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Εισαγωγή

Ευχαριστούμε για την αγορά της Nedis WIFICBO30WT.
Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη
σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στον τελικό χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
πληροφορίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος.
Πάντα να φυλάσσετε αυτές τις πληροφορίες με το προϊόν για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά ως κάμερα ασφαλείας τεχνολογίας IP και εξωτερική
χρήση.
Συμβουλευτείτε την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς για τις κάμερες ασφάλειας πριν
από τη χρήση και την εγκατάσταση.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την
εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν Κάμερα Wi-Fi με μπαταρία

Αριθμός είδους WIFICBO30WT

Διαστάσεις (μ x π x υ) 59 x 59 x 116 mm

Μνήμη Κάρτα microSD: Έως 128 GB (δεν περιλαμβάνονται)

Ανάλυση 1920 px - 1080 px

Γωνία προβολής 130 °C

Αισθητήρας ανίχνευσης PIR έως 9 m

Αδιάβροχη IP65

Μέγ. ισχύ εκπομπής 16 dBm

Κεραία με απολαβή 3 dBi

Ασύρματες συνδέσεις Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Εμβέλεια συχνότητα Wi-Fi 2400 - 2483.5 MHz

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 - 60 °C

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 55 °C

Ισχύς εισόδου 5 VDC

Εμβέλεια νυχτερινής όρασης 10 m

Αισθητήρας εικόνας 2 MP 1/2.9” CMOS αισθητήρας

Ενσωματωμένο μικρόφωνο -38 dB

Ενσωματωμένο ηχείο
8 Ω
1 W

Χωρητικότητα μπαταρίας 5200 mAh

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
3 μήνες με 10 εγγραφές ανά ημέρα
6 μήνες σε κατάσταση αναμονής

Κύρια μέρη (εικόνα A)

Οδηγίες ασφάλειας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή

χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική
αναφορά.

• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
• Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
• Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις κυψέλες ή μπαταρίες.
• Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
• Μην αποθηκεύετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να

προκληθεί βραχυκύκλωμα μεταξύ τους ή να βραχυκυκλώσουν από άλλα μεταλλικά
αντικείμενα.

• Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
• Μην αναμιγνύετε κυψέλες διαφορετικών κατασκευαστών, απόδοσης, μεγέθους ή τύπου

μέσα στο προϊόν.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Διατηρείτε τις κυψέλες και τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές.
• Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε σε

μέρος με απευθείας έκθεση στον ήλιο.
• Σε περίπτωση διαρροής της κυψέλης, αποφύγετε το υγρό να έρθει σε επαφή με την

επιδερμίδα ή τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή που ήρθε σε επαφή με
αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• Μην χρησιμοποιείτε κάποια κλυψέλη ή μπαταρία η οποία δεν προορίζεται για χρήση με το
προϊόν.

• Καθαρίστε τους ακροδέκτες της κυψέλης ή της μπαταρίας με ένα καθαρό στεγνό πανί αν
λερωθούν.

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν χρησιμοποιούν την μπαταρία.
• Απορρίψτε την κυψέλη ή την μπαταρία με τον κατάλληλο τρόπο.
• Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.
• Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
• Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε

λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
• Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον

καθαρισμό του προϊόντος.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο USB καλώδιο.
• Συμβουλευτείτε την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς για αυτό το προϊόν πριν από

τη χρήση και την εγκατάσταση.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

Επεξήγηση των συμβόλων στο προϊόν ή τη συσκευασία

Σύμβολο Περιγραφή

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να
φέρει τη σήμανση ΕΚ. Η σήμανση ΕΚ δείχνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί
προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ
για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η
σήμανση ΕΚ είναι επίσης μερικές φορές μια ένδειξη ότι τηρούνται οι
προϋποθέσεις έγκρισης τύπου για ηλεκτρονικά εξαρτήματα, για
παράδειγμα, που απαιτούν έγκριση τύπου και επίσης την σήμανση ΕΚ για
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) ή για εξοπλισμό χαμηλής τάσης.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στην ΕΕ. Για να αποφύγετε την
μόλυνση του περιβάλλοντος ή για να μην είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του ώστε να
βοηθήσετε στην αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των ακατέργαστων
υλικών. Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσετε. Αυτοί μπορούν
να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν.

Εγκατάσταση

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας
Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Αν λείπουν
εξαρτήματα ή έχουν κάποια βλάβη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις Nedis B.V. μέσω της
ιστοσελίδας: www.nedis.com.

Προετοιμασία της κάμερας ασφαλείας
1. Ανοίξτε το κύριο καπάκι A8.
2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα κάρτας microSD Ae.
3. Συνδέστε το καλώδιο USB A6 μέσα στην θύρα USB Ar.

Για υδατοστεγής φόρτιση:
• Ανοίξτε το A8.
• Σπρώξτε το καπάκι USB A9 έξω από το A8.
• Εισάγετε το A6 μέσα από το άνοιγμα στο A8 μέσα στο Ar.
• Κλείστε το A8.
4. Συνδέστε την άλλη άκρη του A6 σε ένα μετασχηματιστή USB (δεν παρέχεται).
5. Συνδέστε το μετασχηματιστή ισχύος USB στο ρεύμα για να φορτίσετε την κάμερα.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας A3 για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
Η ένδειξη λειτουργίας LED A1 αρχίζει να αναβοσβήνει.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Nedis SmartLife
1. Κάντε λήψη της εφαρμογής Nedis SmartLife για Android ή iOS στο τηλέφωνό σας από το

Google Play ή το Apple App Store.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-

mail σας και πατήστε Συνέχεια.
Θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης στο κινητό σας τηλέφωνο ή στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε.
5. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε Done.
6. Πατήστε Add Home για να δημιουργήσετε ένα SmartLife Home.
7. Ρυθμίστε την τοποθεσία σας, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε

Done.

Σύνδεση με την εφαρμογή Nedis SmartLife
1. Πατήστε + στην πάνω δεξιά γωνία στην εφαρμογή Nedis SmartLife.
2. Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα.
3. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη κατάστασης LED A6 αναβοσβήνει με κόκκινο.
4. Εισάγετε τα δεδομένα του δικτύου Wi-Fi και πατήστε Επιβεβαίωση.
5. Πατήστε Συνέχεια και ο κωδικός QR θα χαθεί.
6. Κρατήστε το τηλέφωνό σας σε μια απόσταση 15 – 20 cm μπροστά από την κάμερα.
Αν η κάμερα έχει ανιχνεύσει τον κωδικό QR, θα ακούσετε έναν ήχο.
7. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε ότι ακούσατε τον ήχο.
8. Δώστε στο προϊόν ένα όνομα και πατήστε Done. Το A1 φωτίζεται με μπλε. Το προϊόν είναι

τώρα έτοιμο προς χρήση.
Αν το προϊόν δεν καταφέρει να συνδεθεί, το A1 φωτίζεται με κόκκινο.

Για επαναφορά της κάμερας:
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς Aw για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον
ήχο. Κατόπιν επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8 πιο κοντά στο δρομολογητή.

Σημαντικές οδηγίες για να μειώσετε τις εσφαλμένες
προειδοποιήσεις
• Μην εγκαθιστάτε την κάμερα απέναντι από αντικείμενα με έντονο φως, ακόμα και τον

ήλιο, κλπ.
• Η ιδανική απόσταση θέασης είναι 2 - 10 μέτρα.
• Μην τοποθετείτε την κάμερα κοντά σε οχήματα με συχνή κίνηση. Η προτεινόμενη

απόσταση ανάμεσα στην κάμερα και τα κινητά οχήματα είναι 15 μέτρα.
• Κρατήστε μακριά από εξαερισμούς, ακόμα και κλιματιστικά και εξαερισμούς που

μεταφέρουν θερμότητα, κλπ.
• Μην εγκαθιστάτε την κάμερα απέναντι από έναν καθρέπτη.
• Κρατήστε την κάμερα τουλάχιστον 1 μέτρα μακριά από ασύρματες συσκευές, και από τους

δρομολογητές Wi-Fi και τηλέφωνα, για να αποφύγετε την ασύρματη παρεμβολή.

Χρήση

Η οθόνη έναρξης της εφαρμογής Nedis SmartLife
Μετά από μία επιτυχής σύνδεση με την κάμερα ασφαλείας, η εφαρμογή Nedis SmartLife
εμφανίζει μία επισκόπηση των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα.
Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε από την επισκόπηση.

Δημιουργία εγγραφής βίντεο και στιγμιότυπων οθόνης
Μπορείτε να δημιουργήσετε βίντεο και στιγμιότυπα οθόνης στο τηλέφωνό σας πατώντας
Εγγραφή και Στιγμιότυπο οθόνης.

Αναπαραγωγή βίντεο με ανίχνευση κίνησης
Τα βίντεο με ανίχνευση κίνησης αποθηκεύονται αυτόματα στην κάρτα microSD. (Αν υπάρχει
μέσα στην κάμερα).

1. Πατήστε αναπαραγωγή για να ανοίξετε τα αποθηκευμένα βίντεο.
2. Επιλέξτε την ημέρα της εγγραφής.
3. Εστιάστε και σύρετε την χρονική σειρά για να επιλέξετε την εγγραφή.

Ρυθμίσεις
Πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων.

Τροποποίηση του
ονόματος προϊόντος

Αλλάξτε το όνομα της κάμερας ασφαλείας.

Κοινοποίηση προϊόντων Κοινή πρόσβαση του προϊόντος με άλλους.

Πληροφορίες προϊόντος Προβολή πληροφοριών του προϊόντος.

Διαχείριση ισχύος
Προβάλετε την κατάσταση της μπαταρίας και ρυθμίστε το σήμα
χαμηλής μπαταρίας.

Βασική λειτουργία
ρυθμίσεων

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Διακόπτης PIR Προσαρμόστε την ευαισθησία της ανίχνευσης κίνησης.

Ρυθμίσεις της κάρτας
SD

Προβάλετε τις ρυθμίσεις της κάρτας microSD και ορίστε τις
ρυθμίσεις εγγραφής.

Σχόλια Στείλετε σχόλια σχετικά με το προϊόν στην Nedis.

Πληροφορίες Firmware Προβολή της έκδοσης λογισμικού.

Διαγραφή προϊόντος Διαγραφή προϊόντος από την εφαρμογή Nedis SmartLife.

Συντήρηση

 Αποσυνδέστε το προϊόν πριν το καθαρίσετε.
Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον
καθαρισμό του προϊόντος.
Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του προϊόντος.
Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το προϊόν. Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά,
αντικαταστήστε το με ένα νέο προϊόν.

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την
ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση (τυπική οικιακή χρήση). Το Nedis
δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, ελαττώματα ή/και βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την
εμπορική χρήση του προϊόντος.

Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά
σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στην ΕΕ. Για να αποφύγετε την
μόλυνση του περιβάλλοντος ή για να μην είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του ώστε να
βοηθήσετε στην αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των ακατέργαστων
υλικών. Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσετε. Αυτοί μπορούν
να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η NEDIS, ως κατασκευαστής, δηλώνουμε ότι το προϊόν WIFICBO30WT της εταιρείας
Nedis, που παράγεται στην Κίνα, δοκιμάστηκε σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και τους
κανονισμούς Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης (CE) και πέρασε όλους τους ελέγχους.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ( + το φυλλάδιο ασφαλείας εφόσον είναι διαθέσιμο ) είναι
διαθέσιμη και με δυνατότητα λήψης στη διεύθυνση http://webshop.nedis.com
Για άλλες πληροφορίες σχετικές με θέματα συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη:

μέσω της τοποθεσίας web: http://www.nedis.com
μέσω e-mail: service@nedis.com
μέσω τηλεφώνου: +31 (0)73-5991055 (εργάσιμες ώρες)
NEDIS B.V., De Tweeling 28,
5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS
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1 LED ένδειξη

2 Φακός κάμερας

3 Κουμπί λειτουργίας

4 Αισθητήρας PIR

5 Μικρόφωνο

6 Καλώδιο USB

7 Ηχείο

8 Κύριο καπάκι

9 Καπάκι USB

q Βραχίονας ανάρτησης

w Κουμπί επαναφοράς

e Υποδοχή κάρτας Micro SD

r θύρα USB

Εγχειρίδιο χειριστή EL 

http://www.nedis.com/



