
Chrome 

Στην πάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το λουκέτο δίπλα στη γραμμή 
αναζήτησης. 

 

Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Να επιτρέπεται δίπλα στην κάμερα και το 
μικρόφωνο. 

 

Θα σας ζητηθεί να ανανεώσετε τη σελίδα από το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να 
φορτώσουν οι νέες ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην Ανανέωση ή ανανεώστε εσείς τη σελίδα. 

Πλέον η κάμερα και το μικρόφωνο πρέπει να είναι έτοιμα για χρήση. 

  



  

  

  

Safari 
Στην πάνω γραμμή, μεταβείτε στο Safari -> Ρυθμίσεις για αυτόν τον ιστότοπο. 

 

Στο αναπτυσσόμενο μενού, δίπλα στην κάμερα και το μικρόφωνο, επιλέξτε Να επιτρέπεται. 



 

Ανανεώστε τη σελίδα. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και θα σας ρωτά αν θέλετε να 
παραμείνετε ή να αποχωρήσετε από τη σελίδα. Επιλέξτε Να αποχωρήσω. 

Πλέον η κάμερα και το μικρόφωνο πρέπει να είναι έτοιμα για χρήση. 

  

Firefox 
Στην πάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μικροφώνου ή της κάμερας δίπλα 
στη γραμμή διεύθυνσης. 

Στην ενότητα με τις άδειες, αφαιρέστε τον αποκλεισμό για την κάμερα και το μικρόφωνο 
κάνοντας κλικ στο X δίπλα τους. 



 

Ανανεώστε τη σελίδα. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και θα σας ρωτά αν θέλετε να 
παραμείνετε ή να αποχωρήσετε από τη σελίδα. Επιλέξτε Να αποχωρήσω. 

Πλέον η κάμερα και το μικρόφωνο πρέπει να είναι έτοιμα για χρήση. 

  

  

  

iOS 
Αν χρησιμοποιείτε το Safari, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και βρείτε την εφαρμογή. Πατήστε στην 
εφαρμογή για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε επιτρέψει την πρόσβαση στην κάμερα. 

  

Android 

Τα προγράμματα περιήγησης Chrome, Firefox υποστηρίζουν απο την υπηρεσία. Ο 
προεπιλεγμένος browser της συσκευής σας μπορεί να μην την υποστηρίζει. 



Σε περίπτωση, όμως, που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, σας συνιστούμε να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

·         Ελέγξτε τις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και βρείτε το πρόγραμμα περιήγησης 
που χρησιμοποιείτε. Πατήστε σε αυτό για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε επιτρέψει 
την πρόσβαση στην κάμερα. 

·         Δοκιμάστε ένα διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης 

·         Δοκιμάστε διαφορετικό τηλέφωνο ή υπολογιστή 

  

  

 


