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Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 

 

 

Το τρίγωνο µε το τεθλασµένο βέλος σηµαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό 
της  συσκευής, σηµείων µε υψηλή τάση, των οποίων η µόνωση δεν είναι 
δυνατή και µπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. 

 

 

Το τρίγωνο µε το θαυµαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά µε 
την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις οποίες θα 
πρέπει να ανατρέξει. 
 

 

Όλες οι συσκευές του κατασκευαστή (που δεν χρησιµοποιούν µόλυβδο) 
είναι πλήρως συµµορφωµένες µε την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα RoHS πράγµα 
που σηµαίνει πως όλες οι διαδικασίες παραγωγής και τα τελικά προϊόντα 
δεν περιέχουν µόλυβδο καθώς και όλα τα βλαβερά υλικά που αναφέρονται 
στην ντιρεκτίβα. 

 

Το σήµα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύµφωνο µε την Ντιρεκτίβα 
2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα 
δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των 
απορριµµάτων αλλά να χρησιµοποιείτε το σύστηµα περισυλλογής και 
επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύµφωνα µε το νόµο. 

 

Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
/EMC καθώς και µε τις απαιτήσεις τις ντιρεκτίβας που αφορά την ασφάλεια 
συσκευών χαµηλής τάσης / LVD. 

Προσοχή στην εισροή νερού και στην υγρασία 
Ποτέ µην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες στις οποίες µπορεί να εισχωρήσει νερό στο 
εσωτερικό της ή σε περιβάλλον µε αυξηµένη υγρασία. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής 
της συσκευής, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. 
 
Αποποίηση ευθύνης 
Η εταιρίας διατηρεί το δικαίωµα να αναθεωρεί ή να αφαιρεί µέρος ή το σύνολο του περιεχοµένου 
των οδηγιών χρήσης οποιαδήποτε στιγµή. Η εταιρία δεν εγγυάται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
νοµική ευθύνη ή υπαιτιότητα για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την χρησιµότητα αυτού του 
φυλλαδίου οδηγιών χρήσης. Το περιεχόµενο αυτού του φυλλαδίου µπορεί να αλλάξει χωρίς 
καµία περαιτέρω προειδοποίηση. 
 
Περί πνευµατικών δικαιωµάτων. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή µέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου οδηγιών χρήσης 
χωρίς την έγγραφη άδεια της TELEIMPEX A.E. 
 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία. 
Να λειτουργείτε αυτή την συσκευή µόνο µε τον τύπο τροφοδοσίας (τάσης) που αναφέρεται 
σαφώς στις οδηγίες και την ταµπέλα κοντά στον ρευµατολήπτη της. Η εταιρία δεν φέρει καµία 
ευθύνη από ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής ακόµα 
και αν η πιθανότητα καταστροφής- ζηµιάς αναφέρεται στις επισηµάνσεις των οδηγιών χρήσης. 
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Σηµαντικές οδηγίες για την συµβατότητα καταγραφικού καµερών 
 
Mε δεδοµένο πως το καταγραφικό που έχετε επιλέξει ανήκει στην γενιά που κατά 
σύµβαση ονοµάζεται υβριδικά (υποστηρίζουν περισσότερους από 1 τύπους καµερών 
και επιτρέπουν την αποµακρυσµένη παρακολούθηση τους µέσω διαδικτύου 
βεβαιωθείτε πως οι κάµερες που θα συνδέσετε υποστηρίζονται από τις επιλογές που 
υπάρχουν στο µενού του καταγραφικού. Για παράδειγµα αν έχετε µια κάµερα µε έξοδο 
εικόνος AHD 720p το καταγραφικό σας θα πρέπει να υποστηρίζει (να υπάρχει επιλογή 
στο µενού)  720p ή 1080p  
Κάµερες µε ανάλυση υψηλότερη από τις υποστηριζόµενες από το καταγραφικό ή µε 
διαφορετικού τύπου σήµατος από αυτά που υποστηρίζει το καταγραφικό δεν µπορεί να 
απεικονιστούν. 
 
Παράδειγµα: Εικόνα από κάµερα AHD µε έξοδο 1080p δεν µπορεί να απεικονιστεί σε 
καταγραφικό που έχει εισόδους που υποστηρίζουν έως 720p  ή έχει µόνο αναλογικές 
εισόδους Composite Video (CVBS). 
 
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή είδους εισόδου κάµερας ανατρέξτε στην 
παράγραφο «Καθορισµός τύπου κάµερας που θα συνδεθεί» 
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Εγκατάσταση σκληρού δίσκου. 

Για να είναι δυνατή η λειτουργία εγγραφής της συσκευής πρέπει να εγκατασταθεί σε 
αυτή ένα σκληρός δίσκος ειδικός για χρήση σε συσκευές καταγραφής κινούµενης 
εικόνας.  
Η Teleimpex A.E προτείνει να χρησιµοποιείται σκληρούς δίσκους της Western 
Digital από την σειρά Purple. 
 

  
1. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής (Εικόνα 1&2) 
 

  
2. Συνδέστε το σκληρό δίσκο και ευθυγραµµίστε τις τρύπες για τις βίδες στερέωσης του σκληρού 
δίσκου µε αυτές που υπάρχουν στο κάτω µέρος του σασί του καταγραφικό (Εικόνα 3 και 4) 
3. Βιδώστε τις βίδες στο κάτω µέρος της συσκευής ώστε να στερεωθεί ο σκληρός δίσκος (µην 
ασκήσετε υπερβολική δύναµη κατά το σφίξιµο). 

 
4. Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής και βιδώστε εκ νέου τις βίδες. 
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∆ιαχείριση του σκληρού δίσκου 
Μέσα από το µενού HDD Manage µπορείτε να ελέγξετε τις παραµέτρους λειτουργίας του 
σκληρού δίσκου που έχετε εγκαταστήσει. Προκειµένου να είναι δυνατή η εγγραφή και 
αναπαραγωγή από αυτών πρέπει να επιλέξετε Read/Write. 
Μέσα από το ίδιο µενού µπορείτε να κάνετε µορφοποίηση της επιφανείας του δίσκου 
επιλέγοντας Format Disk. 
 
 
 
 
 
 
Προσοχή η διαδικασία Format θα διαγράψει όλα τα περιεχόµενα του σκληρού δίσκου. 
Αν στο καταγραφικό έχετε εγκαταστήσει 2 σκληρούς των έναν µπορείτε να τον ορίσετε σαν 
Redundant Disk ώστε να αποθηκεύονται τα δεδοµένα ταυτόχρονα και στους 2 σκληρούς 
δίσκους εξασφαλίζοντας σας µεγαλύτερη ασφάλεια.  

 

 

 

Πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία του σκληρού δίσκου 

Προκειµένου να ελέγχετε την κατάσταση του σκληρού δίσκου σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα 
από το Κεντρικό µενού > Info>HDD Info  

Αυτή την λειτουργία πρέπει να την ενεργοποιήσετε αν για κάποιο λόγο δεν έχει 
αναγνωριστεί και µορφοποιηθεί ο δίσκος αυτόµατα κατά την πρώτη εκκίνηση του 
καταγραφικού. 
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Αν κάτω από τον Α/Α του σκληρού δίσκου υπάρχει η ένδειξη O αυτός λειτουργεί κανονικά ενώ 

αν υπάρχει η ένδειξη Χ σηµαίνει πως δεν λειτουργεί κανονικά ή είναι κατεστραµµένος. 

Στην κολώνα Type αναφέρεται το είδος της λειτουργίας ο σκληρός δίσκος που έχει εγκατασταθεί 

πρέπει να αναφέρεται σαν Read/Write. 

Στην στήλη Capacity αναφέρεται η συνολική χωρητικότητα του σκληρού δίσκους και στην στήλη 

Left Capacity αναφέρεται η χωρητικότητα που έχει αποµείνει. 

 
Περιβάλλον λειτουργίας  
Η συσκευή προορίζεται για εγκατάσταση σε ράφι ή πάγκο σε περιβάλλον µε τις 
ακόλουθες συνθήκες. 
Η θερµοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 35οC  
Περιµετρικά της συσκευής πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος >15cm ώστε να 
εξασφαλίζεται ο απρόσκοπτος εξαερισµός της. 
Η απρόσκοπτη κυκλοφορία αέρα γύρω από την συσκευή είναι κρίσι µη τόσο για την 
απροβληµάτιστη λειτουργία του ίδιο του καταγραφικού όσο και του σκληρού δίσκου 
που είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό του. 
 
 
Είσοδοι και έξοδοι της συσκευής. 
Σηµαντική σηµείωση:  Σε µια θύρα USB συνδέστε το «ποντίκι». Είναι απαραίτητο για 

τον έλεγχο και την ρύθµιση όλων των λειτουργιών του καταγραφικού. 
 
Οι ακροδέκτες εισόδου σήµατος της συσκευής είναι τύπου BNC µε χαρακτηριστική 
αντίσταση 75Ω και µέγιστη τάση εισόδου 1Vp-p. To σήµα βίντεο πρέπει να είναι Εµέσα 
στα πρότυπα που επιτρέπει το συγκεκριµένο καταγραφικό. Αν χρησιµοποιείται κάµερες 
µε έξοδος AHD βεβαιωθείτε πως το καταγραφικό σας υποστηρίζει αυτή τη µορφή 
σήµατος καθώς και την ανάλυση του. 
Προκειµένου να αποφεύγετε υποβάθµιση της εικόνας που λαµβάνει από κάθε κάµερα 
το καταγραφικό βεβαιωθείτε για τα παρακάτω 
 
Η τάση τροφοδοσίας σε κάθε κάµερα (στο σηµείο σύνδεσης της) παραµένει µέσα στα 
προβλεπόµενα όρια (12V DC) ακόµα και την νύχτα που τα υπέρυθρα led είναι 
αναµµένα. 
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Η γραµµή µεταφοράς του σήµατος video καθώς και η γραµµή µεταφοράς της τάσης 
τροφοδοσίας  προς τις κάµερες πρέπει να προστατεύονται από υπερτάσεις µε τα 
κατάλληλα εξαρτήµατα προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις προκειµένου να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι καταστροφής τους. 
 
Χρησιµοποιείται καλής ποιότητας καλώδια και οι ακροδέκτες κάνουν καλή επαφή και 
δεν είναι οξειδωµένοι.  
 
Τα καλώδια µεταφοράς του σήµατος και της τάσης δεν ακολουθούν κοντινή διαδροµή 
µε καλώδια µεταφοράς ισχυρών  ρευµάτων. 
 
∆ίπλα στις κάµερες ή το καταγραφικό δεν υπάρχει κάποια συσκευή εκποµπής ισχυρής 
Η/Μ ακτινοβολίας. 
 
Σύνδεση µε οθόνη 
Αν η συσκευή διαθέτη έξοδο σήµατος τύπου  Composite θα πρέπει να συνδεθεί µε 
αντίστοιχη είσοδο της οθόνης. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως αυτού του τύπου η 
έξοδος έχει χαµηλότερη ποιότητα σήµατος συγκριτικά µε τις επόµενες 2 επιλογές . 
 
Έξοδος VGA Αυτή ή έξοδος συνδέεται µε αντίστοιχη είσοδο εικόνας της οθόνης. 
Προσέξτε ώστε η ανάλυση εικόνας που έχει επιλεχθεί να είναι συµβατή µε τις αναλύσεις 
που υποστηρίζει η οθόνη. 
 
Έξοδος HDMΙ προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα σήµατος και συνδέεται µε 
αντίστοιχη είσοδο της οθόνης. Σε αυτή την περίπτωση το µήκος του καλωδίου 
σύνδεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10m. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 
Ενεργοποίηση 
Αν θέλετε να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη
διακοπής τάσης πρέπει να χρησιµοποιείτε
 
Συνδέστε το τροφοδοτικό της
µέρος της και το ποντίκι µέσω
τον διακόπτη τροφοδοσίας στη
λειτουργίας θα φωτοβολεί σε κόκκινο
εκκίνησης (µπιπ).  
 
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα
(όταν τη θέτετε σε λειτουργία για
 
Απενεργοποίηση του συστήµατος
 
Το καταγραφικό µπορεί να απενεργοποιηθεί
απενεργοποίηση από το κεντρικό
απενεργοποίησης του (προτείνεται
επιλογή Shutdown). 
 

 【【【【logout】】】】Βγαίνετε από το µενού

την επόµενη φορά που θα εισέλθετε【【【【shut down】】】】Το σύστηµα θα

συνέχεια µπορείτε να κλείσετε【【【【reboot】】】】Το καταγραφικό θα

 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος
στην κατάσταση που ήταν πριν
 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα να
απεικονίζεται στην συσκευή. Στην
απορυθµίζεται µετά από µια διακοπή
µνήµης που υπάρχει στο εσωτερικό
 
Προσοχή λανθασµένες ενδείξεις
αδύνατη την αναπαραγωγή αρ
 
Για προληπτικούς λόγους προτείνεται
χρόνο µε µια ιδίου τύπου από
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εξασφαλίσετε απρόσκοπτη λειτουργίας της συσκευής και σε περίπτωση
να χρησιµοποιείτε κάποια συσκευή UPS. 

τροφοδοτικό της συσκευής στην αντίστοιχη είσοδο που υπάρχει
µέσω του οποίου θα την χειρίζεστε σε µια θύρα USB. 

τροφοδοσίας στη θέση ΟΝ. Μετά από ένα σύντοµο διάστηµα
φωτοβολεί σε κόκκινο χρώµα και θα ακουστεί ένα σύντοµος

δευτερόλεπτα θα εµφανιστεί το µενού αρχικής εκκίνησης της
λειτουργία για πρώτη φορά. 

συστήµατος 

να απενεργοποιηθεί µε 2 τρόπου, είναι επιλέγοντας
κεντρικό µενού (προτείνεται) του είτε από τον διακόπτη

προτείνεται µόνο στην περίπτωση που στο µενού δεν

 

το µενού θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς

θα εισέλθετε. 

σύστηµα θα απενεργοποιηθεί µετά από λίγα δευτερόλεπτα

κλείσετε και τον διακόπτη της συσκευής. 

καταγραφικό θα κάνει επανεκκίνηση. 

ρεύµατος όταν επανέλθει η συσκευή θα ξεκινήσει
ήταν πριν την διακοπή.  

διαστήµατα να παρατηρείται την τρέχουσα ηµεροµηνία και
συσκευή. Στην περίπτωση που αυτή δεν είναι σωστή ή

µια διακοπή ρεύµατος θα πρέπει να αλλαχθεί η µπαταρία
στο εσωτερικό της συσκευής. 

ενδείξεις ώρας και ηµεροµηνίας είναι πιθανόν να καταστήσουν
αναπαραγωγή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό

λόγους προτείνεται η µπαταρία της συσκευής να αλλάζεται
τύπου από κάποιο εξειδικευµένο τεχνικό. 

και σε περίπτωση 

υπάρχει στο πίσω 
θύρα USB. Θέστε 

διάστηµα το ενδεικτικό 
σύντοµος ήχος 

εκκίνησης της συσκευής 

επιλέγοντας 
τον διακόπτη 
µενού δεν υπάρχει η 

ς κωδικούς σας 

δευτερόλεπτα στην 

ξεκινήσει να λειτουργεί 

ηµεροµηνία και ώρα που 
σωστή ή 

αλλαχθεί η µπαταρία της 

να καταστήσουν 
σκληρό δίσκο. 

αλλάζεται κάθε 
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Είσοδος στο µενού ρυθµίσεων
 
Μετά την εκκίνηση της συσκευ
σας ζητείται να εισάγετε το όνοµα
εργοστάσιο ο κωδικός εισόδου
τον κέρσορα στο πεδίο και πιέζετε
Ο χρήστης που εισέρχεται σαν
ελέγχου ενώ οι χρήστες που εισέρχονται
πρόσβασης. 
 
Προσοχή όταν αλλάξετε κωδικό
περίπτωση που τον ξεχάσετε
ζητηθούν στοιχεία επαλήθευσης
προκειµένου να σας παρασχεθεί
 

 
 
 
Σύντοµες επιλογές του µενού
 
Κάνοντας πάνω στην οθόνη δεξί
των µενού της συσκευής (όπως
main menu, record mode, playback, PTZ control, High Speed PTZ, Alarm Output, color 
Setting, Output adjust, Logout, view mode shift ,spot.
 

                 
Ενδεικτικά µενού υβριδικών καταγραφικών
κάµερες όσο και IP κάµερες 
 

 

www.tele.gr 

ρυθµίσεων της συσκευής 

συσκευής και κάθε φορά που επιλέγετε το κεντρικό
το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Από

ου για τον λογαριασµό admin είναι κενό (απλά
και πιέζετε enter).  

εισέρχεται σαν διαχειριστής έχει πλήρη δικαιώµατα πρόσβασης
που εισέρχονται σαν user έχουν περιορισµένα δικαιώµατα

αλλάξετε κωδικό πρόσβασης σηµειώστε τον σε ένα ασφαλές
ξεχάσετε απαιτείται επικοινωνία µε τον εισαγωγέα

επαλήθευσης και θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστηµα
παρασχεθεί ένας κωδικός επαναφοράς. 

 

µενού 

οθόνη δεξί κλικ στο ποντίκι εµφανίζεται µια λίστα συντοµεύσεων
όπως στις παρακάτω εικόνες). 

main menu, record mode, playback, PTZ control, High Speed PTZ, Alarm Output, color 
Setting, Output adjust, Logout, view mode shift ,spot. 

                  
υβριδικών καταγραφικών που δέχονται τόσο αναλογικές

 

κεντρικό µενού της 
Από το 

(απλά βάζετε 

πρόσβασης και 
περιορισµένα δικαιώµατα 

ασφαλές σηµείο. Σε 
εισαγωγέα. Θα σας 
διάστηµα 

λίστα συντοµεύσεων 

main menu, record mode, playback, PTZ control, High Speed PTZ, Alarm Output, color 

αναλογικές ψηφιακές 
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Ενδεικτικά µενού υβριδικών καταγραφικών
 
 
 

Σύντοµη περιγραφή επιλογών
 

Κεντρικό 

Μενου 
Υποµενού 

Record 

Εγγραφή 

Config 

Ρυθµίσεις 

εγγραφής 

Καθορίζεται

της, χρονικό

Playback 

Αναπαραγωγή 
Ελέγχεται

Storage 

Ρυθµίσεις 

αποθήκευσης 

Ρυθµίζεται

Backup 

Μεταφορά 

αρχείων 

Μενού

µνήµη

κάποια

Alarm 

Συναγερµοί 

Motion 

Detection 

Ανίχνευση 

κίνησης 

Καθορίζεται

ανίχνευσης

λειτουργίες

Video 

Blind 

«Τύφλωση 

κάµερας» 

Καθορίζεται

ανέβασµα

έχετε

Video 

Loss 

Απώλεια 

σήµατος 

Καθορίζεται

ανέβασµα

έχετε

Alarm 

Input 

Είσοδοι 

συναγερµού 

Καθορίζεται

διέγερση

είσοδο
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υβριδικών καταγραφικών που δέχονται µόνο IP κάµερες

επιλογών µενού 

Λειτουργία Ρύθµιση 

Καθορίζεται τις βασικές ρυθµίσεις εγγραφής (τρόπο εγγραφής

της, χρονικό προγραµµατισµό κλπ) 

Ελέγχεται την αναπαραγωγή και αναζήτηση εγγεγραµµένων

Ρυθµίζεται τις παραµέτρους αποθήκευσης «πλαισίου» εικόνας

Μενού µέσω του οποίου πραγµατοποιείτε η µεταφορά αρχείων

µνήµη USB Flash. Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να µεταφέρετε

κάποια αρχεία και όχι όλο το περιεχόµενο του σκληρού δίσκου

Καθορίζεται το ή τα κανάλια στα οποία η εγγραφή θα ενεργοποιείται

ανίχνευσης κίνησης, τις παραµέτρους λειτουργίας της καθώς

λειτουργίες που θα ενεργοποιούνται µέσω αυτής 

Καθορίζεται τις ενέργειες που θα γίνουν (αποστολή mail, έναρξη

ανέβασµα εικόνας σε ftp)  σε περίπτωση που σε µια ή περισσότερες

έχετε ορίσει τοποθετηθεί µπροστά τους κάποιο εµπόδιο. 

Καθορίζεται τις ενέργειες που θα γίνουν (αποστολή mail, έναρξη

ανέβασµα εικόνας σε ftp)  σε περίπτωση που σε ένα  ή περισσότερα

έχετε ορίσει εµφανιστεί απώλεια σήµατος. 

Καθορίζεται τις ενέργειες που θα γίνουν αν σε µια είσοδο Alarm

διέγερση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο σε καταγραφικά

είσοδο Alarm. 

κάµερες 

εγγραφής και ενεργοποίηση 

εγγεγραµµένων αρχείων.  

εικόνας 

αρχείων σε εξωτερική 

µπορείτε να µεταφέρετε  µόνο 

σκληρού δίσκου 

ενεργοποιείται µέσω 

καθώς και τις υπόλοιπες 

, έναρξη εγγραφής, 

περισσότερες κάµερες που 

, έναρξη εγγραφής, 

ή περισσότερα κανάλια που 

Alarm εµφανιστεί 

καταγραφικά που έχουν 
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Alarm output 

Έξοδοι 

συναγερµού 

Καθορίζεται τις περιπτώσεις στις οποίες θα αλλάζει η κατάσταση της εξόδου 

συναγερµού της συσκευής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο σε 

καταγραφικά που έχουν είσοδο Alarm. 

Exception 

handling 

∆ιαχείριση 

σφαλµάτων 

Καθορίζεται τις ενέργειες που θα γίνουν σε περίπτωση που εµφανιστούν 

σφάλµατα στο σύστηµα (π.χ απώλεια σκληρού δίσκου, παύση λειτουργία 

σκληρού δίσκου κλπ) 

Intelligent 

analysis 

Έξυπνη 

ανάλυση 

εικόνας 

∆εν είναι διαθέσιµη στα µοντέλα που εισάγονται στην ελληνική αγορά. 

System 

Configuration 

Ρυθµίσεις 

συστήµατος 

General 

Configuration 

Γενικές 

ρυθµίσεις 

Ορίζεται την τρέχουσα ώρα και ηµεροµηνία, την διαχείριση του δίσκου, το φορµά 

της ψηφιακής εικόνας κλπ.  

Encode 

Configuration 

Παράµετροι 

κωδικοποίησης 

Καθορίζεται την της εικόνας καθώς και την ποιότητα του σήµατος που µεταδίδεται 

στο δίκτυο τόσο στο κύριο κανάλι ροής πληροφοριών όσο και στο δευτερεύον. 

Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως σε περίπτωση που η δικτυακή σας σύνδεση 

είναι αρχή πρέπει να επιλέγετε χαµηλή ποιότητα εικόνας διαφορετικά κατά την 

αποµακρυσµένη παρακολούθηση θα εµφανίζεται πολύ αρχή µετάδοση πλαισίων 

εικόνας. 

Network 

Configuration 

∆ικτυακές 

ρυθµίσεις 

Καθορίζεται τις βασικές ρυθµίσεις δικτυακής σύνδεσης της συσκευής.  

NetService 

∆ικτυακές 

υπηρεσίες 

Καθορίζεται δικτυακές λειτουργίες όπως PPPOE、NTP、Email、IP 

purview、DDNS  

GUI display 

Εµφάνιση 

µενού 

Καθορίζεται τον τρόπο εµφάνισης των µενού της συσκευής καθώς και τον τρόπο 

εµφάνιση πληροφοριών που αφορούν τα κανάλια εικόνας. 

PTZ 

Configuration 

Ρυθµίσεις για 

κάµερες PTZ 

Καθορίζεται το πρωτόκολλο επικοινωνίας και ελέγχετε την κίνηση µια ή 

περισσοτέρων καµερών PTZ (που κινούνται στους 3 άξονες) 

RS485 Device 

Συσκευές RS 

485 

Καθορίζεται τις παραµέτρους επικοινωνίας (ρυθµός µεταγωγής δεδοµένων, 

αριθµός bit κλπ) της θύρας 485. 
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Serial port 

Configuration  

(RS232) 

Ρυθµίσεις 

σειριακής 

θύρας 

Καθορίζεται τις παραµέτρους επικοινωνίας της σειριακής θύρας. 

Tour 

Αυτόµατη 

κίνηση κάµερας 

PTZ 

Καθορίζεται την διαδροµή που µπορεί να εκτελεί αυτόµατα µια συνδεδεµένη 

κάµερα PTZ 

Spot  

Καθορισµός 

σηµείων 

Καθορίζεται τα σηµεία στα οποία θα παραµένει µια κάµερα PTZ κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης µια προγραµµατισµένης διαδροµής. 

Digital 

Ρυθµίσεις 

ψηφιακών 

καναλιών 

Καθορίζετε τις παραµέτρους λειτουργίας και τις ρυθµίσεις των καναλιών που είναι 

συνδεδεµένες µε IP κάµερες. 

Management 

Tools 

Εργαλεία 

διαχείρισης 

συστήµατος. 

Hard disk 

management 

∆ιαχείριση 

σκληρού 

δίσκου 

Καθορίζεται τις παραµέτρους λειτουργίας και τον τρόπο λειτουργίας του σκληρού 

δίσκου και ελέγχεται την κατάσταση του.  

User 

Management 

∆ιαχείριση 

χρηστών 

Καθορίζεται τους χρήστες της συσκευής καθώς και τα δικαιώµατα που έχει ο κάθε 

ένας από αυτούς. 

Online user 

Καθορισµός 

δικτυακών 

χρηστών. 

Καθροίζεται τα δικαιώµατα κάθε χρήστη που συνδέεται µέσω δικτύου. Για να 

ισχύουν τα νέα διακιώµατα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής. 

Output adjust 

Ρυθµίσεις 

απεικόνισης 

εικόνας  

Ρυθµίζεται τον τρόο απεικόνισης του πλαισίου της εικόνας στην συνδεδεµένη µε 

το καταγραφικό οθόνη 

Automatic 

Maintenance 

∆ιαδικασίες 

αυτόµατης 

συντήρησης 

Καθορίζεται κάποιες εργασίες επανεκκίνησης ή και αυτόµατης διαγραφής των 

αρχείων της συσκευής.  

Restore 

Αποκατάσταση 

εργοστασιακών 

ρυθµίσεων 

Επιλέγετε την µερική (σε κάποιες παραµέτρους) ή συνολική επαναφορά των 

ρυθµίσεων της συσκευής στις εργοστασιακές παραµέτρους. 
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Upgrade 

Αναβάθµιση 

Μέσω αυτής της επιλογής εκτελείται αναβάθµιση του λογισµικού της συσκευής. 

Προσοχή βλάβη που µπορεί να προέλθει κατά την διάρκεια προσπάθειας 

αναβάθµισης του λογισµικού δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής. 

Device Info 

Πληροφορίες 

συσκευής 

Με αυτή την επιλογή εµφανίζονται πληροφορίες σχετικές µε το λειτουργικό και την 

κατασκευή του καταγραφικού. 

Import/Export 

Εισαγωγή 

εξαγωγή 

αρχέιων 

Μέσω αυτού του µενού µπορείτε να εξάγετε αρχείο πληροφοριών από την 

συσκευή. 

System 

Information 

Πληροφορίες 

συστήµατος 

Hard disk 

information 

Πληροφορίες 

σχετικά µε τους 

σκληρούς 

δίσκους 

Εµφανίζονται πληροφορίες σχετικά µε τους συνδεδεµένους σκληρούς δίσκους.  

BPS Εµφανίζεται ο ρυθµός µεταγωγής – ψηφιοποίησης δεδοµένων εικόνας   

Log information 

Ηµερολόγιο 

συµβάντων 

Εµφανίζονται όλες η πληροφορίες (ηµερολόγιο) που έχουν συµβεί ή έχει 

καταγράψει η συσκευή.  

Edition 

information 

Πληροφορίες 

σχετικά µε την 

έκδοση του 

συστήµατος 

Εµφανίζονται πληροφορίες σχετικά µε το στερεολογισµικό του συστήµατος 

Shut down 

Απενεργοποίη

ση 

 Μέσω αυτού του µενού απενεργοποιείτε µε ασφάλεια την συσκευή. 
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Κεντρικό µενού (main Menu)

 
Επιλέγοντας το κεντρικό µενού
παρακάτω 

 
Καθορισµός ηµεροµηνίας ώρας
Για να έχετε πρόσβαση στις γενικές
επιλέξτε System>General 
Προσοχή Η σωστή ρύθµιση της
της εγγραφής καθώς και για την δυνατότητα
εγκατεστηµένο δίσκο. 
 
[System time] Καθορισµός ώρας
[Date format] Καθορισµός µορφής
[Date Separator] Καθορισµός συµβόλου
[Time Format] Επιλογή τρόπου
[Language] Επιλογή γλώσσας απεικόνισης

 

www.tele.gr 

 (main Menu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

µενού οι παράµετροι που µπορείτε να ρυθµίσετε εµφανίζονται

 

ώρας και βασικών παραµέτρων (γενικές ρυθµίσεις
στις γενικές ρυθµίσεις της συσκευής επιλέξτε από το κεντρικό

ρύθµιση της ώρας και ηµεροµηνίας είναι αναγκαία για την σωστή
για την δυνατότητα αναζήτησης αρχείων που υπάρχουν

Καθορισµός ώρας συστήµατος  
µορφής απεικόνισης της ηµεροµηνίας : YMD, MDY, DMY.

Καθορισµός συµβόλου διαχωρισµού ηµεροµηνίας, ώρας κλπ..
τρόπου απεικόνισης ώρας (12ωρη ή 24ωρη).  

γλώσσας απεικόνισης των µενού της συσκευής.  

ρυθµίσετε εµφανίζονται 

 

ρυθµίσεις) 
κεντρικό µενού 

την σωστή λειτουργία 
υπάρχουν στον 

 : YMD, MDY, DMY. 
κλπ.. 
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[HDD full] Επιλέγετε αν θα σταµατήσει η εγγραφή όταν γεµίσει ο σκληρός δίσκος της συσκευής 
ή αν τα νεότερα αρχεία θα γράφονται πάνω από τα παλαιότερα. Σε µη επιτηρούµενες διαρκώς 
εφαρµογές προτείνεται να επιλέξετε την λειτουργία εγγραφής των νέων δεδοµένων πάνω από τα 
παλιά (overwrite) 
[DVR No.] Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από 1 καταγραφικά στο ίδιο σηµείο και τα 
ελέγχετε από τηλεχειριστήριο υπερύθρων ο αριθµός σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να συµπίπτει 
µε τον αριθµό του τηλεχειριστηρίου ώστε να µην ελέγχονται ταυτόχρονα οι δύο συσκευές.  
[Video Standard] Επιλέγετε PAL. 
[Auto Logout] Ορίζετε το χρόνο που η συσκευή θα βγαίνει από λειτουργία µενού αν δεν δοθεί 
καµία εντολή - ρύθµιση. 
[Machine Name] Μπορείτε να δώσετε ένα όνοµα στην συσκευή το οποίο θα εµφανίζεται στις 
οθόνες απεικόνισης. 
 
 
 
Καθορισµός τύπου κάµερας που θα συνδεθεί 
 
Για να καθορίσετε τον τύπο της κάµερας που θα συνδέσετε στις εισόδους του καταγραφικού 
µέσα από το κεντρικό µενού επιλέξτε System>Digital Manager 
Θα εµφανιστεί το παρακάτω µενού 
 

 
 

   
 

 
Για να καθορίσετε το είδος του καναλιού που θα αντιστοιχεί σε κάθε µια από τις εισόδους του 
καταγραφικού κάντε κλικ στο εικονίδιο Channel Type 
 
Θα εµφανιστεί ένα µενού παρόµοιο µε το παρακάτω. Λάβετε υπόψη σας πως σαν Digital 
Channel αναφέρονται οι κάµερες IP ενώ σαν Analog channel αναφέρονται οι κάµερες AHD και 
CVBS (composite). 
 
Επιλέξτε τον συνδυασµό που ανταποκρίνεται στις κάµερες που θα συνδέσετε. 

 
Λειτουργία Εγγραφής 
 
Για να είναι δυνατή η λειτουργία εγγραφής θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σκληρός δίσκος στην 
συσκευή και να έχει γίνει ολοκληρωµένα η µορφοποίηση του. Για να βεβαιωθείτε ελέγξετε πως 
από το µενού Info>HDD Info εµφανίζεται η χωρητικότητα του χρησιµοποιηµένου δίσκου καθώς 
και ο ελεύθερος χώρος που είναι διαθέσιµος. 
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Αν δεν είστε εξοικειωµένος µε τις
(Manual) ενεργοποίηση της εγγραφής
κίνησης είτε µέσω Alarm είτε µέσω
ρυθµίσεων. Λανθασµένες επιλογές
που θα είναι απαραίτητη. 
 
Για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων
Record>Record Config 

【【【【Channel】】】】Επιλέγετε ποιο κανάλι【【【【Redundancy】】】】Αυτή η λειτουργία

εγκατεστηµένους 2 σκληρούς δίσκους
θα εγγράφονται τα ίδια αρχεία για【【【【Length】】】】Ορίζετε την χρονική διάρκεια【【【【Pre-Record】】】】Ορίζετε το χρονικό

συµβάντος (αν έχετε κάνει ρυθµίσεις【【【【Record mode】Eπιλέγετε τον

Schedule: Βάση χρονοπρογραµµατισµού
Manual: Ενεργοποιείται χειροκίνητα
Stop: Σταµατάει η λειτουργία εγγραφής【【【【Period】】】】Ορίζετε την χρονική περίοδο

ανίχνευσης κίνησης ή ανίχνευσης【【【【Record type】】】】Επιλέγετε τον τύπο

Regular:Η εγγραφή ενεργοποιείται
Detect: Η εγγραφή ξεκινά αν λάβει
σήµατος εικόνας κλπ 
Alarm: Η εγγραφή ενεργοποιείται
διέγερση.  
Προσοχή αυτή η λειτουργία δεν
 
Αποθήκευση αρχείου εικόνας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια
αντίστοιχου µενού (backup) της συσκευής
εξωτερικό σκληρός δίσκος και δεν
αλλά µόνο επιλεγµένων αρχείων
   
   
 Στην οθόνη του µενού Backup που
που έχετε συνδέσει  πρέπει να ορίσετε
καθώς και να ορίσετε την χρονική
Με την επιλογή Remove µπορείτε
εξωτερική µνήµη ενώ µε την επιλογή
 
Πιέζοντας το κουµπί Start θα αρχίσει
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µε τις λειτουργίες του καταγραφικού επιλέξετε την Χειροκίνητη
εγγραφής. H ενεργοποίηση της εγγραφής είτε µέσω Ανίχνευσης

είτε µέσω «Χρονικού προγραµµατισµού» προϋποθέτει σωστή
επιλογές µπορεί να µην ενεργοποιήσουν την εγγραφή σε

ρυθµίσεων παραµέτρων εγγραφή από το κεντρικό µενού

 
ποιο κανάλι αφορούν οι ρυθµίσεις εγγραφής που εφαρµόζονται

λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο σε συσκευές που

σκληρούς δίσκους. Αν ενεργοποιηθεί αυτό το εικονίδιο και στους
αρχεία για µεγαλύτερη ασφάλεια. 

χρονική διάρκεια που θα έχει κάθε αρχεό εικόνας 

χρονικό διάστηµα που θα καταγράφεται εικόνα πριν την

ρυθµίσεις για εγγραφή µε ανίχνευση κίνηση ή Alarm) 

πιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής 

χρονοπρογραµµατισµού  
χειροκίνητα η εγγραφή 

εγγραφής ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχετε επιλέξει

χρονική περίοδο (ή περιόδους) που η εγγραφή θα γίνεται

ανίχνευσης συµβάντος (Alarm) 

τον τύπο «συµβάντος» που θα ενεργοποιεί την εγγραφή

ενεργοποιείται κανονικά τις περιόδους που έχετε επιλέξει.  
αν λάβει εντολή από το σύστηµα ανίχνευσης κίνησης, ή

ενεργοποιείται αν στην αντίστοιχη φυσική είσοδο του καταγραφικού

λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα καταγραφικά. 

εικόνας σε εξωτερική µνήµη USB Flash 
κάποια αρχεία εικόνας σε ένα εξωτερικό αποθηκευτικό
της συσκευής. Προσοχή στο καταγραφικό δεν µπορεί

και δεν είναι δυνατή η αντιγραφή όλου του περιεχοµένου
ρχείων. 

 Backup που εµφανίζεται –αφού έχει αναγνωρίσει η συσκευή
πρέπει να ορίσετε το κανάλι από το οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε

χρονική περίοδο (στα πεδία Start Time & End Time) 
µπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο ώστε να µην αποθηκευτεί
την επιλογή Add  µπορείτε να προσθέσετε αρχεία. 

θα αρχίσει η αντιγραφή των αρχείων. 

την Χειροκίνητη 
µέσω Ανίχνευσης 

προϋποθέτει σωστή επιλογή 
εγγραφή σε µια στιγµή 

µενού επιλέξτε 

εφαρµόζονται. 

συσκευές που έχουν 

και στους 2 δίσκους 

πριν την ένερξη ενός 

 

έχετε επιλέξει. 

γίνεται µέσω 

εγγραφή. 

κίνησης, ή απώλειας του 

καταγραφικού υπάρξει 

αποθηκευτικό µέσω του 
µπορεί να συνδεθεί 

περιεχοµένου του δίσκου 

συσκευή την µνήµη 
αποθηκεύσετε εικόνα 

αποθηκευτεί στην 
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Στην επιλογή Backup  format επιλέγετε
εξωτερική µνήµη. 

 
Ενεργοποίηση εγγραφής µε ανίχνευση

Σηµαντική σηµείωση: Η λειτουργία

και όχι αισθητήρα. Προκειµένου

βάσης ανίχνευσης κίνησης η σωστή

κρίσιµη. Απότοµες µεταβολές του

κλπ είναι πιθανόν να ενεργοποιούν

χώρο εισβολείς 

 
Προσοχή σε περίπτωση που χρησιµοποιείται
ανίχνευσης κίνησης θα πρέπει να
καταγραφικό. 

 
Για να µπείτε στο µενού ρύθµισης

επιλέξτε Alarm>Motion Detect 

 

www.tele.gr 

 

ormat επιλέγετε το τύπο του αρχείου εικόνας που θα αποθηκευτεί

εγγραφής µε ανίχνευση κίνησης 

λειτουργία ανίχνευσης κίνησης βασίζεται σε εξελιγµένο

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η ενεργοποίηση της εγγραφής

η σωστή ρύθµιση όλων των παραµέτρων της είναι

µεταβολές του φωτισµού, φυλλώµατα που κουνιούνται, αντανακλάσεις

ενεργοποιούν την εγγραφή χωρίς να υπάρχουν στον επιτηρούµενο

που χρησιµοποιείται κάµερες IP σε υβριδικό καταγραφικό
πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί τόσο στην κάµερα όσο και στο

ρύθµισης παραµέτρων ανίχνευσης κίνησης από το κεντρικό

 

αποθηκευτεί στην 

εξελιγµένο λογισµικό 

της εγγραφής 

είναι ιδιαίτερα 

, αντανακλάσεις 

 επιτηρούµενο 

καταγραφικό η λειτουργία 
και στο 

κεντρικό µενού 
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Μενού παραµέτρων

Μενού παραµέτρων ανίχνευσης【【【【Channel】】】】Επιλέξτε το κανάλι【【【【Enable】】】】Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο【【【【Sensitivity】】】】Επιλέξτε την ευαισθησία

χαµηλότερη δυνατή) Highest (η υψηλότερη

 

www.tele.gr 

παραµέτρων ανίχνευσης κίνησης σε υβριδκά µοντέλα

ανίχνευσης κίνησης σε µοντέλα που συνδέονται

κάµερες IP (NVR) 

κανάλι στο οποίο ενεργοποιείτε η λειτουργία ανίχνευσης

στο εικονίδιο ενεργοποιείται η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης

την ευαισθησία του λογισµικού ανίχνευσης κίνησης Lowest (

η υψηλότερη δυνατή). . 

 

µοντέλα 

 

συνδέονται µόνο µε 

ανίχνευσης κίνησης.  

ανίχνευσης κίνησης.  

 Lowest (η 
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Σηµαντική σηµείωση: Όσο µεγαλύτερη
ψευδών «συναγερµών». 【【【【Region】】】】Κάντε κλικ στο κουµπί

χωρίζεται σε έναν κάναβο 22X18 
στα οποία θα γίνεται ανίχνευση κίνησης
θα γίνεται ανίχνευση κίνησης 

 【【【【Period】】】】Κάνοντας κλικ στην επιλογή

περιόδους που θα είναι ενεργοποιηµένη

 【【【【Interval】Μόνο ένας συναγερµός

συµβάντα ανίχνευσης κίνησης. 【【【【Alarm output】】】】Ενεργοποιείται【【【【Delay】】】】Μπορείτε να επιβάλετε

θα συνεχίζεται µετά την λήξη του【【【【Record channel】】】】Επιλέγετε

ενεργοποιείται η ανίχνευση κίνησης

 
 

 
 
 
 
Αναπαραγωγή εγγεγραµµένων
  
Η λειτουργία αναπαραγωγής µπορεί

• Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι

• Από το κεντρικό µενού >Record
 

Σηµαντική σηµείωση: Όταν ολοκληρώσετε
Ανίχνευσης κίνησης – ενεργοποίησης
κατάλληλες δοκιµές πως το καταγραφικό
αφήσετε να λειτουργεί χωρίς 
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Όσο µεγαλύτερη είναι η ευαισθησία τόσο µεγαλύτερη είναι

κουµπί [set] για να καθορίσετε την περιοχή ανίχνευσης

 22X18 τετραγωνιδίων . Το κόκκινο ροζ χρώµα δηλώνει
ανίχνευση κίνησης τα λευκά τετράγωνα δηλώνουν περιοχές στις

 

στην επιλογή SET µπορείτε να ορίσετε για κάθε κανάλι

ενεργοποιηµένη η ανίχνευση κίνησης. 

 

συναγερµός προκαλείται ακόµα και αν ανιχνευθούν πολλαπλά

κίνησης.  

Ενεργοποιείται η έξοδος συναγερµού της συσκευής. 

επιβάλετε µια χρονική περίοδο καθυστέρησης κατά την οποία

λήξη του συναγερµού ανίχνευσης κίνησης. 

έγετε τα κανάλια στα οποία θα ενεργοποιείται η εγγραφή

κίνησης. 

εγγεγραµµένων αρχείων 

αναπαραγωγής µπορεί να ενεργοποιηθεί µε 2 τρόπους: 

ποντίκι και από το συνοπτικό µενού επιλέξτε αναπαραγωγή

µενού >Record->Playback 

Όταν ολοκληρώσετε την ρύθµιση των παραµέτρων  
ενεργοποίησης της εγγραφής βεβαιωθείτε κάνοντας 

το καταγραφικό λειτουργεί όπως έχετε επιλέξει, πριν το
χωρίς επιτήρηση. 

είναι η πιθανότητα 

ανίχνευσης. Η εικόνα 

δηλώνει τετράγωνα 
περιοχές στις οποίες δεν 

κανάλι τις χρονικές 

πολλαπλά 

την οποία η εγγραφή 

εγγραφή όταν 

αναπαραγωγή. 

πριν το 
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Για να είναι δυνατή η λειτουργία αναπαραγωγής ο σκληρός δίσκος θα πρέπει να έχει οριστεί σαν 
Read Write . 
 
Όταν επιλέξετε την λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

 
1. Κουµπιά ελέγχου αναπαραγωγής 2. Ένδειξη χρόνου  3. Εικονίδιο 
ενεργοποίησης αναζήτησης αρχείων. 
4. Λίστα αρχείων που έχουν βρεθεί 5. Πληροφορίες για το αρχείο που έχει επιλεχθεί.  
 
Λειτουργίες εικονιδίων ελέγχου αναπαραγωγής 

Εικονίδιο Λειτουργία Εικονίδιο Λειτουργία 

/  
Προσωρινή παύση 
αναπαραγωγή  

Ανάστροφη αναπαραγωγή 

 
Αργή 
αναπαραγωγή 
προς τα εµπρός 

 
Γρήγορη κίνηση προς τα 
εµπρός 

 
Προηγούµενο 
πλαίσιο εικόνας  

Επόµενο πλαίσιο εικόνας 

 
Προηγούµενο 
αρχείο  

Επόµενο αρχείο 

 
Κυκλική 
αναπαραγωγή  

Λειτουργία πλήρους οθόνης 

 
Σταµάτηµα 
αναπαραγωγής 

  

Σηµείωση: Για να είναι δυνατή η λειτουργία ανά πλαίσιο εικόνας προηγούµενος θα πρέπει να 
έχετε ενεργοποιήσει την προσωρινή παύση αναπαραγωγής του αρχείου (PAUSE) 

 

∆ικτυακές ρυθµίσεις 
 
Σηµαντική σηµείωση: Aν και το λογισµικό (ΧΜΕΥΕ) αποµακρυσµένης παρακολούθησης 
του συνοδεύει το καταγραφικό σας υποστηρίζει αποµακρυσµένη παρακολούθηση µέσω 
Cloud αυτή είναι µια δωρεάν προσφερόµενη  υπηρεσία που ανά πάσα στιγµή µπορεί 
να διακοπεί από τον πάροχο της. Για µεγαλύτερη αξιοπιστία πάντα προτείνουµε η 
αποµακρυσµένη σύνδεση να βασίζεται σε κάποιo αξιόπιστο πάροχο υπηρεσία DDNS η 
το καταγραφικό σας να είναι συνδεδεµένο µέσω σταθερής IP στο διαδίκτυο. 
 
Για περισσότερες οδηγίες σχετικά µε την αποµακρυσµένη παρακολούθηση µέσω του 
καταγραφικού σας ανατρέξετε στις οδηγίες που υπάρχουν στην δικτυακή διεύθυνση 
 
 
http://www.tele.gr/PDF4/AHD_GN_AHR_short_manual_gr.pdf 
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Ρυθµίσεις δικτύου 

Από το κεντρικό µενού της συσκευής

συστήµατος【system settings】
Σας προτείνουµε να ορίσετε χειροκίνητα
να λειτουργεί κανονικά στο δίκτυο
192.168.1.10 και πρέπει να την αλλάξετε
συνδέετε η συσκευή.  
Αν θέλετε το καταγραφικό να πάρει
ενεργοποιήσετε την λειτουργία DHCP( 
εγκατάστασης να υποστηρίζει αντίστοιχα

 
Εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος
Για να εµφανιστούν οι πληροφορίες
κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι και ακολουθήστε
πληροφορίες συστήµατος [system information]>version information 
εµφανίζεται ο σειριακός αριθµός
έχει γίνει επιτυχής σύνδεσης της
Xmeye.  Σε αυτό το πεδίο πρέπει
και να µην αναβοσβήνει. 
Επίσης στο πεδίο Status Code
ένδειξη 0. 

 
 
 
 

Ένδειξη επιτυχούς σύνδεσης µε
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συσκευής .【main menu】>επιλέγετε ρυθµίσεις 】>και στην συνέχεια ρυθµίσεις δικτύου 【network setting

ορίσετε χειροκίνητα τις επιθυµητές παραµέτρους δικτύου ώστε
δίκτυο σας. Η  IP που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι
την αλλάξετε ώστε να υπάρχει συµβατότητα µε το δίκτυο

να πάρει αυτόµατα διεύθυνση IP  (δεν προτείνεται) θα πρέπει
λειτουργία DHCP( όπως στην παρακάτω εικόνα) και το ρούτερ

υποστηρίζει αντίστοιχα την λειτουργία. 

 

συστήµατος και απρόσκοπτης σύνδεσης µέσω cloud
πληροφορίες σχετικά µε τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

και ακολουθήστε την παρακάτω «διαδροµή»  "main menu > 
 [system information]>version information Σε αυτή την οθόνη

αριθµός της συσκευής ενώ δίπλα στην ένδειξη  NAT εµφανίζεται
σύνδεσης της συσκευής µε το δίκτυο και µε τον cloud server 

πρέπει να υπάρχει η ένδειξη connection success

Code θα πρέπει να υπάρχει ένα πολυψήφιο αριθµός

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σύνδεσης µε Cloud Server      Ένδειξη µη επιτυχούς σύνδεσης

network settings]. 

δικτύου ώστε η συσκευή 
εργοστάσιο είναι 

το δίκτυο που 

προτείνεται θα πρέπει να 
ρούτερ της 

cloud: 
χαρακτηριστικά της συσκευής 

»  "main menu > 
την οθόνη 
εµφανίζεται αν 

 cloud server του 
success ή Connected 

αριθµός και όχι η 

επιτυχούς σύνδεσης 
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Ρύθµιση αποστολής mail 
 
Προσοχή για να είναι δυνατή η αποστολή mail σε περίπτωση συµβάντος που έχετε επιλέξει από 
την αντίστοιχη λίστα θα πρέπει να έχετε κάποιον ενεργό λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
τα στοιχεία του οποίου θα χρησιµοποιήσετε. 
 

 
 
[SMTP server]:Βάλτε την διεύθυνση ή την IP του mail server στον οποίο έχετε ανοίξει 
λογαριασµό. 
[Port]: Βάλτε την πόρτα που χρησιµοποιεί ο πάροχος τους mail server σας. 
SSL: Ενεργοποιήστε αυτό το εικονίδιο αν ο mail server που χρησιµοποιείτε απαιτεί 
κωδικοποίηση SSL 
 [User Name]: Βάλτε το  όνοµα χρήστη που έχετε ορίσει στον mail server σας (συνήθως η 
διεύθυνση του λογαριασµού mail) 
[Password]: Βάλτε τον κωδικό που χρησιµοποιείτε για να εισέλθετε στον λογαριασµό mail που 
έχετε χρησιµοποιήσει. 
[Sender]: Βάλτε ένα όνοµα  (συνήθως το email του λογαρισµού που έχετε χρησιµοποιήσει) 
[Receiver]: Βάλτε τις διευθύνσεις (mail) αυτών που θα λαµβάνουν τα mail.  
[Title]: Βάλτε έναν τίτλο που θα συνοδεύει τα mail που θα στέλνει η συσκευή.  

 
 
Έξοδος ελέγχου κάµερας PTZ (δεν είναι διαθέσιµη σε όλα τα καταγραφικά) 
 A. Προσοχή το σηµείο (–) πρέπει να είναι κοινό µεταξύ της κάµερας και του 
καταγραφικού προκειµένου να είναι δυνατή η λειτουργία ελέγχου κίνησης της κάµερας. 
 B.  Η γραµµή µεταφοράς του σήµατος PTZ πρέπει να προστατεύεται από υπερτάσεις µε 
τα κατάλληλα εξαρτήµατα προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις. 
Η γραµµή µεταφορά τους σήµατος ελέγχου καλό είναι να τερµατίζεται µε µια αντίσταση 120Ω 
προκειµένου να εξασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες µεταφοράς του. Το σήµα PTZ έχει 
πολικότητα για αυτό το λόγο ο ακροδέκτης Α πρέπει να συνδέεται µε τον αντίστοιχο ακροδέκτη Α 
της κάµερας και ο Β µε τον αντίστοιχο ακροδέκτη Β της κάµερας. 
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Ρύθµιση παραµέτρων επικοινωνίας
 
Μέσα από το κεντρικό µενού >System
επικοινωνίας µε την συνδεδεµένη
παραµέτρους που αναφέρει  ο κατασκευαστής
Αν έχετε υβριδικό µοντέλο και IP
της κάµερας γίνονται στην στήλη
 

 
[Channel] Εισάγετε το κανάλι (είσοδο
[Protocol] Εισάγετε το πρωτόκολλο
της κάµερας. 
[Address] Εισάγετε την διεύθυνση
στις εργοστασιακές ρυθµίσεις της
κάµερας η κάµερα δεν θα ελέγχεται
[Baudrate] Εισάγετε το ρυθµό µεταγωγής
κάµερας.. 
[Data bits] Εισάγετε τον αριθµό που
κατασκευαστή της κάµερας. 
[Stop bits] Εισάγετε τον αριθµό
κατασκευαστή της κάµερας. 
[Parity] Εισάγετε τον αριθµό που
της κάµερας. 
 
Έλεγχος κίνησης κάµερας που
Αφού έχετε συνδέσει τα καλώδια
εξόδου ΑΒ του καταγραφικού και
µενού µπορείτε να ελέγχετε την κίνηση
που θα ακολουθεί αυτόµατα. 
Από το κεντρικού µενού >[system configuration] >[
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επικοινωνίας µε κάµερες PTZ 

System>PTZ Config µπορείτε να καθορίσετε τις παραµέτρους
συνδεδεµένη κάµερα. Στα αντίστοιχα πεδία πρέπει να εισάγετε

αναφέρει ο κατασκευαστής της κάµερας. 
IP (δικτυακή PTZ κάµερα) οι ρυθµίσεις που αφορο

στήλη RS 485. 

 

κανάλι (είσοδο καταγραφικού) που είναι συνδεδεµένη η PTZ
πρωτόκολλο επικοινωνίας που αναφέρετε στο βιβλίο του κατασκευαστή

διεύθυνση που έχει οριστεί στην κάµερα (αναφέρεται στο
ρυθµίσεις της) 1Αν η διεύθυνση που εισάγετε είναι διαφορετική

ελέγχεται. 
ρυθµό µεταγωγής δεδοµένων που αναφέρει ο κατασκευαστής

αριθµό που αναφέρεται στο αντίστοιχο χαρακτηριστικό του

αριθµό που αναφέρεται στο αντίστοιχο χαρακτηριστικό του

αριθµό που αναφέρεται στο αντίστοιχο χαρακτηριστικό του κατασκευαστή

κάµερας που κινείται σε 3 άξονες. PTZ. 
καλώδια ελέγχου κίνηση της κάµερας µε τα αντίστοιχα καλώδια

καταγραφικού και έχετε ρυθµίσεις σωστά τις παραµέτρους ελέγχου
την κίνηση της κάµερας καθώς και να ορίσετε µερικές

>[system configuration] >[PTZ setup] 

τις παραµέτρους 
εισάγετε τις 

αφορούν την κίνηση 

PTZ κάµερα  
του κατασκευαστή 

αναφέρεται στο µενού της ή 
διαφορετική από αυτή της 

κατασκευαστής της 

χαρακτηριστικό του 

χαρακτηριστικό του 

του κατασκευαστή 

αντίστοιχα καλώδια της 
ελέγχου µέσα από το 
µερικές «διαδροµές» 
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[Speed] καθορίζετε την ταχύτητα

[Zoom]  /  ρυθµίζετε την µεγέθυνσης

[Focus]  /  ρυθµίζετε την εστίαση

[Iris]  /  ρυθµίζετε τη την ίριδα
[Hide] Η οθόνη ελέγχου της κίνησης
[Direction control] Ελέγχετε την
[High speed PTZ] Εµφανίζεται σε
της. 
[Set] Μπαίνετε στο λειτουργικό µενού
[Special functions]  
[Preset] Προκαθορισµένα σηµεία
Μέσα από αυτό το υποµενού µπορεί
κάµερα PTZ που ελέγχετε. 
 
Επιλογή προκαθορισµένων σηµείων
Για να ορίσετε µια διαδροµή µε προκαθορισµένα
Πηγαίνετε µε τα κουµπιά κίνηση την
Κάντε κλικ στο πλαίσιο Preset και
Ορίστε την περίοδο που θα παραµένει
κάνετε κλικ στο κουµπί SET για να
Αν θέλετε να διαγράψετε το επιλεγµένο
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ταχύτητα κίνησης της κάµερας 

την µεγέθυνσης της εικόνας (zoom)  

την εστίαση 

την ίριδα της κάµερας 
της κίνησης θα κρυφτεί αν κάνετε κλικ σε αυτή την επιλογή

Ελέγχετε την κίνηση της κάµερα 
Εµφανίζεται σε πλήρη οθόνη η κάµερα και ο «τροχός» ελέγχου

λειτουργικό µενού της κάµερας 

σηµεία 
υποµενού µπορεί να επιλέξετε συγκριµένα σηµεία από τα οποία

προκαθορισµένων σηµείων 
διαδροµή µε προκαθορισµένα σηµεία ακολουθήστε τα παρακάτω

κίνηση την κάµερα στο σηµείο που θέλετε και κάντε κλικ
 Preset και εισάγετε τον αύξοντα αριθµό του σηµείου που έχετε

παραµένει στο επιλεγµένο σηµείο µε την παράµετρο
για να ορίσετε το επόµενο σηµείο. 
επιλεγµένο σηµείο κάντε κλικ στην επιλογή DelPreset

 

επιλογή 

ελέγχου της κίνησης 

τα οποία θα περνά η 

παρακάτω βήµατα 
κάντε κλικ στο κουµπί set 

που έχετε ορίσει. 
ετρο Interval και 

 DelPreset 
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Ανάκληση σηµείων 
 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Page S
κάµερας στην παρακάτω οθόνη
προγραµµατίσει και κάντε κλικ στο

 
 
Κίνηση µεταξύ των σηµείων 
Απαραίτητα προϋπόθεση για να
περισσότερα από 2 σηµεία. 
 
Μέσα από το κεντρικό µενού >System
αυτόµατης περιήγησης µια κάµερας
καταγραφικού. 

 
 
Για να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη
tour  
[interval] Καθορίζεται το χρονικό
παραµένει σε κάθε σηµείο της περιήγησης
[alarm tour] Καθορίζεται το χρονικό
παραµένει σε κάθε σηµείο της περιήγησης
Στα πεδία VIEW ορίζεται τα σηµεία
κάµερα. 
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Switch]  θα µεταβείτε από την οθόνη ελέγχου κίνησης
οθόνη. Στο πεδίο Νο εισάγετε τον αριθµό του σηµείου 
κλικ στο Preset για να µεταβεί η κάµερα στο συγκεκριµένου

 

 
για να είναι δυνατή αυτή η λειτουργία θα πρέπει να έχετε

System>Tour µπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση
κάµερας PTZ που είναι συνδεδεµένη σε ένα κανάλι του

 

αυτόµατη περιήγηση της κάµερας PTZ κάντε κλικ στο εικονίδιο

χρονικό διάστηµα (από 5 έως 120 δευτερόλεπτα) που η κάµερα
της περιήγησης. . 
χρονικό διάστηµα (από 5 έως 120 δευτερόλεπτα) που
της περιήγησης µετά την διέγερση ενός συµβάντος συναγερµού
σηµεία (πρέπει να έχουν προκαθοριστεί) που θα περιηγείται

 

κίνησης της 
 που έχετε 

συγκεκριµένου σηµείο. 

να έχετε επιλέξει 

ενεργοποίηση ενός τύπου 
κανάλι του 

στο εικονίδιο Enable 

που η κάµερα θα 

που η κάµερα θα 
συµβάντος συναγερµού. 

θα περιηγείται κάθε 
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Συνηθισµένα προβλήµατα και πιθανές λύσεις 

01： Η συσκευή δεν λειτουργεί αν και το τροφοδοτικό είναι συνδεδεµένο.  

Ελέγξετε αν ο διακόπτης στο πίσω µέρος της συσκευής είναι σε θέση ΟΝ. 
Ελέγξετε να έχετε κάνει την διαδικασία ενεργοποίησης της συσκευής. 
Ελέγξετε αν χρησιµοποιείτε τον σωστό τροφοδοτικό. 

02：Η συσκευή δεν φορτώνει κανονικά το λειτουργικό 

Πιθανό πρόβληµα στο σκληρό δίσκο  
Αποσυνδέστε το σκληρό δίσκο και επανεκτιµήστε την συσκευή. 
 

03：H συσκευή αργεί να φορτώσει το λογισµικό της κατά την εκκίνηση. 

Η συσκευή χρειάζεται αρκετό χρόνο για να φορτώσει όλο το λειτουργικό της και να µπει 
σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας  
 

04：Το σύστηµα κάνει επαναλαµβανόµενες επανεκκινήσεις. 

Ελέγξετε τον σκληρό δίσκο.  
Ελέγξετε µήπως οι απαιτήσεις τροφοδοσίας των σκληρών δίσκων  ξεπερνούν την 
ικανότητα παροχής ρεύµατος του τροφοδοτικού. 
Ελέγξετε αν το καταγραφικό εκκινεί κανονικά αν αποσυνδέσετε το καλώδιο δικτύου. 
Ελέγξετε πως υπάρχει επαρκής εξαερισµός του καταγραφικού όπως αναφέρεται στις 
οδηγίες χρήσης. 
 
05: Η εικόνα είναι ασπρόµαυρη. 
Ελέγξετε αν έχετε επιλέξει την σωστή χρωµατική κωδικοποίηση ή αν έχετε επιλέξει Auto 
στην επιλογή τηλεοπτικού συστήµατος. 
 

 06：∆εν εµφανίζεται εικόνα στην οθόνη ή η εικόνα είναι ασταθής. 

Ελέγξετε τις συνδέσεις και την ποιότητα του καλωδίου. 
 

07：Τα χρώµατα δεν είναι φυσικά. 

 Ελέγξετε την γείωση των συσκευών. 
Ελέγξετε µήπως υπάρχουν πηγές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κοντά στις κάµερες 
ή το καταγραφικό. 
Αν το πρόβληµα εµφανίζεται µόνο σε ένα κανάλι (είσοδο) αντιµεταθέστε την είσοδο µε 
µια άλλη, αν το πρόβληµα µεταφέρετε υπάρχει βλάβη στην κάµερα ή το καλώδιο 
µεταφοράς του σήµατος. 
 

08：Η εγγραφή και αναπαραγωγή αρχείων εµφανίζει ψηφίδες. 

Οι παράµετροι ποιότητας εγγραφής είναι πολύ χαµηλές. 
Αν εµφανίζεται µόνο σε ένα αρχείο υπάρχει πιθανώς κατεστραµµένη περιοχή στον 
σκληρό δίσκο. 
 
09. Η αποµακρυσµένη σύνδεση µέσω δικτύου δεν είναι δυνατή. 
Αν έχετε επιλέξει λειτουργία cloud ο server του Xmeye  µπορεί να έχει διακόψει 
προσωρινά την λειτουργία του. 
Ελέγξετε πως το  καταγραφικό έχει συγχρονίσει κανονικά µε τον cloud server όπως 
αναφέρεται στην σελίδα  22. 
Απενεργοποιήστε τον τοίχο προστασίας τους ρούτερ σας. 
 


