
Thank you for purchasing our product

To ensure you a quick and convenient use of your new device, please 
read these instructions carefully prior to use.

PRODCUT NAME: DVR EXTREME WIFI
PRODUCT CODE: GCDVRXTRW



ΣΥΣΚΕΥΗ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 4 δευτερόλεπτα 
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. LED φως θα 
αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα και θα ακούσετε τον 
ήχο beep. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για 4 
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
Θα ακούσετε τον ήχο beep
Εάν δεν χρησιμοποιείται, φωτογραφική μηχανή θα 
σβήσει μετά από 5 λεπτά.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε 
κάμερα, όταν είναι απενεργοποιημένο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ MICRO SD CARD
Τοποθετήστε την κάρτα micro-SD στην υποδοχή 
κάρτας μνήμης. Πατήστε το μέχρι να ακούσετε ένα 
κλικ. Όταν η κάρτα είναι πλήρης, η συσκευή θα 
σταματήσει αυτόματα την εγγραφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Επιλέξτε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας ένα 
κουμπί λειτουργίας / λειτουργία για να επιλέξετε 
το βίντεο ή φωτογραφία. Πατήστε το κουμπί 
του κλείστρου για να ξεκινήσει η εγγραφή 
σε λειτουργία βίντεο. Πατήστε και πάλι το 
κουμπί του κλείστρου για να σταματήσετε την 
εγγραφή. Πατήστε το πλήκτρο φωτοφράκτη για 
να τραβήξετε μια φωτογραφία στη λειτουργία 
φωτογραφίας.

WI-FI ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ANDROID ΚΑΙ IOS) 

1. Κατεβάστε το λογισμικό Symagix 
από Google Play ή Appstore 
2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στην 
κινητή συσκευή σας 
3. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi κάμερα 
(πατήστε το κουμπί Wi-Fi μία φορά). 
Πλήκτρο Wi-Fi αναβοσβήνει κόκκινο 
φως. 
4. Στην κινητή συσκευή σας, 
μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi 
hotspot και να βρει το όνομα: 
„EXTREME_WIFI”. 
5. Επιλέξτε „EXTREME_WIFI” ως 
hotspot σας. 
Κωδικός είναι: goclever. 
6. Εκτελέστε το λογισμικό Symagix. 
Όταν το λογισμικό θα συνδεθεί με την 
κάμερα, θα δείτε την εικόνα από την 
κάμερα. 

Λογισμικού Symagix μπορεί: 
-Καταγράψτε ταινίες και λήψη 
φωτογραφιών 
-Δείτε τις φωτογραφίες και ταινίες 
στην κάρτα microSD μέσα στη 
φωτογραφική μηχανή.
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1.Κουμπί του κλείστρου 
/ MUTE 
2.μικρόφωνο 
3.οθόνη LCD 
4.φακός 
5.Πλήκτρο Wi-Fi 
6.Κουμπί λειτουργίας / 
Λειτουργία 
7.Δέκτη υπέρυθρων 
σημάτων 
8.Micro θύρα USB 
9.Θύρα mini HDMI 
10.Υποδοχή κάρτας micro 
SD 
11.Υποδοχή σύνδεσης 
εξωτερικού μικροφώνου 
12.Διακόπτης απασφάλισης 
καλύμματος μπαταρίας 
13.1 φως LED

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Πατήστε γρήγορα το κουμπί Ισχύς / Mode 
για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών 
βίντεο (1080p @ 30fps, 720p @ 60fps 
και 720p @ 30fps) και λειτουργίες 
φωτογραφίας (8Mpix και 5Mpix). 
Πατήστε το κουμπί του κλείστρου για 2 
δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε 
σίγαση του ήχου των πλήκτρων.



ΣΥΣΚΕΥΗ: GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Windows 2000, XP, Vista, 
7, 8, 8.1, Mac OS 10.3.6 ή 
νεώτερο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment - ή WEEE - οδηγία 2002/96/EG) όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως 
και οι κάμερες GOCLEVER, πρέπει να ανακυκλώνονται δωρεάν σε ειδικούς χώρους 
που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό στην περιοχή σας. Οι χρήστες υποχρεούνται 
να παραδώσουν τον παλιό ή χαλασμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στις 
δημόσιες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης απορριμάτων ή στα σημεία πώλησης. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι όλες αυτές οι συσκευές και τα καλώδιά τους, 
τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά την διαδικασία ανακύκλωσης, γι’ αυτό το λόγο 
όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να σημειώνονται με ειδικό σύμβολο. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Δια του παρόντος, η GOCLEVER Sp. z o.o. δηλώνει ότι η συσκευή GOCLEVER DVR 
EXTREME WIFI συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές 
διατάξεις των παρακάτω αναφερόμενων οδηγιών:

EMC(2004/108/EC), R&TTE(1999/5/EC), RoHS(2011/65/EC), REACH(1907/2006), 
ERP(2009/125/EC)

Το πλήρες έγγραφο με λεπτομερείς πληροφορίες διατίθεται στην ηλεκτρονική μας 
διεύθυνση: www.goclever.com στον σελιδοδείκτη που αφορά το παρόν προϊόν στον 
κατάλογο προϊόντων. Το αρχείο Pdf με την δήλωση CE βρίσκεται ανάμεσα στους 
σελιδοδείκτες.
Αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία RoHS
ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το εθνικό σήμα ποιότητας πιστοποιεί,ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις 
της ουκρανικής τεχνικής
νομοθεσίας.
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1.λειτουργία φωτογραφίας 
2.λειτουργία κάμερας 
3.Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi (όταν είναι ορατός Wi-Fi είναι 
ενεργό) 
4.Ένδειξη κάρτας μνήμης (όταν η κάρτα ορατό μνήμης) 
5.Ποιότητα βίντεο και φωτογραφίας 
a.In λειτουργία της κάμερας: Hi: 1920x1080 @ 30fps, Lo: 
1280x720 @ 30fps, HiLo: 1280x720 @ 60fps 
b.In λειτουργία φωτογραφίας: Hi: 8Mpix (3264x2448), 
Lo: 5Mpix (2592x1944) 
6.Ήχος των πλήκτρων είναι σε σίγαση 
7.υπόλοιπες εικόνες 
8.Ο χρόνος που απομένει (ώρες: λεπτά) 
9.Ένδειξη χωρητικότητας της μπαταρίας



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
WEBSITE: 
www.goclever.com/support
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (δείτε τις σύντομες οδηγίες χρήσης, κατεβάστε τα αρχεία και μοιραστείτε 
τα).
- ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία λογισμικά, 
χρησιμοποιήστε τα αντίγραφα ασφαλείας ώστε να λύσετε γρήγορα κάποιοπρόβλημα 
λογισμικού).
- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (τεχνικές ερωτήσεις και απαντήσεις σε κάθε θέμα).
- ΧΩΡΟΣ ΣΕΡΒΙΣ (σας προτείνουμε τα εξουσιοδοτημένασέρβις του GOCLEVER, για την γρήγορη
εξυπηρέτηση των παραπόνων σας).
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (παρέχουμε εγγύηση 24 μηνώναπό τον κατασκευαστή.
Για επιλεγμένες χώρες προσφέρουμε ετήσιο σύστημα „από πόρτα σε πόρτα”. Λεπτομέρειες 
μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα μας).
- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (διαβάστε προτού παραδώσετε την συσκευή για επισκευή).
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (για επιλεγμένες χώρες).

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
στη register.goclever.com

Καταχωρήστε το προϊόν GOCLEVER, για να έχετε πολλά προνόμια!
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το GOCLEVER! Για να απολαύσετε πλήρως την αγορά σας, 
καταχωρίστε το προϊόν σας με λίγα απλά βήματα στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα. Για την 
εγγραφή σας θα χρειαστείτε λίγα μόνο λεπτά. Μη χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε επιπλέον 
οφέλη μετά την εγγραφή:
- Εγγύηση 12 μηνών door-to-door (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα)
- Πρακτικές συμβουλές και γρήγορη τεχνική υποστήριξη
- Τρέχουσες εκδόσεις λογισμικού
- Ανακοινώσεις νέων προϊόντων
- Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις έως και 30%  (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα)
- Δωρεάν ενημερώσεις των χαρτών (για επιλεγμένες χώρες και προϊόντα).

KÉSZÜLÉK:  GOCLEVER DVR EXTREME WIFI

KEZELÉS:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)  

Αυτή η ένδειξη μπορεί να εμφανιστεί πάνω στην μπαταρία ή στην συσκευασία 
της, υποδεικνύοντας ότι μπαταρία που παρέχεται με το προϊόν δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Σε ορισμένα είδη μπαταριών, η ένδειξη 
αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί με το χημικό σύμβολο (στοιχείο) του 
υδράργυρου (Hg) ή του μόλυβδου (Pb), εάν η μπαταρία περιέχει ποσότητες 
μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο ή 0,004% για τον μόλυβδο. Με 
τη σωστή απόρριψη τέτοιους είδους μπαταριών βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στην ανθρώπινη 
υγεία. Ενδεικνύεται ο διαχωρισμός των απορριμάτων και η υπεύθυνη ανακύκλωση 
που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Σε περιπτώσεις 
συσκευών, οι οποίες για λόγους ασφαλείας, αποδοτικότητας ή ασφάλειας 
δεδομένων, απαιτούν συνεχή σύνδεση με ενσωματωμένη μπαταρία, οι μπαταρίες 
αυτές θα έπρεπε να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Σας 
παρακαλούμε να παραδίδετε τις μπαταρίες στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.
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