
 

 

 

Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ του υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ- 
Καταγραφισ 

4 ι 8 καμερών U.F.S All in 1 
 

 

 

Θφρεσ ςτο πίςω τμιμα του καταγραφικοφ 

 

 

 

 

 

 

Κφρα τροφοδοςίασ 

Κφρα USB 

Κφρα VGA 

Κφρα HDMI 

Κφρα 

Ethernet 

Κεραίεσ 

Αςφρματθσ 

Σφνδεςθσ 

IR νυχτερινισ λιψθσ 

Κεραία Αςφρματθσ 

Σφνδεςθσ 

 

 
 



 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αποςυςκευαςία– Ενεργοποίθςθ ................................................................................... 1 

α.  Ζλεγχοσ υλικών ............................................................................................................................... 1 

β.  Σρόποι ςφνδεςθσ ............................................................................................................................. 1 

γ.  φνδεςθ με Σθλεόραςθ νζασ τεχνολογίασ ι/ και Μόνιτορ ........................................................... 1 

δ. Ενεργοποιιςθ υςτιματοσ ............................................................................................................. 1 

2.  Δοκιμι υςτιματοσ ...................................................................................................... 2 

3. Σοποκζτθςθ καμερών- καταγραφικοφ ςτο επικυμθτό ςθμείο ....................................... 2 

4. φνδεςθ υςτιματοσ με Κινθτό- Σάμπλετ- Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop ................. 2 

α.  φνδεςθ με Κίνθτο (smartphone)- Tablet ....................................................................................... 2 

β.  Σαχεία φνδεςθ με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop ................................................................... 4 

γ.  φνδεςθ με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop ςτο ίδιο δίκτυο internet ...................................... 5 

δ.  Απομακρυςμζνθ φνδεςθ με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop (διαφορετικό δίκτυο internet) 

(Με ςφνδεςθ καταγραφικοφ- οκόνθσ) .................................................................................................... 7 

ε.  Χριςθ ςε ςφνδεςθ με Οκόνθ .......................................................................................................... 9 

ςτ. Επανακωδικοποίθςθ Καμερών- Διαγραφι ............................................................................. 10 

5. Βαςικζσ Οδθγίεσ Λειτουργίασ ..................................................................................... 11 

α.  Αναπαραγωγι αρχείου εικόνασ (Playback) ................................................................................. 11 

β. Αποκικευςθ αρχείων εικόνασ ςε εξωτερικό USB memory disk (ζωσ 32Gb) .............................. 11 

γ.  Καταγραφι ανεξαρτιτωσ χρονοπρογραμματιςμών .................................................................. 11 

6. Μενοφ Ενεργειών ....................................................................................................... 12 

7. Ρυκμίςεισ υςτιματοσ ................................................................................................ 12 

α.  Διαμόρφωςθ (Format) δίςκου ...................................................................................................... 12 

β. Ρυκμίςεισ εγκατάςταςθσ καμερών .............................................................................................. 13 

γ.  Ρυκμίςεισ Ημερομθνίασ- Ώρασ ..................................................................................................... 13 

δ.  Ειςαγωγι κωδικοφ πρόςβαςθσ .................................................................................................... 13 

ε.  Ρυκμίςεισ Χρθςτών- Κωδικών πρόςβαςθσ .................................................................................. 13 

ςτ. Ρυκμίςεισ Καταγραφισ Video .................................................................................................. 14 

η. Ρφκμιςθ ειδοποίθςθσ ςτο smartphone ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ .......................................... 14 

θ.  Ρφκμιςθ λειτουργίασ REPEATER ................................................................................................... 15 

κ.  Ρφκμιςθ Ειδοποίθςθσ μζςω email (Gmail) ................................................................................... 15 

ι. Επαναναφορά εργοςταςιακών ρυκμίςεων (Factory setting) ..................................................... 16 

ια. Επαναναφορά κωδικοφ ............................................................................................................ 16 

8. Σοποκζτθςθ δίςκου ςτο καταγραφικό ........................................................................ 17 



 

1 

 

1. Αποςυςκευαςία– Ενεργοποίθςθ  
 

α.  Ζλεγχοσ υλικών  
 

  Κατά τθν διάρκεια τθσ αποςυςκευαςίασ του πακζτου, κα πρζπει να ελζγξετε τα 
παρακάτω: 

 Οι κεραίεσ αςφρματθσ επικοινωνίασ μεταξφ καταγραφικοφ (2 μαφρεσ) και καμερϊν 
(1 λευκι) δεν είναι ςπαςμζνεσ. 

 Υπάρχει ξεχωριςτό τροφοδοτικό για το καταγραφικό και τισ κάμερεσ 
 

β.  Σρόποι ςφνδεςθσ 

 
  Το ςφςτθμα ςασ προςφζρει τθν δυνατότθτα να ζχετε εικόνα ςε διαφορετικζσ 
ςυςκευζσ: 
  (1) Τθλεόραςθ νζασ τεσχνολογίασ (με είςοδο HDMI) 
  (2) Mόνιτορ (με είςοδο HDMI ι VGA) 
  (3) Κίνθτό Smartphone Android ι IOS και Tablet 
  (4) Θλεκτρονικό Υπολογιςτι- Λάπτοπ ςτον ίδιο χϊρο 
  (5) Θλεκτρονικό Υπολογιςτι- Λάπτοπ απομακρυςμζνα 
 

γ.  φνδεςθ με Σθλεόραςθ νζασ τεχνολογίασ ι/ και Μόνιτορ  
 
  Το καταγραφικό διακζτει εξόδουσ αναλογικισ εικόνασ (VGA) και ψθφιακισ εικόνασ 
(HDMI). 
  Για να πραγματοποιιςετε ςφνδεςθ με οκόνθ τθλεόραςθσ νζασ τεχνολογιάσ (επίπεδεσ 
τθλεοράςεισ με είςοδο HDMI) ι με μόνιτορ που διακζτει είςοδο HDMI, κα χρειαςτείτε καλώδιο HDMI 
(ψθφιακισ εικόνασ) το οποίο και κα ςυνδζςετε ςτθν κφρα HDMI του καταγραφικοφ (βλεπε εικόνα ςτθν 
πρϊτθ ςελίδα). 
   Ομοίωσ για να πραγματοποιιςετε ςφνδεςθ με μόνιτορ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με 
είςοδο αναλογικισ εικόνασ VGA, ςυνδζεται το καλϊδιο VGA ςτθν αντίςτοιχθ κφρα (βλεπε εικόνα ςτθν 
πρϊτθ ςελίδα). 
 

δ. Ενεργοποιιςθ υςτιματοσ 
 

Το ςφςτθμα ςυνδυάηει τρεισ δυνατότθτεσ που το κάνουν ιςχυρό ςε ςχζςθ με τα 
αντίςτοιχα ενςφρματα:  

 Ευκολία ςτθν εγκατάςταςθ, αφοφ δεν υπάρχουν καλώδια, άρα και όχι κίνδυνοσ να 
κοπεί καλϊδιο μεταφοράσ εικόνασ. 

 Το αςφρματο δίκτυο είναι εςωτερικό και λειτουργεί ανεξάρτθτα εάν υπάρχει 
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (internet) 

 Ο ςυντονιςμόσ μεταξφ καμερϊν- καταγραφικοφ γίνεται αυτόματα και ο χριςτθσ 
παρακολουκεί εποπτικά τθν διαδικαςία. 
 

Οι ενζργειεσ που εκτελείτε είναι οι παρακάτω: 
 

  Συνδζετε ςτο καταγραφικό το ποντίκι ςτθν κφρα USB, το τροφοδοτικό ςτθν κφρα 
τροφοδοςίασ και τθν οκόνθ ςτθν κφρα VGA ι HDMI (αναλόγωσ το καλϊδιο ειςόδου εικόνασ τθσ 
οκόνθσ).  

Συνδζετε το τροφοδοτικό ςτθν κφρα τροφοδοςίασ (ζνα από τα δφο λευκά καλϊδια 
που προεκτείνονται από τθν κάμερα). Συνδζετε τα τροφοδοτικά των καμερϊν με τθν παροχι ρεφματοσ. 
Ζπειτα, ςυνδζετε το τροφοδοτικό του καταγραφικοφ με τθν τροφοδοςία. Κα ακοφςετε ζνα ςφντομο ιχο 
(beep) και αναμζνετε περίπου 2- 3 λεπτά για τθν πρϊτθ εκκίνθςθ. 
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2.  Δοκιμι υςτιματοσ 
  

Μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του καταγραφικοφ, εμφανίηεται μινυμα λάκουσ ότι δεν είναι 
ςυνδεδεμζνο το καλϊδιο του διαδικτφου. Θ ςφνδεςθ μπορεί να γίνει είτε τϊρα είτε αργότερα, όταν κα 
κάνετε ςφνδεςθ με το smartphone και τον θλεκτρονικό υπολογιςτι. Ρατάμε ΟΚ ανεξαρτιτωσ απο τθν 
ενζργεια. 

Αμζςωσ, εμφανίηεται απευκείασ εικόνα από τισ κάμερεσ. Στο άνω δεξιά τμιμα τθσ εικόνασ 
κάκε κάμερασ, εμφανίηεται το αςφρματο ςιμα ςφνδεςθσ τθσ κάκε κάμερασ με το καταγραφικό:  

 
Θ παραπάνω ζνδειξθ είναι χριςιμθ για τον ζλεγχο τθσ ορκισ τοποκζτθςθσ τθσ κεραίασ τθσ 

κάκε κάμερασ (κάκετθ κζςθ) ι/και για ζλεγχο απαίτθςθσ επζκταςθσ ςιματοσ λόγω απόςταςθσ ι 
εμποδίων (επζκταςθ με  χριςθ τθσ λειτουργίασ repeater που αναλφεται  παρακάτω). 

 

3. Σοποκζτθςθ καμερών- καταγραφικοφ ςτο επικυμθτό ςθμείο  
 

Η διαδικαςία τθσ τοποκζτθςθσ γίνεται αφοφ βεβαιώκείτε ότι θ αςφρματθ μετάδοςθ εικόνασ 
από τισ κάμερεσ ςτο καταγραφικό είναι κανονικι. 

 
 Αφοφ επιλζξετε το ςθμείο που επικυμείτε να τοποκετιςετε τισ κάμερεσ και το καταγραφικό, 

πριν το άνοιγμα των οπϊν τοποκζτθςθσ ςτον τοίχο, ςυνδζετε τισ παραπάνω ςυςκευζσ με τθν 
τροφοδοςιά. Αφοφ βεβαιωκείτε ότι ζχετε εικόνα από όλεσ τισ κάμερεσ, απενεργοποιείτε τισ κάμερεσ 
από τθν τροφοδοςία, ανοίγετε τισ επιτοίχιεσ οπζσ τοποκζτθςθσ, τισ βιδϊνετε ςτα επιλεχκζντα ςθμεία 
και ςυνδζετε τα τροφοδοτικά τουσ ςτθν πρίηα. Θ κεραία των καμερϊν μετά τθν εγκατάςταςθ κα πρζπει 
να βρίςκεται ΠΑΝΣΑ ςε κάκετθ κζςθ (ςε οποιαδιποτε άλλθ κζςθ, το αςφρματο ςιμα μειϊνεται 
αιςκθτά ι θ κάμερα ενδζχεται να μθν δϊςει εικόνα). 

 
 ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει εικόνα από κάποια από τισ κάμερεσ, είτε αλλάηετε κζςθ τθσ 
κάμερασ, είτε κάνετε τθν διαδικαςία αναμετάδοςθσ καμερών REPEATER, που αναγράφεται παρακάτω. 
 
 Οι κάμερεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ να λειτουργοφν ςε εςωτερικοφσ- εξωτερικοφσ χϊρουσ. Για τθν 
επζκταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των καμερών, κα πρζπει να εγκαταςτακοφν ςε ςθμεία όπου 
προςτατζυονται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (άμεςθ θλιακι ακτινοβολία, βροχι, αζρασ).   
 
 Θ τοποκζτθςθ του καταγραφικοφ γίνεται ςε οποιοδιποτε ςθμείο εςείσ επικυμείτε (κρυφό ι 
εμφανζσ). Ρροτείνεται να βρίςκεται κοντά ςτο router τθσ ςφνδεςθσ internet για να μθν χρειαςτείτε 
μεγαλφτερο καλϊδιο Ethernet από αυτό που παρζχεται ςτο πακζτο για τθν ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ 
ςτο διαδίκτυο για απομακρυςμζνθ διαχείριςθ.  
 
 Επίςθσ, για μεγαλφτερθ απόδοςθ του αςφρματου δικτφου και τθν αποφυγι μεγάλων 
αποςτάςεων που προκαλοφν εξαςκζνθςθ του αςφρματου ςιματοσ, προτείνεται να βρίςκεται ςτο 
κζντρο του χϊρου ςασ. 
 

4. φνδεςθ υςτιματοσ με Κινθτό- Σάμπλετ- Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop  
 

α.  φνδεςθ με Κίνθτο (smartphone)- Tablet  
 
  (1) Κατεβάηετε από το Google Play/ App Store τθν δωρεάν εφαρμογι IP Pro 3. Θ 
εφαρμογι απαιτεί κατ ελάχιςτο ΛOS 10 ι Android 4.4.  
 

(2) Ανοίγετε τθν εφαρμογι και ςτθν οκόνθ ειςόδου επιλζξτε Register. Στθν 
επόμενθ οκόνθ κα ηθτθκεί Εmail για εγγραφι. Ρλθκτρολογείτε  ζνα ζγκυρο Email και επιλζγετε 
Confirm.  Θ εφαρμογι κα αποςτείλει αυτόματα ςτο δθλωκζν Email κωδικό επαλικευςθσ (verification 
code) που ιςχφει για 60 δευτερόλεπτα. Ρλθκτρολογείτε τον παραπάνω κωδικό ςτο πλαίςιο Verification 
code και ζπειτα πλθκτρολογείτε ζναν επικυμθτό κωδικό πρόςβαςθσ  ςτα πλαίςια password και Confirm 
password .Τζλοσ, επιλζξτε Confirm. 
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(3) Μετά τθν επιτυχι εγγραφι, θ εφαρμογι επιςτρζφει ςτθν οκόνθ 
ειςόδου, όπου πλθκτρολογείτε το Email και τον κωδικό πρόςβαςθσ που ζχετε δθλϊςει κατά 
τθν εγγραφι. 

(4) Επιλζγετε το ςφμβολο + για ειςαγωγι νζασ ςυςκευισ.  

(5) Επιλζγετε το κάτω πλαίςιο (Kit) 

(6) Αφοφ ζχετε ιδθ ςυνδζςει τo καταγραφικό με τθν τροφοδοςία 

ρεφματοσ και με το καλϊδιο ethernet, κα εμφανιςτεί ο κωδικόσ ID του καταγραφικοφ.  

(7) Επιλζγετε το ID και το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ειςάγετε αυτόματα.  
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β.  Σαχεία φνδεςθ με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop  
 
  (1) Κατεβάηετε το πρόγραμμα Esee Cloud για υπολογιςτι και εκτελείτε 
εγκατάςταςθ. 
  (2) Πταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ, ανοίγετε το πρόγραμμα και κα ηθτθκεί 
κωδικό πρόςβαςθσ. Χωρίσ να πλθκτρολογιςετε κάτι, πατάτε LOGIN 
  (3) Επιλζγετε το πλαίςιο Add  ςτο άνω δεξί τμιμα τθσ οκόνθσ. 
  (4) Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, επιλζγετε Cloud ID και ςυμπλθρϊνετε το 
Cloud ID του καταγραφικοφ (ο αρικμόσ που εμφανίηεται όταν ςυνδζετε το ςφςτθμα με smartphone- 
tablet), τον μζγιςτο αρικμό των καμερϊν (Number of channels- 4 ι 8)  και προαιρετικά τθν επικυμθτι  
ονομαςία του ςυςτιματοσ (Device Name). Τζλοσ, πατάτε Finish. 
  (5) Στο device list ςτο δεξί τμιμα, εμφανίηεται το ςφςτθμα. Με διπλί αριςτερό 
κλικ, εμφανίηονται και οι κάμερεσ. Επιλζγοντασ με διπλό αριςτερό κλικ πάνω ςε κάκε μία κάμερα, θ 
κάμερα ςυνδζετε με το παράκυροι που ζχετε επιλζξειζχετε εικόνα ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο. 
  (6) Επιλζγοντασ PTZ control,  εμφανίηεται επιλογι οριηόντιασ- κάκετθσ κίνθςθσ 
καμερϊν (Pan and Tilt). Επιλζγοντασ τθν, εμφανίηεται παράκυρο επιλογισ κινιςεων, όπου μετακινείται 
τθν κάμερα που ζχετε επιλζξει. 
 

 
 
 
 
 

 

Αναπαραγωγι 

αρχείων 

εικόνασ 

Λιψθ εικόνασ 

ςτον 

Υπολογιςτι 

υκμίςεισ χριςτθ 

(φάκελοι αποκικευςθσ 

αρχείων καταγραφισ, 

ϊρα κλπ) 

υκμίςεισ 

αςφάλειασ 

(ειςαγωγι νζων 

χρθςτϊν, αλλαγι 

κωδικοφ πρόςβαςθσ 

ςυςτιματοσ κλπ) 

Αρικμόσ 

παρακφρων 

Επεξεργαςία ςτοιχείων 

καταγραφικοφ (αλλαγι 

ονομαςίασ, κωδικοφ 

πρόςβαςθσ ςε περίπτωςθ που 

ζχει αλλάξει, αρικμόσ 

καναλιϊν κλπ) 

Αποςφνδεςθ 

καμερϊν από 

παράκυρα  

Χειροκίνθτθ 

εγγραφι 

εικόνασ ςτον 

Υπολογιςτι 

Σφνδεςθ 

κάμερασ ςε 

παράκυρο 

Ρλιρθσ 

οκόνθ 

Ιχοσ από 

χϊρο 
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γ.  φνδεςθ με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop ςτο ίδιο δίκτυο internet 

 
(1)  Ζχοντασ ςυνδεδεμζνο το καταγραφικό με οκόνθ τθλεόραςθσ/μόνιτορ, ςυνδζετε το 

καταγραφικό με το router του internet μζςω του καλωδίου Ethernet. 
(2)  Ρατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ/μόνιτορ , 

εμφανίηεται το γριγορο μενοφ του ςυςτιματοσ. Επιλζγουμε με τον δείκτθ του ποντικιοφ τθν τρίτθ 
επιλογι (system setup). 

(3)  Μεταβαίνουμε ςτθν 3
θ
 καρτζλα (Network Setup) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(4)  Επιλζγουμε τθν 1
θ
 καρτζλα (Network Setup) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(5) Ελζγχουμε ότι το ςφςτθμα είναι ONLINE και ότι θ κατάςταςθ τθσ ςφνδεςθσ είναι 
υγιισ (Healthy)  για το ςφςτθμα. Επίςθσ, ςθμειώνουμε τθν διζυκυνςθ IP (IP address) του ςυςτιματόσ 
μασ (192.168.X.XXX)  

 
(6)  Ανοίγετε τον περιθγθτι ςασ και πλθκτρολογείτε τθν διζυκυνςθ IP (IP address) 

που ςθμειϊςατε πρότερα. 
(7)  Κα εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα 

 

Ρλθκτρολογείτε το 
όνομα χριςτθ 
(εργοςταςιακόσ 
Admin) και χωρίσ να 
πλθκτρολογιςετε 
κωδικό, πατιςτε 
Login. 
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Μετά τθν επιτυχι είςοδο κα εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ. 

 
 
  (8) φκμιςθ Ροιότθτασ Εικόνασ ςε Κανονικι Ανάλυςθ (SD) ι ςε Υψθλι Ανάλυςθ (ΘD) 
 
 Θ ρφκμιςθ ποιότθτασ εικόνασ γίνεται με ςκοπό τθσ εξιςορρόπθςθ ποιότθτασ και 
ταχφτθτασ αναμετάδοςθσ εικόνασ ςε Θλεκτρονικό Υπολογιςτι- Laptop και ςε κινθτό, κυρίωσ όταν θ 
ταχφτθτα τθσ ςφνδεςθσ διαδικτφου (Internet) είναι χαμθλι και δεν μπορεί να υποςτθρίξει τθν 
ταυτόχρονθ αναμετάδοςθ εικόνασ υψθλισ ανάλυςθσ 4 ι 8 καμερϊν. 

Επιλζγοντασ το 2
ο
 εικονίδιο κάτω αριςτερά , εμφαν ίηονται οι ρυκμίςεισ ςυςτιματοσ. 

 

 
Για να βελτιςτοποιιςετε τθν ταχφτθτα του ςυςτιματοσ ςτθν μεταφορά εικόνασ, 

επιλζγετε τθν καρτζλα Main stream και τροποποιείτε τθν ρφκμιςθ Bitrate Rate ςτα 512Kbps.  

 

 

Οριηόντια- 

κάκετθ 

Κίνθςθ 

καμερών  

Σφνδεςθ 

κάμερασ ςε 

παράκυρο 

Διπλό 

Αριςτερό 

κλικ για 

ςφνδεςθ 

κάμερασ ςε 

παράκυρο  
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Ζπειτα κάνετε το ίδιο ςτθν καρτζλα Sub stream αλλάηοντασ τθν τιμι του Bitrate Rate 

ςε 128Kbps. Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται θ ιςορροπία μεταξφ ποιότθτασ εικόνασ και ταχφτθτασ 
μεταφοράσ τθσ. 

 
δ.  Απομακρυςμζνθ φνδεςθ με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop (διαφορετικό δίκτυο 

internet) (Με ςφνδεςθ καταγραφικοφ- οκόνθσ) 
 

(1) Ανοίγετε τον Internet explorer (Δεν λειτουργεί με άλλο περιθγθτι).  
 

  (2) Μεταβαίνετε ςτθν ςελίδα  www.e-seenet.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Ρλθκτρολογείτε τον κωδικό του ςυςτιματοσ Cloud ID (εάν δεν ζχετε ςυνδζςει ςτο 
IP Pro 3 όπου φαίνεται κατά τθν ειςαγωγι, βρίςκεται ςτο κάτω δεξιά μζροσ τθσ οκόνθσ- monitor όπου 
βλζπουμε τισ κάμερεσ) , το όνομα χριςτθ (εργοςταςιακόσ Admin) και χωρίσ πλθκτρολόγθςθ κωδικοφ, 
πατιςτε Login. Κα εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα: 
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 (4) Το πρόγραμμα κα ςασ ηθτιςει τθν εγκατάςταςθ πρόςκετου για τθν ορκι λειοτυργίασ τθσ. 

Ρατιςτε πάνω ςτο μινυμα που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ και ζπειτα τθν επιλογι Να επιτρζπεται 

(Allow) που κα εμφανιςτεί ςτο κάτω δεξί τμιμα τθσ οκόνθσ. 

Διπλό 

Αριςτερό 

κλικ για 

ςφνδεςθ 

κάμερασ ςε 

παράκυρο  

φνδεςθ 

όλων των 

καμερών ςε 

αντίςτοιχα 

παράκυρα  
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ε.  Χριςθ ςε ςφνδεςθ με Οκόνθ 
 

 
 

(1) Μετά τθν ςφνδεςθ του καταγραφικοφ με τθν οκόνθ με VGA ι HDMI, κα ζχετε 
τθν παραπάνω εικόνα. 

(2) Ρατϊντασ διπλό αριςτερό κλικ πάνω ςε οποιαδιποτε κάμερα, εμφανίηεται ςε 
πλιρθ οκόνθ. Με τθ ροδζλα του ποντικιοφ μπορείτε να αλλάξετε κάμερα χωρίσ να εξζλκετε από τθν 
πλιρθ οκόνθ.  

(3) Ρατϊντασ δεξί κλικ οπουδιποτε, εμφανίηεται το μενοφ λειτουργίασ. 
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(4) Ρατϊντασ αριςτερό κλικ ςε παράκυρο κάμερασ, εμφανίηονται επιλογζσ 
λειτουργίασ κάμερασ  ςτο κάτω τμιμα του παρακφρου 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
ςτ. Επανακωδικοποίθςθ Καμερών- Διαγραφι 

 . 
Σε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμισ δεν ζχετε απευκείασ εικόνα από 

κάποια κάμερα, χρειάηεται να κάνετε επανακωδικοποίθςθ. Θ επανακωδικοποίθςθ γίνεται πολφ εφκολα 

απευκείασ πατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ και επιλζγοντασ από το μενοφ τθν  

12
θ
 επιλογι (wifi add). H διαδικαςία ειςαγωγισ είναι ςυτόματθ και οι κάμερεσ κα εμφανιςτοφν ςτθν 

οκόνθ μετά από περίπου 3 λεπτά. 

  Σε περίπτωςθ που κάποια από τισ κάμερεσ δεν ειςαχκεί αυτόματα μζςω αςυρμάτου 
δικτφου, ςυνδζετε τθν κάμερα ςτο ςφςτθμα ενςφρματα χρθςιμοποιϊντασ καλϊδιο Ethernet 
(περιλαμβανεται ςτθ ςυςκευαςία) και  επιλζγετε από το μενοφ τθν 2

θ
 επιλογι (video manage). Το 

ςφςτθμα μεταβαίνει ςτθν παρακάτω οκόνθ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άνοιγμα μικροφϊνου 

κάμερασ για 

ενεργοποίθςθ ιχου από 

τον χϊρο 

 

Στον πάνω πίνακα επιλζγετε το 
Match code και μετά από 
περίπου 3 λεπτά εμφανίηεται θ 
κάμερα που ζχετε επιλζξει. Τθν 
επιλζγετε με διπλό αριςτερό κλικ 
και θ κάμερα ειςάγετε ςτον κάτω 
πίνακα όπου φαίνονται οι 
ςυνδεδεμζνεσ κάμερεσ. 
Για διαγραφι κάμερασ που δεν 
επικυμείτε να βρίςκεται ςτο 
ςφςτθμα, επιλζγετε ςτον κάτω 
πίνακα Delete 

  

υκμίςεισ 

χρωμάτων 

Πριηόντια- κάκετθ 
κίνθςθ κάμερασ  

(Pan and Tilt) 
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5. Βαςικζσ Οδθγίεσ Λειτουργίασ 
 

α.  Αναπαραγωγι αρχείου εικόνασ (Playback) 

 
Μπορείτε να ανατρζξετε ςε οποιοδιποτε ςθμείο αρχείου εικόνασ που ζχει 

καταγραφεί με πολφ εφκολο τρόπο, εφόςον το ςθμείο βρίςκεται εντόσ του χρονοπρογραμματιςμοφ 
καταγραφισ (υκμίςεισ-> Βιμα 5

ο
).  

(1) Ρατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ, εμφανίηεται το γριγορο 
μενοφ του ςυςτιματοσ. Επιλζγουμε με τον δείκτθ του ποντικιοφ τθν 4

θ
  επιλογι (video playback). 

(2)  Επιλζγουμε τθν κάμερα ι τισ κάμερεσ που επικυμϊ να δϊ το αρχείο εικόνασ. 
(3) Επιλζγουμε τον τφπο καταγραφισ (χειροκίνθτα-manual, ςυνεχισ καταγραφι-time ι 

καταγραφι με ανίχνευςθ κίνθςθσ-motion) 
(4) Επιλζγουμε θμερομθνία και εφροσ χρόνου (παράδειγμα 2017/08/25 και 12:50- 

1300) και μετά πατάμε το κουτί Search. Στα πλαίςια από κάτω κα εμφανιςτοφν τα αρχεία εικόνασ και θ 
διάρκεια τουσ ςε γράφθμα.  

(5) Ρατάμε Playback ςτο κάτω τμιμα τθσ καρτζλασ και γίνεται ανα παραγωγι του 
αρχείου ςτο επιλεχκζν εφροσ. 

 
β. Αποκικευςθ αρχείων εικόνασ ςε εξωτερικό USB memory disk (ζωσ 32Gb) 
 

(1) Ρατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ, εμφανίηεται το γριγορο 
μενοφ του ςυςτιματοσ. Επιλζγουμε με τον δείκτθ του ποντικιοφ τθν 5

θ
  επιλογι (video backup). 

 
(2) Επιλζγουμε τθν κάμερα ι τισ κάμερεσ που επικυμϊ να αποκθκεφςω τα αρχεία 

εικόνασ. 
(3) Επιλζγουμε τον τφπο καταγραφισ (χειροκίνθτα-manual, ςυνεχισ καταγραφι-time 

ι/και καταγραφι με ανίχνευςθ κίνθςθσ-motion) 
 
(4) Επιλζγουμε θμερομθνία και εφροσ χρόνου (παράδειγμα 2017/08/25 και 12:50- 

1300) και μετά πατάμε το κουτί Search. Στα πλαίςια από κάτω κα εμφανιςτοφν τα αρχεία εικόνασ, θ 
διάρκεια τουσ (τα αρχείου είναι 1 ϊρασ το μζγιςτο) και ο όγκοσ τουσ. 

 
(5) Επιλζγουμε τα αρχεία που επικυμοφμε να αποκθκευτοφν ςτο memory disk, 

πατϊντασ το κουτάκι που βρίςκεται ςτθν τελευταία ςτιλθ (Select) ςτα δεξιά κάκε αρχείου. 
 
(6) Ρατάμε Backup και εντόσ 1 λεπτοφ κα πρζπει να αφαιρεκεί το ποντίκι από τθν 

κφρα USB ςτο πίςω μζροσ του καταγραφικοφ, και να ςυνδεκεί το memory disk. 
  

γ.  Καταγραφι ανεξαρτιτωσ χρονοπρογραμματιςμών 
 

Μποροφμε να επιλζξουμε καταγραφι από ςυγκεκριμζνθ κάμερα ι κάμερεσ 
οποιαδιποτε ϊρα επικυμοφμε με πολφ γριγορο τρόπο, ανεξάρτθτα με τισ ρυκμίςεισ 
χρονοπρογραμματιςμοφ καταγραφισ. 

 
(1) Ρατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ, εμφανίηεται το γριγορο 

μενοφ του ςυςτιματοσ. Επιλζγουμε με τον δείκτθ του ποντικιοφ τθν 8
θ
  επιλογι (manual record). 

 
(2) Επιλζγουμε ON ςτθν κάμερα ι ςτισ κάμερεσ που επικυμϊ να εκτελζςουν άμεςθ 

καταγραφι.  
 
(3) Επιβεβαιϊνουμε ότι ζχει ξεκινιςει θ καταγραφι, βλζποντασ μια κόκκινθ κουκίδα 

ςτο πάνω δεξιά τμιμα τθσ εικόνασ τθσ κάμερασ- καμερϊν, δίπλα ςτθν ζνδειξθ αςφρματου ςιματοσ.
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6. Μενοφ Ενεργειών 
 

Το μενοφ ενεργειϊν περιλαμβάνει τισ παρακάτω επιλογζσ: 
 
α. Επιλογι εμφάνιςθσ αρικμοφ καμερϊν ςτθν οκόνθ (Split Scenes): Με τθν λειτουργία 

αυτι, επιλζγουμε πόςεσ και ποιζσ κάμερεσ επικυμοφμε να φαίνονται ςτθν οκόνθ (1,4,6  ι 8 αναλόγωσ 
του ςυςτιματοσ) 

 
β. Λειτουργία επζκταςθσ ςιματοσ καμερϊν – Repeater (video manage): Με τθν 

λειτουργία αυτι ενιςχφεται το αςφρματο ςιμα κάμερασ που λόγω απόςταςθσ ι εμποδίων, το ςιμα τθσ 
είναι αςκενζσ. 

 
γ. Βαςικζσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ (System Setup)  
 
δ. Αναπαραγωγι καταγεγραμμζνων αρχείων εικόνασ (video playback) 
 
ε. Αποκικευςθ καταγεγραμμζνων αρχείων εικόνασ (video backup): Αποκικευςθ αρχείου 

εικόνασ ςε εξωτερικό USB memory disk ζωσ 32 Gb 
 
ςτ. υκμίςεισ χρωμάτων (Colour adjust) 
 
η. Καταγραφι εικόνασ χειροκίνθτα (Manual record): Θ καταγραφι γίνεται ανεξάρτθτα 

από τουσ χρονοπρογραμματιςμοφσ. Στο άνω δεξιά τμθμα τθσ οκόνθσ εμφανίηεται ςτθν επιλεχκείςα 
κάμερα ζνασ κόκκινοσ κφκλοσ, δίπλα  ςτθν ζνδειξθ αςφρματου ςιματοσ 

 
θ. Οδθγόσ για εγκατάςταςθ ςτο smartphone (Setup wizard) 
 
κ. Ρλθροφορίεσ για γριγορο προγραμματιςμό ςε smartphone και pc (fast networking) 
 
ι. Συγχρονιςμόσ κάμερασ χειροκίνθτα (Wifi add): Θ λειτουργία χρθςιμοποιείται όταν 

ζχουμε διαγράψει κάποια κάμερα και επικυμοφμε να τθν επανακωδικοποιιςουμε, όταν ειςάγουμε νζα 
κάμερα ι όταν κάνουμε επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων (factory setting). 

 
ια.  Σβιςιμο- Επανεκκίνθςθ ςυςτιματοσ (Exit system). 

 
7. Ρυκμίςεισ υςτιματοσ 
 

Για τθν καλφτερθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, κα πρζπει να γίνουν οι βαςικζσ ρυκμίςεισ 
μεταβαίνοντασ ςτο μενοφ ρυκμίςεων. Ρατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ, 
εμφανίηεται το γριγορο μενοφ του ςυςτιματοσ. Κα ηθτθκεί κωδικόσ πρόςβαςθσ με Username Admin. 
Αφινουμε τον κωδικό κενό χωρίσ να ςυμπλθρϊςουμε τίποτα και πατάμε ΜΟΝΟ ΟΚ. Επιλζγουμε με τον 
δείκτθ του ποντικιοφ τθν 3θ επιλογι (system setup). Ζπειτα, εκτελοφμε τισ παρακάτω ρυκμίςεισ: 

 
α.  Διαμόρφωςθ (Format) δίςκου 

 
(1)  Μεταβαίνουμε ςτθν 1

θ
 καρτζλα (General Setup) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

 
(2) Επιλζγουμε τθν 4

θ
 καρτζλα (HDD setup) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ και 

εμφανίηονται πο εγκατεςτθμζνοι δίςκοι. 
 
(3) Στον πίνακα κα δοφμε ότι ο δίςκοσ δεν είναι διαμορφωμζνοσ (ςτιλθ Status -> 

Unformatted).  
 
(4) Στθν τελευταία ςτιλθ του πίνακα υπάρχει ζνα κουτάκι που πατϊντασ πάνω του 

επιλζγουμε ο δίςκοσ να διαμορφωκεί. Στο κουτάκι κα εμφανιςτεί ζνα tick. 
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(5) Ρατάμε αριςτερό κλικ ςτο κουτί που γράφει Format κάτω από τον πίνακα. 
 
(6) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαμόρφωςθσ, ελζγχουμε ότι ςτθ ςτιλθ Status γράφει  

Formatted. Επίςθσ, τςεκάρουμε ότι θ επιλογι  Overwrite είναι ενεργι (το μπλζ κουτάκι ζχει tick). 
 

(7) Ρατάμε αριςτερό κλικ ςτο κουτί Apply ςτο κάτω μζροσ τθσ καρτζλασ και τζλοσ 
αριςτερό κλικ ςτο κουτί ΟΚ. 

 
β. Ρυκμίςεισ εγκατάςταςθσ καμερών 
 

Επειδι θ τοποκεςία εγκατάςταςθσ κάκε κάμερασ μπορεί να διαφζρει (για 
παράδειγμα να μθν είναι όλεσ εγκατεςτθμζνεσ κανονικά ι ανάποδα ςτο ταβάνι), κάνουμε τθν 
παρακάτω ρφκμιςθ: 

 
(1) Μεταβαίνουμε ςτθν 4

θ
 καρτζλα (Channel Setup) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(2) Επιλζγουμε τθν 7
θ
 καρτζλα (IP camera) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(3) Επιλζγουμε τθν κάκε κάμερα πατϊντασ ςτο βελάκι ςτα δεξιά τθσ επιλογισ. 
(4) Επιλζγουμε τον τρόπο που ζχει εγκαταςτακεί (Ρλάγια, ανάποδα ι κανονικά). 
(5) Ρατάμε αριςτερό κλικ ςτο κουτί Apply  
(6) Πταν ολοκλθρϊςουμε με όλεσ τισ εγκατεςτθμζνεσ κάμερεσ, πατάμε ςτο κάτω 

μζροσ τθσ καρτζλασ αριςτερό κλικ ςτο κουτί Οκ. 
 

γ.  Ρυκμίςεισ Ημερομθνίασ- Ώρασ 
 

(1) Μεταβαίνουμε ςτθν 1
θ
 καρτζλα (General Setup) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(2) Επιλζγουμε τθν 2
θ
 καρτζλα (Time setup) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(3) Στθν ρφκμιςθ Time Zone (Ηϊνθ ϊρασ)  επιλζγουμε +02:00 πατϊντασ το βελάκι ςτα 
δεξιά τθσ ρφκμιςθσ. 

(4) Στθν ρφκμιςθ Θμερομθνίασ (System date) επιλζγουμε το γκρί κουτάκι ςτο δεξί 
τμιμα και επιλζγουμε τθν παροφςα θμερομθνία από το θμερολόγιο που κα εμφανιςτεί. 

(5) Στθν ρφκμιςθ Ώρασ (System time) επιλζγουμε το γκρί κουτάκι ςτο δεξί τμιμα και 
επιλζγουμε τθν ϊρα από τισ επιλογζσ που δίνονται. Ζπειτα, πατάμε το κουτάκι Apply ςτο δεξί τθσ 
ρφκμιςθσ ϊρασ. 

(6) Επιλζγουμε τον τφπο εμφάνιςθσ τθσ ϊρασ (12ωρο ι 24ωρο) 
(7) Ρατάμε αριςτερό κλικ ςτο κουτί Apply ςτο κάτω μζροσ τθσ καρτζλασ και τζλοσ 

αριςτερό κλικ ςτο κουτί ΟΚ 
 

δ.  Ειςαγωγι κωδικοφ πρόςβαςθσ 
 

(1) Μεταβαίνουμε ςτθν 5
θ
 καρτζλα (System Admin) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(2) Επιλζγουμε τθν 4
θ
 καρτζλα (User) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(3) Κα δοφμε ότι ςτον πίνακα υπάρχει ιδθ ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ (Admin). 
(4) Ρατάμε τθν επιλογι set password και εμφανίηεται κουτί όπου επιλζγουμε τον 

κωδικό από πλθκτρολόγιο επί τθσ οκόνθσ. 
(5) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ειςαγωγισ, πατάμε το κουτάκι OΚ για να αποκθκευτεί θ 

ρφκμιςθ 
 

ε.  Ρυκμίςεισ Χρθςτών- Κωδικών πρόςβαςθσ 
 

Στθν ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ, ειςάγουμε ζωσ 12 νζουσ χριςτεσ ι διαχειριςτζσ 
ςυςτιματοσ. 

(1) Μεταβαίνουμε ςτθν 5
θ
 καρτζλα (System Admin) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(2) Επιλζγουμε τθν 4
θ
 καρτζλα (User) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(3) Κα δοφμε ότι ςτον πίνακα υπάρχει ιδθ ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ (Admin) ο 
οποιόσ είναι Super user, πράγμα που ςθμαίνει ότι  μπορεί να εκτελζςει όλα τα παρακάτω: 
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 (α) Αναπαραγωγι εγγραφισ (video playback) 
 (β)Εγγραφι αρχείου εικόνασ (video) ςε εξωτερικό δίςκο (video backup) 
 (γ) Να εκτελζςει ρυκμίςεισ επιπζδου ιχου (volume), χειροκίνθτθσ εγγραφισ 
(manual record), ρυκμίςεισ ςυςτιματοσ (System setup), ρυκμίςεισ λειτουργίασ κάκε κάμερασ (channel 
adjust) 
 (δ) Να ζχει δυνατότθτα να ειςάγει το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ςε smartphone 
(μζςω τθσ εφαρμογισ ΙP Pro) (Setup wizard) 
 (ε) Να επιλζγει πόςεσ κάμερεσ να βλζπει (1, 4 ι 8) (Split screen) 

 
Οι επιλογζσ που δίνονται είναι: 
(1) Ειςαγωγι νζου χριςτθ (Add user) 
(2) Διαγραφι υπάρχοντοσ  χριςτθ( Delete user) 
(3) Επεξεργαςία υπάρχοντοσ χριςτθ (Edit user) 
(4) Ειςαγωγι- αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ υπάρχοντοσ χριςτθ (Set password) 

 
Εάν κζλουμε να ειςάγουμε νζο χριςτθ, πατάμε add user και ζπειτα είτε κάνουμε κλίκ ςτο 

κουτάκι super user για τον πλιρθ ζλεγχο του ςυςτιματοσ από τον ςυγκεκριμζνο χριςτθ, είτε κάνουμε 
κλικ ςτισ λειτουργίεσ που επικυμοφμε να ζχει ζλεγχο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ, πατάμε Ok 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ρυκμίςεων χρθςτϊν, πατάμε το κουτάκι Ok για να αποκθκευτοφν 
οι ρυκμίςεισ. 
 

ΠΡΟΟΧΗ: Ο κωδικόσ θα πρζπει να είναι ζωσ 8 ψηφία για να είναι δυνατή η αναγνϊριςή του από την 

εφαρμογή του PC και smartphone. 
 

ςτ. Ρυκμίςεισ Καταγραφισ Video 
 

Θ επιλογι αυτι δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να ρυκμίςει για κάκε θμζρα και για 
κάκε κάμερα μζχρι 4 χρονοπρογραμματιςμοφσ καταγραφισ, είτε βάςει χρόνου είτε βάςει ανίχνευςθσ 
κίνθςθσ από τθν κάμερα.  

Για παράδειγμα ςε ζνα κατάςτθμα τθν θμζρα Δευτζρα , τισ ϊρεσ εργαςίασ δθλ. από 
08:00 ζωσ  17:00 μπορεί να είναι ρυκμιςμζνθ θ ςυνεχισ καταγραφι, ενϊ από 00:00 ζωσ 08:00 και 17:00 
ζωσ τισ 23:59 να είναι ρυκμιςμζνθ θ καταγραφι μόνο ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ κίνθςθσ.  

(1) Μεταβαίνουμε ςτθν 2
θ
 καρτζλα (Record setup) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(2) Επιλζγουμε τθν 1
θ
 καρτζλα (Record Plan) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(3) Επιλζγουμε τθν κάμερα (channel) και τθν θμζρα (Weekday) πατϊντασ ςτα βελάκια 
ςτα δεξιά των επιλογϊν. 

(4) Επιλζγουμε τουσ χρόνουσ που επικυμοφμε και πατάμε το αντίςτοιχο κουτάκι ςτα 
δεξιά για τον τφπο καταγραφισ του ςυγκεκριμζνου χρονοπρογραμματιςμοφ για εμφανιςτεί tick (time: 
ςυνεχισ καταγραφι, motion: ανίχνευςθ κίνθςθσ) 

(5) Στο κάτω τμιμα τθσ καρτζλασ, εμφανίηεται γραφικά θ ρφκμιςθ για επιβεβαίωςθ 
και γριγορο ζλεγχο.  

(6) Ρατάμε αριςτερό κλικ ςτο κουτί Apply ςτο κάτω μζροσ τθσ καρτζλασ και τζλοσ 
αριςτερό κλικ ςτο κουτί Οκ 

Πταν μία κάμερα βρίςκεται ςε χρονοπρογραμματιςμό, εμφανίηεται ζνα μικρό ρολόι 
ςτο πάνω δεξιά τμιμα τθσ κάμερασ, δίπλα ςτθν ζνδειξθ αςφρματου ςιματοσ. 
 
 

η. Ρφκμιςθ ειδοποίθςθσ ςτο smartphone ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ 
 

Το ςφςτθμα, εκτόσ από καταγραφι ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ κίνθςθσ , μπορεί να 
ειδοποιιςει ςτο smartphone για παραβίαςθ του χϊρου ςασ, μζςω τθσ ανίχνευςθ κίνθςθσ από όποια 
κάμερα είναι ρυκμιςμζνθ να εκτελεί αυτό. Οι ειδοποιιςεισ εμφανίηονται ςτθν εφαρμογι IP pro κατά 
τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ. Θ ρφκμιςθ γίνεται όπωσ παρακάτω: 

(1) Μεταβαίνουμε ςτθν 4
θ
 καρτζλα (Channel Setup) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(2) Επιλζγουμε τθν 4
θ
 καρτζλα (Video detection) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 
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(3) Επιλζγουμε τθν κάκε κάμερα (Channel) πατϊντασ ςτο βελάκι ςτα δεξιά τθσ 
επιλογισ. 

(4) Ακριβϊσ από κάτω ,ελζγχουμε ότι θ ανίχνευςθ κίνθςθσ (motion detection) είναι 
ενεργι (το μπλζ κουτάκι enable να είναι ςθμαςμζνο με tick) 

(5) Επιλζγουμε τον χρόνο που κα διαρκζςει θ ειδοποίθςθ (Alarm duration) πατϊντασ 
το βελάκι ςτα δεξιά τθσ επιλογισ 

(6) Ρατάμε το κουτί Handle και μετά επιλζγουμε τθν τελευταία επιλογι APP alarm 
(7) Ρατάμε το κουτί Arming Time και ρυκμίηουμε μζχρι 4 χρονοπρογραμματιςμοφσ 

όπλιςθσ- αφόπλιςθσ. Για να λειτουργιςει ο κάκε χρονοπρογραμματιςμόσ, κα πρζπει το μπλζ κουτάκι 
δεξιά του χρονοπρογραμματιςμοφ να είναι ςθμαςμζνο με tick. 

(8) Ρατάμε αριςτερό κλικ ςτο κουτί Apply  
(9) Πταν ολοκλθρϊςουμε με όλεσ τισ εγκατεςτθμζνεσ κάμερεσ, πατάμε ςτο κάτω 

μζροσ τθσ καρτζλασ αριςτερό κλικ ςτο κουτί Οκ. 
 

ΗΜΕΙΩΗ: Οι ειδοποιιςεισ (APP alarm)ςτθν εφαρμογι λαμβάνονται ΜΟΝΟ όταν θ εφαρμογι είναι 
ανοιχτι.  
 

θ.  Ρφκμιςθ λειτουργίασ REPEATER 
 

Οι κάμερεσ ζχουν ιςχυρό αςφρματο  πομποδζκτθ με μεγάλθ εμβζλεια για κάλυψθ του 
χϊρου ςασ. Στθν περίπτωςθ που το αςφρματο ςιμα κάποιασ κάμερασ είναι αςκενζσ (δεν είναι πράςινα 
τα τρία τόξα του ςιματοσ), χρθςιμοποιείται θ λειτουργία repeater. Στθν υπόψθ λειτουργία 
χρθςιμοποιείται θ κοντινότερθ κάμερα αυτισ που ζχει αςκενζσ ςιμα ωσ «ςφνδεςμοσ» ςιματοσ προσ το 
καταγραφικό. Για παράδειγμα, εάν θ κάμερα 4 ζχει αςκενζσ ςιμα και θ 2 είναι θ πιο κοντινι τθσ, 
χρθςιμοποιείται με τθν λειτουργία repeater θ 2 ωσ επζκταςθ του ςιματοσ τθσ 4 προσ το καταγραφικό.  

(1) Ρατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ, εμφανίηεται το γριγορο 
μενοφ του ςυςτιματοσ. Επιλζγουμε με τον δείκτθ του ποντικιοφ τθν 2

θ
  επιλογι (video manage). Ζπειτα, 

πατάμε το κουτί repeater ςτο κάτω δεξιά τμιμα τθσ καρτζλασ (πάνω από το κουτί cancel) 
(2) Ρατάμε το + δίπλα από τθν κάμερα με το αςκενζσ ςιμα. Μετά, πατάμε το κουτάκι 

με τθν κοντινότερθ κάμερα. Βλζπουμε ότι θ κάμερα με το αςκενζσ ςιμα κολλάει δίπλα ςτθν κάμερα 
που επιλζξαμε ωσ «ςφνδεςμο» 

(3) Ρατάμε Apply και μετά Refresh για να ελζγξουμε ότι θ ρφκμιςθ ζχει γίνει. 
 

κ.  Ρφκμιςθ Ειδοποίθςθσ μζςω email (Gmail) 
 

Ρριν τθν ρφκμιςθ ειδοποιιςεων μζςω Mail, κα πρζπει να δθμιουργθκεί νζοσ 
λογαριαςμόσ gmail.com που κα χρθςιμοποιείται για τθν αποςτολι των ειδοποιιςεων από τον 
αποςτολζα (Sender)προσ τουσ παραλιπτεσ (Sendees). Ο λόγοσ  για τον οποίο κα πρζπει να 
δθμιουργθκεί εκ νζου λογαριαςμόσ είναι θ απαίτθςθ μειωμζνου επιπζδου αςφαλείασ για τθν ορκι 
λειτουργία τθσ δυνατότθτασ αποςτολισ ειδοποιιςεων. Θ ρφκμιςθ γίνεται όπωσ παρακάτω: 

 
(1) Κάνουμε ειςαγωγι ςτο mail του Sender. Σε νζα καρτζλα κάνουμε επικόλλθςθ 

τθσ παρακάτω διζυκυνςθσ  https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha και κα εμφανιςτεί 
καρτζλα για τθν ενεργοποίθςθ πρόςβαςθσ ςτο email από άλλθ ςυςκευι. Ρατάμε υνεχίςτε και 
εμφανίηεται μινυμα επιτυχοφσ ενεργοποίθςθσ πρόςβαςθσ. 

 
(2) Σε νζα καρτζλα κάνουμε επικόλλθςθ τθσ παρακάτω διζυκυνςθσ 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps και κα εμφανιςτεί καρτζλα ενεργοποίθςθσ- 
απενεργοποίθςθσ χειριςμοφ email από λιγότερο αςφαλείσ εφαρμογζσ. Επιλζγουμε ENEΡΓΟ . Άμεςα κα 
λάβουμε μινυμα ςτο mail του Sender ότι ενεργοποιικθκε θ πρόςβαςθ από λιγότερο αςφαλείσ 
εφαρμογζσ.  

   
(3) Μεταβαίνουμε ςτθν 3

θ
 καρτζλα (Network Setup) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(4) Επιλζγουμε τθν 6
θ
 καρτζλα (Ε-mail) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(5) Εκτελοφμε τισ παρακάτω ρυκμίςεισ όπωσ παρακάτω και πατάμε Apply 

https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
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(6) Μετά τθν επιτυχι αποκικευςθ, πατάμε TEST 

 
(7)  Εάν μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανιςτεί το μινυμα “Test Success” 

ςθμαίνει ότι θ ρφκμιςθ ζχει πραγματοποιθκεί με επιτυχία ςτον ςυγκεκριμζνο παραλιπτθ και πατάμε 
ΟΚ. 

(8) Τζλοσ, επιβεβαιϊνουμε τθν αποςτολι του Mail με ζλεγχο των ειςερχομζνων 
μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του παραλιπτθ- ων.  
 

ι. Επαναναφορά εργοςταςιακών ρυκμίςεων (Factory setting) 
 

(1) Ρατϊντασ δεξί κλικ ςτο ποντίκι οπουδιποτε ςτθν οκόνθ, εμφανίηεται το γριγορο 
μενοφ του ςυςτιματοσ. Επιλζγουμε με τον δείκτθ του ποντικιοφ τθν 3

θ
  επιλογι (System setup). 

(2)  Μεταβαίνουμε ςτθν 5
θ
 καρτζλα (System admin) ςτο πάνω τμιμα του μενοφ. 

(3)  Επιλζγουμε τθν 7
θ
 καρτζλα (Factory setting) ςτο αριςτερό τμιμα του μενοφ. 

(4) Επιλζγουμε ποιεσ ρυκμίςεισ επικυμοφμε να διατθρθκοφν. Ρροτείνεται να μθν 
διαγραφεί ο ςυγχρονιςμόσ του καταγραφικοφ με τισ κάμερεσ. 

(5)  Ρατάμε ΟΚ 
(6) Το ςφςτθμα κα κλείςει και κα ανάψει ξανά κάνοντασ εκκίνθςθ  
 

ια. Επαναναφορά κωδικοφ 
 

Ρατιςτε ζνα οποιοδιποτε κωδικό και ΟΚ. Κα βγαλει μινυμα λάκουσ και πατάτε 
διαδοχικά τα πλικτρα του ποντικιοφ (ΟΧΛ ταυτόχρονα και τα δφο) μζχρι να εμφανιςτεί μινυμα για 
ειςαγωγι νζου κωδικοφ.

Ονομαςία Mail 

και password του 

αποςτολζα 

Ραραλιπτεσ 
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8. Σοποκζτθςθ δίςκου ςτο καταγραφικό 

 
α. Ξεβιδϊςτε τισ δφο βίδεσ που βρίςκονται ςτα πλάγια του καταγραφικοφ και τισ 3  ςτο 

πίςω τμιμα. Ζπειτα, αφαιρζςτε το μεταλλικό καπάκι, τραβϊντασ το προσ τα πίςω για περίπου 1 
εκατοςτό και αναςθκϊνοντάσ τθν μπροςτινι πλευρά του. 

β.  Συνδζουμε τα καλϊδια του καταγραφικοφ ςτον δίςκο (SATA)  και ςτακεροποιοφμε 
τον δίςκο ςτθ βάςθ του καταγραφικοφ με 4 βίδεσ (περιλαμβανονται). 
 
ΠΡΟΟΧΗ: Η επανατοποθζτηςη του μεταλλικοφ καπακιοφ του καταγραφικοφ θα πρζπει να γίνει μετά 
τον επιτυχή ςυντονιςμό του με τισ κάμερεσ, καθϊσ και μετά τισ βαςικζσ ρυθμίςεισ και τυχόν δοκιμζσ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τθν λειτουργία 
του ςυςτιματοσ, κα χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε ςτο 210 5779772 
Μην διςτάςετε να μασ πείτε την γνϊμη ςασ. Είναι αναγκαία για την βελτίωςη των υπηρεςιϊν 
και των οδηγιϊν που εκδίδουμε αποκλειςτικά για εςάσ, τουσ απλοφσ χρήςτεσ. 
 

 


