
Οδηγίες κάμερας IP DS-8404 

Εγχειρίδιο χρήσης 

 

1. Περίληψη 

Για να συνδεθούμε στην κάμερα απομακρυσμένα χρειάζεται να έχουμε internet  και στην 

κάμερα και στο τηλέφωνο μας. Η κάμερα είναι CLOUD όπου σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να 

κάνουμε port forwarding . 

   2. Οδηγίες  Σύνδεσης 

Συνδέουμε το τηλέφωνό μας στο WIFI .                                                                                                    

Συνδέουμε την κάμερα με καλώδιο στο ROUTER .                                                                              

Κατεβάζουμε  και κάνουμε εγκατάσταση την εφαρμογή  Smart Security  στο τηλέφωνό μας.  

 

Ανοίγουμε  την εφαρμογή και κάνουμε εγγραφή με το email μας. 

 

 

 

 

 



Αφού έχουμε ολοκληρώσει την εγγραφή θα πρέπει να  κάνουμε login με το email που 

δηλώσαμε. 

 

 

 

 



 

Μόλις κάνουμε  login  πρέπει να προσθέσουμε την κάμερα σκανάροντας το QR CODE. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα δούμε  την κάμερα να έχει συγχρονιστεί με τον λογαριασμό 

μας. Είμαστε έτοιμοι . 



Σύνδεση κάμερας με WIFI 

Επιλέγουμε την κάμερα. Πατάμε Settings και μετά Wifi settings. Βάζουμε το όνομα του 

ασύρματου δικτύου μας ( WIFI ) και τον κωδικό και πατάμε Save για να αποθηκευτούν 

οι ρυθμίσεις στην κάμερα. Θα εμφανίσει ένα μήνυμα ότι οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν. 

Αποσυνδέουμε το καλώδιο δικτύου (Ethernet) και βγάζουμε το ρεύμα για ένα λεπτό. 

Μόλις ξαναβάλουμε το ρεύμα και ανοίξει η κάμερα βλέπουμε στην εφαρμογή εάν 

συνδέθηκε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει συνδεθεί με το WIFI ξανακάνουμε τα 

βήματα από την αρχή. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Σύνδεση τοπικά από τον Η/Υ 

Εάν θέλουμε να βλέπουμε τοπικά από το ίδιο δίκτυο από τον Η/Υ θα πρέπει να ανοίξουμε το 

internet explorer σαν διαχειριστείς ( δεξί κλικ εκτέλεση σαν διαχειριστής ) και έπειτα να 

βάλουμε την ip που έχει πάρει αυτόματα από το ROUTER στο οποίο έχει συνδεθεί η κάμερα. 

Την ip την βρίσκουμε πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις. 

 

Το username είναι ( admin ) στον κωδικό δεν βάζουμε τίποτα το αφήνουμε κενό. Πατάμε login 

και θα συνδεθούμε στην κάμερα. 

 



Πως κάνουμε εγγραφή στην κάρτα SD 

 

Ξεβιδώνουμε το καπάκι που έχει από κάτω με τις δυο βίδες και εισάγουμε μέσα την κάρτα SD. 

Κλείνουμε το καπάκι και πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις να κάνουμε format την κάρτα SD. 

 

 

 

 



 

 

Πατάμε παρατεταμένα στο ( Loaded ) για να κάνουμε format την κάμερα. Όταν ολοκληρωθεί το 

format πατάμε το κουμπί Back μέχρι να βγούμε στο αρχικό μενού. Βγάζουμε το ρεύμα για ένα 

λεπτό και το ξαναβάζουμε. 

 

 

 

 

 



Πως βλέπουμε εγγραφές από την κάρτα SD 

Επιλέγουμε την κάμερα. Πατάμε το μενού ( Equipment control ), μετά ( Video playback ) , 

πατάμε την αναζήτηση επιλέγουμε την ημερομηνία και πατάμε το κουμπί ( Determine ). Θα 

μας εμφανίσει μια μπάρα όπου μπορούμε να την πάμε δεξιά αριστερά για να επιλέξουμε την 

ώρα που θέλουμε να δούμε το συμβάν και πατάμε το κουμπί ( Play ) στην μέση της οθόνης. 

 

 

 



 

 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Είμαστε πάντα κοντά σας για οτιδήποτε 

χρειαστείτε. 


