχνία ON/OFF 

6 Λάμπα υπερύθρων ON/OFF 

7 Εναλλαγή πάνω και κάτω 

8 Εναλλαγή ευκρίνειας 

9 Εναλλαγή αριστερά και δεξιά 

10 Κουμπί ομιλίας 

11 Ηχείο 

12 Φωτογραφία 

 

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1. Εάν χρειάζεται να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο βίντεο, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα microSD, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 

2. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. 

Όταν τοποθετηθεί η κάρτα microSD και το κινητό τηλέφωνο αποσυνδεθεί, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα 
την εγγραφή και το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα σε ενότητες. Όταν η χωρητικότητα της κάρτας microSD 
είναι ανεπαρκής, τα παλαιότερα βίντεο θα διαγραφούν αυτόματα και η εγγραφή θα συνεχίσει έτσι. Το αρχείο 
εγγραφής της κάρτας microSD θα καταχωρηθεί αυτόματα ανάλογα με το έτος, τον μήνα και την ημέρα. Ώρα 
για εξοικονόμηση ιεραρχικά. 

3. Όταν η εφαρμογή για κινητά συνδεθεί στη συσκευή, θα βγει αυτόματα από την εγγραφή. 

Σημείωση: 

1) Εάν η κάρτα microSD δεν είναι φυσιολογική στη σελίδα αναπαραγωγής, ελέγξτε την κατάσταση της 
κάρτας microSD, απενεργοποιήστε και αφαιρέστε την κάρτα και μορφοποιήστε την πριν την 
επανατοποθετήσετε. 

2) Οι προδιαγραφές της κάρτας microSD θα πρέπει να υπερβαίνουν το πρότυπο C4. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Όταν η συσκευή αποτυγχάνει να συνδεθεί στο δίκτυο, ελέγξτε εάν ο δρομολογητής και ο κωδικός 
πρόσβασης WiFi έχουν ρυθμιστεί σωστά (η συσκευή δεν υποστηρίζει WiFi 5 GHz). Αφού επιβεβαιώσετε 
ότι είναι σωστό, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για περίπου 5 
δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα η ένδειξη της συσκευής, να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο. 



2. Όταν η αρχική σελίδα του λογισμικού δείχνει ότι η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης, μπορείτε να ελέγξετε 
εάν η συσκευή είναι κανονικά ενεργοποιημένη και να επιλέξετε το εικονίδιο ανανέωσης στην επάνω δεξιά 
γωνία για ανανέωση. 

3. Το όνομα της συσκευής και ο κωδικός πρόσβασης μπορούν να προσαρμοστούν. Ο αρχικός κωδικός 
πρόσβασης της συσκευής είναι: admin. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:  

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  

1. Επιβεβαιώστε εάν η τάση πληροί τις απαιτήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ή αν η ακατάλληλη 
τάση θα βλάψει τη συσκευή και θα δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια.  

2. Εγκαταστήστε σωστά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι θα κλείσετε την παροχή ρεύματος κατά τη στιγμή 
της εγκατάστασης.  

3. Η συσκευή θα παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία, αποφύγετε τη χρήση σε πολύ κλειστούς 
χώρους.    

4. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αγγίζετε τη συσκευή μετά από παρατεταμένη χρήση.  

5. Χρησιμοποιήστε νόμιμα την κάμερα.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  

Βάση: E27 

Τάση λειτουργίας, AC 100~240 V DC 12 V-2 A 50~60 Hz  

Κατανάλωση ρεύματος: 18 W 

Προσδόκιμο ζωής: ? ώρες 

Αισθητήρας εικόνας: ? 

 

 

 

 

 

 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Είναι πολύ εύκολο να εγκαταστήσετε αυτήν την κάμερα E27. Απλώς βιδώστε την κάμερα στο ντουί (και 
ανοίξτε τον διακόπτη ), συνδεθείτε στο WiFi, χωρίς διάτρηση, χωρίς καλωδίωση, χωρίς καλώδιο ρεύματος, 
χωρίς δύσκολες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε την κάμερα σε λίγα 
λεπτά. 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

• Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη και η 
απομάκρυνση της θήκης δεν πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.  

• Χρησιμοποιήστε μόνο ένα καθαρό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό για να καθαρίσετε αυτήν την 
κάμερα.  

• Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά με βάση το αλκοόλ γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά 
στην πλαστική θήκη και τα μέρη του φακού.  

• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό όταν απαιτείται. 

• Μην εγκαταστήσετε αυτήν την κάμερα σε περιβάλλον όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε σκόνη, υψηλή 
υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες ή βροχή.  

• Μην εγκαταστήσετε αυτόν τον εξοπλισμό σε κλειστό χώρο χωρίς εξαερισμό. Η κάμερα ενδέχεται να 
ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης και απαιτείται εξαερισμός για τη διατήρηση μιας 
αρκετά χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας.  

• Εάν η κάμερα είναι τοποθετημένη σε κλειστό χώρο, ενδέχεται να υπερθερμανθεί και μπορεί να 
υποστεί μόνιμη ζημιά. 

• Εάν η κάμερα αρχίσει να δυσλειτουργεί ή σταματήσει να λειτουργεί και οι συνήθεις διαδικασίες 
συντήρησης που περιγράφονται παραπάνω δεν επιλύουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπό σας και αναθέστε σε έναν τεχνικό σέρβις να επιθεωρήσει την κάμερα. 

 

Συμβουλές: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και το κινητό σας είναι συνδεδεμένο με WiFi. 

2. Το προϊόν δεν συνοδεύεται από κάρτα μνήμης, μπορείτε να βάλετε μόνοι σας αν θέλετε. 

 

 

 

 



Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης 

 

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά 

απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή στην 

ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη 

συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου 

αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο 

ασφαλή για το περιβάλλον. 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 

 

 

 

 


