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Εισαγωγή
Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα 
του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται 
κάρτα Micro SD) για εγγραφή. Είναι ενσωματωμένη με μοναδική τεχνολογία ανίχνευσης 
κίνησης. Η συσκευή εγγραφής εγγράφει αλλά δεν αποθηκεύει δεδομένα αν δεν ανιχνευτεί 
κίνηση. Αν ανιχνευτεί κίνηση, η συσκευή εγγραφής θα ξεκινήσει την αποθήκευση δεδομένων 
3 δευτερόλεπτα πριν την ανίχνευση. Αυτή η τεχνολογία διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει 
απώλεια κίνησης και ότι αποτυπώνονται τα πάντα. Η συσκευή SAS-DVRWCA10 διαθέτει 
τηλεχειριστήριο για εύκολη λειτουργία.

Περιγραφή ρολογιού

1. Σύνδεσμος DC 6 V
2. Ενδείκτης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3. Ενδείκτης ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
4. Έξοδος AV
5. Σύνδεσμος USB
6. Υποδοχή ΚΑΡΤΑΣ Micro SD
7. Μικρόφωνο

8. Κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ
9. Κουμπί ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
10. ΒΟΜΒΗΤΗΣ
11. Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
12. Φακός ΚΑΜΕΡΑ
13. Δέκτης IR RC

 Ρυθμίσεις
1. Συνδέστε το ρολόι στον φορητό υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB. Ενεργοποιήστε τη 

συσκευή.

2. Ανοίξτε τον φάκελο και επιλέξτε το αρχείο DvXSet.exe για είσοδο στις ρυθμίσεις.
Date: Κάντε κλικ στο έτος, τον μήνα και την ημερομηνία για ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε το 
πάνω και κάτω κουμπί βέλους για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων.
Time: Κάντε κλικ στην ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα για ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε 
το πάνω και κάτω κουμπί βέλους για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων.
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Stamp Date Format: Επιλέξτε YY/MM/DD, DD/MM/YY ή 
MM/DD/YY. Χρησιμοποιήστε το κάτω κουμπί βέλους για 
τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων.
Motion Detection Sensitivity: Επιλέξτε την ευαισθησία 
του ανιχνευτή κίνησης από 1 έως 5. Χρησιμοποιήστε το 
κάτω κουμπί βέλους για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων. 
(5 είναι η τιμή της πιο ευαίσθητης ρύθμισης, συνιστάται 
η τιμή 3).
Light Frequency (Hz): Επιλέξτε τη συχνότητα φωτός για 
τη χώρα σας. Για παράδειγμα, για την Ευρώπη είναι 50 Hz: 
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 60 Hz. Χρησιμοποιήστε 
το κάτω κουμπί βέλους για επιλογή.
Image Quality: Επιλέξτε την ποιότητα εγγραφής, High-
HD, Standard ή Low VGA. Χρησιμοποιήστε το κάτω 
κουμπί βέλους για επιλογή.
Overwrite: Αν η κάρτα SD πρέπει να επανεγγραφεί όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος, 
τότε επιλέξτε ΟΝ. Αν δεν προτιμάτε την επανεγγραφή, τότε επιλέξτε OFF. Χρησιμοποιήστε 
το κάτω κουμπί βέλους για επιλογή.
Bell: Όταν θέλετε να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο, πατήστε το κουμπί στο 
τηλεχειριστήριο ή τον ανιχνευτή κίνησης και στη συνέχεια, επιλέξτε ON. Αν όχι, επιλέξτε 
OFF. Χρησιμοποιήστε το κάτω κουμπί βέλους για επιλογή.
Μετά τη διαμόρφωση όλων των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο στοιχείο SAVE και στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ που βρίσκεται στην πίσω μεριά της κάμερας για 3 
με 5 δευτερόλεπτα για την αποθήκευση στον ανιχνευτή κίνησης.

Εγκατάσταση ρολογιού
1. Βρείτε την επιθυμητή θέση για το ρολόι, 

κοντά σε έναν τοίχο. Το συνιστώμενο ύψος 
είναι γύρω στα 2 μέτρα.
Σημείωση: η κάμερα τοποθετείται στο 
εσωτερικό του ρολογιού με γωνία 17 
μοιρών προς τα κάτω. Η πρόσοψη της 
γωνίας του φακού είναι 45 μοίρες.

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC/DC.
Σημείωση: Εμφανίστε τα εγγεγραμμένα 
αρχεία μετά την εγκατάσταση για να 
καθορίσετε αν το ύψος και η γωνία της 
εγκατάστασης της πρόσοψης πληροί τις 
προϋποθέσεις.
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Λειτουργία
1. Εισάγετε μια μπαταρία 

AA 1,5 V στο διαμέρισμα 
μπαταριών του ρολογιού.

Ρυθμίστε την ώρα με 
τον τροχό ρύθμισης.

2. Εισάγετε μια κάρτα Micro 
SD Card (μεγ. 32 GB).

3. Εισάγετε το τροφοδοτικό 
στον σύνδεσμο DC και σε 
μια πρίζα. Ενεργοποιήστε 
τη συσκευή. Ο ενδείκτης 
λειτουργίας και ανίχνευσης 
ανάβει.

4. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης (ή για να χρησιμοποιήσετε 
το τηλεχειριστήριο), πιέστε το κουμπί ανίχνευσης της λειτουργίας ανίχνευσης κίνησης. 
Ο ενδείκτης θα ανάψει μερικές φορές και στη συνέχεια, θα σβήσει. Όταν ανιχνεύεται 
κίνηση, τότε ανάβει ο ενδείκτης αναμονής. Για τη διακοπή της λειτουργίας, πατήστε ξανά 
το κουμπί ανίχνευσης. Ο ενδείκτης αναμονής θα ανάψει ξανά. Οι δύο ήχοι υποδεικνύουν 
ότι η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Ένας ήχος υποδεικνύει ότι η λειτουργία 
απενεργοποιείται.

5. Με το τηλεχειριστήριο μπορούν να λειτουργήσουν και οι διαφορετικές λειτουργίες της 
συσκευής.
A. Ξεκινήστε την μη αυτόματη εγγραφή 

(η ανίχνευση κίνησης απενεργοποιείται και 
ο ανιχνευτής κίνησης θα εγγράφει συνεχώς 
έως ότου πατηθεί το κουμπί διακοπής)

B. Διακοπή της μη αυτόματης εγγραφής
C. Ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης
D. Απενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης
Σημείωση: το τηλεχειριστήριο έχει υπέρυθρη 
μετάδοση που σημαίνει ότι πρέπει να στρέψετε 
το τηλεχειριστήριο προς το ρολόι για να 
λειτουργήσει. 

6. Το ρολόι ξεκινάει την εγγραφή 3 δευτερόλεπτα πριν ανιχνευτεί κίνηση και 
15 δευτερόλεπτα μετά από την τελευταία ανίχνευση με ελάχιστο χρόνο εγγραφής 
18 δευτερολέπτων. Όταν ανιχνεύεται κίνηση, ο ανιχνευτής κίνησης θα εγγράφει συνεχώς. 
Ο χρόνος εγγραφής όλων των αρχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
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7. Το ρολόι μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε 
μια οθόνη ή σε μια τηλεόραση για ζωντανή 
προβολή ή αναπαραγωγή. Χρησιμοποιήστε 
το καλώδιο AV για σύνδεση (AV OUT) και τον 
προσαρμογέα AC/DC. Όταν συνδεθεί σε μια 
οθόνη ή τηλεόραση, οι ακόλουθοι ενδείκτες 
μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη.
A. Ο ανιχνευτής κίνησης εγγράφει
B. Ανιχνευτής κίνησης
C. Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
D. Ώρα εγγραφής

8. Για αναπαραγωγή ή μεταφορά αρχείων, συνδέστε το ρολόι με ένα καλώδιο USB σε έναν 
υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή. Θέστε σε λειτουργία το ρολόι. Ανοίξτε τον φάκελο 
για προβολή των αρχείων. Ανοίξτε τον φάκελο VIDEO για να αναπαράξετε τις εγγραφές ή 
για να αντιγράψετε/διαγράψετε τα αρχεία (για την αναπαραγωγή των αρχείων, απαιτείται 
συσκευή αναπαραγωγής που υποστηρίζει αρχεία AVI).

Προδιαγραφές
•	 Ανάλυση: 2 Mega pixel, Real 1280 x 720
•	 Μορφή βίντεο: AVI, 30 FPS με ήχο
•	 Ώρα εγγραφής: 2 GB για 50 λεπτά βίντεο 1280 x 720, 2 GB για 110 λεπτά 

720 x 480 βίντεο
•	 Φακός κάμερας: 3 mm/720 TVL
•	 Γωνία θέασης: 45°
•	 Υποστηριζόμενη κάρτα SD: Μεγ. 32 GB (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD)
•	 Μέγεθος αρχείου βίντεο: 38 MB/min σε ανάλυση1280 x 720, 18 MB/min σε 

ανάλυση 720 x 480
•	 Θύρα USB: 2.0
•	 Έξοδος AV: 3,5 mm
•	 Χρόνος προ-εγγραφής: 3 δευτερόλεπτα
•	 Τηλεχειριστήριο απόστασης: 10 μέτρα
•	 Τροφοδοσία ισχύος: 6 V/800 mA (για κάμερα και DVR)
•	 Μπαταρία: 1x AA 1,5 V (για το ρολόι, δεν συμπεριλαμβάνεται) 
•	 Διαστάσεις: 363 x 45 mm
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Προφυλάξεις ασφαλείας
This product should ONLY be opened by an authorised technician when service is required.
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. 
Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Συντήρηση:
Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με στεγνό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

Εγγύηση:
Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω 
εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

Γενικά:
Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες 
προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Προσοχή:
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα 
συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε και παρέχεται σε συμμόρφωση με το σύνολο των αντίστοιχων κανονισμών και οδηγιών που ισχύουν 
για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμορφώνεται με το σύνολο των ισχυουσών προδιαγραφών και κανονισμών 
της χώρας διάθεσης.
Επίσημη τεκμηρίωση διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τα εξής: Δήλωση Συμμόρφωσης 
(και ταυτότητα προϊόντος), Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού, έκθεση δοκιμής προϊόντος.

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για υποστήριξη:

από τον ιστότοπο: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: service@nedis.com

Τηλεφωνικά: +31 (0)73-5993965 (κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, ΟΛΛΑΝΔΙΑ


