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1 . Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στη κάμερα. 

 

2. Κατεβάστε το πρόγραμμα.  

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι για να κατεβάσετε το 

λογισμικό .  

●Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα : www.eye4.so για να το 

κατεβάσετε .  

● Αναζήτηση " Eye4 " στο Market της Google η στο apple store 

για ios  

● Σαρώστε το παρακάτω Qrcode για να το κατεβάσετε . 

 

 

3. Καταχωρήστε στο Eye4 ένα λογαριασμό  

● Κάντε κλικ στο κουμπί register στην αρχική σελίδα του Eye4 

στη συσκευή σας Android /Apple , εισάγετε τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για να 

εγγραφείτε . 

 



Στην συνέχεια κλείνουμε την εφαρμογή , βάζουμε την κάμερα 

στην πρίζα και περιμένουμε περίπου 40 δευτερόλεπτα να 

ακούσουμε ‘’wireless configuration is waiting ‘’ αυτό η κάμερα 

το λέει μόνο μια φορά και δεν το ξαναλέει ,αν αποτύχει η πρώτη 

προσπάθεια μετα πρέπει να κάνουμε RESET για να το ξαναπεί 

η να την βγάλουμε από την πρίζα και να την ξαναβάλουμε .  

RESET γίνεται  πατώντας το κουμπί συνέχεια μέχρι η κάμερα 

να πει ‘’  reset ‘’. 

Αφού πει ‘’ ‘’wireless configuration is waiting ‘’τότε ανοίγουμε 

την εφαρμογή κάνουμε logon πατάμε αριστερά πάνω στο 

σπιτάκι και επιλεγουμε   (device management), κάντε κλικ στο 

κουμπί " + " για να προσθέσετε τη συσκευή ,επιλέγουμε ‘’ip 

camera ‘’ ,’’quick setup ‘’ add camera ‘’ ‘’I have connected 

power ‘’  ‘’ μετα πατάμε το send  περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα   

.πάνω δεξιά έχει το σήμα του wi fi πατάμε κλικ και βάζουμε τον 

κωδικό του wifi της κάμερας . ( Τοποθετήστε το κινητό 

τηλέφωνο κοντά στην κάμερα ,ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ) .πατάμε 

πάλι τον στόχο που κάνει ήχο ένα δεν απάντηση η κάμερα ότι 

συνδέθηκε, αφού κάνει πάλι ήχο ο στόχος ακουμπάμε πάλι το 

κινητό πάνω στην κάμερα , ακούμε από την κάμερα ότι 

συνδέθηκε, περιμένουμε λίγο να μας φέρει εικόνα .     

4. Δείτε τη κάμερα . 

 

Για να την δείτε από υπολογιστή πρέπει να κατεβάσετε το 

EYE4 για windows και να κάνετε login με τους κωδικούς που 

δηλώσατε στην εγγραφή σας από το κινητό. 

 


