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1  Ασφάλεια

1.1  Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε, ακολουθήστε και διατηρήστε για μελλοντική χρήση όλες από τις ακόλουθες οδηγίες 
ασφάλειας. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις που βρίσκονται πάνω στη συσκευή και στις 
οδηγίες λειτουργίας πριν λειτουργήσετε τη μονάδα σας.

1.  Καθαρισμός - Βγάλτε από την τροφοδοσία τη συσκευή πριν τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις 
όποιες οδηγίες σας δίνονται μαζί με την συσκευή. Γενικά, με τη χρήση ενός στεγνού πανιού 
για τον καθαρισμό είναι αρκετό, αλλά ένα υγραμένο χωρίς φτερά ύφασμα ή δέρμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού.

2.  Πηγές Θερμότητας - Μην εγκαθιστάτε την συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμοκρασίας 
όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, φούρνους ή άλλες συσκευές (όπως ενισχυτών) που παράγουν 
θερμότητα.

3.  Αερισμός - Τα ανοίγματα στο κάλυμμα της συσκευής παρέχονται για τον αερισμό για την 
αποφυγή της υπερθέρμανσης και για την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας. Μην 
εμποδίζετε ή καλύπτετε αυτά τα ανοίγματα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε κάλυμμα 
εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός ή είναι σύμφωνο με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4.  Νερό - Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, 
λεκάνη πλυσίματος, νεροχύτη, καλάθι πλυντηρίου, σε στεγνό ή υγρό υπόγειο, κοντά σε πισίνα, 
σε εξωτερική εγκατάσταση ή σε οποιαδήποτε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως βρεγμένη περιοχή. 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο της φωτιάς ή της ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε αυτή τη συσκευή σε 
βροχή ή σε υγρασία.

5.  Είσοδος αντικειμένων και υγρών - Ποτέ μην πιέζετε αντικείμενο οποιουδήποτε τύπου μέσα στη 
συσκευή από τα ανοίγματα καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία με τάση ρεύματος 
ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην 
ρίχνετε υγρά οπουδήποτε τύπου πάνω στη συσκευή. Μην ακουμπάτε αντικείμενα γεμάτα με 
υγρά, όπως βάζα ή φλυτζάνια πάνω στη συσκευή.

6.  Κεραυνοί - Για επιπρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας ή όταν αφήνετε τη 
συσκευή χωρίς προστασία ή χωρίς να τη λειτουργήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε 
από την πρίζα τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας του συστήματος. Αυτή 
η ενέργεια θα αποτρέψει τη ζημιά στη συσκευή από κεραυνούς και φορτίσεις των γραμμών του 
ρεύματος.

7.  Ρύθμιση ελέγχου - Ρυθμίστε μόνο τα χειριστήρια που προσδιορίζονται στις οδηγίες λειτουργίας. 
Η λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια ή τις ρυθμίσεις ή τις διαδικασίες απόδοσης άλλες από αυτές που 
περιγράφονται, μπορεί να προκληθεί έκθεση επικίνδυνης ραδιενέργειας.

8.  Υπερφόρτωση - Μην υπερφορτώνεται τις πρίζες ή τα καλώδια επέκτασης της τροφοδοσίας. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

9.  Καλώδιο τροφοδοσίας και προστασία της πρίζας - Προστατέψτε την πρίζα και το καλώδιο της 
τροφοδοσίας από πατήματα, ζημιές από αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω τους ή απέναντι 
από τις ηλεκτρικές πρίζες και τις εξόδους του καλωδίου από τη συσκευή. Για τις μονάδες που 
προορίζονται για να λειτουργούν με τάση 230 VAC, 50 Hz, η είσοδος και η έξοδος του καλωδίου 
της τροφοδοσίας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες νόρμες του IEC Publication 227 ή 
του IEC Publication 245.

10.  Αποσύνδεση της τροφοδοσίας - Οι μονάδες με ή χωρίς διακόπτη Ενεργοποιηση/
Απενεργοποιηση έχουν καλώδιο τροφοδοσίας που πηγαίνει στη συσκευή όποτε το καλώδιο 
της τροφοδοσίας εισάγεται σε μία πηγή ενέργειας. Το καλώδιο της τροφοδοσίας είναι ο 
κύριος διακόπτης της τροφοδοσίας για την αποκοπή της τροφοδοσίας της τάσης προς όλες τις 
συσκευές. 

11.  Πηγές τροφοδοσίας - Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο από τον τύπο της πηγής της τροφοδοσίας 
που φαίνεται στην ενδεικτική ταμπέλα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει 
την τροφοδοσία από το καλώδιο που θα τοποθετηθεί στη συσκευή.

12.  Συντήρηση - Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Ανοίγοντας ή αφαιρόντας 
τα καλύμματα της συσκευής μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τροφοδοσία ή άλλους κινδύνους. 
Ανατρέξτε για συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης.
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13.  Ζημία που απαιτεί συντήρηση - Αποσυνδέστε από τη συσκευή το καλώδιο της πηγής 
τροφοδοσίας τάσης AC και ανατρέξτε για συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
συντήρησης όταν οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο προϊόν όπως:
–  το καλώδιο της τροφοδοσίας ή η πρίζα έχουν υποστεί ζημιά 
–  έκθεση σε υγρασία, νερό και / ή δύσκολες καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι κλπ) 
–  έχει χυθεί υγρό μέσα ή πάνω στον εξοπλισμό 
–  ένα αντικείμενο έχει πέσει πάνω στη συσκευή 
–  η συσκευή έχει πέσει ή η θήκη της συσκευής έχει υποστεί ζημιά 
–  η μονάδα έχει υποστεί μία εμφανή αλλαγή στην απόδοσή της 
–  η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά όταν ο χρήστης ακολουθεί σωστά τις οδηγίες 

λειτουργίας.
14.  Ανταλλακτικά μέρη - Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνίτης της συντήρησης χρησιμοποιεί ανταλλακτικά 

μέρη που είναι εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή ή ότι έχουν τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως τα αυθεντικά μέρη. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών 
υποκατάστατων μπορεί να καταστρέψουν την εγγύηση και να προκαλέσουν φωτιά, 
ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.

15.  Έλεγχος ασφαλείας - Οι έλεγχοι ασφαλείας θα πρέπει να διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση 
της συντήρησης στη συσκευή ώστε να βεβαιωθούν οι κατάλληλες συνθήκες της λειτουργίας.

16.  Εγκατάσταση - Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με τους 
τοπικούς εφαρμόσιμους κανόνες.

17.  Βοηθητικά μέρη, αλλαγές ή τροποποιήσεις - Χρησιμοποιήστε μόνο τα ανταλλακτικά / αξεσουάρ 
που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή. Η όποια αλλαγή ή τροποποίηση του εξοπλισμού 
που έχει εγκριθεί με ακρίβεια από την Bosch, μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση ή σε περίπτωση 
ενός συμφωνητικού εξουσιοδότησης, να εξουσιοδοτήσει την λειτουργία του εξοπλισμού.

1.2  Προφυλάξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Υψηλό ρίσκο:
Αυτό το σύμβολο σηματοδοτεί μία άμεση επικίνδυνη κατάσταση 
όπως “Επικίνδυνη Τάση ” μέσα στο προϊόν.
Αν δεν αποφευχθεί, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία, σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μεσαίο ρίσκο:
Σηματοδοτεί μία πιθανά επικίνδυνη κατάσταση.
Αν δεν αποφευχθεί, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό ή και θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μεσαίο ρίσκο:
Σηματοδοτεί μία πιθανά επικίνδυνη κατάσταση.
Αν δεν αποφευχθεί, κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μικρό ή 
μεσαίο τραυματισμό.
Προειδοποιεί το χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν τη 
συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χαμηλό ρίσκο: (χωρίς σύμβολο επισήμανσης 
ασφαλείας)
Σηματοδοτεί μία πιθανά επικίνδυνη κατάσταση.
Αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ζημία στην περιουσία 
σας ή υπάρχει κίνδυνος για ζημιά στη συσκευή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Αυτό το σύμβολο σηματοδοτεί τις πληροφορίες ή τον κανονισμό 
της εταιρείας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλεια του 
προσωπικού ή την προστασία της ιδιοκτησίας.

1.3  Σημαντικές σημειώσεις

Αξεσουάρ - Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε ασταθή βάση, τρίποδο, μπράτσο στήριξης ή βάση 
τοίχου. Η συσκευή μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και / ή ζημιά στη συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, βάση, τρίποδο, μπράτσο στήριξης ή τραπέζι που προσδιορίζονται 
από τον κατασκευαστή. Όταν χρησιμοποιείται ένα καροτσάκι, χρησιμοποιήστε το με προσοχή όταν 
μετακινείτε το καρότσι / τη συσκευή για να αποφύγετε το τραυματισμό από πέσιμο της συσκευής. 
Απότομα σταματήματα, υπερβολική δύναμη ή ανώμαλες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν το 
καρότσι / τη συσκευή να αναποδογυρίσουν. Τοποθετήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.
Πολυ-πολικός διακόπτης τροφοδοσίας - Εισάγετε έναν πολυ-πολικό διακόπτη τροφοδοσίας, με 
επαφή διαχωρισμού τουλάχιστον 3 χιλ σε κάθε πόλο, μέσα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου. 
Αν χρειάζεται να ανοίξετε το περίβλημα για συντήρηση και / ή άλλες ενέργειες, χρησιμοποιήστε το 
πολυ-πολικό διακόπτη ως την κύρια συσκευή αποκοπής για την απενεργοποίηση της τάσης προς την 
συσκευή. 
Αλλαγή μπαταρίας - Μία μπαταρία λιθίου βρίσκεται μέσα στο εσωτερικό της συσκευής. Για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο της έκρηξης, αντικαταστήστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες. 
Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που προτείνεται από τον κατασκευαστή. Πετάξτε 
την μπαταρία με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Αναφερθείτε για όλες τις ενέργειες της 
συντήρησης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τάξη I Προϊόν Λέιζερ
Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν ανοίξει. Αποφύγετε την έκθεση 
στην ακτίνα.

Αυτή η ειδοποίηση είναι εφαρμόσιμη μόνο στα μοντέλα αυτά που περιέχουν ένα εσωτερικό μηχανισμό 
εγγραφής DVD το οποίο χρησιμοποιεί ένα πιστοποιημένο λέιζερ Class I.
Ομοαξονική γείωση:
–  Γειώστε το σύστημα των καλωδίων αν συνδέσετε ένα εξωτερικό σύστημα καλωδίων στη 

συσκευή.
–  Συνδέστε ένα εξωτερικό εξοπλισμό στις εισόδους της συσκευής μόνο αφού αυτή η συσκευή έχει 

συνδέσει τη γείωσή της σε μία γειωμένη πρίζα ρεύματος ή το τερματικό στοιχείο της γείωσής 
της είναι σωστά συνδεδεμένο σε μία πηγή γείωσης.

–  Αποσυνδέστε τους συνδέσμους εισόδων της συσκευής από το εξωτερικό εξοπλισμό πριν 
αποσυνδέσετε την πρίζα της γείωσης ή το τερματικό στοιχείο της γείωσης.

–  Ακολουθήστε τις σωστές ασφάλειες όπως γίνεται η γείωση για οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή 
που συνδέεται σε αυτή τη συσκευή.

Για μοντέλο των ΗΠΑ μόνο - Το τμήμα 810 των Εθνικού Ηλεκτρολογικού Κώδικα, ANSI/NFPA Αρ. 70, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σωστή γείωση της στήριξης και της υποστηρικτικής δομής, 
της γείωσης του ομοαξονικού σε μία συσκευή αποφόρτισης, το μέγεθος των αγωγών γείωσης, της 
τοποθεσίας της συσκευής αποφόρτισης, της σύνδεσης των ηλεκτροδίων γείωσης και των απαιτήσεων 
για τα ηλεκτρόδια της γείωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για χρήση μόνο σε περιοχές 
κοινού.
Ο εθνικός νόμος των ΗΠΑ απαγορεύει ρητά της λαθραίες εγγραφές 
των προφορικών ομιλιών.
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Απόσυρση - Το προϊόν της Bosch έχει αναπτυχθεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και 
εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά. Αυτό το σύμβολο σημαίνει 
ότι οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές συσκευές οι οποίες έχουν φτάσει στο τέλος της λειτουργικής 
ζωής τους, πρέπει να συλλέγονται και να αποσύρονται από τα οικιακά απόβλητα. Συστήματα ξεχωριστής 
περισυλλογής είναι συνήθως σε θέση για την απόσυρση παλαιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών 
προϊόντων. Παρακαλείστε να αποσύρετε αυτές τις μονάδες σε ένα περιβαλλοντολογικό συμβατό 
σύστημα περισυλλογής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα 2002/96/EC.
Ευρωπαϊκή δήλωση - Η Bosch έχει μεγάλες δεσμεύσεις απέναντι στο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να σέβεται το περιβάλλον στο μέγιστο βαθμό.
Ηλεκτροστατική – ευαίσθητη συσκευή - Χρησιμοποιήστε τις σωστές προφυλάξεις CMOS/MOS-FET για 
να χειρισμό έτσι ώστε να αποφύγετε την ηλεκτρονική αποφόρτιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φορέστε τα απαιτούμενα γειωμένα βραχιόλια και τηρήστε τις σωστές ασφάλειες ESD 
ό0ταν χειρίζεστε τις ηλεκτρονικές τυπωμένες πλακέτες που είναι ηλεκτροστατικά ευαίσθητες.
Βαθμονόμηση ηλεκτρολογικών ασφαλειών - Για την προστασία της ασφάλειας της συσκευής, 
η προστασία της γραμμής του ηλεκτρονικού κυκλώματος πρέπει να εξασφαλιστεί με μία μέγιστη 
ασφάλεια με βαθμονόμηση στα 16A. Αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό NEC800 (CEC 
τμήμα 60).
Γείωση και πόλωση - Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μία πολωμένη εναλλασσόμενου 
ρεύματος πρίζα (μια πρίζα με μία λάμα φαρδύτερη από την άλλη λάμα). Αυτό το στοιχείο ασφαλείας 
επιτρέπει στην πρίζα να ταιριάζει μέσα στην πρίζα του ρεύματος μόνο προς την μία πλευρά. Αν δεν 
είναι δυνατό να εισάγετε την πρίζα στην πρίζα του ρεύματος, επικοινωνήστε στον τοπικό πιστοποιημένο 
ηλεκτρολόγο σας για να αντικαταστήσετε την χαλασμένη πρίζα του ρεύματος. Μην καταργείτε το σκοπό 
της ασφάλειας την πολωμένης πρίζας.
Εναλλακτικά, αυτή η συσκευή μπορεί να εξοπλιστεί με μία τριών πόλων πρίζα γείωσης (μια πρίζα με ένα 
τριπλό στοιχείο για τη γείωση). Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας επιτρέπει στην πρίζα να ταιριάζει 
μόνο σε μία πρίζα ρεύματος με γείωση. Αν δεν μπορείτε να εισάγετε την πρίζα στη πρίζα του ρεύματος, 
επικοινωνήστε στον τοπικό πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο σας για να αντικαταστήσετε την χαλασμένη 
πρίζα του ρεύματος. Μην καταργείτε το σκοπό της ασφάλειας την πολωμένης πρίζας.
Μετακίνηση - Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν μετακινήσετε τη συσκευή. Μετακινήστε τη συσκευή 
με μεγάλη προσοχή. Η υπερβολική βία ή το ταρακούνημα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή 
και στους σκληρούς δίσκους.
Εξωτερικά σήματα - Η εγκατάσταση των εξωτερικών σημάτων, ειδικά σχετικά με την ασφάλεια από 
την τροφοδοσία και τα αλεξικέραυνα και την προστασία από τα προσωρινά ρεύματα, πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό NEC725 και τον NEC800 (CEC κανόνας 16-224 και CEC τμήμα 60).
Μόνιμη σύνδεση του εξοπλισμού  - Ενσωματώστε μία εξωτερική συσκευή ανάγνωσης στην 
εγκατάσταση καλωδίωσης του κτηρίου.
Εξοπλισμός που μπορεί να συνδεθεί - Εγκαταστήστε μία πρίζα ρεύματος κοντά στον εξοπλισμό έτσι 
ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Αποσύνδεση της τροφοδοσίας - Η συσκευή έχει τροφοδοσία όποτε έχει συνδεδεμένο το καλώδιο της 
τροφοδοσίας. Το καλώδιο της τροφοδοσίας είναι το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας για όλες τις συσκευές.
Στήριξη σε ράγα
–  Αερισμός – Μην εγκαταστείτε αυτή τη συσκευή σε μία ενσωματωμένη εγκατάσταση ή μία 

ράγα χωρίς το σωστό αερισμό ή που έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο 
εξοπλισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις μέγιστες απαιτήσεις θερμοκρασίας λειτουργίας.

–  Μηχανική φόρτωση – Η σωστή τοποθέτηση του εξοπλισμού σε μία ράγα για την αποφυγή μιας 
επικίνδυνης κατάστασης εξαιτίας σε ανόμοιες μηχανικές φορτώσεις.

SELV - Όλες οι θύρες εισόδου / εξόδου είναι κυκλώματα Εξαιρετικά Χαμηλής Τάσης Τροφοδοσίας 
(SELV). Τας κυκλώματα SELV πρέπει να συνδέονται μόνο σε αντίστοιχα κυκλώματα SELV.
Χάσιμο του Video - Το χάσιμο του σήματος του Video εμπεριέχεται στην ψηφιακή εγγραφή του video; 
Για αυτό το λόγω, η Bosch Security Systems δεν μπορεί να θεωρεί υπεύθυνη για την όποια ζημιά που 
αφορά των χαμένων πληροφοριών του video. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο του χασίματος της 
ψηφιακής πληροφορίας, Η Bosch Security Systems συνιστά τα πολλαπλά συστήματα εγγραφής και μία 
διαδικασία για να δημιουργήσετε το ακριβώς αντίγραφο και την ψηφιακή πληροφορία. 

Πληροφορίες FCC & ICES (οικιακές εφαρμογές)
(Μόνο για μοντέλα ΗΠΑ και Καναδά)
Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρεθεί σύμφωνος με τα όρια της τάξης Β των ψηφιακών 
συσκευών, που ακολουθεί το μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα για 
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να παρέχουν αρκετή προστασία ενάντια σε επικίνδυνες παρεμβολές σε οικιακές εφαρμογές. Αυτός 
ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενεργειακή συχνότητα και αν δεν 
έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες , μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες 
παρεμβολές στις επικοινωνίες. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα 
συμβούν σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός δεν προκαλεί επικίνδυνες 
παρεμβολές σε ραδιόφωνα ή τη λήψη της τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν κατά το 
συντονισμό του εξοπλισμού και την ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του, ο χρήστης ενθαρρύνεται να 
δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα από τα ακόλουθα μέτρα:
–  τρέψτε ξανά ή αλλάξτε θέση στην κεραία της λήψης;
–  αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη του σήματος;
–  συνδέστε τον εξοπλισμό σε μία πρίζα με διαφορετικό κύκλωμα από αυτή που έχετε συνδέσει το 

δέκτη του σήματος;
–  συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιόφωνου / TV για βοήθεια.
Σκόπιμες ή μη εσκεμμένες αλλαγές, που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για 
τη συμμόρφωση, δεν πρέπει να γίνονται. Οι όποιες τέτοιες αλλαγές μπορούν να στερήσουν από το 
χρήστη το δικαίωμά του να λειτουργεί αυτόν τον εξοπλισμό. Αν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί 
να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιόφωνου / TV για διορθωτικές 
ενέργειες.
ο χρήστης μπορεί να βρει βοήθεια στο ακόλουθο βιβλιαράκι, που έχει δημιουργηθεί από την 
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών: Hto Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Αυτό 
το βιβλιαράκι είναι διαθέσιμο από τον οίκο U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, 
Stock No. 004-000-00345-4.
Αποποίηση ευθύνης
Η Underwriter Laboratories Inc. (“UL”) δεν έχει ελέγξει την απόδοση ή την αξιοπιστία της ασφάλειας 
ή τη πλευρά του σήματος αυτού του προϊόντος. Η UL έχει ελέγξει μόνο του κινδύνους φωτιάς, 
σπασίματος και / ή τυπικών κινδύνων όπως αυτοί υπογραμμίζονται στα Πρότυπα της UL για τις 
Πληροφορίες Ασφάλειας για τον Τεχνολογικό Εξοπλισμό, Η πιστοποίηση UL 60950-1. δεν καλύπτει την 
απόδοση ή την αξιοπιστία της ασφάλειας ή του εύρους του σήματος αυτού του προϊόντος.
Η UL ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Πνευματική Ιδιοκτησία
Αυτός ο οδηγός χρήστη είναι η πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems και προστατεύεται 
από τον νόμο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Εμπορικό Σήμα
Όλος ο υλικός εξοπλισμός και οι ονομασίες των προϊόντων λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε αυτό 
το έγγραφο είναι απίθανο να έχουν καταχωρημένα εμπορικά σήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ανάλογα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργιών έχει συγγραφεί με μεγάλη φροντίδα 
και οι πληροφορίες που περιέχει έχουν πιστοποιηθεί με μεγάλη 
ακρίβεια. Το κείμενο ολοκληρώθηκε και διορθώθηκε τη στιγμή της 
εκτύπωσης. Οι επερχόμενες αναπτύξεις των προϊόντων μπορεί να 
σημαίνουν ότι τα περιεχόμενα του οδηγού του χρήστη μπορεί να 
αλλάξουν χωρίς καμία ειδοποίηση. Η Bosch Security Systems δεν 
δέχεται καμία ευθύνη για ζημιά που ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα 
από σφάλματα, ατέλειες ή ανακολουθίες ανάμεσα στο εγχειρίδιο 
του χρήστη και το περιγραφόμενο προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Bosch Security Systems στην 
κοντινότερη τοποθεσία ή να επισκεφτείτε τιν ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.boschsecurity.com
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2  Εισαγωγή 

2.1  Χαρακτηριστικά

• Σταθερό ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα.

• Μικροί φάκελοι με συμπίεση MPEG-4. 

• Εσωτερική ικανότητα αποθήκευσης έως 2TB. 

• Επιλογή διαμορφώσεων video NTSC και PAL.

• Πλήρης εγγραφή σε πραγματικό χρόνο: 

- Έως 480IPS@352 X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC
- Έως 400IPS@352 X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL
- Έως 240IPS@352 X 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC
- Έως 200IPS@352 X 288: DVR-8K, DVR-8L PAL

• Διάφορες αναλύσεις και επίπεδα ποιότητας εγγραφής:

- 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC
- 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL.
- Επίπεδο ποιότητας 5 βημάτων Υψηλότατο, Υψηλό, Τυπικό, Χαμηλό, Χαμηλότατο).

• Εύκολη λειτουργία με τη χρήση διάφορων μέσω χρήστη & εύκολο προς το χρήστη GUI:

- Οπτικό ποντίκι, Πλήρης λειτουργία IR απομακρυσμένο ελεγκτή, Jog/Shuttle
• Ισχυρές λειτουργίες multiplex:

- Ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση, εγγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση δικτύου, εφεδρεία.
• Εύρεση διαφόρων λειτουργιών:

- Εύρεση Ημέρας / χρόνου, εύρεση γεγονότος, εύρεση σελιδοδείκτη, έξυπνη εύρεση.
• Προστασία δεδομένων γεγονότος με την εγγραφή των γεγονότων σε διαμερίσματα.

• Προ-συναγερμός εγγραφής (έως και 1 λεπτό).

• Έλεγχος εγγραφής γεγονότος κίνησης και προεπισκόπηση της ευαισθησίας της κίνησης.

• Εγγραφή αναλογίας εγγραφής & ρύθμιση της ποιότητας ανά ξεχωριστή κάμερα.

• Δυναμικός προγραμματισμός εγγραφής.

• Άμεση αναπαραγωγή σε ζωντανή κατάσταση λειτουργίας.

• Τέλειος συγχρονισμός ήχου / video.

• Αυτόματη αποθήκευση σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

• Πιστοποίηση εικόνας (υδατόσημο).

• Τρεις θύρες USB 2.0 για εφεδρεία.

• Ρύθμιση της διάταξης εισαγωγής / εξαγωγής με τη θύρα μνήμης USB ή με τη χρήση του δικτύου.

• Εύκολη αναβάθμιση του λογισμικού του συστήματος με τη χρήση της μνήμη του USB ή του 
δικτύου.

• Κέντρο Ελέγχου του λογισμικού του Υπολογιστή μπορεί να διαχειριστεί μέγιστο 100 DVR.

• Μέγιστος αριθμός πέντε χρηστών που έχουν πρόσβαση σε ένα DVR server ταυτόχρονα.

• Δικτύωση συχνοτήτων φορτίου:

- Αυτόματη ρύθμιση του εύρους των συχνοτήτων σύμφωνα με την κατάσταση της ταχύτητας του 
δικτύου της μονάδας.

• Απομακρυσμένος έλεγχος ειδοποίησης μέσω του λογισμικού του Υπολογιστή ή μέσω e-mail.

• Συγχρονισμός χρόνου και ημερομηνίας από τον NTP server. 
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• Καθυστέρηση κατάσταση εξοικονόμησης.

• Κρυμμένο κάλυμμα κάμερας.

• Διαχείριση χρήστη (έλεγχος επιπέδου χρήστη).

• Έλεγχος PTZ:

- Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το “8.2.4 Κατάλογος υποστηριζόμενης κάμερας PTZ“.
- Έλεγχος τηλεμετρία κάμερας (Dome) (Έλεγχος Dome OSD).

Σημείωση:
Το μοντέλο DVR-16L (16 κανάλια) χρησιμοποιείται για την περιγραφή, τη 
λειτουργία και τις λεπτομέρειες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο του 
χρήστη.

2.2  Αξεσουάρ

Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες τύπου AAA για το 
Τηλεχειριστήριο

Μπράτσο Στήριξης  

Ποντίκι Λογισμικό Divar MR PC Βίδες για το μπράτσο της 
στήριξης 
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15
16

GND

GND

GND

GND

R
E
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A
Y

3A
3B
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4B

SHIELD

CTRL   2

IN

IN

IN

IN

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD
CTRL   5

Ακροδέκτες τροφοδοσίας Σχεδιάγραμμα συνδέσεων για 
το Συναγερμό των I/O και του 

διφασικού ρεύματος

Σχήμα 2.1  Αξεσουάρ
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2.3 Μπροστινός πίνακας 

DVR-16K / DVR-16L

a b c d e f

g h i j k l

DVR-8K / DVR-8L

a b c d e f

g h i j k l

Σχήμα 2.2  Μπροστινός πίνακας 

a Πλήκτρα με βέλη (b B v V): Επιλέξτε ή μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές του μενού.

 (ENTER): Επιβεβαιώνει τις επιλογές του μενού.

b Πλήκτρα λειτουργιών 

:  Εμφανίζει τη ρύθμιση του μενού.

:  Εμφανίζει το μενού του ελέγχου στην οθόνη A για τη ρύθμιση της λειτουργίας της οθόνης 
σε πλήρη, 4, 6, 8, 9 ή σε 16 οθόνες. Ρυθμίστε την έξοδο του σήματος του video σε 
κατάσταση λειτουργίας VGA.

:  Εμφανίζει το μενού του ελέγχου στην οθόνη B. Ρυθμίστε την έξοδο του σήματος του 
video σε κατάσταση λειτουργίας MON A.

:  Εναλλάσσει τη μονάδα σε κατάσταση λειτουργίας PTZ για τον έλεγχο της συνδεδεμένης 
PTZ κάμερας.

:  Πιέστε για να δείτε σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας πολύ-οθόνης.

:  Δείτε όλα τα κανάλια με τη σειρά.

:  Εμφανίζει το μενού της εύρεσης.

:  Ξεκινά και σταματά άμεσα την εγγραφή της επιλεγμένης κάμερας (κίτρινη μπάρα). 

:  Ακυρώνει την ενεργοποίηση του συναγερμού και επιστρέφει το σύστημα σε κατάσταση 
πριν την ενεργοποίηση του συναγερμού.
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c Θήκη του δίσκου (DVR-8L και DVR-16L μόνο)
Εισάγετε το δίσκο εδώ.

d Κανάλια πλήκτρων  
Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό με τα πλήκτρα των καναλιών. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα των καναλιών για τις υπο-λειτουργίες με το πλήκτρο ALT (Τα 
πλήκτρα COPY, IRIS +, Ορισμός, CLEAR, Μετακίνηση και TOUR των 8 καναλιών του DVR 
χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία χωρίς το πλήκτρο ALT.).

• Το ενδεικτικό LED στο πλήκτρο δείχνει την κατάσταση λειτουργίας όπως φαίνεται 
παρακάτω:
- Απενεργοποιηση: Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας είναι ενεργή.
- Red: Κατάσταση λειτουργίας εγγραφής.

 Αναβοσβήνει όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός.
• (1) OPEN: Ανοίγει και κλείνει το θήκη του δίσκου (μόνο για DVR-8L και DVR-16L).
• (2) LOCK: Δείχνει το μενού του κλειδώματος για να αλλάξετε τον τύπο του χρήστη ή να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργίας του συστήματος.
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Ρυθμίζει το επίπεδο της εστίασης της κάμερας PTZ.
• (5) LOG: Εμφανίζει ή αφαιρεί τον Κατάλογο της Εγγραφής του Συστήματος.
• (6) INFO: Εμφανίζει ή αφαιρεί τις πληροφορίες του συστήματος.
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Ρυθμίζει τη θέση της εστίασης της κάμερας PTZ.
• (9) COPY: Αντιγράφει τα δεδομένα της εγγραφής σε μία εξωτερική συσκευή.
• (10) MARK: Ρυθμίζει το σημείο για την εύρεση της εγγραφής. Μπορείτε να ρυθμίσετε 

το σημείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του μονού καναλιού των εγγεγραμμένων 
δεδομένων.

• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Ρυθμίζει τη θέση της ίριδος για την κάμερα PTZ.
• (13) SET: Καταγράφει την τρέχουσα θέση της κάμερας PTZ.
• (14) CLEAR: Διαγράφει από τη μνήμη την προκαθορισμένη θέση για την κάμερα PTZ.
• (15) MOVE: Μετακινεί την προκαθορισμένη θέση της κάμερας PTZ.
• (16) TOUR: Περιστρέφει όλες τις προκαθορισμένες θέσεις της κάμερας PTZ.

e Shuttle Ring: Γρήγορα προς τα μπροστά ή προς τα πίσω για την εύρεση της εικόνας όταν το dial 
πειρστρέφεται.

f JOG Dial: Σας επιτρέπει να κινήσετε γρήγορα προς τα μπρος ή προς τα πίσω την εύρεση των 
καρέ.
Σε κατάσταση λειτουργίας παύσης, αναπαράγει τα καρέ τις εγγεγραμμένες εικόνες καρέ - καρέ 
κατά τη διάρκεια της περιστροφής. Αυξάνει ή μειώνει την τιμή της επιλογής σας.

g ESC: Χρησιμοποιήστε το για να επιστρέψετε σε προηγούμενο επίπεδο ή για να βγείτε από το 
μενού του συστήματος χωρίς να αποθηκεύσετε.

h Πλήκτρα Ελέγχου της Αναπαραγωγής 
- X: Σταματά την αναπαραγωγή.
- m: Αντίστροφη εύρεση των εγγεγραμμένων εικόνων.
- bB: Αναπαραγωγή ή αντίστροφη αναπαραγωγή των εγγεγραμμένων εικόνων.
- M: Εύρεση γρήγορα προς τα μπρος των εγγεγραμμένων εικόνων.
- x: Σταματά την αναπαραγωγή.

i Δείκτες

 : Ανάβει ότι το DVR τροφοδοτείται.

 : Αναβοσβήνει όταν έχετε πρόσβαση στο HDD.

 : Ανάβει όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός.

 : Ανάβει όταν έχει συνδεθεί κάποιο καλώδιο δικτύου.

j Θύρα USB 
Συνδέστε μία εξωτερική συσκευή με θύρα USB για να έχετε εφεδρεία ή να αναπαράγετε. 

k Απομακρυσμένος Αισθητήρας 
Σημαδέψετε το τηλεχειριστήριο εδώ 

l ALT
Ενεργοποιήστε αν χρησιμοποιείτε την Υπο-Λειτουργία για το πλήκτρο του καναλιού.  
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2.4 Πίσω πίνακας

DVR-16K / DVR-16L

a b c

d e f g h i j k flm n o

DVR-8K / DVR-8L

a b c

d e f g h i j k l m n o

Σχήμα 2.3 Πίσω πίνακας

a VIDEO INPUT: Συνδέστε της έξοδο του video της κάμερας στις επαφές BNC.

b LOOP OUT: Το σήμα από τις επαφές του VIDEO INPUT γυρίζουν πίσω σε αυτήν την επαφή.

c Power Cord Inlet (AC IN): Συνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας. 

d AUDIO OUT: Συνδέστε το σήμα εισόδου του ήχου μιας εξωτερικής συσκευής.

e BIPHASE: Συνδέστε μία μηχανή pan/tilt/zoom μέσω της πλακέτας με επαφή 15 πόλων τύπου D 
που σας παρέχεται.

f AUDIO IN: Συνδέστε την έξοδο του ήχου μιας εξωτερικής συσκευής.

g ALARM I/O: Συνδέστε έως 16 εισόδους συναγερμού μέσω μέσω της πλακέτας με επαφή 25 
πόλων τύπου D που σας παρέχεται.
Συνδέστε up to 8 alarm output relays via the supplied 25-pin D-type connector board.

h RS-422/485 Terminals: Συνδέστε στη θύρα RS422/485 της συμβατές κάμερες.

i KBD IN: Συνδέστε το πληκτρολόγιο της μονάδας Bosch CCTV στην υποδοχή KBD IN. 

j COM1: Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε σε μία βοηθητική συσκευή που είναι εφοδιασμένη με 
θύρα επικοινωνίας RS-232C (όπως και στον προσωπικό σας υπολογιστή). 

k ETHERNET Port: Συνδέστε το καλώδιο του δικτύου του ethernet 10/100Mbps για τον έλεγχο 
αυτής της συσκευής μέσω του δικτύου του υπολογιστή.



14   el | Εισαγωγή Ψηφιακό Μηχάνημα Εγγραφής Video

F01U | 2.0 | 2008.12 Εγχειρίδιο Χρήστη Συστήματα Ασφαλείας Bosch

l MON B (BNC Type Connector): Συνδέστε για να ελέγξετε το μόνιτορ ή να εμφανίσετε μία 
συσκευή.

m MON A (BNC Type Connector): Συνδέστε στο κεντρικό μόνιτορ ή τη συσκευή εμφάνισης.

n VGA: Συνδέστε ένα μόνιτορ VGA.

o Θύρες USB: Συνδέστε μία επέκταση κατ’ επιλογή των συσκευών με θύρα USB (π.χ. ποντίκι, 
φορητή μνήμη).

2.5 Τηλεχειριστήριο

Σχήμα 2.4  Τηλεχειριστήριο.

•  LOCK: Εμφανίζει το μενού του κλειδώματος για να αλλάξετε τον τύπο του χρήστη ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος.

•  ACK: Ακυρώνει την ενεργοποίηση του συναγερμού και επιστρέφει το σύστημα στην κατάσταση 
της λειτουργίας πριν από την ενεργοποίηση του συναγερμού.

•  : Εμφανίζει το μενού ελέγχου του μόνιτορ A για να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας της 
οθόνης σε πλήρη, 4, 6, 8, 9 ή 16 οθόνες. 

•  : Εμφανίζει το μενού ελέγχου του μόνιτορ B για να συγκεντρώσετε τον έλεγχο του μόνιτορ.

•  : Πιέστε για να δείτε τις διαφορετικές λειτουργίες των πολύ – οθόνων.

•  : Δείτε όλα τα κανάλια με τη σειρά.
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•  ESC: Χρησιμοποιήστε το για να επιστρέψετε στον προηγούμενο επίπεδο ή για να βγείτε από το 
μενού του συστήματος χωρίς να αποθηκεύσετε.

•  MENU: Εμφανίζει το μενού των ρυθμίσεων.

•  Πλήκτρα με βέλη (b B v V): Επιλέγετε ή μετακινήστε ανάμεσα στις επιλογές του μενού.

•  ENTER: Επιβεβαιώνετε τις επιλογές του μενού ή δημιουργείτε πλήρη οθόνη σε μία επιλεγμένη 
κάμερα σε κατάσταση λειτουργίας πολλαπλών οθόνων.
Πατήστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να επιστρέψετε από την πλήρη οθόνη στην πολλαπλή-οθόνη.

•  COPY: Αντιγράφει τα αποθηκευμένα δεδομένα σε μία εξωτερική συσκευή.

•  SEARCH: Εμφανίζει το μενού της εύρεσης.

•  MARK: Ρυθμίζει το σημείο για την εύρεση της εγγραφής. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σημείο κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μονού καναλιού των αποθηκεμένων δεδομένων.

•  PAUSE (X): Παγώνει την αναπαραγωγή.

•  STOP(x): Σταματά την αναπαραγωγή.

•  REC (z): Ξεκινά ή σταματά την αναπαραγωγή. 

•  m / c: Reverse search; Βρίσκει όλες τις αποθηκευμένες εικόνες με την αντίστροφη σειρά.

•  bB: Αναπαράγει ή αναπαράγει αντίστροφα τις αποθηκευμένες εικόνες.

•  M / C: Forward search; Εύρεση των εγγεγραμμένων εικόνων σε συνεχή αλληλουχία.

•  Αριθμητικά πλήκτρα (0, 1-9): Για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό της κάμερας PTZ, 
ID, ή το κανάλι.

•  INFO: Εμφανίζει ή αφαιρεί το παράθυρο των πληροφοριών του συστήματος.

•  LOG: Εμφανίζει ή αφαιρεί το παράθυρο των πληροφοριών του Καταλόγου Εγγραφών του 
Συστήματος.

•  PTZ: Εναλλάσσει αυτή τη μονάδα σε κατάσταση λειτουργίας PTZ για τον έλεγχο της 
συνδεδεμένης κάμερας PTZ.

•  TOUR: Γυρίζει σε όλες τις καθορισμένες θέσεις της κάμερας PTZ.

•  ZOOM + / -: Ρυθμίζει το επίπεδο της εστίασης για την κάμερα PTZ.

•  FOCUS + / -: Ρυθμίζει την εστίαση για την κάμερα PTZ.

•  IRIS + / -: Ρυθμίζει την ίριδα για την κάμερα PTZ.

•  PRESET

- Ορισμός: Εγγράφει τις προκαθορισμένες θέσεις της κάμερας PTZ.
- CLEAR: Διαγράφει μία αποθηκευμένη θέση.
- Μετακίνηση: Μετακινεί την κάμερα σε μία αποθηκευμένη θέση.

•  ID: Ρυθμίζει την ταυτότητα του κατάλληλου συστήματος DVR για να λειτουργήσει μέσω του 
Υπέρυθρου τηλεχειριστηρίου όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλά DVR. Πιέστε το πλήκτρο και 
στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο μέσα σε 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε την ταυτότητα του 
συστήματος του DVR. Αν ρυθμίσετε την ταυτότητα του συστήματος στο “0”, μπορείτε να ελέγχετε 
πολλαπλά DVR την ίδια στιγμή.
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3  Συνδέσεις και ρυθμίσεις

Προφυλάξεις

• Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνδέσετε τη συσκευή, ανάλογα με την κάμερα και τον υπόλοιπο 
εξοπλισμό. Παρακαλείστε να αναφερθείτε στο εγχειρίδιο της κάμερας ή τα εγχειρίδια των άλλων 
συσκευών για απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση.  

• Βεβαιωθείτε να απενεργοποιήσετε την κάμερα πριν την εγκατάσταση και τη σύνδεσή της.

• Κατά προεπιλογή το κύριο μόνιτορ (MON A) θα ξεκινήσει σε κατάσταση VGA. Βλέπε την ενότητα 
3.12 σχετικά με την επιλογή του τύπου του κυρίως μόνιτορ.

3.1  Επισκόπηση της βασικής σύνδεσης
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Σχήμα 3.1  Επισκόπηση της βασικής σύνδεσης 
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a Συνδέστε τις κάμερες στο βρόχο BNC μέσω των εισόδων της κάμερας (αυτόματα τερματίζονται).

b Συνδέστε το μόνιτορ, το DVR, το VCR, ή άλλες συσκευές στην είσοδο BNC του video.

c Συνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας στη συσκευή. 

d Συνδέστε ένα ηχητικό ενισχυτή.

e Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου Κοίλωμα/Κλίση/Εστίαση μέσω της πλακέτας με επαφή 15 πόλων 
τύπου D που σας παρέχεται.

f Συνδέστε έως και 16 εισόδους (συναγερμούς) ή συνδέστε έως και 8 εξόδους ρελέ συναγερμού 
μέσω της μέσω της πλακέτας με επαφή 25 πόλων τύπου D που σας παρέχεται.

g Συνδέστε τις κάμερες PTZ ή τα DVR.

h Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο της Bosch CCTV στην υποδοχή πρίζας KBD IN.

i Συνδέστε την επαφή του ήχου (είσοδος γραμμής).

j Συνδέστε το δίκτυό σας μέσω την θύρας του Ethernet ή με τη χρήση του συνδέσμου RS232 για 
να το συνδέσετε κατευθείαν στην σειριακή θύρα του υπολογιστή σας (για λόγους συντήρησης).

k Συνδέστε το μόνιτορ B στην έξοδο του BNC, MON B.

l Συνδέστε το μόνιτορ B στην έξοδο του BNC, MON A.

m Συνδέστε μία οθόνη VGA.

n Συνδέστε μία κατ’ επιλογή επέκταση των συσκευών με θύρα USB (π.χ. ποντίκι, φορητή μνήμη).

3.2  Συνδέσεις της κάμερας

Συνδέστε την κάμερα στη συσκευή με τη χρήση ενός ομοαξονικού καλωδίου βίντεο αντίστασης 75 
ohm με συνδέσμους BNC. Υπάρχουν δύο σύνδεσμοι BNC για την κάθε κάμερα. Ο κάθε σύνδεσμος 
μπορεί να δεχτεί ένα σήμα από μία κάμερα. Αυτό το σήμα συνδέεται μέσω (άμεση σύνδεση) σε 
άλλο σύνδεσμο, έτσι ώστε να μπορείτε να στείλετε το σήμα της κάμεράς σας σε άλλο εξοπλισμό. 
Οι σύνδεσμοι εισόδου της κάμερας είναι αυτόματα τερματισμένοι, έτσι ώστε να μην χρειάζεστε να 
προστίθετε ένα τερματικό στοιχεί στην έξοδο του συνδέσμου αν δεν έχει συνδεθεί επιπρόσθετος 
εξοπλισμός.

Αν το σήμα της κάμερας είναι συνδεδεμένο μέσω επιπρόσθετου εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι το τέλος 
της γραμμής του video τερματίζει με αντίσταση 75 ohm.

3.3  Συνδέσεις του μόνιτορ 

Συνδέστε τη συσκευή με τα μόνιτορ μέσω του ομοαξονικού καλωδίου video με αντίσταση 75 ohm με 
τους συνδέσμους BNC. Η συσκευή παρέχει ένα σήμα τύπου 1Vpp CVBS.

Αν το μόνιτορ έχει σύνδεση βρόχου και δεν χρησιμοποιείτε μία έξοδο βρόχου, τότε επιλέξτε τη 
ρύθμιση της σύνθετης αντίστασης των 75 ohm στο μόνιτορ. Αν η έξοδος του βρόχου του μόνιτορ είναι 
συνδεδεμένη σε μία ακόμη συσκευή, ο τερματισμός της συσκευής είναι ρυθμισμένος στα 75 ohms και 
ο τερματισμός του μόνιτορ είναι ρυθμισμένος σε υψηλή σύνθετη αντίσταση (σημειώστε ότι δεν είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν συσκευές με αυτόματο τερματισμό).

3.4  Σύνδεση της θύρας RS-232C (COM 1) 

Η σειριακή θύρα RS232 στο σύνδεσμο της κονσόλας χρησιμοποιείται για να συνδεθεί ένας υπολογιστής 
στη μονάδα για λόγους συντήρησης. Χρησιμοποιήστε ένα πολύ-καλώδιο modem για να συνδέσετε τη 
σειριακή θύρα του υπολογιστή με τη μονάδα.  
Αυτός ο τερματισμό είναι σύμφωνος με το πρότυπο του RS-232C.
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3.5  Συνδέσεις πληκτρολογίου CCTV 

Ο σύνδεσμος εισόδου του πληκτρολογίου χρησιμοποιείται για να συνδέσετε ένα εξωτερικό 
πληκτρολόγιο CCTV με τη μονάδα. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στο σύνδεσμο KBD IN.

Για μικρές αποστάσεις (έσω και 30m), ένα τυπικό επίπεδο καλώδιο 6 κλώνων τύπου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει και να σηματοδοτήσει τις συνδέσεις για το πληκτρολόγιο.  

Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 30m ανάμεσα στο πληκτρολόγιο και το Divar MR, το κιτ του Keyboard 
Extension Kit (LTC 8557) πρέπει να χρησιμοποιείται. Αυτό το κιτ παρέχει τα κυτία διακλάδωσης, τα 
καλώδια και την κατάλληλη τροφοδοσία για το εξωτερικό πληκτρολόγιο. Ο προτεινόμενος τύπος του 
καλωδίου είναι Belden 9841 ή αντίστοιχου.

3.6  Σύνδεση δικτύου

3.6.1 Σύνδεση LAN 
Συνδέστε τη θύρα LAN σε μία διαθέσιμη θύρα 10/100 τύπου T με ένα ίσιο καλώδιο τύπου ethernet 
(δεν παρέχεται). 

3.6.2 Αυτόματη διαμόρφωση του δικτύου 
Η συσκευή DVR μπορεί αυτόματα να λάβει και να διαμορφώσει το διαμέσο σύνδεσης του δικτύου μέσω 
του DHCP. 

3.6.3 Χειροκίνητη διαμόρφωση του δικτύου 
Η συσκευή DVR μπορεί να διαμορφωθεί και χειροκίνητα με τη χρήση μιας διεύθυνσης IP, μιας μάσκας 
δικτύου, θυρών DNS.

3.7  Σύνδεση μιας συσκευής USB 

3.7.1 Συσκευή μνήμης USB 
Εισάγετε μία συσκευή μνήμης στη θύρα USB. Το σύστημα αυτόματα αναγνωρίζει τη συσκευή.

Η χρήση μιας συσκευής μνήμης USB το λογισμικό του συστήματος μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί.

3.7.2 Συσκευής εφεδρείας USB 
Συνδέστε το καλώδιο του USB στη συσκευή εφεδρείας USB στη θύρα του USB στο πίσω μέρος του 
πίνακα της μονάδας.

(Παράδειγμα: HDD ή άλλη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης).

3.7.3 Ποντίκι
Συνδέστε το ποντίκι USB για τη λειτουργία του ελέγχου της μονάδας.
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3.8  Σύνδεση μίας συσκευής με θύρα RS-422/485 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θύρα για να συνδέσετε κάμερες PTZ.
Συνδέστε μία σειριακή επικοινωνία γραμμής τύπου PTZ στο τερματικό του RS-422/485.

Σημειώσεις:

• Όταν συνδέεται τις γραμμές, συνδέστε σωστά το TX - του DVR στο RX της 
μονάδας του PTZ και το TX+ του DVR στο RX+ της μονάδας του PTZ.

• Τα προτεινόμενα αρχικά δεδομένα είναι σε ρυθμό 9600 Baud Rate, 8 
Data bits, 1 Stop bit και χωρίς ισοτιμία. 

• Όταν συνδέονται κάμερες τύπου PTZ σε μονάδες DVR είναι απαραίτητο να 
ρυθμίσετε το μενού των ρυθμίσεων για αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του RS-485 της κάμερας και της μονάδας των DVR.

Σχήμα 3.2  Συνδέσεις RS-422/485 

Τερματικό RS-422/485 Περιγραφή

TX- (DATA -) Μετάδοση δεδομένων

TX+ (DATA +) Μετάδοση δεδομένων 

RX- (DATA -) Λήψη δεδομένων 

RX+ (DATA +) Λήψη δεδομένων 

GND Ασπίδα

Πίνακας 3.1  Συνδέσεις RS-422-485 
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3.9  Σύνδεση μίας θύρας τύπου BIPHASE 

Η θύρα Biphase χρησιμοποιείται για τη σύνδεση κάμερας που χρησιμοποιεί σύστημα επικοινωνίας 
Bosch Biphase για τον έλεγχο της θέσης της κάμερας. Για τον έλεγχο της κάμερας οροφής 
περιστροφής, κλίσης και ζουμ, παρέχονται πέντε έξοδοι Biphase Ο πίνακας σύνδεση ακροδεκτών που 
παρέχεται με τη μονάδα απλοποιεί όλες τις Biphase συνδέσεις με τη μονάδα. 
Το μέγιστο μήκος καλωδίου ανά ακροδέκτη εξόδου Biphase είναι 1,5 χιλιόμετρο) Ο μέγιστος αριθμός 
ελεγχόμενων καμερών είναι 4 ανά ακροδέκτη εξόδου Biphase.

18

915

SHIELD

CTRL   1

SHIELD

CTRL   2

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD

CTRL   5

Σχήμα 3.3  Σύνδεσμος θύρας Biphase 

Θύρα BIPHASE – 15 πόλων πρίζα τύπου D 

Ονομασία σήματος: Αρ.pin. Περιγραφή

Code 1 - 1 Χειριστήριο Biphase καν. 1 (ελάχιστο)

Code 1 + 2 Χειριστήριο Biphase καν. 1 (θετικό)

Shield 3 Ασπίδα γείωσης / καλωδίου συστήματος.

Code 2 - 4 Χειριστήριο Biphase καν. 2 (ελάχιστο)

Code 2 + 5 Χειριστήριο Biphase καν. 2 (θετικό)

Shield 6 Ασπίδα γείωσης / καλωδίου συστήματος.

Code 3 - 7 Χειριστήριο Biphase καν. 3 (ελάχιστο)

Code 3 + 8 Χειριστήριο Biphase καν.  3 (θετικό)

Shield 9 Ασπίδα γείωσης / καλωδίου συστήματος.

Code 4 - 10 Χειριστήριο Biphase καν. 4 (ελάχιστο)

Code 4 + 11 Χειριστήριο Biphase καν. 4 (θετικό)

Shield 12 Ασπίδα γείωσης / καλωδίου συστήματος.

Code 5 - 13 Χειριστήριο Biphase καν. 5 (ελάχιστο)

Code 5 + 14 Χειριστήριο Biphase καν. 5 (θετικό)

Shield 15 Ασπίδα γείωσης / καλωδίου συστήματος.

Πίνακας 3.2  Διαμόρφωση των pin της σύνδεσης Biphase 
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3.10  Σύνδεση της θύρας Συναγερμού (ALARM I/O)

Οι είσοδοι και έξοδοι του συναγερμού παρέχονται μέσω μιας πρίζας 25 πόλων τύπου D. Η τερματική 
βιδωτή πλακέτα σύνδεσης εισόδου / εξόδου σας παρέχεται με τη συσκευή και απλοποιεί όλες τις 
συνδέσεις του συναγερμού με τη συσκευή.
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Σχήμα 3.4  Σύνδεση Θύρας Συναγερμού Alarm I/O 

3.10.1 Σύνδεση των εισόδων 
Η κάθε γραμμή εισόδου (συναγερμού) μπορούν να αλλάξουν από μία επαφή ρελέ από τις διάφορες 
συσκευές όπως πέλμα πίεσης, ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές καπνού και παρόμοιες συσκευές.

Συνδεσμολογήστε τις είτε N/O (Κανονικά Ανοιχτές) είτε N/C (Κανονικά Κλειστές). Μπορείτε να 
διαμορφώσετε τις εισόδου των συναγερμών σαν N/O ή N/C μέσω του μενού του συστήματος. Η 
εργοστασιακή ρύθμιση είναι N/O.

3.10.2 Σύνδεση των Εξόδων του Συναγερμού 
Τα οχτώ ρελέ εξόδου του συναγερμού ανταποκρίνονται στις εισόδους του συναγερμού και τις 
ενεργοποιήσεις. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις εξόδους του συναγερμού σαν N/O ή N/C στο μενού 
του συστήματος. Τα ρελέ είναι ενεργά για τη διάρκεια του γεγονότος της ενεργοποίησης. Συνδέστε 
την εφαρμογή στα ρελέ εξόδου του συναγερμού (μόνο για φορτία που επαναφέρονται). Να μην γίνει 
υπέρβαση των1A 30V DC, 0.3A 125V AC στις επαφές του ηλεκτρονόμου (ρελέ) στην έξοδο alarm 
(συναγερμού). Οι επαφές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε γραμμή εναλλασσόμενης τάσης AC.

ALARM I/O – πρίζα 25 πόλων τύπου D 

Ονομασία Σήματος Αρ. Pin. Περιγραφή

Συναγερμός 1 1 Είσοδος Συναγερμού 1

Συναγερμός 2 2 Είσοδος Συναγερμού 2

Συναγερμός 3 3 Είσοδος Συναγερμού 3

Συναγερμός 4 4 Είσοδος Συναγερμού 4

Συναγερμός 5 5 Είσοδος Συναγερμού 5

Συναγερμός 6 6 Είσοδος Συναγερμού 6

Συναγερμός 7 7 Είσοδος Συναγερμού 7

Συναγερμός 8 8 Είσοδος Συναγερμού 8
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Συναγερμός 9 9 Είσοδος Συναγερμού 9

Συναγερμός 10 10 Είσοδος Συναγερμού 10

Συναγερμός 11 11 Είσοδος Συναγερμού 11

Συναγερμός 12 12 Είσοδος Συναγερμού 12

Συναγερμός 13 13 Είσοδος Συναγερμού 13

Συναγερμός 14 14 Είσοδος Συναγερμού 14

Συναγερμός 15 15 Είσοδος Συναγερμού 15

Συναγερμός 16 16 Είσοδος Συναγερμού 16

Relay1_A 17 Ρελέ 1 Πόλος εξόδου 1

Relay2_A  18 Ρελέ 2 Πόλος εξόδου 1

Relay3_A  19 Ρελέ 3 Πόλος εξόδου 1

Relay4_A 20 Ρελέ 4 Πόλος εξόδου 1

Relay5_A  21 Ρελέ 5 Πόλος εξόδου 1

Relay6_A  22 Ρελέ 6 Πόλος εξόδου 1

Relay7_A 23 Ρελέ 7 Πόλος εξόδου 1

Relay8_A  24 Ρελέ 8 Πόλος εξόδου 1

Γείωση συστήματος  25 Γείωση στο σασί

Πίνακας 3.3  Διαμόρφωση των ακίδων I/O του Συναγερμού

3.11 Λειτουργία του συστήματος 

Η προκαθορισμένη ρύθμιση της οθόνης είναι VGA 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η επανεκκίνηση του συστήματος θα ξεκινήσει. Το σύστημα BOSCH 
logo image θα εμφανιστεί στο κύριο μενού του μόνιτορ κατά τη διάρκεια της επανεκκίνησης.

2. Όταν η επανεκκίνηση ολοκληρωθεί, το παράθυρο της σύνδεσης θα εμφανιστεί.
Επιλέξτε μία ταυτότητα (ID) του χρήστη με τη χρήση του ποντικιού ή των πλήκτρων με βέλη, στη 
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER στο τηλεχειριστήριο ή το μπροστινό πίνακα.

Σχήμα 3.5  Παράθυρο σύνδεσης 

- Διαχειριστής: Απεριόριστη λειτουργία της μονάδας.
- Προχωρημένος χρήστης: Χρήση περιορισμένων λειτουργιών του συστήματος (η ρύθμιση της 

διαμόρφωσης δεν επιτρέπεται να αλλάξει).
- Κανονικός Χρήστης: Χρήση περιορισμένων λειτουργιών του συστήματος (είναι διαθέσιμα 

μόνιτορ πολλαπλών οθόνων και ζωντανή εικόνα).
3. Εισάγετε τον κωδικό με τη χρήση του εικονικού πληκτρολογίου. (αρχικός κωδικός είναι 

“000000”.)
4. Πιέστε το πλήκτρο LOCK ή πιέστε με το ποντίκι στο εικονίδιο του OK (LOCK).
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Μπορείτε να δείτε τη ζωντανή οθόνη και να λειτουργήσετε το σύστημα. 
• Αν δεν είναι δυνατόν να συνδέσετε το μόνιτορ VGA και ταυτόχρονα το σύνθετο μόνιτορ. Συνεπώς, 

ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει είτε ενός σύνθετου μόνιτορ ή ενός μόνιτορ τύπου 
VGA. Όταν ρυθμίσετε προς ένα σύνθετο μόνιτορ, τότε δεν υπάρχει έξοδος για VGA. Όταν 
ρυθμίζεται το μόνιτορ VGA τότε δεν υπάρχει σύνθετη έξοδος. Το μόνιτορ B δεν επηρεάζεται από 
τη ρύθμιση του μόνιτορ.

• Αυτό το DVR βασίζεται σε μόνιτορ VGA με τη χρήση του OSD. Σας προτείνουμε τη χρήση του 
μόνιτορ VGA με αυτήν τη συσκευή. Αν χρησιμοποιείτε ένα σύνθετο μόνιτορ, η ποιότητα του OSD 
μπορεί να είναι χαμηλότερη ώστε να μπορεί να αναγνωστεί. 

• Δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη:

Επίπεδο χρήστη Διαχειριστής Power Χρήστης Κανονικός Χρήστης

Εμφάνιση ζωντανού ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Απενεργοποίηση 
Συναγερμών Off

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

PTZ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Άμεση Εγγραφή ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Έξοδος ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Εύρεση / 
Αναπαραγωγή 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Ρύθμιση ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Πίνακας 3.4  Δικαιώματα πρόσβασης χρήστη 

3.12 Επιλογή του κύριου ρύπου του μόνιτορ 

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του κύριου μόνιτορ για να εμφανίζει στην κύρια οθόνη κατά τη 
διάρκεια της ενεργοποίησης. 

3.12.1 Χρησιμοποιώντας ένα μόνιτορ VGA 
1. Συνδέστε το μόνιτορ VGA στη θύρα VGA στο πίσω μέρος του DVR.

2. Ενεργοποιήστε το μόνιτορ VGA.

3.  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Α ( ) στο μπροστινό μέρος του πίνακα μέχρι 
να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος για να εμφανιστεί η κεντρική οθόνη. Η συσκευή DVR θα 
επαννεκινήσει και στη συνέχεια το μόνιτορ VGA είναι ρυθμισμένο ως το κύριο μόνιτορ.

Σχήμα 3.6  Το πλήκτρο A στο μπροστινό μέρος του πίνακα 

3.12.2 Μόνιτορ CCTV (σύνθετος τύπος video)
1. Συνδέστε το μόνιτορ του CCTV στην επαφή MON A στο πίσω μέρος του DVR.
2. Ενεργοποιήστε το μόνιτορ του CCTV.
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3.  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο B ( ) στο μπροστινό μέρος του πίνακα μέχρι να 
ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος για να εμφανιστεί η κεντρική οθόνη. Το DVR θα επαννεκινήσει 
και στη συνέχεια το μόνιτορ CCTV είναι ρυθμισμένο ως το κύριο μόνιτορ.

Σχήμα 3.7  το πλήκτρο B στο μπροστινό μέρος του πίνακα

Σημείωση:

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του μόνιτορ χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 

A ( ) ή το B ( ) σε οποιαδήποτε στιγμή. Αν αλλάξετε τον τύπο του 
μόνιτορ, τότε το σύστημα θα επανεκκινήσει αυτόματα.

3.13 Γενικές εξηγήσεις της ζωντανής οθόνης στο κύριο μόνιτορ 

Κύρια οθόνη του μόνιτορ

ab c d e f g

Σχήμα 3.8  Κύρια οθόνη του μόνιτορ



26   el | Συνδέσεις και ρυθμίσεις Ψηφιακό Μηχάνημα Εγγραφής Video

F01U | 2.0 | 2008.12 Εγχειρίδιο Χρήστη Συστήματα Ασφαλείας Bosch

a Αριθμός Καναλιού: Εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού.

b Ονομασία κάμερας: Εμφανίζει την επεξεργασμένη ονομασία της κάμερας.

c Εικονίδιο κατάστασης εγγραφής: Εμφανίζει την κατάσταση της εγγραφής.

• Η κόκκινη ένδειξη “Dot icon” δείχνει την άμεση εγγραφή.
• Η κίτρινη ένδειξη “Running man icon” δείχνει την εγγραφή ανίχνευση κίνησης.
• Η κόκκινη ένδειξη “Alarm bell icon” δείχνει την ενεργοποίηση της εισόδου για την εγγραφή.

d Επιλεγμένο κανάλι: Εμφανίζει τον επιλεγμένο κανάλι με το κίτρινο κουτάκι.

e 5 Μπάρα ελέγχου συστήματος 

•  : Εμφανίζει το μενού της ρύθμισης.

•  : Εμφανίζει το μενού της εύρεσης.

•  : Εμφανίζει το απομακρυσμένο παράθυρο ελέγχου του PTZ.

•  : Εμφανίζει το μενού του κλειδώματος για την αλλαγή του τύπου του χρήστη ή την 
απενεργοποίηση της λειτουργίας του συστήματος.

•  : Εμφανίζει τον κατάλογο εγγραφών στο παράθυρο του συστήματος.

•  : Εμφανίζει το παράθυρο πληροφοριών του συστήματος.

•  : Ενεργοποιεί το συναγερμό.

•  : Εμφανίζει το παράθυρο επιλογής στην οθόνη επιλογής για το μόνιτορ A.

•  : Εμφανίζει το παράθυρο επιλογής στην οθόνη επιλογής για το μόνιτορ B.

•  : Επιλέγει το επιθυμητό σημείο για την επιλογή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. 
Έως και 15 σημεία μπορούν να επιλεχθούν.

•  : Καθυστέρηση του μενού της αντιγραφής (εξαγωγή).

•  :Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο στην κατάσταση του HDD.
- N (Κανονικο διαμερισμα): Χρησιμοποιούμενος χώρος μέγεθος / σύνολο.
- E (Διαμερισμα γεγονοτοσ): Χρησιμοποιούμενος χώρος μέγεθος / σύνολο.

•  : Πάγωμα αναπαραγωγής.

•   : Επιλογή της απαιτούμενης ταχύτητας ανίχνευσης.

•  : Ξεκινάει η άμεση αναπαραγωγή στο επιλεγμένο κανάλι.

•  : Σταμάτημα της αναπαραγωγής.

f Ζωντανή εικόνα: Εμφανίζει την τρέχουσα επιτήρηση στη ζωντανή οθόνη.

g Εμφανίζει τα τρέχουσα δεδομένα και την ημερομηνία.

Σημείωση:

Επιλέξτε το σωστό πλήκτρο με το ποντίκι για να δείτε / αφαιρέσετε την μπάρα 
ελέγχου του συστήματος που εμφανίζεται στην οθόνη.
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3.14 Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας της ζωντανής οθόνης  

3.14.1 Δευ A
Μπορείτε να επιλέξετε τη ζωντανή εικόνα στην κατάσταση της οθόνης για να εμφανίσετε πλήρη, 4 
εικόνες, 6 εικόνες, 8 εικόνες, 9 εικόνες ή 16 εικόνες στο κύριο μόνιτορ.  

1. Πιέστε το πλήκτρο A ( ) ή πιέστε στο εικονίδιο που βρίσκεται στην μπάρα του συστήματος 

ελέγχου. 
Το μενού επιλογής λειτουργίας της οθόνης του μόνιτορ A εμφανίζεται στο μόνιτορ A.

2. Επιλογή λειτουργίας οθόνης.

a b c d e

Σχήμα 3.9  Το μενού της επιλογή της λειτουργίας της οθόνης του μόνιτορ A.

a Επιλεγμένο κανάλι του μόνιτορ A.
b Πλήκτρα καναλιού: Πιέστε το 1 ως το 16 πλήκτρο του καναλιού για να δείτε τις εικόνες στην 

τρέχουσα κάμερα σε επιλεγμένες ζωντανές οθόνες στο μόνιτορ A.
c Λειτουργία οθόνης 

• Λειτουργία πλήρους οθόνης: Όταν δείτε το επιλεγμένο κανάλι στην πλήρη οθόνη.
• Λειτουργία εμφάνισης 4, 6, 8, 9 και 16: Εμφανίζει τις επιλεγμένες οθόνες στο μόνιτορ A.

d Επιλεγμένες λειτουργίες εμφάνισης.
e Συχνότητα: Εμφανίζει όλα τα κανάλια με τη σειρά

3. Επιλέξτε [OK (A)] και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση:

Για να εμφανίσετε την οθόνη που επιθυμείτε να δείτε σε πλήρη οθόνη, πιέστε 
δύο φορές στο επιθυμητό κανάλι.



28   el | Συνδέσεις και ρυθμίσεις Ψηφιακό Μηχάνημα Εγγραφής Video

F01U | 2.0 | 2008.12 Εγχειρίδιο Χρήστη Συστήματα Ασφαλείας Bosch

3.14.2 Δευ B
Μπορείτε να επιλέξετε τη ζωντανή εικόνα στην κατάσταση της οθόνης για να εμφανίσετε πλήρη, 4 
εικόνες στο μόνιτορ B. 

1. Πιέστε το πλήκτρο B ( ) ή πιέστε στο  εικονίδιο στην μπάρα του ελέγχου του συστήματος. 
Το μενού της επιλογής λειτουργίας της οθόνης του μόνιτορ B εμφανίζεται στο μόνιτορ A.

2. Επιλέξτε τη λειτουργία της οθόνης.

a b c d e

Σχήμα 3.10  Το μενού επιλογής της λειτουργίας της οθόνης στο μόνιτορ B.

a Επιλεγμένο κανάλι στο μόνιτορ B.
b Πλήκτρα καναλιού: Πιέστε το 1 ως το 16 πλήκτρο του καναλιού για να δείτε τις εικόνες στην 

τρέχουσα κάμερα σε επιλεγμένες ζωντανές οθόνες στο μόνιτορ B.
c Λειτουργία οθόνης 

• Λειτουργία πλήρους οθόνης: Όταν δείτε το επιλεγμένο κανάλι στην πλήρη οθόνη.
• Λειτουργία εμφάνισης 4: Εμφανίζει 4 οθόνες τις επιλεγμένες οθόνες στο μόνιτορ B.

d Επιλεγμένη λειτουργία εμφάνισης .
e Συχνότητα: Εμφανίζει όλα τα κανάλια με τη σειρά.

3. Επιλέξτε [OK (Β)] και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση:

Στην έξοδο του Μόνιτορ Β εμφανίζεται πάντα ο αριθμός του καναλιού (CH01 
... CH16). Το όνομα της κάμερας μπορεί να εμφανιστεί μόνο στην έξοδο του 
Μόνιτορ Α.

3.15 Έλεγχος κάμερας PTZ  

Μπορείτε να ελέγχεται τις συνδεδεμένες κάμερες μέσω της θύρας biphase και της τερματικής θύρας 
δεδομένων RS-422/485. Πρέπει να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση ανάμεσα στην κάμερα PTZ και τη συσκευή DVR.

1. Επιλέξτε το κανάλι της κάμερας PTZ που θέλετε να ελέγξετε στο μόνιτορ A.

2. Πιέστε το πλήκτρο PTZ ή πιέστε στο εικονίδιο PTZ στη μπάρα ελέγχου του συστήματος.
Ο εικονικός απομακρυσμένος έλεγχος PTZ εμφανίζεται στο μόνιτορ A.
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3. Χρησιμοποιήστε το κάθε αντικείμενο για να ελέγξετε την κάμερα PTZ.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Σχήμα 3.11  Ο έλεγχος του εικονικού χειριστηρίου ελέγχου του PTZ.

Πλήκτρο Λειτουργία

a
Αφιαρέστε τον εικονικό έλεγχο του χειρισμού του 
PTZ.

b
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία pan/tilt στην 
κάμερα.

c
 

Επιβεβαιώστε την καθορισμένη θέση.

d Ρυθμίστε την εστίαση της κάμερας.

e Ρυθμίστε χειροκίνητα την εστίαση της κάμερας.

f Ρυθμίστε χειροκίνητα την ίριδα της κάμερας.

g
Εμφανίζει τον επιλεγμένο προκαθορισμένο 
αριθμό 

h Εισάγει τον προκαθορισμένο αριθμό.

i Διαγράφει την αποθηκευμένη καθορισμένη θέση.

j Ξεκινά έναν καθορισμένο γύρο.

k
Αποστέλλει την εντολή Aux Off. (Χρησιμοποιείται 
μόνο για την BOSCH Auto Dome κάμερα).

l
Εμφανίζει το μενού των ρυθμίσεων της κάμερας 
PTZ.
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m Εγγράφει τις καθορισμένες θέσεις.

n Κινεί την κάμερα στην προκαθορισμένη θέση.

o
Αποστέλλει την εντολή Aux ON. (Χρησιμοποιείται 
μόνο για την BOSCH Auto Dome κάμερα).

Πίνακας 3.5  Ο πίνακας των πλήκτρων της λειτουργίας του εικονικού απομακρυσμένου ελέγχου PTZ 

3.15.1 Προκαθορισμένες ρυθμίσεις 
Η προκαθορισμένη θέση είναι η λειτουργία στο πρόγραμμα της παρακολούθησης της κάμερας για την 
παρακολούθηση των θέσεων (προκαθορισμένες θέσεις) που σχετίζονται με τη θέση των αριθμών.

Εισάγοντας τους αριθμούς των θέσεων, μπορείτε να μετακινήσετε τις κάμερες στις προκαθορισμένες 
θέσεις.

Σημείωση:

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε να εγγρέψετε τις 
καθορισμένες θέσεις της κάμερας PTZ.

3.15.2 Για να προγραμματίσετε τις προκαθορισμένες θέσεις 
1. Μετακινήστε την κάμερα στο σημείο που θέλετε με τη χρήση των πλήκτρων v/V/b/B.

2. Πιέστε το πλήκτρο SET ή πιέστε στο εικονίδιο [Ορισμός].

3. Επιλέξτε το προκαθορισμένο αριθμό που επιθυμείτε να εγγράψετε.

4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER ή πιέστε στο εικονίδιο .

 Η θέση και ο αριθμός της απομνημονεύονται.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να προσθέσετε και άλλες θέσεις.

Σημείωση:

Οι προκαθορισμένοι αριθμοί από το 0 ως το 255 είναι διαθέσιμοι σε αυτή 
τη συσκευή αλλά το πραγματικό εύρος το θέσεων διαφέρει ανάλογα με την 
κάμερα PTZ.

3.15.3 Αλλαγή των προκαθορισμένων θέσεων 
Η ακόλουθη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με τις κάμερες που παρέχουν τη λειτουργία του 
προγραμματισμού θέσης. Η λειτουργία του προκαθορισμού θέσης κάνει την κάμερα PTZ να μετακινείτε 
σε προγραμματισμένες και προκαθορισμένες θέσεις. Είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε τις 
προκαθορισμένες θέσεις για την κάμερα PTZ.

1. Πιέστε το πλήκτρο MOVE ή πιέστε στο εικονίδιο [Μετακίνηση].

2. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τις προκαθορισμένες θέσεις που θα 

αποθηκευτούν και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER ή πιέστε στο εικονίδιο . Η κάμερα 
μετακινείτε στις προκαθορισμένες θέσεις και εικόνα της κάμερας εμφανίζεται στο μόνιτορ.

3.15.4 Για να σβήσετε την προκαθορισμένη θέση 
Μπορείτε να σβήσετε μία αποθηκευμένη προκαθορισμένη θέση. 

1. Πιέστε το πλήκτρο CLEAR ή πιέστε στο εικονίδιο [CLEAR].

2. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον κατάλογο των προκαθορισμένων 
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αριθμών, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER ή πιέστε στο  εικονίδιο για να σβήσετε τις 
προκαθορισμένες θέσεις.

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον κατάλογο των προκαθορισμένων 

αριθμών, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER ή πιέστε στο  εικονίδιο για να σβήσετε τις 
προκαθορισμένες θέσεις.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την κάμερα 
PTZ.

3.15.5 Για να μετακινηθείτε στις προκαθορισμένες θέσεις 
Μπορείτε να μετακινηθείτε σε όλες τις προκαθορισμένες θέσεις. 

1. Πιέστε το πλήκτρο TOUR ή πιέστε στο εικονίδιο [TOUR].
Όλες οι αποθηκευμένες προκαθορισμένες θέσεις στην κάμερα θα επιλεγούν. Η εικόνα της θέσης 
της κάμερας θα αλλάζει στον ενεργό μόνιτορ.

2. Μπορείτε να σταματήσετε την μετακίνηση πιέζοντας το πλήκτρο TOUR ή πιέζοντας το εικονίδιο 
[TOUR]. 

3.15.6 Ρύθμιση της κάμερας PTZ 
Μπορείτε να προσαρμόσετε την κάμερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, ρυθμίζοντας τα αντίστοιχα 
αντικείμενα από το μενού.

1. Πιέστε στο εικονίδιο [SETUP].
Το μενού των ρυθμίσεων εμφανίζεται στο επιλεγμένο παράθυρο του κεντρικού μόνιτορ.

2. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια, τα πλήκτρα ZOOM +/- και ENTER για να ρυθμίσετε τις επιλογές.

Σημειώσεις:

• Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο της κάμερας PTZ για περισσότερες 
πληροφορίες.

• Μερικές κάμερες PTZ μπορεί να μην λειτουργούν σωστά με αυτήν τη 
συσκευή.

• Δεν μπορείτε να ελέγξετε τις άλλες λειτουργίες όταν ο εικονικός έλεγχος 
της κάμερας PTZ έχει εμφανιστεί.

• Εάν χρησιμοποιείται την κάμερα BOSCH PTZ που χρησιμοποιεί το 
πρωτόκολλο BOSCH, δεν εμφανίζεται το εικονίδιο SETUP στο PTZ 
εικονικό τηλεχειριστήριο.

3.15.7 Για να αποσταλεί η εντολή Aux On/Off.
1. Πατήστε το εικονίδιο [ON] ή [OFF].

2. Εισάγετε το νούμερο της εντολής Aux της BOSCH Auto Dome κάμερας.

3. Πατήστε στο εικονίδιο  για να αποστείλετε την εντολή Aux.
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3.16 Εμφάνιση πληροφοριών του συστήματος  

Για να δείτε τις πληροφορίες του συστήματος:

1. Πιέστε το πλήκτρο INFO ή πιέστε στο εικονίδιο INFO στην κεντρική μπάρα ελέγχου του 
συστήματος. Το παράθυρο καταλόγου ημερολογίου του συστήματος εμφανίζεται στην κύρια 
οθόνη. 

Σχήμα 3.12  Παράθυρο πληροφοριών του συστήματος 

2. Πιέστε το πλήκτρο INFO ή πιέστε στο εικονίδιο [Έξοδος(Info)] για να βγείτε από το παράθυρο.

3.17 Εμφάνιση του καταλόγου εγγραφών του συστήματος  

Για να δείτε τον κατάλογο των εγγραφών του συστήματος:

1. Πιέστε το πλήκτρο LOG ή πιέστε στο εικονίδιο LOG στην μπάρα του ελέγχου του συστήματος. Το 
παράθυρο καταλόγου ημερολογίου του συστήματος εμφανίζεται στην κύρια οθόνη. 

Σχήμα 3.13  Παράθυρο εγγραφών συστήματος 
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2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα b / B για να δείτε τον προηγούμενο ή τον επόμενο κατάλογο.

3. Πιέστε το πλήκτρο LOG ή πιέστε στο εικονίδιο [Έξοδος(LOG)] για να βγείτε από το παράθυρο.

• Ο κατάλογος εγγραφών του συστήματος:

Αρ. Μήνυμα Εγγραφής Αρ. Μήνυμα Εγγραφής
1 Ενεργοποίηση 24 Η Εξαγωγή Απέτυχε
2 Απενεργοποίηση 25 Το Λογισμικό Ανανεώθηκε

3 Αποκατάσταση Λειτουργίας 26 Προστέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1)

4 Εισαγωγή Διαχειριστή (Απομακρυσμένη) 27 Προστέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2)

5 Αποσύνδεση Διαχειριστή 
(Απομακρυσμένη) 28 Προστέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3)

6 Εισαγωγή Power Χρήστη 
(Απομακρυσμένη) 29 Προστέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4)

7 Αποσύνδεση Power Χρήστη 
(Απομακρυσμένη) 30 Αφαιρέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1)

8 Εισαγωγή Κανονικού Χρήστη 
(Απομακρυσμένη) 31 Αφαιρέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2)

9 Αποσύνδεση Κανονικού Χρήστη 
(Απομακρυσμένη) 32 Αφαιρέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3)

10 Εισαγωγή Διαχειριστή (Τοπική) 33 Αφαιρέθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4)

11 Αποσύνδεση Διαχειριστή (Τοπική) 34 Μορφοποιήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1)

12 Εισαγωγή Power Χρήστη (Τοπική) 35 Μορφοποιήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2)

13 Αποσύνδεση Power Χρήστη (Τοπική) 36 Μορφοποιήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3)

14 Εισαγωγή Κανονικού Χρήστη (Τοπική) 37 Μορφοποιήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4)

15 Αποσύνδεση Κανονικού Χρήστη (Τοπική) 38 Μεταβλήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1)

16 Οι Ρυθμίσεις Τροποποιήθηκαν 39 Μεταβλήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2)

17 Οι Ρυθμισεις Εισήχθησαν 40 Μεταβλήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3)

18 Ορισμός Εργοστασικών Προεπιλογών 41 Μεταβλήθηκε ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4)

19 Έναρξη Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας 42 Υπέστη Ζημιά ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1)

20 Λήξη Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας 43 Υπέστη Ζημιά ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2)

21 Η Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας Απέτυχε 44 Υπέστη Ζημιά ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 3)

22 Έναρξη Εξαγωγής 45 Υπέστη Ζημιά ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
(ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4)

23 Λήξη Εισαγωγής 46 Διακοπή Λειτουργίας Ανεμιστήρα 
Συστήματος

Πίνακας 3.6  Κατάλογος εγγραφών του συστήματος 
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3.18 Μενού Διαμόρφωσης

Τα χαρακτηριστικά και οι επιλογές του DVR διαμορφώνονται μέσω του κυρίως μενού. Η λειτουργία 
αυτής της μονάδος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του μενού που εμφανίζεται στο κεντρικό μόνιτορ. 
Μπορείτε να επιλέξετε και αν ρυθμίσετε τις συνθήκες της λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του 
μπροστινού πίνακα, το τηλεχειριστήριο ή με τη χρήση ενός ποντικιού με θύρα USB συνδεδεμένο στη 
συσκευή σας.

Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα επιπέδου administrator έχουν την πρόσβαση στο μενού των Ρυθμίσεων 
και στη διαμόρφωση του DVR.

a b c d

e f

Σχήμα 3.14  Μενού διαμόρφωσης του DVR 

a Εμφανίζει τον επιλεγμένο τίτλο του κεντρικού μενού.

b Εμφανίζει τα εικονίδια του κεντρικού μενού.

c Εμφανίζει τις επιλογές του υπό-μενού.

d Εμφανίζει τη βοήθεια για το μενού.

e Εμφανίζει τον τίτλο του επιλεγμένου υπό-μενού.

f Εμφανίζει τις επιλογές με λεπτομέρειες για το επιλεγμένο υπό-μενού.

3.18.1 Χρήση ενός ποντικιού για τη ρύθμιση του μενού  
Χρησιμοποιήστε το δεξί και αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να ρυθμίσετε το μενού.

• Αριστερό πλήκτρο: Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε τον επιθυμητό αντικείμενο ή να 
μειώσετε την τιμή της επιλογής. 

• Δεξί πλήκτρο: Χρησιμοποιήστε το για να αυξήσετε την τιμή της επιλογής.
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1. Πιέστε στο  εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
για να εμφανίσετε το μενού των ρυθμίσεων.

2. Πιέστε στο επιθυμητό εικονίδιο του μενού με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να 
εμφανίσετε το υπό-μενού.

3. Πιέστε στο επιθυμητό στοιχείο του υπό-μενού με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

4. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της επιλογής σας.

5. Πιέστε στο εικονίδιο Exit για να βγείτε από το μενού των ρυθμίσεων. Αν εμφανιστεί το μήνυμα 
της αποθήκευσης, πιέστε το [OK] με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να αποθηκεύετε τις 
ρυθμίσεις σας.

3.18.2 Ρύθμιση του μενού με τη χρήση των πλήκτρων του μπροστινού ή με τα 
πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου 
• Πλήκτρα με βέλη  (v/V/b/B): Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε τις επιλογές 

του μενού ή να ρυθμίσετε την τιμή των επιλογών σας.

• ENTER: Επιλέξτε μία επιλογή ή επιβεβαιώστε μία ρύθμιση.

• ESC: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή επίπεδο. 

1. Πιέστε το πλήκτρο SETUP ( ) για να εμφανίσετε το μενού των ρυθμίσεων.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα b/B για να επιλέξετε το επιθυμητό εικονίδιο από το μενού σας.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v/V για να επιλέξετε το επιθυμητό εικονίδιο από το υπό-μενού, στη 
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις των επιλογών σας.

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v/V/b/B για να επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή, στη συνέχεια 
πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ρυθμίσετε την τιμή της.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα b/B για να επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση, στη συνέχεια πιέστε το 
πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

6. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να βγείτε από το μενού των Ρυθμίσεων. Αν μήνυμα Save εμφανιστεί, 
στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να σώσετε τις ρυθμίσεις σας.

Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του μενού με τη χρήση του 
τηλεχειριστηρίου και των πλήκτρων του μπροστινού πίνακα, και τα δύο 
πλήκτρα ενεργούν με τον ίδιο τρόπο για να λειτουργήσουν το μενού των 
εντολών.

Για να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες των αριθμητικών πλήκτρων που βρίσκονται στο μπροστινό 
πίνακα, δείτε παρακάτω:

1. Πιέστε το πλήκτρο ALT. Η ένδειξη για τα πλήκτρα ανάβει πράσινο.

2. Επιλέξτε το πλήκτρο με την αντίστοιχη λειτουργία που επιθυμείτε.

Όλες οι επεξηγήσεις των λειτουργιών βασίζονται στη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
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3.19 Ρυθμίσεις της κάμερας

3.19.1 Κάμερα
Η ονομασία της κάμερας, το κάλυμμα και οι ρυθμίσεις της εισόδου του καναλιού του ήχου είναι 
διαμορφωμένες.

Σχήμα 3.15  Μενού ρυθμίσεων της κάμερας 

• Κανάλι: Εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού.

• Όνομα: Εισάγετε την ονομασία της κάμερας με τη χρήση έως και 12 χαρακτήρων.

- b/B/v/V: Επιλέξτε τον χαρακτήρα.
- ENTER: Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- ESC: Βγείτε από το μενού του εικονικού πληκτρολογίου.

• Μετατροπή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη κατάσταση της κάμερας ώστε να αποτρέψετε τη 
λειτουργία της από άλλους χρήστες.

• Ήχος (audio): Μπορείτε να ακούσετε από το επιλεγμένο κανάλι εισόδου του ήχου.
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3.19.2 Ρύθμιση του Video 
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τις ρυθμίσεις του χρώματος για την κάθε κάμερα σε κάθε 
κανάλι. Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις της οθόνης από το παράθυρο της προεπισκόπησης.

Σχήμα 3.16  Μενού ρυθμίσεων του Video 

• Κανάλι: Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι προς ρύθμιση.

• Φωτεινότητα: Ρυθμίστε την τιμή της φωτεινότητας από το 00 έως το 100 από το επιλεγμένο 
  κανάλι.

• Αντιθεση: Ρυθμίστε την τιμή αντίθεσης από το 00 έως το 100 από το επιλεγμένο κανάλι.

• Χρώμα: Ρυθμίστε την τιμή του χρώματος από το 00 έως το 100 από το επιλεγμένο κανάλι.
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3.19.3 PTZ
Οι ρυθμίσεις για τις κάμερες PTZ που είναι συνδεδεμένες μέσω της θύρας δεδομένων του biphase 
συνδέσμου ή του τερματικού στοιχείου RS-422/485.

Σχήμα 3.17  Μενού ρυθμίσεων PTZ.

• Κάμερα: Επιλέξτε την επιθυμητή κάμερα για ρύθμιση μέσω της συνδεδεμένης κάμερας PTZ.

• Θύρα COM: Επιλέξτε την επιθυμητή θύρα σύνδεσης δεδομένων του συνδέσμου biphase ή του 
τερματικού στοιχείου RS-422/485 στο πίσω μέρος του πίνακα. 

• Control ID: Επιλέξτε την ταυτότητα της κάμερας PTZ από το 00 έως το 255. Κάντε τις ίδιες 
ρυθμίσεις όπως και στην κάμερα PTZ.

• Protocol: Επιλέξτε το πρωτόκολλο που υποστηρίζει η κάμερα PTZ.

• Ρυθμός baud: Επιλέξτε την ταχύτητα επικοινωνίας (1200, 2400,4800,9600,19200 ή 38400). 

• Τεστ ΡΤΖ: Μετά τη ρύθμιση του PTZ, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία pan/tilt για την 
επιλεγμένη κάμερα PTZ. Μπορείτε να δείτε την οθόνη ελέγχου από το παράθυρο της 
προεπισκόπησης στη δεξιά πλευρά της επιλογής ελέγχου του PTZ. 
- b/B: Ελέγξτε την κατεύθυνση της λειτουργίας pan.
- v/V: Ελέγξτε την κατεύθυνση της λειτουργίας tilt.
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3.19.4 Συνέχιση της εγγραφής 
Οι σχετικές ρυθμίσουν συνεχίζουν την εγγραφή.

Σχήμα 3.18  Μενού ρυθμίσεων συνέχισης της εγγραφής 

• Κανάλι: Δείχνει τον αριθμό του καναλιού.

• Ανάλυση: Επιλέγει την ανάλυση της εγγραφής.

• Ποιότητα: Επιλέγει την ποιότητας εικόνας κατά την εγγραφή (Χαμηλότερη, Χαμηλή, Κανονική, 
Υψηλή ή Καλύτερη).

• Αναλογία πλαισίου: Επιλέγει την αναλογία των καρέ. Η αναλογία των καρέ είναι ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων καρέ ανά δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με την ανάλυση, ο ρυθμός των καρέ είναι 
αυτόματα ρυθμισμένος. Αν επιθυμείτε να τα ρυθμίσετε μόνο σας, αναφερθείτε στον παρακάτω 
πίνακα.

Ανάλυση Ρυθμός Αναπαραγωγής Καρέ

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Πίνακας 3.7  Πίνακας ρυθμού των καρέ
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3.19.5 Άμεση εγγραφή
Οι ρυθμίσεις που αφορούν την άμεση εγγραφή.

Σχήμα 3.19  Μενού των ρυθμίσεων της άμεσης εγγραφής 

• Κανάλι: Εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού.

• Ανάλυση: Επιλέγει την ανάλυση της εγγραφής.

• Ποιότητα: Επιλέγει την ποιότητα της εγγεγραμμένης εικόνας (Χαμηλότερη, Χαμηλή, Κανονική, 
Υψηλή ή Καλύτερη).

• Αναλογία πλαισίου: Επιλέγει τη συχνότητα των καρέ. Η συχνότητα των καρέ είναι ο αριθμός που 
τα εγγεγραμμένα καρέ αναπαράγονται το δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η συχνότητα 
των καρέ ρυθμίζεται αυτόματα. Αν θέλετε να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα, αναφερθείτε στον πίνακα 
παρακάτω. 

Ανάλυση Ρυθμός Αναπαραγωγής Καρέ

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Πίνακας 3.8  Πίνακας συχνότητας των καρέ
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3.19.6 Εγγραφή εισόδου 
Ρυθμίσεις σχετικά με την εγγραφή της εισόδου.

Σχήμα 3.20  Μενού ρυθμίσεων εγγραφή εισόδου 

• Κανάλι: Εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού.

• Ανάλυση: Επιλέγει την ανάλυση της εγγραφής.

• Ποιότητα: Επιλέγει την ποιότητα της εικόνας της εγγραφής (Χαμηλότερη, Χαμηλή, Κανονική, 
Υψηλή ή Καλύτερη).

• Αναλογία πλαισίου: Επιλέγει τη συχνότητα των καρέ. Η συχνότητα των καρέ είναι ο αριθμός που 
τα εγγεγραμμένα καρέ αναπαράγονται το δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η συχνότητα 
των καρέ ρυθμίζεται αυτόματα. Αν θέλετε να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα, αναφερθείτε στον πίνακα 
παρακάτω. 

Ανάλυση Ρυθμός Αναπαραγωγής Καρέ

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Πίνακας 3.9  Πίνακας συχνότητας καρέ

• Πρό: Προσδιορίζει το χρόνο της εγγραφής για το προ-γεγονός που εγγράφει την κατάσταση μέχρι 
να ανιχνευτεί το σήμα της εισόδου. (Απενεργοποιηση, 5, 10, 20, 30, 40, 50 δευτ, ή 1 λεπτό )

• Μετά: Προσδιορίζει το χρόνο της εγγραφής για το μετά-γεγονός που εγγράφει την κατάσταση 
μέχρι να ανιχνευτεί το σήμα της εισόδου. (10, 20, 30, 40, 50 δευτ ή 1, 2, 3, 5, 10 λεπτά)

Σημείωση:

Οι χρόνοι απόκρισης αποτελούν μόνο περιληπτικό οδηγό.  
Οι παρόντες χρόνοι εξαρτώνται συμφώνως με την ανάλυση, ποιότητα, & τις 
ρυθμίσεις του ρυθμού των καρέ, καθώς & τον αριθμό των επιλεγόμενων 
καναλιών για προγενέστερη εγγραφή.
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3.19.7 Εγγραφή κίνησης 
Ρυθμίσεις που αφορούν την εγγραφή της κίνησης.

Σχήμα 3.21  Μενού ρυθμίσεων της εγγραφής της κίνησης 

• Κανάλι: Εμφανίζει τον αριθμό του καναλιού.

• Ανάλυση: Επιλέγει την ανάλυση της εγγραφής.

• Ποιότητα: Επιλέγει την ποιότητα της εικόνας της εγγραφής (Χαμηλότερη, Χαμηλή, Κανονική, 
Υψηλή ή Καλύτερη).

• Αναλογία πλαισίου: Επιλέγει τη συχνότητα των καρέ. Η συχνότητα των καρέ είναι ο αριθμός που 
τα εγγεγραμμένα καρέ αναπαράγονται το δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η συχνότητα 
των καρέ ρυθμίζεται αυτόματα. Αν θέλετε να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα, αναφερθείτε στον πίνακα 
παρακάτω. 

Ανάλυση Ρυθμός Αναπαραγωγής Καρέ

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Πίνακας 3.10  Πίνακασ Συχνότητας καρέ

• Πρό: Προσδιορίζει το χρόνο της εγγραφής για την προ-κίνηση που εγγράφει την κατάσταση μέχρι 
να ανιχνευτεί το σήμα της εισόδου. (Απενεργοποιηση, 5, 10, 20, 30, 40, 50 δευτ, ή 1 λεπτό )

• Μετά: Προσδιορίζει το χρόνο της εγγραφής για την μετά-κίνηση που εγγράφει την κατάσταση 
μέχρι να ανιχνευτεί το σήμα της εισόδου. (10, 20, 30, 40, 50 δευτ. ή 1, 2, 3, 5, 10 λεπτά)

Σημείωση:

Οι χρόνοι απόκρισης αποτελούν μόνο περιληπτικό οδηγό.  
Οι παρόντες χρόνοι εξαρτώνται συμφώνως με την ανάλυση, ποιότητα, & τις 
ρυθμίσεις του ρυθμού των καρέ, καθώς & τον αριθμό των επιλεγόμενων 
καναλιών για προγενέστερη εγγραφή.
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3.19.8 Μορφή bίντεο
Επιλέγει τη διαμόρφωση του video σε NTSC ή PAL σύμφωνα με το σύστημα διαμόρφωσης του video 
στο σύστημα.

1. Επιλέξετε τη διαμόρφωση του video.
ΤΟ μήνυμα της επιβεβαίωσης εμφανίζεται.

2. Επιλέξτε την ένδειξη [OK] και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Αφού έχει διαμορφωθεί ο HDD, το σύστημα θα επανεκκινήσει.

Σχήμα 3.22  Μενού ρύθμισης για τη διαμόρφωση του Video 

3.20 Ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος 
Το DVR μπορεί να εγγράφει σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από το χρήστη. Μπορεί 
επίσης να εγγράφει και χειροκίνητα ανεξάρτητα από την ημερομηνία και την ώρα. Η εγγραφή μπορεί να 
γίνει είτε συνεχόμενη είτε να ενεργοποιηθεί από κάποιο γεγονός (ανίχνευσης εισόδου και κίνησης).

Η οθόνη με το χρονοδιάγραμμα της εγγραφής εμφανίζει μία - μία τις ημέρες της εβδομάδας δείχνοντας 
το χρονοδιάγραμμα όλων των καναλιών μέσα σε μία περίοδο 24 ωρών.

Για κάθε ένα τμήμα 1 ώρα της μεθόδου της εγγραφής μπορεί να προσδιοριστεί. Η μέθοδος της 
εγγραφής για κάθε τμήμα φαίνεται από το χρωματισμό για εύκολη εμφάνιση. 
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Σχήμα 3.23  Μενού ρυθμίσεων του χρονοδιαγράμματος 

3.20.1 Για να ρυθμίσετε το χρονοδιάγραμμα της εγγραφής για μία τυπική ημέρα 
της εβδομάδας 
1. Επιλέξτε μία ημέρα της εβδομάδας. (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri ή Sat)

2. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι για το χρονοδιάγραμμα της εγγραφής.

3. Επιλέξτε το τμήμα του χρόνου για το χρόνο της εκκίνησης.

Σχήμα 3.24  Μενού ρυθμίσεων του χρονοδιαγράμματος 

4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER ή πιέστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να επιλέξετε τη 
μέθοδο της εγγραφής. Το χρώμα του τμήματος θα αλλάξει αυτόματα.

-  Gray: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εγγραφής 
-  Μπλε (συνεχόμενη εγγραφή): εγγραφή ξεκινά αυτόματα από τον καθορισμένο χρόνο.
- Κόκκινο (εγγραφή γεγονότος εισόδου): Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν το σήμα της εισόδου 

ενεργοποιείται μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο.
- Yellow (εγγραφή γεγονότος κίνησης): Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν η κίνηση ανιχνεύεται 

μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο.
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-  Κόκκινο  (εγγραφή εισόδου + κίνησης): Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν μία είσοδος ή μία 
κίνησης έχει ανιχνευτεί.

-  Μπλε+Κόκκινο (Εγγραφή γεγονότος Εισόδου + Συνεχόμενη): Η εγγραφή ξεκινάει αυτόματα από 
την τρέχουσα ώρα. Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος μέσα σε ένα καθορισμένο χρόνο, τροποποιήστε 
τη συνεχόμενη κατάσταση εγγραφής για να εισάγετε την κατάσταση εγγραφής γεγονότος και 
αρχίζει αυτόματα η εγγραφή.

-  Μπλε + Κίτρινο (Συνεχόμενη + Κίνησης εγγραφή γεγονότος): Η εγγραφή ξεκινάει αυτόματα από 
τον προκαθορισμένη χρόνο. Μόλις ανιχνευτεί κίνηση μέσα σε ένα καθορισμένο χρόνο, αλλάξτε την 
κατάσταση εγγραφής από συνεχόμενη σε εγγραφή κίνησης γεγονότος και η εγγραφή θα ξεκινήσει 
αυτόματα.

-  Μπλε+Κόκκινο (Εγγραφή γεγονότος Εισόδου + Κίνησης + Συνεχόμενη): Η εγγραφή ξεκινάει 
αυτόματα από την τρέχουσα ώρα. Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος ή ανιχνευτεί κίνηση, 
τροποποιήστε τη συνεχόμενη κατάσταση εγγραφής για να εισάγετε την κατάσταση εγγραφής 
γεγονότος και αρχίζει αυτόματα η εγγραφή.

5. Επιλέξτε το τμήμα του επόμενου χρόνου για να επιβεβαιώσετε το χρονοδιάγραμμα.

Σχήμα 3.25  Μενού ρύθμισης χρονοδιαγράμματος 

6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER ή πιέστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού συνεχόμενα για να 
επιλέξετε το χρώμα γκρι για να ρυθμίσετε το χρόνο για το τέλος του χρονοδιαγράμματος. 
Τα τμήματα των ρυθμίσεων φωτίζονται.

Σχήμα 3.26  Μενού ρυθμίσεων του χρονοδιαγράμματος 

7. Πιέστε το πλήκτρο MENU για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. 
Το παράθυρο της επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί.

8. Επιλέξτε την ένδειξη OK και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να σώσετε τις νέες ρυθμίσεις.

• Πιέστε το πλήκτρο ESC για να βγείτε από το μενού επιλογής της συγκεκριμένης ημερομηνίας.
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3.20.2 Για να ρυθμίσετε το χρονοδιάγραμμα της εγγραφής για τις ημέρες 
Εξαίρεσης 
Επιπρόσθετε στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα, μέχρι 10 συγκεκριμένες περίοδοι ημέρας / χρόνου 
μπορούν να προσδιοριστούν. Για να διαμορφώσετε το χρονοδιάγραμμα της εγγραφής επιλέξετε τις 
Συγκεκριμένες Ημέρες (Specific Dates).

1. Επιλέξτε την επιλογή [Εξαιρούμενες ημέρες]. 

Σχήμα 3.27  Μενού ρυθμίσεων ημερών εξαίρεσης 

2. Επιλέξτε ένα τμήμα.

Σχήμα 3.28  Μενού ρυθμίσεων ημερών εξαίρεσης 

3. Πιέστε το πλήκτροSET ή το πιέστε στο  εικονίδιο για το μενού ρυθμίσεων των 
ημερών εξαίρεσης.
Η επιλογή των συγκεκριμένων ημερών θα εμφανιστεί.
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Σχήμα 3.29  Μενού ρυθμίσεων ημερών εξαίρεσης 

4. Εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες για το χρόνο, το μήνα και την ημερομηνία.

• b/B/v/V: Πιέστε για να μετακινηθείτε στις κολώνες, τα πλήκτρα [OK] ή [Ακύρωση].
• b/B (ή δεξιά / αριστερά με το ποντίκι): Αλλαγές στις τιμές τις τρέχουσας θέσεις.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα b/B/v/V για να επιλέξετε το πλήκτρο [OK] και πιέστε το πλήκτρο 
ENTER.
Το μενού του εικονικού πληκτρολογίου εμφανίζεται.

Σχήμα 3.30  Μενού ρυθμίσεων ημερών εξαίρεσης 

6. Εισάγετε την ονομασία της ημέρας εξαίρεσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v/V/b/B για να 
επιλέξετε έναν χαρακτήρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας.

7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v / V για να επιλέξετε το εικονίδιο [OK] και στη συνέχεια πιέστε 
το πλήκτρο ENTER για να διορθώσετε την ημερομηνία μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και να 
επιστρέψετε στην οθόνη του μενού της συγκεκριμένης ημέρας.

8. Επιλέξτε την ημέρα του χρονοδιαγράμματος και ρυθμίστε τη μέθοδο της εγγραφής για το κάθε 
κανάλι.
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3.20.3 Έλεγχος του καταλόγου του χρονοδιαγράμματος των ημερών εξαίρεσης 
1. Πιέστε το πλήκτρο INFO όταν η επιλογή “Εξαιρούμενες ημέρες” έχει επιλεχθεί.

Ο κατάλογος του χρονοδιαγράμματος για της ημέρες εξαίρεσης θα εμφανιστεί.

Σχήμα 3.31  Κατάλογος χρονοδιαγράμματος ημερών εξαίρεσης 

2.  Επιλέξτε ένα τίτλο μιας ημέρας εξαίρεσης από τον κατάλογο και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Ο τίτλος θα γίνει χρώμα πορτοκαλί.

3.  Επιλέξτε το εικονίδιο [Επεξεργασία], πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επεξεργαστείτε την ημέρα 
της εξαίρεσης ή πιέστε το πλήκτρο CLEAR για να διαγράψετε την ημέρα της εξαίρεσης από το 
χρονοδιάγραμμα.

4. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να βγείτε από τον κατάλογο του χρονοδιαγράμματος των ημερών 
εξαίρεσης.

Σημείωση:

Αν η εγγραφή της ημέρας εξαίρεσης αποκτήσει μια διπλή εγγραφή με άλλες 
εγγραφές, μόνο η ημέρας της εξαίρεσης θα είναι δυνατόν να εγγραφεί.

3.20.4 Αντιγραφή του χρονοδιαγράμματος εγγραφής  
Η αντιγραφή των δεδομένων του χρονοδιαγράμματος του καναλιού 

Μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα του χρονοδιαγράμματος του καναλιού σε άλλο κανάλι (ια) μέσα 
σε μία επιλεγμένη ημέρα της εβδομάδας.

1. Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας και πιέστε το πλήκτρο ENTER.

2. Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να αντιγράψετε.

3. Πιέστε το πλήκτρο COPY και στη συνέχει το μενού της επιλογής του καναλιού θα εμφανιστεί.
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Σχήμα 3.32  Μενού αντιγραφής καναλιού 

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα b/B για να μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά στην κολώνα και πιέστε 
το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε το στόχο κανάλι (ια).
Μπορείτε να ακυρώσετε το επιλεγμένο κανάλι πιέζοντας το πλήκτρο ENTER.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v/V για να επιλέξετε [OK] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 
ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αντιγραφή από τα Δεδομένα του Χρονοδιαγράμματος της ημέρας 

Μπορείτε να αντιγράψετε την καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας σε μία άλλη ημέρα της εβδομάδας, 
σαββατοκύριακο και σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο MARK.

1. Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να αντιγράψετε .

2. Πιέστε το πλήκτρο MARK και στη συνέχει επιλέξτε την ημέρα (ες) στο μενού εμφανίζεται.

Σχήμα 3.33  Μενού αντιγραφής ημέρας 

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα b/B για να επιλέξετε την ημέρα (ες) που επιθυμείτε.

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v/V για να επιλέξετε [OK] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 
  ENTER για να επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
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3.21 Ρυθμίσεις οθόνης 

3.21.1 OSD

Σχήμα 3.34  Μενού ρυθμίσεων OSD 

• Γλώσσα: Επιλέξτε μία γλώσσα για το μενού των ρυθμίσεων και την εμφάνιση των πληροφοριών.

• Ονομασία κάμερας

- Ενεργοποιηση: Εμφανίζει τον τίτλο της κάμερας.
- Απενεργοποιηση: Εμφανίζει τη ζωντανή εικόνα χωρίς τον τίτλο της κάμερας.

• Κατάσταση κάμερας

- Ενεργοποιηση: Η τρέχουσα κατάσταση εγγραφής της κάμερας εμφανίζεται .
- Απενεργοποιηση: Αφαιρέστε την τρέχουσα κατάσταση εγγραφής της κάμερας.
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3.21.2 Δευ A

Σχήμα 3.35  Μενού ρυθμίσεων Μόνιτορ A 

• Χρόνος παραμονής ακολουθίας: Μπορείτε να ρυθμίσετε την αλληλουχία του χρόνου της κάμερας 
σε 2 δευτ, 5 δευτ, 10 δευτ., 20 δευτ., 30 δευτ., 40 δευτ., 50 δευτ., 60 δευτ., 70 δευτ., 80 δευτ.ή 
90 δευτ.

3.21.3 Δευ B

Σχήμα 3.36  Μενού ρυθμίσεων μόνιτορ B 
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• Χρόνος παραμονής ακολουθίας: Μπορείτε να ρυθμίσετε την αλληλουχία του χρόνου της κάμερας 
σε 2 δευτ, 5 δευτ, 10 δευτ., 20 δευτ., 30 δευτ., 40 δευτ., 50 δευτ., 60 δευτ., 70 δευτ., 80 δευτ.ή 
90 δευτ.

• Αναδυόμενο γεγονός: Εμφανίζει ένα γεγονός στο μόνιτορ B αν υπάρχει κίνηση, είσοδος ή όλα 
αυτά συμβούν (κίνηση ή είσοδος).

3.22 Ρυθμίσεις γεγονότος 

3.22.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Σχήμα 3.37  Μενού ρυθμίσεων εισόδου 

• Είσοδος: Εμφανίζει τον αριθμό των εισόδων.

• Τύπος εισαγωγής: Η κατάσταση της εισόδου μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε κατάσταση N.O. 
(Κανονικά Ανοιχτή ) ή σε κατάσταση N.C. (Κανονικά Κλειστή).

• Κάμερα: Επιλέγει το συνδεδεμένο κανάλι της κάμερας στην είσοδο.

• Έξοδος : Επιλέγει τον αριθμό του ρελέ εξόδου για την επιλεγμένη είσοδο.

• Προεπιλογή: Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό. Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος, η κάμερα 
μετακινείται στην επιλεγμένη προεπιλεγμένη θέση και η εικόνα της κάμερας σε αυτή τη θέση 
εμφανίζεται στο μόνιτορ.
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3.22.2 ΚΙΝΗΣΗ

Σχήμα 3.38  Μενού ρυθμίσεων της κίνησης 

• Κάμερα: Επιλέγει την κάμερα για τη ρύθμιση της ανίχνευσης της κίνησης.

• Ευαισθησία: Ρυθμίζει το επίπεδο της ευαισθησίας για την κίνηση που έχει συμβεί σε μία περιοχή 
ανίχνευσης. Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί από το επίπεδο 01 στο επίπεδο 10 ή Off.

• Έξοδος : Επιλέγει τον αριθμό του ρελέ εξόδου όταν ανιχνευτεί κάποια κίνηση.

• Περιοχή: Επιλέγει την επιθυμητή περιοχή της ανίχνευσης στην οθόνη του παράθυρο της 
προεπισκόπησης. 

-  b / B / v / V: Μετακινεί το κίτρινο κελί σε μία άλλη ζώνη κελιών.
- ENTER: Επιλέγει ή ακυρώνει την περιοχή της ανίχνευσης στην τρέχουσα θέση του κελιού.
- Πιέστε το πλήκτρο ESC για να βγείτε από τις ρυθμίσεις.

• Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή της ανίχνευσης χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

- To select the area: Τραβήξτε και αφήστε σε ένα κελί στο δεξί μέρος τις επιλεγμένης περιοχής 
ανίχνευσης

- To cancel area: Τραβήξτε και αφήστε ένα σημείο από το κελί σε μία περιοχή προς τα 
αριστερά για να ακυρώσετε την επιλεγμένη περιοχή της ανίχνευσης.

Σημείωση:

Σε περιπτώσεις όπου ο φωτισμός είναι χαμηλός και το περίγραμμα του 
αντικειμένου δεν είναι καθαρός για να το δείτε, ανεξάρτητα από την 
ευαισθησία, Η λειτουργία Motion Event δεν είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να 
επιλέξετε τη Motion Event πριν από τη ρύθμιση.
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3.22.3 Αναγνώριση ειδοποίησης 

Σχήμα 3.39  Μενού ρύθμισης αναγνώρισης ειδοποίησης  

• Αποδοχή προεισοποίησης

-  Εγχειριδιο χρησησ: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ACK στο τηλεχειριστήριο ή  πιέστε το  
πλήκτρο στο μπροστινό μέρος του πίνακα για να σταματήσετε το συναγερμό.

- Χρόνος μετά-γεγονότος: Ο συναγερμός σταματά μετά τον προγραμματισμένο χρόνο του 
γεγονότος.
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3.23 Ρυθμίσεις δικτύου

3.23.1 TCP/IP

Σχήμα 3.40  Μενού ρυθμίσεων TCP/IP 

• DHCP: Η ένδειξη DHCP σημαίνει Δυναμική Διαμόρφωση Πρωτοκόλλου Ξενιστή.

- Ενεργοποιηση: Οι ρυθμίσεις του δικτύου αυτή της συσκευής είναι διαμορφωμένες αυτόματα 
από το DHCP server.
Αν τις ρυθμίσετε σε κατάσταση ON, οι επιλογές [Διεύθυνση ΙΡ], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη], 
[Πρωταρχικό DNS] και [Δευτερεύον DNS] θα αλλάξουν και αυτές οι επιλογές δεν μπορούν να 
ρυθμιστούν.

- Απενεργοποιηση: Εισάγετε τις ρυθμίσεις του δικτύου χειροκίνητα. 
• Διεύθυνση ΙΡ: Εισάγετε μία διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. 

• Μάσκα υποδικτύου: Εισάγετε μία διεύθυνση για την subnet mask χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο.

• Πύλη: Εισάγετε μία διεύθυνση για το gateway χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.

• Πρωταρχικό DNS: Εισάγετε μία διεύθυνση για το κύριο DNS server χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο. 

• Δευτερεύον DNS: Εισάγετε μία διεύθυνση για το δευτερεύον Sub DNS server χρησιμοποιώντας 
το εικονικό πληκτρολόγιο.

• Αρ. θύρας απομακρισμένου πελάτη: Εισάγετε έναν αριθμό θύρας για τον απομακρυσμένο 
πελάτη χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να δείτε ζωντανά την εικόνα της 
επιτήρησης μέσω του δικτύου με το πρόγραμμα Control Center. Η εργοστασιακή ρύθμιση της 
θύρας για τη μετάδοση του video και των δεδομένων του ήχου είναι η 9001. Παρόλα αυτά σε 
μερικές περιπτώσεις είναι καλύτερο να αλλάζετε τον αριθμό της θύρας για περισσότερη ευελιξία 
ή ασφάλεια. Ο επιθυμητός αλλαγμένος αριθμός της θύρας (1025 ~ 65535).

• Αρ. θύρας HHTP: Εισάγετε έναν αριθμό θύρας HTTP χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. 
Μπορείτε να δείτε ζωντανή εικόνα της επιτήρησης με εικόνα μέσω του δικτύου ή του web 
browser. Typically the TCP port used by HTTP is 80. Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις είναι 
καλύτερο να αλλάζετε τον αριθμό της θύρας για περισσότερη ευελιξία ή ασφάλεια. Ο επιθυμητός 
αλλαγμένος αριθμός της θύρας (1025 ~ 65535).
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• Όριο εύρους ζώνης: Εισάγετε το Bandwidth για να ρυθμίσετε την κυκλοφορία των δεδομένων.

Σημείωση:

Όταν αλλάζετε τη θύρα του απομακρυσμένου πελάτη ή τη θύρα του HTTP, 
όλες οι συνδέσεις με το λογισμικό Control Center ή το web browser θα 
αποσυνδεθούν.

3.23.2 DDNS (Δυναμική Ονομασία Τομέα Συστήματος)

Σχήμα 3.41  Μενού ρυθμίσεων DDNS 

• Όνομα χρήστη: Εισάγετε το εγγεγραμμένο όνομα του χρήστη DDNS χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο.

• Κωδικός χρήστη: Εισάγετε ένα κωδικό χρήστη [Όνομα χρήστη] χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο.

Σμείωση:

Η λειτουργία DDNS χρησιμοποιείται με τη θύρα TCP 8245 με το “No-IP” 
(http://www.no-ip.com/).
Σε περίπτωση που το DVR χρησιμοποιείται σε σύστημα δικτύου με προστασία 
firewall, ανοίξτε τη θύρα TCP 8245 έτσι ώστε τα δεδομένα του DDNS να 
μπορούν να περάσουν από την προστασία του firewall. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της προστασίας του firewall, ρωτήστε το 
διαχειριστή του δικτύου σας και / ή το παροχέα συντήρησης του δικτύου σας.
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3.23.3 Ειδοποίηση

Σχήμα 3.42  Μενού ρύθμιση ειδοποίησης

• Ενεργοποίηση αφύπνισης: 

- Ενεργοποιηση: Στέλνει ένα e-mail όταν μία είσοδος έχει ενεργοποιηθεί.
- Απενεργοποιηση: Δεν χρησιμοποιείται.

• Εντοπισμός κινησης: 

- Ενεργοποιηση: Στέλνει ένα e-mail όταν μία ανίχνευση κίνησης έχει ενεργοποιηθεί.
- Απενεργοποιηση: Δεν χρησιμοποιείται.

• Πλήρης δίσκος:

- Ενεργοποιηση: Στέλνει ένα e-mail όταν ο σκληρός HDD έχει πλήρεις εγγραφές.
- Απενεργοποιηση: Δεν χρησιμοποιείται.

• Ο κωδικός διαχειριστή τροποποιήθηκε:

- Ενεργοποιηση: Στέλνει ένα e-mail όταν ο κωδικός του χειριστή έχει αλλάξει.
- Απενεργοποιηση: Δεν χρησιμοποιείται.

• Απώλεια βίντεο: 

- Ενεργοποιηση: Στέλνει ένα e-mail όταν το σήμα του video από την κάμερα έχει σταματήσει 
εξαιτίας της αποσύνδεσης ενός καλωδίου ή κακής λειτουργίας της κάμερας.

- Απενεργοποιηση: Δεν χρησιμοποιείται.
• Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση: 

- Ενεργοποιηση: Στέλνει ένα e-mail όταν η τροφοδοσία είναι on ή off.
- Απενεργοποιηση: Δεν χρησιμοποιείται.
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3.23.4 Ταχυδρομείο

Σχήμα 3.43  Μενού ρυθμίσεων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Ταχυδρομείο)

• Ειδοποίηση 

- Ενεργοποιηση: Ειδοποιεί το χρήστη με ένα e-mail για τις λειτουργικές πληροφορίες του 
συστήματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ειδοποίησης.

- Απενεργοποιηση: Η λειτουργία της ειδοποίησης δεν χρησιμοποιείται.
Οι επιλογές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ταχυδρομείο) έχουν αλλάξει.

• Διακομιστής SMTP: Εισάγετε μία διεύθυνση για το SMTP Server χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο. 
Αν η ειδοποίηση είναι ρυθμισμένη στο On και οι επιλογές του SMTP είναι κενές, η θύρα του 
SMTP., το όνομα του χρήστη και οι επιλογές του κωδικού μειώνονται και οι επιλογές δεν 
ορίζονται.

• Αρ. θύρας SMTP: Εισάγεται τον αριθμό της θύρας SMTP χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο. Τυπικά η θύρα του SMTP που χρησιμοποιείται είναι η 25. Παρόλα αυτά, σε 
μερικές περιπτώσεις είναι καλύτερο να αλλάζετε αυτόν τον αριθμό της θύρας για επιπρόσθετη 
ευελιξία ή ασφάλεια. Αν ο επιθυμητός αριθμός για την αλλαγή (1 ~ 65535).

• Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα του χρήστη χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.

• Κωδικός χρήστη: Εισάγετε το κωδικό χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.

• TLS: Ρυθμίστε στο On όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία TLS Επίπεδο Ασφάλειας Μεταφοράς 
Εργοστασιακή ρύθμιση, TLS είναι Off

• Ταχυδρομική Διεύθυνση (1-3): Εισάγετε τη διεύθυνση του mail χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο. 
Μπορείτε να εισάγετε έως και 3 διευθύνσεις e-mail.

• Δοκιμαστικό E-mail: Επιλέξτε [Δοκιμαστικό E-mail] για να ελέγξετε την αποστολή ενός e-mail.
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Σημείωση:

Ο SMTP server, ο αριθμός του SMTP, το όνομα του χρήστη ή οι ρυθμίσεις 
του κωδικού είναι κατ΄ επιλογή. Το DVR μπορεί να στείλει ένα e-mail 
κατευθείαν χωρίς τη χρήση ενός SMTP server ή MTA (διαχειριστής 
μεταφοράς μηνυμάτων). Σε μερικές περιπτώσεις όλα τα e-mail θα πρέπει να 
προωθούνται σε ένα συγκεκριμένο SMTP server. Προσδιορίστε την ονομασία 
του ξενιστή server ή τη διεύθυνση IP σε κάθε περίπτωση. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τη ρύθμιση του SMTP, ρωτήστε το διαχειριστή του δικτύου 
σας και / ή το παροχέα του mail σας.

3.23.5 Επείγουσα Κατάσταση

Σχήμα 3.44  Μενού ρυθμίσεων έκτακτης βοήθειας 

• Ειδοποίηση: 

- Ενεργοποιηση: Ειδοποιεί το πρόγραμμα ειδοποίησης συναγερμού σχετικά με τις πληροφορίες 
λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας ειδοποίησης.

- Απενεργοποιηση: Η λειτουργία της ειδοποίησης δεν χρησιμοποιείται.
• Διεύθυνση ΙΡ/Αρ. θύρας: Με το εικονικό πληκτρολόγιο εισάγετε τον αριθμό της Διεύθυνση 

ΙΡ/θύρας του προγράμματος ειδοποίησης συναγερμού. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τη θύρα 
σχετικά με αυτή τη λειτουργία είναι η 9002. Παρόλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις είναι 
καλύτερο να αλλάζετε αυτόν τον αριθμό της θύρας για επιπρόσθετη ευελιξία ή ασφάλεια. 
Αν ο επιθυμητός αριθμός για την αλλαγή). Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 9 IP αριθμού για 
διευθύνσεις / θύρες. 
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3.24 Ρυθμίσεις του συστήματος

3.24.1 Ημερομηνία / Ώρα

Σχήμα 3.45  Μενού ρυθμίσεων Ημερομηνίας / Χρόνου

• Ημερομηνία: Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.

• Ώρα: Εισάγετε την τρέχουσα ώρα. (24 HR ή 12 HR)

• Μορφή ημερομηνίας: Επιλέξτε τη διαμόρφωση της εμφάνισης της ημερομηνίας.

• Μορφή ώρας: Επιλέξτε τη διαμόρφωση της εμφάνισης του χρόνου.

• Ζώνη ώρας: Επιλέξτε το χρόνο της ζώνης (για περισσότερες πληροφορίες δείτε “8.3 Θερινή 
ώρα”).

• Θερινή ώρα: Ρυθμίστε στο On για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σωσίματος της ημέρας.

• Έναρξη θερινής ώρας: Επιλέξτε την έναρξη του σωσίματος της ημέρας.

• Λήξη θερινής ώρας: Επιλέξτε την λήξη του σωσίματος της ημέρας.
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3.24.2 NTP

Σχήμα 3.46  Μενού ρυθμίσεων NTP 

• NTP: Ρυθμίστε στο On όταν χρησιμοποιείτε το NTP (Πρωτόκολλο Χρόνου Δικτύου) server για 
τη ρύθμιση του χρόνου. Αν ο NTP είναι ρυθμισμένος σε Off, οι ρυθμίσεις του χρόνου θα πρέπει 
να εισαχθούν χειροκίνητα και οι [Ώρα διακομιστή], [Απόρρητη ώρα διακομιστή], [Διάστημα 
συγχρονισμού] and [Δοκιμή ΝΤΡ] επιλογές θα είναι απενεργοποιημένες.

• Ώρα διακομιστή: Για τις περισσότερες περιπτώσεις επιλέξτε το κοινό. Το DVR θα πάρει το μέσο 
χρόνο ανάμεσα από 5 κοινούς servers (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.
gov, clock.isc.org).

• Απόρρητη ώρα διακομιστή: Εισάγετε το κρυφό χρόνο της διεύθυνσης του server IP ή της 
ονομασίας του ξενιστή χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.

• Διάστημα συγχρονισμού: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα συγχρονισμένα χρονικά διαστήματα με το 
χρόνο του NTP server σε 1 ημέρα, 1 ώρα , 1 μήνα και 1 εβδομάδα.

• Δοκιμή ΝΤΡ: Επιλέξτε [Δοκιμή ΝΤΡ] για να ελέγξετε τον NTP server.
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3.24.3 Βομβητής

Σχήμα 3.47  Μενού ρυθμίσεων του βομβητή 

• Βομβητής πλήκτρου 

- Ενεργοποιηση: Κάνει ένα θόρυβο όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα. 
- Απενεργοποιηση: Απενεργοποιεί τον ήχο των πλήκτρων.

• Βομβητής εισόδου

- Ενεργοποιηση: Κάνει ένα θόρυβο όταν ενεργοποιηθεί μια είσοδος.
- Απενεργοποιηση: Απενεργοποιεί τον ήχο της εισόδου.

• Βομβητής κίνησης 

- Ενεργοποιηση: Κάνει ένα θόρυβο όταν ενεργοποιηθεί μια κίνηση.
- Απενεργοποιηση: Απενεργοποιεί τον ήχο της κίνησης.

• Βομβητής συστήματος

- Ενεργοποιηση: Κάνει ένα θόρυβο όταν ένα ανεμιστήρας ψύξης δεν έχει ενεργοποιηθεί ή όταν 
ο σκληρός δίσκος HDD έχει κάποια ζημιά σε ένα τμήμα του.

- Απενεργοποιηση: Απενεργοποιεί το βομβητή του συστήματος.

Σημείωση:

Ο βομβητής κάνει ένα χαμηλό θόρυβο μέσα στη συσκευή. Αν θέλετε να κάνει 
δυνατό θόρυβο, συνδέστε μία εξωτεριή συσκευή συναγερμού στην έξοδο του 
συνδέσμου (π.χ. σειρήνα).
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3.24.4 Χρήστης
Μπορείτε να εγγράψετε ένα νέο χρήστη με διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στο DVR στο κέντρο 
ελέγχου.

Σχήμα 3.48  Μενού ρυθμίσεων του χρήστη 

• Αριθ.: Εμφανίζει τον αριθμό του χρήστη.

• ΚΩΔΙΚΟΣ: : Εισάγετε μία νέα διεύθυνση του χρήστη ID χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο. 

• Επίπεδο: Επιλέξτε το επίπεδο για το νέο χρήστη. 

• Κωδικός χρήστη: Εισάγετε ή αλλάξτε το κωδικό για το χρήστη χρησιμοποιώντας το εικονικό 
πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κωδικό με αριθμούς, ειδικούς χαρακτήρες ή 
χαρακτήρες. (ελάχιστο μήκος 4, μέγιστο μηκος 8).

Σημείωση:

Θυμηθείτε τον κωδικό. Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας παρακαλώ επικοινωνήστε 
με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή με τον έμπορο από τον 
οποίο αγοράσατε το σύστημα    
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3.24.5 Ενημέρωση
Το χαρακτηριστικό της ενημέρωσης σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικού του DVR και να 
προστίθεται / ενημερώνετε τα πρωτόκολλα του PTZ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τρέχουσες ρυθμίσεις 
του DVR δεν διαγράφονται ή αντικαθιστούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ενημέρωσης.

Σχήμα 3.49  Μενού ρυθμίσεων ενημέρωσης 

1.  Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

•  Επιλέξτε το λογισμικό του συστήματος προς αναβάθμιση από το λογισμικό του συστήματος 
του DVR.

•  Επιλέξτε το πρωτόκολλο του PTZ που θα αναβαθμιστεί από τα πρωτόκολλα του DVR.
2. Επιλέξτε το μέσο από το οποίο θα εκτελέσετε την αναβάθμιση: 

•  USB: Επιλέξτε μια θύρα USB, και στην συνέχεια εισάγετε τον οδηγό του USB μέσα στο DVR. 
Όλες οι συσκευές τύπου USB πρέπει να αποσυνδεθούν πριν χρησιμοποιήσετε τον οδηγό του 
USB.

•  Δικτυο: Επιλέξτε το Δίκτυο και στη συνέχεια εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:
a.  Επιλέξτε το κουτί των ρυθμίσεων του server για την αναβάθμιση. Θα εμφανιστεί το 

εικονικό πληκτρολόγιο.
b.  Εισάγετε μία διεύθυνση IP του server. Οι ρυθμίσεις του δικτύου του DVR πρέπει να 

διαμορφωθούν και πρέπει να ξέρετε τη διεύθυνση IP για την αναβάθμιση του server.
3. Επιλέξτε Update για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της αναβάθμισης.

4. Επιλέξτε OK για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της αναβάθμισης ή πιέστε στο εικονίδιο Cancel 
για να σταματήσετε και να βγείτε από το μενού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
αναβάθμισης, το σύστημα θα εμφανίσει το μήνυμα Restart στο κουτί διαλόγου του συστήματος.

5.  Πιέστε το OK για να επανεκκινήσετε το DVR.
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3.24.6 Ρύθμιση

Σχήμα 3.50  Μενού ρυθμίσεων της Διαμόρφωσης 

• Εισαγωγή ρυθμίσεων: Εισάγετε τα δεδομένα της διαμόρφωσης του DVRs από την εξωτερική 
μνήμη USB.

• Εξαγωγή ρυθμίσων: Εξάγετε τα δεδομένα της διαμόρφωσης από το DVR στην εξωτερική μνήμη 
USB.

• Εργοστασιακές προεπιλογές: Μπορείτε να επανεκκινήσετε το DVR στις αρχικές εργοστασιακές 
ρυθμίσεις του. Μερικές επιλογές δεν μπορούν να επανεκκινήσουν (Μορφή bίντεο, Ημερομηνία, 
Ώρα, Ζώνη ώρας, Θερινή ώρα, Έναρξη θερινής ώρας, Λήξη θερινής ώρας, Ρυθμίσεις Χρήστη, 
Διαμέρισμα γεγονότος).

Σημειώσεις:

• Η εισαγωγή των δεδομένων της διαμόρφωσης είναι διαθέσιμη όταν 
τα δεδομένα της διαμόρφωσης ενός DVR είναι του ιδίου τύπου με τα 
δεδομένα της συσκευής.

• Αν χρησιμοποιείτε μία μνήμη τύπου USB για τη διαμόρφωση της 
εξαγωγής, πρέπει να αποσυνδέσετε τις όποιες άλλες εξωτερικές συσκευές 
USB.
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3.24.7 Σκληρός Δίσκος

Σχήμα 3.51  Μενού ρυθμίσεων σκληρού δίσκου

• Αντικατάσταση: 

- Ολα: Η εγγραφή πάνω από άλλα δεδομένα είναι δυνατή όταν ο κανονικός διαμερισμός του 
HDD έχει πλήρως εγγραφεί.

- Κανονικο διαμερισμα: Η εγγραφή πάνω από άλλα δεδομένα είναι δυνατή για κανονικό 
διαμερισμό του HDD όταν ο κανονικός διαμερισμός του HDD έχει πλήρως εγγραφεί.

- Διαμερισμα γεγονοτοσ: Η εγγραφή πάνω από άλλα δεδομένα είναι δυνατή για ίσο διαμερισμό 
του HDD όταν ο ίσος διαμερισμός του HDD έχει πλήρως εγγραφεί. 

- Απενεργοποιηση: Μην χρησιμοποιείτε την εγγραφή πάνω από άλλα δεδομένα.
• Προειδοποίηση πληρότητας: Όταν ο HDD έχει υπερκεραστεί από δεδομένα ένα μήνυμα 

ειδοποιήσεις θα εμφανιστεί .

• Διαμερισμα γεγονοτοσ: Ρυθμίστε το κενό του ίσου δειμερισμό για ίσο διαμερισμό.

• Αυτόματη διαγραφή: Ρυθμίστε την ημερομηνία της αυτόματης διαγραφής (Απενεργοποιηση, 
1 ημέρες, 2 ημέρες, 5 ημέρες, 7 ημέρες, 10 ημέρες, 20 ημέρες, 30 ημέρες, 40 ημέρες, 50 
ημέρες ή 60 ημέρες). Αν ρυθμίστε την ημερομηνία της αυτόματης διαγραφής, τα εγγεγραμμένα 
δεδομένα θα διαγραφούν εκτός από την περίοδο του χρόνου. Η αυτόματη διαγραφή 
ενεργοποιείται μετά από 35 λεπτά.

• Μορφοποίηση: Initializes the HDD (Hard Disk Drive). Όλα τα δεδομένα στον επιλεγμένο HDD θα 
διαγραφούν. 
Για να μορφοποιήσετε το σκληρό δίσκο HDD εισάγετε YES (όλα κεφαλαία) για τις ρυθμίσεις της 
γλώσσας.

Σημειώσεις:

Αν αλλάξετε την τιμή του ίσου διαμερισμού, τα τρέχοντα εγγεγραμμένα 
δεδομένα του HDD διαγράφονται και ο διαμερισμός θα επανεκκινήσει. Οι 
διαμερισμοί θα διαμορφωθούν αυτόματα και το σύστημα θα επανεκκινήσει.
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3.24.8 Αντίγραφο Ασφαλείας

Σχήμα 3.52  Μενού Ρυθμίσεων Αντίγραφου Ασφαλείας 

• Επιλογή διαμερίσματος: Επιλέξτε ένα διαμερισμό για αντίγραφο ασφαλείας.

• Χρονοδιάγραμμα: Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιάγραμμα του αντίγραφου ασφαλείας.

- Απενεργοποιηση: Όλες οι επιλογές απενεργοποιούνται.
- Αμεσα: Τα δεδομένα του αντίγραφου ασφαλείας θα σωθούν αυτόματα.
- Weekly or daily: Τα δεδομένα του αντίγραφου ασφαλείας θα σωθούν αυτόματα σύμφωνα με 

τις όποιες ρυθμίσεις.
• Συσκευή: Επιλέξτε τη συσκευή του αντίγραφου ασφαλείας.

• Έναρξη χρονοδιαγράμματος: Ρυθμίστε την ημέρα έναρξης στο χρονοδιάγραμμα (μία ημέρα της 
εβδομάδας και την ώρα).

• Εύρος χρόνου ημερομηνίας: Εισάγετε το εύρος του χρόνου για το αντίγραφο ασφαλείας. 
Εισάγετε την ημερομηνία που επιθυμείτε για το αντίγραφο ασφαλείας.

• Έναρξη εύρους χρόνου: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης της εβδομάδας ή το χρόνο.

• Λήξη εύρους χρόνου: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης της εβδομάδας ή το χρόνο.

• Εκτίμηση Μεγέθους: Εμφανίζει το μέγεθος του αντίγραφου ασφαλείας των δεδομένων και τον 
ελεύθερο χώρο των εξωτερικών συσκευών, 

• Έναρξη λήψης αντιγράφων ασφαλείας: Για να ξεκινήσετε το αντίγραφο ασφαλείας.

• Διαγραφή Μέσου: Για να διαγράψετε όλα τα μέσα.
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Σημειώσεις:

• Η λειτουργία δημιουργίας αντίγραφου ασφαλείας δεν υποστηρίζεται από 
τον εξωτερικό USB οδηγό CD-ROM 

• Η λειτουργία δημιουργίας αντίγραφου ασφαλείας σε εξωτερική USB 
μονάδα σκληρού δίσκου υποστηρίζεται με μέγιστη χωρητικότητα 250 GB

• Χρησιμοποιήστε τις προτεινόμενες εξωτερικές συσκευές USB για την 
πρόληψη των δυσλειτουργιών (Δείτε “8.2.1 Supported USB memory 
list”).

• Οι δίσκοι CD-R, DVD-R or DVD+R δεν μπορούν να διαμορφωθούν.
• Ένα εξωτερικό μέσο πρέπει να διαμορφώνεται σε αυτήν τη συσκευή για 

την αποφυγή της όποιας δυσλειτουργίας.
• Οι δίσκοι DVD+RW and DVD-RW πρέπει να ρυθμίζονται πριν από τη χρήση 

τους.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις επιλογές [Εκτίμηση Μεγέθους], 

[Έναρξη λήψης αντιγράφων ασφαλείας] και [Διαγραφή Μέσου] κατά τη 
διάρκεια της δημιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας.

• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ εκτελείτε η διαδικασία του 
αντιγράφου ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία. Αν 
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πρέπει να διαμορφώσετε το μέσω με 
τη χρήση των ρυθμίσεων της Διαγραφής.

• Αν διαμορφώσετε ένα εξωτερικό μέσο με τη χρήση υπολογιστή PC με 
FAT32, το μέσο μπορεί να μν χρησιμοποιείται από αυτή τη συσκευή.

Άμεσο αντίγραφο ασφαλείας 

1. Συνδέστε τη συσκευή USB για το αντίγραφο ασφαλείας ή εισάγετε ένα επανεγγράψιμο δίσκο στη 
θήκη του δίσκου για τη δημιουργία της εφεδρείας.

2. Επιλέξτε το διαμέρισμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας.

3. Επιλέξτε INSTANT από τις επιλογές του χρονοδιαγράμματος.

4. Επιλέξτε μία συσκευή για το αντίγραφο ασφαλείας.

5. Επιλέξτε το εύρος της ημερομηνίας του Χρόνου, και το εύρος λήξης του Χρόνου για το αντίγραφο 
ασφαλείας.

6. Επιλέξτε το εικονίδιο [Εκτίμηση Μεγέθους] και πιέστε το πλήκτρο ENTER.

7. Ελέγξτε το μέγεθος των επιλεγμένων δεδομένων και τον ελεύθερο χώρο. Αν η συσκευή δεν έχει 
επαρκή ελεύθερο χώρο, δημιουργήστε χώρο στη συσκευή ή διαγράψτε τα δεδομένα που έχετε 
αποθηκεύσει προηγουμένως. 

8. Επιλέξτε το εικονίδιο [Έναρξη λήψης αντιγράφων ασφαλείας] και πιέστε το πλήκτρο ENTER για 
να ξεκινήσετε το αντίγραφο ασφαλείας.

9. Βγείτε από το μενού των ρυθμίσεων.
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση για το το αντίγραφο ασφαλείας στη μπάρα ελέγχου του 
συστήματος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του το αντίγραφου ασφαλείας.

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να σταματήσετε το αντίγραφο ασφαλείας που είναι εν εξελίξει.

• Το μήνυμα της προειδοποίησης θα εμφανιστεί για τις συνθήκες που φαίνονται παρακάτω. 



Ψηφιακό Μηχάνημα Εγγραφής Video    Συνδέσεις και ρυθμίσεις | el  69

Συστήματα Ασφαλείας Bosch  Εγχειρίδιο Χρήστη F01U | 2.0 | 2008.12

- Όταν ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης και έχουν την ίδια τιμή. 
- Όταν ο χρόνος έναρξης είναι αργότερα από το χρόνο λήξης. 
- Ένα media δεν έχει αρκετό χώρο. 
- Όταν ρυθμίσετε μία ημερομηνία για δεδομένα που δεν υπάρχουν. 

• Όταν το κάψιμο του δίσκου γίνεται από μονό τμήμα κλειστής διαμόρφωσης. 

• Αν χρησιμοποιείται μία συσκευή εγγραφής CD/DVD για εφεδρεία, η κατάσταση της εφεδρείας θα 
εμφανιστεί όπως βλέπετε στο παράθυρο παρακάτω. 

- 1st. Κατάσταση δημιουργίας εικόνας ISO 

- 2nd. Κατάσταση της εγγραφής 

Ημερήσιο / Εβδομαδιαίο Αντίγραφο ασφαλείας  

1. Συνδέστε μία συσκευή USB για αντίγραφο ασφαλείας.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία συσκευή εγγραφής CD ή DVD για ημερήσιο ή εβδομαδιαίο 
αντίγραφο ασφαλείας. 

2. Επιλέξτε Εβδομαδιαίο ή Ημερήσιο στις επιλογές του χρονοδιαγράμματος. 

3. Επιλέξτε τη συσκευή για το αντίγραφο ασφαλείας.

4. Εισάγετε την ημερομηνία και / ή το χρόνο για την εκκίνηση του αντίγραφου ασφαλείας στις 
επιλογές έναρξης του χρονοδιαγράμματος. 

5. Εισάγετε την ημέρα της εβδομάδας και / ή στις επιλογές Εύρους Έναρξης Χρόνου.

6. Εισάγετε την ημέρα της εβδομάδας και / ή στις επιλογές Εύρους Λήξης Χρόνου. 

7. Επιλέξτε το εικονίδιο [Estimation size] και πιέστε το πλήκτρο ENTER. 

8. Ελέγξτε το μέγεθος των δεδομένων που έχετε επιλέξει και τον ελεύθερο χώρο της συσκευής 
USB. Αν η συσκευή USB δεν έχει επαρκή χώρο, αντικαταστήστε την με μια άλλη με αρκετό χώρο 
ή διαγράψτε την συνδεδεμένη συσκευή USB. 

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να σταματήσετε το αντίγραφο ασφαλείας κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

 • Το μήνυμα της προειδοποίησης θα εμφανιστεί για τις συνθήκες που φαίνονται παρακάτω.

- Όταν ο χρόνος έναρξης και λήξης είναι λάθος.
- Το μέσο δεν έχει αρκετό χώρο. 
- Όταν ρυθμίσετε ημερομηνία για δεδομένα που δεν υπάρχουν. 
- Όταν η επιλεγμένη συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη.

• Ο όγκος των δεδομένων δεν είναι σωστός. Βεβαιωθείτε ότι διαθέσατε επαρκή χώρο στο  ώστε να 
εκτελεστεί η εργασία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας.  

• Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του αντιγράφου ασφαλείς από την μπάρα ελέγχου του 
συστήματος. 
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• Η προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας δεν θα ξεκινήσει αν υπάρχει σε εξέλιξη 
εξαγωγή ή αναζήτηση της εξωτερικής συσκευής USB. Μετά την εξαγωγή ή το τέλος της εύρεσης 
των δεδομένων της εφεδρείας, το προγραμματισμένο αντίγραφο ασφαλείας θα επανεκκινήσει. 

• Όταν προγραμματίζεται ένα αντίγραφο ασφαλείας, το μέγεθος των δεδομένων του αντίγραφου 
ασφαλείας εκτιμάται από τις ρυθμίσεις της εγγραφής από το μενού των ρυθμίσεων. Aν το 
πραγματικό μέγεθος των αντιγραμμένων δεδομένων είναι μεγαλύτερο το εκτιμώμενο μέγεθος, η 
προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ίσως δεν ενεργοποιηθεί.  

3.24.9 Σύστημα

Σχήμα 3.53  Μενού ρυθμίσεων του συστήματος  

• Υπέρυθρο τηλεχειριστήριο: Επιλέξτε ασύρματη IR ταυτότητα ID για αυτή τη συσκευή (01~09). 
Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλά συστήματα ρυθμίστε τη διεύθυνση ID του ασύρματου IR για κάθε 
συσκευή DVR.  

• Κωδικός DVR: Επιλέξτε την ταυτότητα του DVR ID για αυτή τη συσκευή (01~16). Αν 
χρησιμοποιείτε πολλαπλά συστήματα ρυθμίστε τη διεύθυνση DVR ID για κάθε συσκευή DVR. 

• Αυτόματη αποσύνδεση χρήστη: Η αποσύνδεση γίνεται αυτόματα σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο της αποσύνδεσης σε 5 λεπτά, 10 λεπτά, 30 λεπτά, 
60 λεπτά ή Off. 
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4 Εγγραφή

Οι εικόνες από την κάμερα θα εγγράφονται στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο.

Σημείωση:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικές συσκευές μαγνητοσκόπησης ως 
περιοχές αντιγραφής για μαγνητοσκοπημένες εικόνες στο σκληρό δίσκο. 
Είναι αδύνατο να μαγνητοσκοπήσετε άμεσα εικόνες στις εξωτερικές συσκευές 
μαγνητοσκόπησης.

4.1 Άμεση μαγνητοσκόπηση 

Βεβαιώστε ότι όλες οι κάμερες είναι συνδεδεμένες και ότι η ημερομηνία και ώρα έχουν ρυθμιστεί 
σωστά.  

Πριν ξεκινήσετε τη μαγνητοσκόπηση, ΡΥΘΜΙΣΤΕ αρχικά τις ρυθμίσεις μαγνητοσκόπησης που βρίσκονται 
στο μενού της άμεσης μαγνητοσκόπησης στην εγκατάσταση του συστήματος.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι για άμεση μαγνητοσκόπηση.

2. Για να ξεκινήσει η μαγνητοσκόπηση πατήστε το πλήκτρο REC στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε το 

πλήκτρο  στο μπροστινό πλαίσιο.
Αναβοσβήνει η κόκκινη κουκίδα στην οθόνη του επιλεγμένου καναλιού στην κύρια οθόνη.

Σχήμα 4.1  Πλήκτρα Μαγνητοσκόπησης 

3. Για να ξεκινήσει η μαγνητοσκόπηση πατήστε το πλήκτρο REC στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το 

πλήκτρο  στο μπροστινό πλαίσιο. Εάν διακόψετε την άμεση μαγνητοσκόπηση, η λειτουργία 
μαγνητοσκόπησης θα αλλάξει στην προγραμματισμένη λειτουργία μαγνητοσκόπηση και η κόκκινη 
κουκίδα θα εξαφανιστεί.
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Σχήμα 4.2  Η επιλεγμένη οθόνη καναλιού της κύριας οθόνης, η οποία εμφανίζει την κόκκινη κουκίδα.

Σημείωσηs:

• Δεν μπορείτε να μαγνητοσκοπήσετε στην Άμεση και Συνεχής 
Μαγνητοσκόπηση κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες.
- Ο σκληρός δίσκος δεν είναι μορφοποιημένος.
- Το κανάλι δεν έχει βίντεο εισόδου για να εμφανίσει.
- Η αντικατάσταση είναι ρυθμισμένη στο “OFF” (απενεργοποιημένο) ή 

“Διαμερισμα γεγονοτοσ” και το κανονικό τμήμα είναι πλήρες.
- Στις ρυθμίσεις του σκληρού δίσκου, το διαμέρισμα γεγονότος είναι 

ορισμένο στο 100%.
• Δεν μπορείτε να μαγνητοσκοπήσετε την Μαγνητοσκόπηση Εισόδου και 

Κίνησης κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες.
- Ο σκληρός δίσκος δεν είναι μορφοποιημένος.
- Το κανάλι δεν έχει βίντεο εισόδου για να εμφανίσει.
- Η αντικατάσταση είναι ρυθμισμένη στο “OFF”(απενεργοποιημένο) ή 

“Κανονικο διαμερισμα” και η διαμέριση γεγονότων είναι πλήρης. 
- Στις ρυθμίσεις του σκληρού δίσκου, το διαμέρισμα γεγονότος είναι 

ορισμένο στο 0%.
- Δεν έχει οριστεί το χρονοδιάγραμμα μαγνητοσκόπησης (ΕΙΣΑΓΩΓΉ/

ΚΙΝΗΣΗ).
• Διαμέρισμα σκληρού δίσκου σύμφωνα με τον τύπο μαγνητοσκόπησης.

- Κανονικο διαμερισμα: Είναι ο χώρος στον σκληρό δίσκο ο οποίος 
αποθηκεύει τα συνεχόμενα και άμεσα ηχογραφημένα δεδομένα. 
Δεν μπορείτε να μαγνητοσκοπήσετε με τη συνεχόμενη ή άμεση 
μαγνητοσκόπηση μόλις οριστεί το κανονικό διαμέρισμα στο 0% (το 
διαμέρισμα γεγονότος είναι ορισμένο στο 100%).

- Διαμερισμα γεγονοτοσ: είναι ο χώρος στην μονάδα του σκληρού δίσκου 
που αποθηκεύει τα καταγεγραμμένα δεδομένα εισαγωγής και κίνησης. 
Δεν μπορείτε να μαγνητοσκοπήσετε την μαγνητοσκόπηση κίνησης και 
συναγερμού, μόλις το διαμέρισμα γεγονότος οριστεί στο 0%.

• Προτεραιότητα αρχείου.
Άμεσο αρχείο > Αρχείο εισόδου > Αρχείο κίνησης > Συνεχόμενα αρχείο.
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5 Αναζήτηση και αναπαραγωγή 

5.1 Αναπαραγωγή

Μπορείτε να αναπαράγετε μία μαγνητοσκοπημένη εικόνα χωρίς να διακόψετε τη μαγνητοσκόπηση.

1. Επιλέξτε ένα κανάλι που θέλετε να αναπαράγετε.

2. Πατήστε bB για να αναπαράμία μαγνητοσκοπημένη εικόνα από τα δύο τελευταία λεπτά της 
ηχογράφησης.
Η εικόνα αναπαραγωγής θα εμφανίζεται στο παράθυρο του επιλεγμένου καναλιού.

Σχήμα 5.1  Παράθυρο αναπαραγωγής 

3. Πατήστε x (ΔΙΑΚΟΠΗ) για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Note:

Το παράθυρο αναπαραγωγής είναι σταθερό και μόνο στο επιλεγμένο κανάλι.

5.2 Αναζήτηση

Οι ποικίλες λειτουργίες αναζήτησης αυτής της συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταβείτε 
στην αρχή της επιθυμητής εικόνας. Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τέσσερις λειτουργίες 
αναζήτησης.
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5.2.1 Επιλέξτε την προέλευση της συσκευής 
Αυτό το αντικείμενο χρησιμοποιείται για να οριστεί η αναπαραγωγή ή η αναζήτηση της συσκευής.

1.  Πατήστε το πλήκτρο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, εμφανίζεται το μενού αναζήτησης.

2. Πατήστε ESC για να μεταβείτε στην καρτέλα του μενού Τίτλος.

Σχήμα 5.2  Καρτέλα μενού αναζήτησης 

3.  Χρησιμοποιήστε το b/B για να επιλέξετε τον [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ] στη συνέχεια 
πατήστε ENTER.

Σχήμα 5.3  Μενού επιλογής συσκευής προέλευσης 

4. Χρησιμοποιήστε το b/B για να επιλέξετε την επιθυμητή συσκευή προέλευσης.

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Αναπαράγει ή αναζητεί μαγνητοσκοπημένα περιεχόμενα του 
εσωτερικού σκληρού δίσκου της συσκευής.

• Συσκευή προέλευσης: Αναπαράγει ή αναζητεί τα περιεχόμενα των αντιγράφων ασφαλείας στη 
συσκευή προέλευσης.

5. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Σημείωση:

• Κατά τη διάρκεια της εφεδρείας, δεν έχετε πρόσβαση στα δεδομένα της 
συσκευής της εφεδρείας. 

• Μην αφαιρείτε την εξωτερική συσκευή USB κατά τη διάρκεια της 
εύρεσης των δεδομένων της εφεδρείας από τη συσκευή USB. Μπορεί να 
προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία. 
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5.2.2 Εύρεση Ημέρας / Χρόνου 
Χρησιμοποιήστε τις εγγεγραμμένες εικόνες με συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και λεπτά.  

Σχήμα 5.4  Μενού Εύρεση Ημέρας / Χρόνου 

1. Επιλέξτε το μενού [Ημερομηνία/time search]. 

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v/V/b/B για να επιλέξετε την κολώνα με το έτος, το μήνα, την 
ημέρα, την ώρα ή τα λεπτά, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα b/B για να εισάγετε την ημέρα ή την ώρα. 

4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

5. Επιλέξτε το εικονίδιο [Ενημέρωση] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Τα αποτελέσματα της εύρεσης εμφανίζονται στον Πίνακα του χρόνου για κάθε μενού εύρεσης.

6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του καναλιού στο μπροστινό μέρος του πίνακα για να επιλέξετε τα 
κανάλια που θέλετε να αναπαράγετε.

7. Πιέστε το πλήκτρο bB ή πιέστε στο εικονίδιο [Αναπαραγωγή (B)] για να ξεκινήσετε την 
αναπαραγωγή. 
Οι εικόνες θα εμφανιστούν στο κεντρικό μόνιτορ.

Σχήμα 5.5  Μπάρα ελέγχου συστήματος αναπαραγωγής 

8. Πιέστε το πλήκτρο STOP (x) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο 
μενού της εύρεσης. 

9. Πιέστε το πλήκτρο SEARCH ή πιέστε το πλήκτρο ESC για να βγείτε από το μενού. 
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Σημείωση:

• Τα εγγεγραμμένα δεδομένα σας δείχνουν το χρόνο του γραφήματος 
που θα εμφανιστεί με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τον τύπο της 
εγγραφής.
- Μπλε: Συνεχόμενη / Άμεση εγγραφή. 
- Κόκκινο : Εισαγωγή εγγραφής.
- Yellow: Εγγραφή ανίχνευσης κίνησης.
- Gray: Καμία εγγραφή.

• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ZOOM + για να δείτε τον λεπτομερή χρόνο με 
6 χρονικά διαστήματα μιας ώρας. 

5.2.3 Εύρεση γεγονότος 
Βρείτε μια εγγεγραμμένη εικόνα από την ημερομηνία και τον τύπο του γεγονότος .

Σχήμα 5.6  Μενού Εύρεση γεγονότος 

1.  Επιλέξτε μενού του [Αναζήτηση Γεγονότος]. 
2. Ρυθμίστε το έτος, το μήνη, την ημέρα και το χρόνο.

- v/V/b/B: Μετακινηθείτε σε προηγούμενη ή επόμενη κολώνα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της 
τρέχουσας θέσης. 

- ENTER: Επιλέξτε την κολώνα ή επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. 
3. Επιλέξτε το κανάλι για την εύρεση του γεγονότος με τη χρήση του πλήκτρου ENTER. 
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα v/V/b/B για να επιλέξτε το [Event type] και στη συνέχεια πιέστε το 

πλήκτρο ENTER.
5. Επιλέξτε το εικονίδιο [Search] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Το μενού του καταλόγων των γεγονότων θα εμφανιστεί.

Σχήμα 5.7  Κατάλογος γεγονότων 
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6. Επιλέξτε τα δεδομένα της εγγραφής από τον κατάλογο των γεγονότων και πιέστε το πλήκτρο bB, 
πιέστε στο εικονίδιο [Αναπαραγωγή (B)] ή πιέστε δύο φορές στο επιλεγμένο δεδομένο για να 
ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
Η εικόνα θα εμφανιστεί στο μόνιτορ A. 

7. Πιέστε το πλήκτρο STOP (x) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στον 
κατάλογο του μενού των γεγονότων. 

8. Πιέστε το πλήκτρο ESC πολλές φορές για να βγείτε από τον κατάλογο του μενού των γεγονότων. 

5.2.4 Έξυπνη εύρεση 
Οι εικόνες που αποθηκεύονται μέσω της ανίχνευσης της κίνησης μπορούν βρεθούν προσδιορίζοντας τις 
συνθήκες της ανίχνευσης της κίνησης. 

Σχήμα 5.8  Κατάλογος εύρεσης του συστήματος 

1.  Επιλέξτε το [Έξυπνη Αναζήτηση] μενού.

2. Ρυθμίστε τον αριθμό του καναλιού, την ημερομηνία έναρξης και λήξης και τιε επιλογές της 
ευαισθησίας. 

- b/B/v/V: Μετακινεί τις επιλογές σας ή ρυθμίζει την επιλεγμένη επιλογή. 
- ENTER: Επιλέγει την επιλογή ή επιβεβαιώνει τη ρύθμιση. 

Σημείωση:

Ο χρόνος ανάμεσα στο χρόνο έναρξης και λήξης ρυθμίζεται αυτόματα 
στη 1 ώρα.

3. Επιλέξτε το [Ορισμός] στο [Περιοχή] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Η εικόνα από την επιλεγμένη κάμερα θα εμφανιστεί. 

4. Ρυθμίστε την κίνηση του mask.
Η περιοχή εναλλάσσεται σε ενεργή και ανενεργή κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο ENTER. 
Πιέστε σε ένα σημείο και τραβήξτε και αφήστε σε άλλο σημείο, στα δεξιά, για να επιλέξετε 
την κίνηση με τη χρήση του ποντικιού. Πιέστε σε ένα σημείο και τραβήξτε και αφήστε σε άλλο 
σημείο, στα αριστερά, για να αποδεσμεύσετε την επιλεγμένη κίνηση με τη χρήση του ποντικιού. 
Η ενεργή περιοχή εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. 

5. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να βγείτε από τις ρυθμίσεις mask.

6. Επιλέξτε το [Search] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Το μενού του καταλόγου της κίνησης θα εμφανιστεί.
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Σχήμα 5.9  Κατάλογος εύρεσης κίνησης 

7. Επιλέξτε τα δεδομένα που έχετε εγγράψει από τον κατάλογο εύρεσης της κίνησης και πιέστε το 
πλήκτρο bB, πιέστε το [Αναπαραγωγή (B)] ή πιέστε δύο φορές στο επιλεγμένο δεδομένα για να 
ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
Η εικόνα θα εμφανιστεί στο κεντρικό μόνιτορ.

8. Πιέστε το πλήκτρο STOP (x) για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και επιστρέψετε στον 
κατάλογο εύρεσης της κίνησης. 

9. Πιέστε το πλήκτρο ESC πολλές φορές για να βγείτε από το έξυπνο μενού της εύρεσης.

5.2.5 Εύρεση σελιδοδείκτη  
Βρείτε την επιθυμητή εικόνα με τον σελιδοδείκτη με τη λειτουργία του σελιδοδείκτη.

1.  Επιλέξτε το μενού [Αναζήτηση Σελιδοδείκτη]. 

Σχήμα 5.10  Μενού εύρεσης σελιδοδείκτη 

2. Επιλέξτε τα εγγεγραμμένα δεδομένα στον κατάλογο και πιέστε το πλήκτρο bB, πιέστε το πλήκτρο 
[Αναπαραγωγή (B)] ή πιέστε δύο φορές στα επιλεγμένα δεδομένα double click the selected 
data to start playback.
Η εικόνα εμφανίζεται στο κύριο μόνιτορ.

3. Πιέστε το πλήκτρο STOP (x) για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο μενού 
της λίστας σελιδοδεικτών.

4. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να εξέλθετε από το μενού αναζήτησης σελιδοδεικτών.
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Σημείωση:

• Αν θέλετε να διαγράψετε το σελιδοδείκτη από τη λίστα, πιέστε το πλήκτρο 
CLEAR.

• Τα δεδομένα της εφεδρείας δεν μπορούν να αναπαραχθούν από την 
εύρεση με το σελιδοδείκτη.

• Μπορείτε να εγγράψετε ένα σελιδοδείκτη μόνο με την αναπαραγωγή 
μονού καναλιού.

• Μπορείτε να εγγράψετε ένα σελιδοδείκτη κατά τη διάρκεια της άμεσης 
αναπαραγωγής 

5.3 Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της 
αναπαραγωγής 

Πλήκτρο

ΛειτουργίαΓραμμή 
Ελέγχου 

Συστήματος  
Τηλεχειριστήριο Μπροστινό 

Πλαίσιο

Σταμάτημα της αναπαραγωγής. 

Πάγωμα της αναπαραγωγής. 

    

Πιέστε πολλές φορές για να επιλέξετε 
την απαραίτητη ταχύτητα της εύρεσης. 
(M, MB, MM, MMB or m, 
mb, mm, mmb)

    

Πιέστε πολλές φορές για να 
αναπαράγετε καρέ-καρέ σε κατάσταση 
παγώματος.

Πιέστε για να αναπαράγετε αντίστροφα 
ή σε κανονική αναπαραγωγή.

 +  

Πιέστε το πλήκτρο MARK σε ένα 
επιθυμητό σημείο κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγής. Έως και 15 σημεία 
μπορούν να σημειωθούν. 

Σημείωση:

• Μπορείτε να αναπαράγετε την εφεδρεία ή τα δεδομένα της εξαγωγής 
μόνο κατάσταση κανονικής ταχύτητας. 

• Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του αντίστροφου καρέ, μπορεί να χάσετε 
κάποιο καρέ.

• Η αναπαραγωγή πολλαπλών καναλιών λειτουργεί μόνο σε λειτουργία 
εύρεσης ημερομηνίας / ώρας.
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5.4 ΕΞΑΓΩΓΗ  

Αυτή η μονάδα μπορεί να αντιγράψει χειροκίνητα τις εγγεγραμμένες εικόνας και τον ήχο από τον 
ενσωματωμένο σκληρό δίσκο HDD στις εξωτερικές συσκευές εγγραφής. 

1. Πιέστε COPY ή πατήστε το .
Το παράθυρο του μενού εξαγωγής θα εμφανιστεί. 

Σχήμα 5.11  Μενού παραθύρου εξαγωγής  

2. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να εξάγετε τα δεδομένα.

3. Επιλέξτε τον αριθμό του καναλιού.

4. Ρυθμίστε την ημέρα / ώρα έναρξης και την ημέρα / ώρα λήξης για να αντιγράψετε.

5. Πιέστε COPY ή πατήστε το εικονίδιο  για να ξεκινήσει η εξαγωγή.
Τα δεδομένα που εξάγονται θα εξουσιοδοτούνται πρώτα από τη συσκευή πριν αποθηκευτούν και 
θα μπορούν να αναπαραχθούν μόνο από το λογισμικό Archive player.
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Σημείωση:

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο COPY στο μπροστινό μέρος του 
πίνακα για τη λειτουργία της εξαγωγής.
-  DVR-16K/DVR-16L: Πιέστε το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια το πλήκτρο 

COPY.
-  DVR-8K/DVR-8L: Πιέστε μόνο το πλήκτρο COPY.

• Μπορείτε να εξάγετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια της 
ζωντανής λειτουργίας. 

• Αν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή μνήμης μέσω της θύρας USB, η 
εξωτερική συσκευή μνήμης πρέπει να διαμορφωθεί από αυτή τη συσκευή. 
Για να μορφοποιήσετε τη συσκευή μνήμης USB στη συσκευή, αναφερθείτε 
στην ενότητα 3.24.8 Backup. Στο μενού αρχείων ασφαλείας (backup) 
πρέπει να επιλέξετε τη συσκευή που θα μορφοποιηθεί και πιέστε «Erase 
media».

• Ελέγξτε την εξωτερική συσκευή πριν προχωρήσετε.
• Η εξαγωγή μπορεί να προγραμματιστεί ενώ εκτελείτε μία εργασία 

εφεδρείας (Αντίγραφο Ασφαλείας).
• Μπορείτε να δείτε τα εξαγόμενα δεδομένα με το παρεχόμενο λογισμικό 

Archive player.
• Όταν εξάγετε τα αποθηκευμένα δεδομένα, τα δεδομένα του ήχου 

μπορούν επίσης να εξαχθούν.
• Όταν εξάγετε τα ηχογραφημένα δεδομένα, θα εξαχθεί επίσης το 

πρόγραμμα Archive player στο φάκελο [ArchivePlayer] της συσκευής. Ο 
φάκελος των αποθηκευμένων δεδομένων δημιουργείται αυτόματα με τύπο 
[Όνομα Καναλιού_export date_export time.exp]. 

• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ βρίσκεστε στη διαδικασία 
της εξαγωγής, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσλειτουργία. Αν 
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πρέπει να διαμορφώσετε το μέσο με 
τη χρήση των επιλογών διαγραφής του μέσου.

• Το μήνυμα της προειδοποίησης εμφανίζεται για τους λόγους που 
εμφανίζονται παρακάτω. 
- Όταν έχουν την ίδια τιμή η ημερομηνία / χρόνος έναρξης και λήξης.
- Όταν η ημερομηνία / χρόνος έναρξης είναι αργότερα από την 

ημερομηνία / χρόνος λήξης.
- Το μέσο της εξαγωγής δεν έχει αρκετό χώρο.
- Όταν ρυθμίσετε το χρόνο για δεδομένα που δεν υπάρχουν. 

• Ένα εξωτερικό μέσο πρέπει να διαμορφωθεί σε αυτή τη συσκευή για την 
αποφυγή κάποιας δυσλειτουργίας. 

• Οι δίσκοι DVD+RW και DVD-RW πρέπει να διαμορφωθούν πριν από τη 
χρήση.

• Μπορείτε να διαμορφώσετε το εξωτερικό μέσο με το εικονίδιο backup 
στο μενού των ρυθμίσεων.

• Ο χρόνος εξαγωγής περιορίζεται στις 16 ώρες για 1 κανάλι. Για 2 κανάλια 
είναι 8 ώρες, 4 κανάλια 4 ώρες και ούτως καθ’ εξής. Εάν επιθυμείτε να 
αρχειοθετήσετε 16 κανάλια ταυτόχρονα έχετε όριο μία ώρα. Εάν επιχειρείτε 
πάνω από 16 ώρες, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Invalid export time range”.

• Μπορείτε να εξάγετε το αρχείο μητρώου πελατών στη συσκευή USB 
χρησιμοποιώντας το κουμπί [File(Log)]. Το όνομα του αρχείου μητρώου 
πελατών είναι [ExportLog-export date and time-MAC Address.txt]. 
Όταν εξάγετε τα εγγεγραμμένα δεδομένα, η πληροφορία εξαγωγής 
αποθηκεύετε στο αρχείο μητρώου πελάτη στη μνήμη flash του DVR. 
Το αρχείο μητρώου πελάτη περιέχει την παρακάτω πληροφορία.
- Πληροφορία DVR.
- Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης όπου ο χειριστής πραγματοποίησε την 

εξαγωγή.
-  Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης του κλιπ εξαγωγής.
-  Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης του κλιπ εξαγωγής.
-  Προορισμός κάθε μέσου ο χειριστής αποθήκευσε στην εξαγωγή (USB 

ή DVD/CD ή IP [μέσω δικτύου])
-  Νούμερα καναλιών εξαγωγής
-  User ID που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του συστήματος όταν 

γίνεται μία εξαγωγή.
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6. Κέντρο Ελέγχου

Το Κέντρο Ελέγχου είναι το πρόγραμμα δικτύου των DVR-8K/DVR-8L και DVR-16K/DVR-16L. Αυτό το 
εγχειρίδιο χρήστη έχει γραφτεί σύμφωνα με το DVR-16L (16 κανάλια). 

Οι εικόνες περιγραφής μπορεί να διαφέρουν από το δικό σας τύπο O.S. (Λειτουργικό Σύστημα). Οι 
εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι βασισμένες στα Windows XP.

Σημείωση:

Μη χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές με αυτό το πρόγραμμα Κέντρου 
Ελέγχου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια μνήμης και 
δυσλειτουργία στο πρόγραμμα του Πελάτη.

6.1 Ελάχιστες προδιαγραφές του Η/Υ

x  OS (Λειτουργικό Σύστημα): Windows 2000 ή πιο πρόσφατη έκδοση, DirectX 8.1 ή ανώτερο.

x CPU: Intel Pentium III ή μεγαλύτερο, AMD Athlon με 800 MHz ή περισσότερο.

x  RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη.

x Κάρτα Γραφικών: AGP VGA με 64 MB Video RAM ή μεγαλύτερη.

Προτεινόμενες Προδιαγραφές του Η/Υ

• OS: Windows XP
• CPU: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Κάρτα Γραφικών: AGP VGA με 128 MB Video RAM

6.2 Εγκατάσταση Κέντρου Ελέγχου

1.  Εισάγετε το CD του λογισμικού για τον Η/Υ Divar MR PC το οποίο θα πραγματοποιήσει αυτόματη 
εκκίνηση. Αν ο δίσκος δεν «τρέξει» αυτόματα στον Η/Υ σας, ανοίξτε το CD του λογισμικού για τον 
Η/Υ Divar MR PC και εγκαταστήστε το πρόγραμμα μόνοι σας.

2.  «Τρέξτε» το αρχείο εγκατάστασης και εγκαταστήστε τα προγράμματα στον υπολογιστή σας 
ακολουθώντας τον Οδηγό εγκατάστασης «InstallShield Wizard» που φαίνεται στην οθόνη.

3. Αφού τελειώσει η εγκατάσταση, θα μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα στο μενού εκκίνησης του 
υπολογιστή σας.

Σημείωση:

Τα προγράμματα [Divar MR Alarm Notifi er (Alarm Notifi er)] και [Divar MR 
Archive player (Archive player)] θα εγκατασταθούν με την εγκατάσταση του 
Κέντρου Ελέγχου.

6.3 Σύνδεση με το DVR

6.3.1 Καταχωρήστε την Ονομασία της Τοποθεσίας
Πρέπει να καταχωρήσετε μία ονομασία της τοποθεσίας για να ελέγχετε το DVR μέσω του Κέντρου 
Ελέγχου. 

1.  Κάντε διπλό «κλικ» στο εικονίδιο του Κέντρου Ελέγχου [Divar MR Κέντρου Ελέγχου] για να 
κάνετε εκκίνηση στο Κέντρο Ελέγχου. Θα εμφανιστεί το μενού.
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2.  Επιλέξτε Εργαλεία [Εργαλεία] > [Πληροφορίες Σϋνδεσης].
Θα εμφανιστεί το μενού του καταλόγου.

Εικόνα 6.1  Παράθυρο καταλόγου σύνδεσης

3. Επιλέξτε Προσθήκη [Πρόσθεση] και θα εμφανιστεί το μενού εγκατάστασης της σύνδεσης.

Εικόνα 6.2  Παράθυρο καταλόγου σύνδεσης

4. Εισάγετε την ονομασία της τοποθεσίας, τη διεύθυνση IP και τη θύρα.

- Όνομα Ιστοσελίδας: Εισάγετε την περιγραφή της τοποθεσίας.
- Διεύθυνση ΙΡ: Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το URL του DVR.
- Θύρα : Εισάγετε τον αριθμό της Θύρας του DVR. Αν δεν εισαχθεί, ο αριθμός της θύρας 

ορίζεται ως εργοστασιακή ρύθμιση.
5. Επιλέξτε [Ok].

Εικόνα 6.3  Παράθυρο καταλόγου σύνδεσης

6. Επιλέξτε [Ok] για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Θα εμφανιστεί η καταχωρημένη ονομασία της τοποθεσίας.
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Σημείωση:

Στην περίπτωση που εισάγετε την ονομασία του εξυπηρετητή (server) αντί 
για τη διεύθυνση του IP εγκαταστήστε σωστά τη διαμόρφωση του DDNS στον 
server. 

6.3.2 Σϋνδεση Χρήστη
1.  Επιλέξτε την καταχωρημένη ονομασία της τοποθεσίας και κάντε δεξί «κλικ» στο ποντίκι.

2. Επιλέξτε την Καταγραφή του Χρήστη [Σϋνδεση Χρήστη].

3. Εισάγετε την ταυτότητα του χρήστη (user ID) και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Διαχειριστής: Λειτουργεί τη συσκευή χωρίς περιορισμούς.
- Power Χρήστης: Κάνει χρήση των λειτουργιών ζωντανής σύνδεσης και αναζήτησης.
- Κανονικός Χρήστης: Δείχνει μόνο την εικόνα της ζωντανής σύνδεσης.

Εικόνα 6.4  Παράθυρο απομακρυσμένης σύνδεσης

4. Επιλέξτε [Ok] και το βασικό παράθυρο του Κέντρου Ελέγχου [Divar MR Κέντρου Ελέγχου] θα 
ενεργοποιηθεί.

• Αν κάποιος είναι συνδεδεμένος στο DVR χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Διαχειριστή (Admin 
ID) δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Admin ID.

• Αν θέλετε να αποσυνδεθείτε κάντε δεξί «κλικ» στο ποντίκι στην ονομασία της τοποθεσίας και 
επιλέξτε Αποσύνδεση Χρήστη [Αποσύνδεση Χρήστη].

• Έως και 5 χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα του DVR χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
του Κέντρου Ελέγχου όπως φαίνεται παρακάτω.

Χρήστης Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης 3 Χρήστης 4 Χρήστης 5

Περίπτωση 1 Διαχειριστής Προηγμένος 
Χρήστης Κανονικο Κανονικο Κανονικο

Περίπτωση 2 Προηγμένος 
Χρήστης

Προηγμένος 
Χρήστης Κανονικο Κανονικο Κανονικο

Περίπτωση 3 Κανονικο Κανονικο Κανονικο Κανονικο Κανονικο
Περίπτωση 4 Διαχειριστής Κανονικο Κανονικο Κανονικο Κανονικο

Περίπτωση 5 Προηγμένος 
Χρήστης Κανονικο Κανονικο Κανονικο Κανονικο
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6.4 Βασική οθόνη του Προγράμματος του Κέντρου Ελέγχου του DVR

Εικόνα 6.5  Βασική οθόνη του Προγράμματος του Κέντρου Ελέγχου του DVR

1.  Μενού Προγράμματος

• Αρχείο 
- Έξοδος: Βγαίνετε από το μενού του προγράμματος.

• Εμφάνιση 
- OSD

> Αριθμός Καναλιού: Εμφανίζει ή απομακρύνει τον αριθμό καναλιού στο παράθυρο των καναλιών.
> Όνομα Ιστοσελίδας: Εμφανίζει ή απομακρύνει την ονομασία της τοποθεσίας στο 

παράθυρο των καναλιών.
> Ονομασία κάμερας: Εμφανίζει ή απομακρύνει την ονομασία της κάμερας στο 

παράθυρο των καναλιών.
> Χρόνος Αναπαραγωγής: Εμφανίζει ή αποκρύπτει την ημερομηνία/ώρα της 

αναπαραγωγής των δεδομένων στο παράθυρο του καναλιού.
> Επιλογή Όλων: Εμφανίζει όλες τις επιλογές του OSD στο παράθυρο των καναλιών.

- Σειρά(Χρόνος Dwell): Επιλέξτε την ακολουθία σε 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, 15 
δευτερόλεπτα ή 20 δευτερόλεπτα.

- Μέγεθος Βίντεο: Επιλέξτε το μέγεθος εικόνας μεταξύ 100%, 150% ή 200%.
- Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα του Κέντρου Ελέγχου.

• Εργαλεία
- Πληροφορίες Σϋνδεσης: Για να καταχωρήσετε μία ονομασία τοποθεσίας.

• Βοήθεια
- Στοιχεία Divar MR Κέντρου Ελέγχου: Εμφανίζει τις Πληροφορίες της Έκδοσης του Κέντρου 

Ελέγχου.

2.  Εικονίδια Επιλογής Λειτουργίας

•  Ζωντανή Σύνδεση (Live Mode) 
- Εμφάνιση Κάμερας: Μπορείτε να δείτε τις εικόνες της κάμερας παρακολούθησης στο 

παράθυρο / στα παράθυρα και τις πληροφορίες της κάμερας.
- Κοίλωμα/Κλίση/Εστίαση: Μπορείτε να ελέγξετε τις κάμερες PTZ.
- Εμφάνιση Καταγραφής Συμβάντων: Εμφανίζει τον κατάλογο καταγραφής του συστήματος.
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• Λειτουργία Αναζήτησης
Μπορείτε να αναζητήσετε τα καταγεγραμμένα δεδομένα όπως φαίνεται παρακάτω. 
- Ημερομηνίας / Ώρας (Δείτε «6.6.1 Χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης Ημερομηνίας / Ώρας»)
- Γεγονότος (Δείτε «6.6.2 Χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης Γεγονότος»)
- Σελιδοδείκτη (Δείτε «6.6.3 Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης Σελιδοδείκτη»)
- Έξυπνη (Δείτε «6.6.4 Χρήση της λειτουργίας της Έξυπνης Αναζήτησης»)

• Λειτουργία Απομακρυσμένη οργάνωση 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση της συσκευής.
- Κάμερα / Εμφάνιση (Δείτε «6.7.1 Ρύθμιση Κάμερας / Απεικόνισης»)
- Χρονοδιάγραμμα (Δείτε «6.7.2 Εγκατάσταση Προγραμματισμού»)
- Γεγονός (Δείτε «6.7.3 Οργάνωση Γεγονότων»)
- Δικτυο (Δείτε «6.7.4 Οργάνωση Δικτύου»)
- Σύστημα (Δείτε «6.7.5 Οργάνωση Συστήματος»)

3.  Εικονίδιο Απομακρυσμένης Εξαγωγής

Πατήστε για να εμφανιστεί τα αναδυόμενα παράθυρα Εξαγωγής. (Βλέπε “6.8  Ρυθμίσεις 
Απομακρυσμένης Εξαγωγής”)

4.  Εικονίδια Επιλογής Τρόπου Λειτουργίας Οθόνης

Όταν επιλέγεται το εικονίδιο, η οθόνη θα αλλάξει και θα λειτουργήσει ως οθόνη πολλών 
απόψεων (πολυ-οθόνη). Αν το εικονίδιο πατηθεί ξανά, η οθόνη θα αλλάξει σύμφωνα με την 
αντίστοιχη ακολουθία. 

Μπορείτε να δείτε το παράθυρο / τα παράθυρα ζωντανής σύνδεσης σε πλήρη οθόνη. Για να 
επιστρέψετε στην κανονική οθόνη, κάντε δεξί «κλικ» στο ποντίκι.

5.  Εικονίδιο ακολουθίας

Δείτε όλα τα κανάλια στη σειρά. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της ακολουθίας 
με την παρουσίαση της πολυ-οθόνης με τις 16 απόψεις.

6.  Παράθυρο Απεικόνισης Πληροφοριών

Απεικονίζει τα τρέχοντα δεδομένα και τον χρόνο, τις πληροφορίες του χρήστη και την 
υπολειπόμενη κατάσταση HDD της επιλεγμένης ονομασίας τοποθεσίας. 

 
Εικόνα 6.6  Παράθυρο Απεικόνισης Πληροφοριών
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6.5 Λειτουργία Ζωντανής Σύνδεσης

6.5.1 Χρήση της Οπτικής εικόνας της Κάμερας
1. Επιλέξτε την ένδειξη [Εμφάνιση Κάμερας] στη λειτουργία της ζωντανής σύνδεσης.

2.  Επιλέξτε την καταχωρημένη ονομασία τοποθεσίας και κάντε διπλό «κλικ» στο αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού ή κάντε «κλικ» στην ένδειξη με το «συν» της καταχωρημένης ονομασίας της 
τοποθεσίας.

3.  Επιλέξτε την ένδειξη [Κάμερα] και κάντε διπλό «κλικ» στο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ή 
κάντε «κλικ» στην ένδειξη με το «συν». 

Εικόνα 6.7  Παράθυρο Κέντρου Ελέγχου

4. Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που επιθυμείτε να δείτε.

5. Κάντε «κλικ» στον αριθμό του καναλιού και τραβήξτε και αφήστε στη θέση του παραθύρου 
ζωντανής σύνδεσης.
Αν επιλέξετε [Κάμερα] και τραβήξετε και αφήσετε σε ένα παράθυρο ζωντανής σύνδεσης τότε 
εμφανίζονται όλα τα κανάλια.

6. Εμφανίζεται η ζωντανή εικόνα στο επιλεγμένο παράθυρο.

Εικόνα 6.8  Παράθυρο Προβολής Κάμερας

7. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για να ρυθμίσετε τα άλλα παράθυρα ζωντανής σύνδεσης. 

Σημείωση:

• Η διαμόρφωση της οπτικής εικόνας της κάμερας ρυθμίζεται μόνο την 
πρώτη φορά. Αυτή η ρύθμιση της διαμόρφωσης απομνημονεύεται για την 
επόμενη φορά και εμφανίζεται όπως είναι.

• Ο ήχος δεν είναι διαθέσιμος στην κατάσταση live μόνο στην κατάσταση 
αναπαραγωγής.
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6.5.2 Χρήση του Παραθύρου Ζωντανής Σύνδεσης
Αναπαραγωγή Καταγεγραμμένων Δεδομένων 

A

B
C

DE

Εικόνα 6.9  Παράθυρο προβολής Κάμερας

1. Επιλέξτε το παράθυρο απεικόνισης της κάμερας.

2. Επιλέξτε την ημερομηνία.
Η ημέρα εμφανίζεται σε μπλε κείμενο όταν υπάρχουν καταγεγραμμένα δεδομένα.

3. Επιλέξτε τον χρόνο έναρξης της αναπαραγωγής.
Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμμή του χρόνου για να αναζητήσετε κάποιο χρόνο έναρξης, 
χρησιμοποιείστε τα εικονίδια μεγέθους της εικόνας «συν» και «πλην» για πιο λεπτομερείς 
αναζητήσεις (4 βήματα).

4. Επιλέξτε την ταχύτητα αναπαραγωγής και το εικονίδιο σίγασης του ηχείου.

5. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα ελέγχου.

Σημειώσεις:
• Αν δεν θέλετε αναπαραγωγή με ήχο κάντε «κλικ» στο μεγάφωνο για να 

μην υπάρχει ήχος.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της αναπαραγωγής όταν 

είστε συνδεδεμένος με το ID Απλού Χρήστη.

6.5.3 Χρήση της λειτουργίας Βάθους / Κλίσης / Μεγέθους εικόνας
Δεν μπορείτε να ελέγξετε τις κάμερες PTZ μέσω του δικτύου.

Εικόνα 6.10  Το παράθυρο Βάθους / Κλίσης / Μεγέθους Εικόνας 
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1. Επιλέξτε το παράθυρο καναλιού της κάμερας στη λειτουργία εμφάνισης της κάμερας.

2. Επιλέξτε την ένδειξη Βάθους / Κλίσης / Μεγέθους Εικόνας.

3. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την κάμερα PTZ. 

Πλήκτρο Λειτουργία

Χρησιμοποιείστε για να Εμβαθύνετε / Αλλάξετε 
κλίση στην κάμερα.

 

Για να επιβεβαιώσετε την προκαθορισμένη θέση 
και να ρυθμίσετε μία επιλογή του μενού στην 
κάμερα PTZ.

  (ZOOM) 
Για να ρυθμίσετε το μέγεθος εικόνας της 
κάμερας.

  (FOCUS)
Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση της 
κάμερας.

  (IRIS)
Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το κινητό 
διάφραγμα της κάμερας. 

 
Εμφανίζει τους επιλεγμένους προκαθορισμένους 
αριθμούς.

 
Για να εισάγετε τον προκαθορισμένο αριθμό.

Για να καταχωρήσετε τις προ-ρυθμισμένες 
θέσεις.
Για να μετακινήσετε την κάμερα στην προ-
ρυθμισμένη θέση.
Για να διαγράψετε μια αποθηκευμένη προ-
ρυθμισμένη θέση.
Για να ξεκινήσετε μία αναζήτηση στις προ-
ρυθμισμένες θέσεις.
Για να εμφανίσετε το μενού οργάνωσης της 
κάμερας PTZ

Πίνακας 6.1  Πίνακας εικονικού πλήκτρου τηλεχειριστηρίου 

Σημειώσεις:

• Αν κάποιος ελέγχει μία κάμερα PTZ χρησιμοποιώντας το DVR, δεν 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PTZ και αντίστροφα.

• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PTZ όταν είστε 
συνδεδεμένος με ID Απλού Χρήστη.

Για να καταχωρήσετε προ-ρυθμισμένες θέσεις

1. Μετακινήστε την κάμερα στο σημείο που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα v/V/b/B.

2. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της Ρύθμισης [Ορισμός].

3. Επιλέξτε τον προκαθορισμένο αριθμό που επιθυμείτε να καταχωρήσετε.

4. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο .

 Η θέση και οι αριθμοί της αποθηκεύονται.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να προσθέσετε επιπλέον θέσεις.



Ψηφιακό Μηχάνημα Εγγραφής Video    Κέντρο Ελέγχου | el  91

Συστήματα Ασφαλείας Bosch  Εγχειρίδιο Χρήστη F01U | 2.0 | 2008.12

Σημείωση:

Το εύρος προ-ρύθμισης είναι διαθέσιμο από το 0 έως το 255 σε αυτή τη 
συσκευή. Όμως το πραγματικό εύρος προ-ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με τις 
κάμερες PTZ.

Αλλαγή σε εικόνα σε προκαθορισμένη θέση

Η ακόλουθη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κάμερες που είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία της 
προ-ρύθμισης. 

Η προκαθορισμένη λειτουργία κινεί την κάμερα PTZ προς την προγραμματισμένη θέση. 

Είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε από πριν τις προκαθορισμένες θέσεις της κάμερας PTZ.

1. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της μετακίνησης [Μετακίνηση].

2. Χρησιμοποιείστε τα αριθμητικά εικονίδια για να εισάγετε τον αριθμό δείκτη της αποθηκευμένης 

προ-ρυθμισμένης θέσης. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο . 

 Η κάμερα μετακινείται στην προκαθορισμένη θέση και η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να διαγράψετε την προ-ρυθμισμένη θέση

Μπορείτε να διαγράψετε μία αποθηκευμένη προ-ρυθμισμένη θέση. 

1. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της διαγραφής [CLEAR].

2. Χρησιμοποιείστε τα αριθμητικά εικονίδια για να εισάγετε τον αποθηκευμένο προκαθορισμένο 

αριθμό δείκτη. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο . 

 Η προκαθορισμένη θέση θα διαγραφεί.

Για να περιηγηθείτε στις προ-ρυθμισμένες θέσεις

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις προ-ρυθμισμένες θέσεις.

1. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο περιήγησης [TOUR].
Όλες οι καταχωρημένες προ-ρυθμισμένες θέσεις στην κάμερα θα επιλέγονται και η εικόνα θέσης 
της κάμερας θα ενεργοποιείται στο ενεργό παράθυρο.

2. Μπορείτε να σταματήσετε την περιήγηση κάνοντας «κλικ» στο εικονίδιο της περιήγησης [TOUR].

Ρυθμίσεις για την κάμερα PTZ

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της κάμερας PTZ χρησιμοποιώντας κάθε στοιχείο στο μενού.

1. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της ρύθμισης [SETUP]. 
Το μενού της ρύθμισης θα εμφανιστεί στα παράθυρα.

2. Χρησιμοποιείστε το βέλος και τα εικονίδια  για να ρυθμίσετε τις επιλογές.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της κάμερας PTZ για περισσότερες λεπτομέρειες.  
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6.5.4 Χρήση της λειτουργίας Προβολής της Καταχώρησης
Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο καταχώρησης του συστήματος των επιλεγμένων ονομασιών των 
τοποθεσιών στην απομακρυσμένη ένδειξη της ρύθμισης μέσω του δικτύου.

1. Επιλέξτε την ένδειξη παρουσίασης της καταχώρησης.
Εμφανίζεται το μενού αναζήτησης της καταχώρησης.

Εικόνα 6.11  Το παράθυρο του μενού αναζήτησης της καταχώρησης 

2. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της ημερομηνίας και επιλέξτε την ημέρα για την αναζήτηση της 
καταχώρησης.
(Οι επιλέξιμες μέρες εμφανίζονται σε μπλε κείμενο)

Εικόνα 6.12  Το παράθυρο επιλογής ημέρας

3. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της αναζήτησης.
Η καταχώρηση του συστήματος εμφανίζεται στον κατάλογο.
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Εικόνα 6.13  Το παράθυρο καταλόγου καταχώρησης του συστήματος

6.6 Λειτουργία Αναζήτησης

Μπορείτε να αναζητήσετε δεδομένα μίας ονομασίας τοποθεσίας στην ένδειξη απομακρυσμένης 
ρύθμισης μέσω του δικτύου.

6.6.1 Χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης Ημερομηνίας / Ώρας
Χρησιμοποιείστε για να κάνετε αναζήτηση καταγεγραμμένης εικόνας προσδιορίζοντας την ημερομηνία, 
την ώρα και το λεπτό.

Εικόνα 6.14  Το παράθυρο αναζήτησης Ημερομηνίας / Ώρας

1. Επιλέξτε την ένδειξη αναζήτησης μέρας / ώρας.

2. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της ημερομηνίας και επιλέξτε την ημέρα (οι επιλέξιμες ημέρες 
εμφανίζονται σε μπλε κείμενο).

3. Επιλέξτε το παράθυρο του καναλιού που θέλετε να δείτε.
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Μαρκάρετε αυτό το παράθυρο όταν θέλετε 
να έχετε εικόνα από ένα τα παράθυρα των 
καναλιών της κάμερας. 

Εμφανίζει τον αριθμό της επιλεγμένης κάμερας.

Εικόνα 6.15  Παράθυρο επιλογής καναλιού της κάμερας

4. Χρησιμοποιείστε τη γραμμή του χρόνου και τη στήλη εισαγωγής του χρόνου για να αναζητήσετε 
τα καταγεγραμμένα δεδομένα.

Εικόνα 6.16  Παράθυρο αναζήτησης καταγεγραμμένων δεδομένων 

5. Αναπαράγετε τα καταγεγραμμένα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου της 
αναπαραγωγής

Εικόνα 6.17  Τα πλήκτρα ελέγχου της αναπαραγωγής

6.6.2 Χρήση της λειτουργίας Αναζήτησης Γεγονότος
Αναζητήστε μία καταχωρημένη εικόνα σύμφωνα με την ημερομηνία και το είδος του γεγονότος.

Εικόνα 6.18  Το παράθυρο αναζήτησης του Γεγονότος

1. Επιλέξτε την ένδειξη αναζήτησης του γεγονότος.

2. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της ημερομηνίας και επιλέξτε την ημέρα. 
(Οι επιλέξιμες μέρες εμφανίζονται σε μπλε χρώμα.)

3. Επιλέξτε το κανάλι της κάμερας για την αναζήτηση του γεγονότος.

4. Επιλέξτε το είδος του γεγονότος.

5. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της αναζήτησης.
Εμφανίζεται ο κατάλογος των γεγονότων.
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6. Επιλέξτε το γεγονός από τον κατάλογο των γεγονότων.

7. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αναζητούμενα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου.

6.6.3 Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης Σελιδοδείκτη
Αναζητήστε την επιθυμητή εικόνα με τον καταχωρημένο σελιδοδείκτη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 

του σελιδοδείκτη.

Εικόνα 6.19  Το παράθυρο αναζήτησης του Σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε την ένδειξη αναζήτησης του σελιδοδείκτη.

2. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο αναζήτησης του σελιδοδείκτη. 
Όλα τα δεδομένα του σελιδοδείκτη εμφανίζονται στον κατάλογο.

3. Επιλέξτε τα δεδομένα στον κατάλογο.

4. Αναπαράγετε τα αναζητούμενα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου της 
αναπαραγωγής

6.6.4 Χρήση της λειτουργίας της Έξυπνης Αναζήτησης
Η εικόνα που εγγράφεται μέσω ανίχνευσης της κίνησης μπορεί να αναζητηθεί προσδιορίζοντας τις 
συνθήκες ανίχνευσης της κίνησης.

Εικόνα 6.20  Το παράθυρο της Έξυπνης αναζήτησης
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1. Επιλέξτε την ένδειξη της Έξυπνης Αναζήτησης.

2. Κάντε «κλικ» στην ένδειξη της ημερομηνίας και επιλέξτε την ημέρα. 
(Οι επιλέξιμες μέρες εμφανίζονται σε μπλε χρώμα.)

3. Επιλέξτε το κανάλι της κάμερας.

4. Επιλέξτε το χρόνο έναρξης χρησιμοποιώντας τη γραμμή του χρόνου.

Εικόνα 6.21  Επιλεγμένος χρόνος έναρξης

5. Επιλέξτε το χρόνο λήξης.

6. Επιλέξτε το επίπεδο ευαισθησίας της κίνησης και την περιοχή κίνησης στο παράθυρο της 
απεικόνισης χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Ακυρώστε την επιλεγμένη 
περιοχή.

Επιλέξτε όλες τις περιοχές.
Εικόνα 6.22  Το παράθυρο ρύθμισης του επιπέδου ευαισθησίας 

Επιλεγμένη περιοχή μέσα στο 
κόκκινο κουτί.

Εικόνα 6.23  Επιλεγμένη περιοχή κίνησης

7. Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο της αναζήτησης.
Εμφανίζονται τα δεδομένα της έξυπνης αναζήτησης. 
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Εικόνα 6.24  Ο κατάλογος δεδομένων αναζήτησης

8. Επιλέξτε το κανάλι από τον κατάλογο.

9. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αναζητούμενα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ελέγχου της 
αναπαραγωγής.

6.7 Λειτουργία Απομακρυσμένης Ρύθμισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το DVR μιας επιλεγμένης ονομασίας τοποθεσίας στην ένδειξη της 
απομακρυσμένης ρύθμισης μέσω του δικτύου.

6.7.1 Ρύθμιση Κάμερας / Απεικόνισης 

Εικόνα 6.25  Το παράθυρο ρύθμισης της Κάμερας / Απεικόνισης
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Ρύθμιση της Κάμερας

Εικόνα 6.26  Το παράθυρο ρύθμισης της Κάμερας

1. Επιλέξτε ένα κανάλι για τις ρυθμίσεις.
Αν θέλετε να εμποδίσετε άλλους χρήστες από την πρόσβαση σε ένα κανάλι, επιλέξτε την ένδειξη 
της μετατροπής. 

2.  Εισάγετε τη νέα ονομασία του καναλιού.

3.  Επιλέξτε το κανάλι εισόδου του ήχου.

4. Ρυθμίστε τις επιλογές ελέγχου PTZ.

• Θύρα COM: Επιλέξτε τη συνδεδεμένη θύρα των δεδομένων του τερματικού RS-422/485 στον 
πίσω πίνακα.

• Κωδικός Ελέγχου: Επιλέξτε την ταυτότητα της κάμερας PTZ από το 0 μέχρι το 255. 
Πραγματοποιείστε τις ίδιες ρυθμίσεις με την κάμερα PTZ

• Πρωτόκολλο: Επιλέξτε το πρωτόκολλο που υποστηρίζεται από την κάμερα PTZ.
• Ρυθμός baud: Επιλέξτε την ταχύτητα επικοινωνίας (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ή 38400).

5. Ρυθμίστε τις επιλογές κίνησης.

• Ευαισθησία: Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας για τη δημιουργημένη περιοχή ανίχνευσης της 
κίνησης. Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί από το 0 έως το 10.

• Απενεργοποίηση Αφύπνισης: Επιλέξτε τον αριθμό της θύρας του συναγερμού ALARM I/O για 
το σήμα συναγερμού εξόδου όταν ανιχνεύεται η κίνηση.

• Περιοχή: Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή κίνησης στην οθόνη του παραθύρου προβολής 
χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Κάντε «κλικ» στο ένα άκρο και τραβήξτε και αφήστε το τελικό 
σημείο για να επιλέξετε την περιοχή κίνησης.

Σημειώσεις:

• Αν θέλετε να εμφανιστεί το δίκτυο, επισημάνετε την επιλογή ένδειξης του 
δικτύου [Show Grid].

• Αν θέλετε να επιλέξετε ολόκληρη την περιοχή, κάντε «κλικ» στο πλήκτρο 
Ρύθμισης Όλων [Set All] ή κάντε «κλικ» στο πλήκτρο Διαγραφής όλων 
[Καθαρισμός Όλων] για να ακυρώσετε την επιλεγμένη περιοχή.
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Ρυθμίσεις συνεχούς εγγραφής

1. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο Συνεχούς Εγγραφής [Μαγνητοσκόπηση].
Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων για συνεχή εγγραφή.

Εικόνα 6.27  Το παράθυρο ρύθμισης Συνεχούς Εγγραφής

2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή χρησιμοποιώντας το ποντίκι (δείτε «3.19.4 Συνέχιση της εγγραφής»).

3. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο [Ok] για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Άμεσης Εγγραφής

1. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της Άμεσης Εγγραφής [Άμεση mαγνητοσκόπηση].
Εμφανίζεται το παράθυρο με τις ρυθμίσεις της άμεσης εγγραφής.

Εικόνα 6.28  Το παράθυρο ρύθμισης της Άμεσης Εγγραφής

2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή χρησιμοποιώντας το ποντίκι (δείτε «3.19.5 Άμεση εγγραφή»).

3. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο [Ok] για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
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Ρυθμίσεις εγγραφής εισόδου

1. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο Εγγραφής Εισόδου [Εισαγωγή mαγνητοσκόπηση].
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης της άμεσης εγγραφής.

Εικόνα 6.29  Το παράθυρο ρύθμισης της εγγραφής εισόδου

2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή χρησιμοποιώντας το ποντίκι (δείτε «3.19.6 Εγγραφή εισόδου»).

3. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο [Ok] για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Εγγραφής Κίνησης

1. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο Εγγραφής Κίνησης [Κίνηση mαγνητοσκόπηση].
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης της άμεσης εγγραφής.

Εικόνα 6.30  Το παράθυρο ρύθμισης της εγγραφής Κίνησης

2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή χρησιμοποιώντας το ποντίκι (δείτε «3.19.7 Εγγραφή κίνησης»).

3. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο [Ok] για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
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Ρυθμίσεις Απεικόνισης

Εικόνα 6.31  Το παράθυρο ρύθμισης της απεικόνισης

1. Ρυθμίστε τις επιλογές OSD.

2. Ρυθμίστε την επιλογή Α της οθόνης.

3. Ρυθμίστε τις επιλογές Β της οθόνης.

6.7.2 Εγκατάσταση Προγραμματισμού

Εικόνα 6.32  Το παράθυρο εγκατάστασης του προγραμματισμού

1. Επιλέξτε μία μέρα της εβδομάδας.

2. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή εγγραφής.

•  Gray: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εγγραφής 
•  Μπλε (συνεχόμενη εγγραφή): εγγραφή ξεκινά αυτόματα από τον καθορισμένο χρόνο.
• Κόκκινο (εγγραφή γεγονότος εισόδου): Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν το σήμα της εισόδου 

ενεργοποιείται μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο.
• Κίτρινο (εγγραφή γεγονότος κίνησης): Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν η κίνηση ανιχνεύεται 

μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο.
•  Κόκκινο (εγγραφή εισόδου + κίνησης): Η εγγραφή ξεκινά αυτόματα όταν μία είσοδος ή μία 

κίνησης έχει ανιχνευτεί.
•  Μπλε+Κόκκινο (Εγγραφή γεγονότος Εισόδου + Συνεχόμενη): Η εγγραφή ξεκινάει αυτόματα από την 

τρέχουσα ώρα. Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος μέσα σε ένα καθορισμένο χρόνο, τροποποιήστε τη 
συνεχόμενη κατάσταση εγγραφής για να εισάγετε την κατάσταση εγγραφής γεγονότος και αρχίζει 
αυτόματα η εγγραφή.

•  Μπλε + Κίτρινο (Συνεχόμενη + Κίνησης εγγραφή γεγονότος): Η εγγραφή ξεκινάει αυτόματα από 
τον προκαθορισμένη χρόνο. Μόλις ανιχνευτεί κίνηση μέσα σε ένα καθορισμένο χρόνο, αλλάξτε την 
κατάσταση εγγραφής από συνεχόμενη σε εγγραφή κίνησης γεγονότος και η εγγραφή θα ξεκινήσει 
αυτόματα.

•  Μπλε+Κόκκινο (Εγγραφή γεγονότος Εισόδου + Κίνησης + Συνεχόμενη): Η εγγραφή ξεκινάει 
αυτόματα από την τρέχουσα ώρα. Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος ή ανιχνευτεί κίνηση, 
τροποποιήστε τη συνεχόμενη κατάσταση εγγραφής για να εισάγετε την κατάσταση εγγραφής 
γεγονότος και αρχίζει αυτόματα η εγγραφή.
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3. Επιλέξτε το κανάλι για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό.

4. Κάντε «κλικ» στο κελί έναρξης του χρόνου και τραβήξτε και αφήστε για να επιλέξετε ένα κελί 
χρονικής περιόδου.

ή 
Κάντε «κλικ» στο κελί της έναρξης χρόνου ενός καναλιού και τραβήξτε & αφήστε ανάμεσα 
στα κανάλια για να επιλέξετε το σύνολο της χρονικής περιόδου για πολυ-καναλική ρύθμιση 
ταυτόχρονα.

Το χρώμα των κελιών θα αλλάξει.

Ρυθμίσεις Αντιγραφής Προγραμματισμού

Εικόνα 6.33  Το παράθυρο ρύθμισης αντιγραφής του Προγραμματισμού

1. Επιλέξτε τη μέρα της πηγής προς αντιγραφή.

2. Επιλέξτε τη μέρα προορισμού από τη μέρα της εβδομάδας, επιλογή καθημερινής ή Σαββατοκύριακου. 

3. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της αντιγραφής για να αντιγράψετε τα δεδομένα του προγραμματισμού.

Ρυθμίσεις Εξαίρεσης μέρας

Εικόνα 6.34  Το παράθυρο ρύθμισης Εξαίρεσης μέρας

1. Επιλέξτε την ένδειξη εξαίρεσης μέρας.

2. Επιλέξτε την ημερομηνία για να καθορίσετε τον προγραμματισμό εξαίρεσης μέρας.

3. Επιλέξτε την ένδειξη του επιθυμητού τρόπου εγγραφής.

4. Επιλέξτε το κανάλι για να ορίσετε τον προγραμματισμό.

5. Κάντε «κλικ» στο κελί έναρξης του χρόνου και τραβήξτε & αφήστε για να επιλέξετε ένα κελί 
χρονικής περιόδου.
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ή 

Κάντε «κλικ» στο κελί έναρξης του χρόνου ενός καναλιού και τραβήξτε & αφήστε ανάμεσα 
στα κανάλια για να επιλέξετε το σύνολο της χρονικής περιόδου για πολυ-καναλική ρύθμιση 
ταυτόχρονα.

Το χρώμα των κελιών θα αλλάξει.

6. Εισάγετε την ονομασία της μέρας εξαίρεσης.

7. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο προσθήκης για να προσθέσετε τις ρυθμίσεις της ειδικής μέρας.
Η μέρα εξαίρεσης προστίθεται στον κατάλογο.
Αν θέλετε να ακυρώσετε την καταχωρημένη μέρα εξαίρεσης, επιλέξτε τη μέρα εξαίρεσης στον 
κατάλογο και κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της διαγραφής. 

6.7.3 Οργάνωση Γεγονότων

Εικόνα 6.35  Το παράθυρο Οργάνωσης Γεγονότων

1. Ρυθμίστε τις επιλογές των γεγονότων.

• Εισαγωγή: Εμφανίζει τον αριθμό της θύρας του Συναγερμού ALARM I/O
• Τύπος εισαγωγής: Η κατάσταση του συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί είτε στη θέση N.O. 

(Κανονικά Ανοιχτή) ή στη θέση N.C. (Κανονικά Κλειστή).
• Διασυνδεμένη Κάμερα: Επιλέξτε το συνδεδεμένο κανάλι της κάμερας με τη θύρα του 

Συναγερμού ALARM I/O.
• Απενεργοποίηση Συναγερμού : Επιλέξτε τον αριθμό εξόδου του συναγερμού στο τερματικό 

εξόδου RELAY-OUT για το σήμα εξόδου του συναγερμού.
• Προεπιλογή: Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό. Όταν ενεργοποιηθεί η είσοδος, η κάμερα 

μετακινείται στην επιλεγμένη προεπιλεγμένη θέση και η εικόνα της κάμερας σε αυτή τη θέση 
εμφανίζεται στο μόνιτορ.

2. Επιλογές Ρύθμισης Αναγνώρισης του Συναγερμού [Γεγονός - Αποδοχή προεισοποίησης].

•    Απενεργοποίηση Συναγερμού: Επιλέξτε την ένδειξη για χειρισμό με το χέρι «Χειροκίνητο» ή 
την ένδειξη Χρόνου μετά το Γεγονός «Χρόνος Μετά-Αφύπνισης» στη θέση απενεργοποίησης 
(off).
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6.7.4 Οργάνωση Δικτύου

Σχήμα 6.36  Το παράθυρο οργάνωσης δικτύου 

Ρυθμίσεις TCP/IP

Οι ρυθμίσεις επιλογών [DHCP], [Διεύθυνση ΙΡ], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη], [Πρωταρχικό DNS], 
[Δευτερεύον DNS] και [Αρ. θύρας απομακρισμένου πελάτη] δεν είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα του 
πελάτη. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές στο μενού του συστήματος του DVR.

• Αρ. θύρας HHTP: Εισάγετε τον αριθμό θύρας HTTP.

• Όριο εύρους ζώνης: Εισάγετε το εύρος ζώνης για να ρυθμίσετε την κυκλοφορία των δεδομένων.

Ρυθμίσεις Ταχυδρομείου

Ρυθμίστε τις επιλογές του ταχυδρομείου.

• Ειδοποίηση: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία της ειδοποίησης, ειδοποιείστε τον χρήστη σχετικά με 
τις πληροφορίες λειτουργίας της συσκευής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις 
δικές σας ρυθμίσεις ειδοποίησης.

• TLS: Επισημάνετε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία TLS (Ασφάλεια Στρώματος Μεταφοράς).

• Διακομιστής SMTP: Εισάγετε τη διεύθυνση του SMTP server. 

• Αριθμός Θύρας SMTP: Εισάγετε τον αριθμό της θύρας SMTP. Κανονικά η θύρα TCP που 
χρησιμοποιείται για το SMTP είναι η 25. Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις είναι προτιμότερο 
να αλλάξετε αυτό τον αριθμό της θύρας για επιπρόσθετη ευελιξία ή ασφάλεια. Αν θέλετε αλλάξτε 
τον αριθμό της θύρας (1 ~ 65535).

• Όνομα χρήστη: Εισάγετε το όνομα του χρήστη.

• Κωδικός χρήστη: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

• Διεύθυνση Ταχυδρομείου (1~3): Εισάγετε τη διεύθυνση του ταχυδρομείου. Μπορείτε να εισάγετε 
μέχρι και 3 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση:

Οι ρυθμίσεις [Διακομιστής SMTP], [Αρ. θύρας SMTP], [Όνομα χρήστη] ή 
[Κωδικός χρήστη] είναι προαιρετικές. Το DVR μπορεί να στείλει ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κατευθείαν χωρίς τη χρήση SMTP server ή ΜΤΑ (πράκτορα 
μεταφοράς μηνύματος). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όλο το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο πρέπει να προωθείται σε ένα συγκεκριμένο SMTP server. 
Καθορίστε την κεντρική  ονομασία ή τη διεύθυνση IP σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση SMTP, ρωτήστε τον 
διαχειριστή του δικτύου σας και / ή τον παροχέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.
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Ειδοποίηση 

Ρυθμίστε τις επιλογές της ειδοποίησης.

• Ενεργοποίηση Αισθητήρα: Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα όταν έχει ενεργοποιηθεί μία είσοδος.

• Απώλεια βίντεο: Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα όταν κάποιο σήμα εικόνας από την κάμερα έχει 
σταματήσει εξαιτίας αποσύνδεσης καλωδίου ή δυσλειτουργίας κάποιας κάμερας.

• Εντοπισμός κινησης: Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα όταν ανιχνεύεται κάποια κίνηση.

• Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση: Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα όταν η τροφοδοσία ενεργοποιείται 
ή απενεργοποιείται.

• Πλήρης Δίσκος: Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα όταν ο HDD έχει εγγραφεί πλήρως.

• Ο Κωδικός Διαχειριστή τροποποιήθηκε: Στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα όταν έχει αλλάξει ο κωδικός 
πρόσβασης του διαχειριστή.

DDNS

• Όνομα Χρήστη: Εισάγετε το όνομα του χρήστη που είναι καταχωρημένο στο DDNS.

• Κωδικός χρήστη: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη [Ταυτότητα Χρήστη].

Σημείωση:

Η λειτουργία DDNS παρέχεται χρησιμοποιώντας μία θύρα TCP 8245 μέσω 
του «No-IP» (http:// www.no-ip.com/).
Σε περίπτωση που το DVR χρησιμοποιείται σε σύστημα δικτύου με έναν 
«τοίχο φωτιάς», ανοίξτε τη θύρα TCP 8245 έτσι ώστε τα δεδομένα του 
DDNS να μπορούν να μπουν στον τοίχο φωτιάς (firewall). Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του τοίχου φωτιάς ρωτήστε τον 
διαχειριστή του δικτύου σας και / ή τον παροχέα των υπηρεσιών του δικτύου.

Επείγουσα Κατάσταση

• Ειδοποίηση: Ενημερώστε το Πρόγραμμα Ειδοποίησης του Συναγερμού σχετικά με τις 
πληροφορίες λειτουργίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας για την ειδοποίηση.

• Διεύθυνση ΙΡ, Θύρα : Εισάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό της θύρας Ειδοποίησης του 
Συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ. Η θύρα που ορίζεται εργοστασιακά για τη 
λειτουργία αυτή είναι η 9002. Παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να 
αλλάζετε αυτό τον αριθμό θύρας για επιπρόσθετη ευελιξία ή ασφάλεια. Αν θέλετε αλλάξτε 
τον αριθμό της θύρας (1025 ~ 65535). Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι και 9 διευθύνσεις IP και 
αριθμούς θυρών.

6.7.5 Οργάνωση Συστήματος

Εικόνα 6.37  Το παράθυρο οργάνωσης του συστήματος
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Ρυθμίσεις Ημερομηνίας / Χρόνου
Ρυθμίστε τις επιλογές ημερομηνίας / ώρας.

• NTP: Επισημάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον εξυπηρετητή (server) NTP (Πρωτόκολλο Χρόνου 
Δικτύου) για προσαρμογή της ώρας.

• Μορφή Ημερομηνίας: Επιλέξτε τη διάταξη απεικόνισης της ημερομηνίας.

• Ζώνη Ώρας: Αυτή η επιλογή ρύθμισης δεν είναι διαθέσιμη στον προγραμματισμό του Κέντρου 
Ελέγχου.

• Διακομιστής Ώρας: Επιλέξτε τον εξυπηρετητή της ώρας.
Το DVR θα λάβει τη μέση ώρα από 5 δημόσιους εξυπηρετητές (time.nist.gov, time-a.nist.gov, 
time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org). 

• Ιδιωτικός Διακομιστής Ώρας: Εισάγετε τη διεύθυνση του εξυπηρετητή ιδιωτικής ώρας ή την 
κεντρική ονομασία.

• Διάστημα Συγχρονισμού: Μπορείτε να ρυθμίσετε συγχρονισμένο διάστημα με τον εξυπηρετητή 
χρόνου NTP σε 1 μέρα, 1 ώρα, 1 εβδομάδα και 1 μήνα.

• Θερινή Ώρα: Επισημάνετε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της θερινής ώρας.

- Έναρξη: Επιλέξτε τον χρόνο έναρξης της Θερινής Ώρας.
- Λήξης: Επιλέξτε τον χρόνο τερματισμού της Θερινής Ώρας.

Σκληρός Δίσκος

• Αντικατάσταση: Επιλέξτε τον τύπο της επαναγγραφής (Απενεργοποιηση, Κανονικο διαμερισμα, 
Διαμερισμα γεγονοτοσ ή Ολα). Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή όταν ο επιλεγμένος τύπος HDD 
έχει εγγραφεί πλήρως.

• Πλήρης Προειδοποίηση : Όταν το HDD έχει υπερχειλίσει εμφανίζεται το μήνυμα προειδοποίησης.

• Διαμέρισμα Γεγονότος: Ρυθμίζει το χώρο των διαμερίσεων γεγονότων για την εγγραφή 
γεγονότων. 

Αποσύνδεση

• Αυτόματη Αποσύνδεση: Ρύθμιση του χρόνου αποσύνδεσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο 
αυτόματης αποσύνδεσης σε 5 λεπτά, 10 λεπτά, 30 λεπτά ή 60 λεπτά.

Ρυθμίσεις Ήχου

Επιλέξτε τις επιλογές του βομβητή.

• Ήχος Πλήκτρου : Παράγει ήχο όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα. 

• Βομβητής αισθητήρα: Παράγει ήχο όταν υπάρχει κάποια είσοδος.

• Βομβητής κίνησης: Παράγει ήχο όταν ανιχνεύεται κάποια κίνηση.

• Βομβητής συστήματος: Αναπαράγει ένα ήχο όταν κάποιος ανεμιστήρας ψύξης δεν είναι 
ενεργοποιημένος ή η μονάδα του σκληρού δίσκου έχει κακό τομέα. 

Ρυθμίσεις Ενημέρωσης

Ρυθμίστε τις επιλογές της ενημέρωσης.

• Αντικείμενο: Επιλέξτε τα στοιχεία για ενημέρωση.

- Πρωτοκολλο PTZ: Ρυθμίστε την ενημέρωση του Πρωτοκόλλου PTZ.

- λογισμικο Συστήματος: Ρυθμίστε στην ενημέρωση λογισμικού του Συστήματος.

• Μέθοδος: Επιλέξτε τη μέθοδο αναβάθμησης.

- USB: Ενημέρωση από το στικ μνήμης USB.

- Δικτυο: Ενημέρωση από τον εξυπηρετητή της ενημέρωσης.

• Διακομιστής ενημέρωσης: Εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ του εξυπηρετητή ενημέρωσης.

Σημείωση:

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση από τον εξυπηρετητή 
της ενημέρωσης, ελέγξτε τις επιλογές TCP/IP και τη διεύθυνση IP του 
εξυπηρετητή ενημέρωσης.
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Ρυθμίσεις Χρήστη

Προσθήκη Χρήστη 

Μπορείτε να προσθέσετε έναν χρήστη.

1.  Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της Προσθήκης (Πρόσθεση). Το παράθυρο Ρύθμισης του Χρήστη θα 
εμφανιστεί.

2. Εισάγετε την ταυτότητα του Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης. 

3. Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για να κάνετε επαλήθευση.

4. Επιλέξτε το επίπεδο του χρήστη και στη συνέχεια κάντε «κλικ» στο «ΟΚ» για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας.

Επεξεργασία του καταχωρημένου Χρήστη

Μπορείτε να αλλάξετε την ταυτότητα του Χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή το επίπεδο του χρήστη.

1.  Επιλέξτε την ταυτότητα του χρήστη και στη συνέχεια κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της (Επεξεργασία).

2.  Αλλάξτε την ταυτότητα, τον Κωδικό πρόσβασης ή το επίπεδο του Χρήστη και στη συνέχεια κάντε 
«κλικ» στο «ΟΚ» για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Διαγραφή καταχωρημένου Χρήστη

1. Επιλέξτε την ταυτότητα του χρήστη που επιθυμείτε να διαγράψετε.

2. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της διαγραφής (Διαγραφή).

6.8 Ρυθμίσεις Απομακρυσμένης Εξαγωγής

Μπορείτε να αντιγράψετε τις εγγεγραμμένες εικόνες και τα δεδομένα ήχου από τη συσκευή DVR στον 
υπολογιστή. Η λειτουργία αυτή επιτρέπεται για τον Διαχειριστή και για τον Προχωρημένο Χρήστη.
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• Όνομα Τοποθεσίας: Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης τοποθεσίας.

• Κανάλι: Επιλέξτε κανάλια για να εξάγετε τα δεδομένα. Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα 
κανάλι. Πατήστε στο εικονίδιο  για να επιλέξετε ή για να αποεπιλέξετε όλες τις κάμερες.

• Ήχος: Ρυθμίστε το στο On ή στο Off για να εξάγετε τα δεδομένα ήχου.

• Εκκίνηση: Ορίστε την ημερομηνία και ώρα για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

• Ολοκλήρωση: Ορίστε την ημερομηνία και ώρα που θα ολοκληρωθεί η αντιγραφή.

• Αποθήκευση σε: Εμφανίζει τον φάκελο αποθήκευσης των τρεχόντων δεδομένων εξαγωγής. 
Μπορείτε να επιλέξετε (ή να δημιουργήσετε) το φάκελο στον υπολογιστή που θα αποθηκεύσετε 
τα δεδομένα εξαγωγής. Ο αρχικός φάκελος αποθήκευσης είναι ο “C:\Program Files\Bosch 
Security Systems\Divar MR\Exports”. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον φάκελο 
αποθήκευσης των τρεχόντων δεδομένων εξαγωγής, πιέστε το εικονίδιο  και επιλέξτε νέος 
φάκελος.  

• Όνομα: Εισάγετε το όνομα αρχείου των δεδομένων εξαγωγής. Εάν δεν εισάγετε ένα όνομα 
αρχείου, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο όνομα CHx_start_time.exp

• Τύπος Δεδομένων: Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή των αρχείων αποθήκευσης ανάμεσα σε 
“Native [*.exp]” και “AVI”. Το αρχείο Native αποθηκεύεται με την επέκταση “*.exp” και το 
αρχείο AVI με την επέκταση “*.avi”. Το αποθηκευμένο αρχείο “*.exp”  μπορεί να αναπαραχθεί 
με το πρόγραμμα Divar MR Archive Player  και το αρχείο “*.avi” μπορεί να αναπαραχθεί με το 
Windows Media Player ή με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής “.avi”.

• Εξαγωγή: Πατήστε για να ξεκινήσει η εξαγωγή δεδομένων των επιλεγμένων ρυθμίσεων εξαγωγής.

• Ακύρωση: Πατήστε για να ακυρώσετε την εξαγωγή δεδομένων.

• Έξοδος: Πατήστε για να εξέλθετε από το παράθυρο.

Πως να εξάγετε δεδομένα.

1.  Ορίστε τις επιλογές Καναλιού. Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα κανάλι. 
2. Ορίστε τις επιλογές ημερομηνίας/ώρας εκκίνησης
3. Ορίστε τις επιλογές ημερομηνίας/ώρας ολοκλήρωσης.
4. Επιλέξτε το φάκελο στον υπολογιστή που θέλετε να επιλέξετε τα εξαγόμενα δεδομένα.
5. Εισάγετε το όνομα των εξαγόμενων δεδομένων.
6. Επιλέξτε τη μορφοποίηση δεδομένων.
7. Πατήστε το κουμπί Εξαγωγή για να ξεκινήσει η εξαγωγή.

Η κατάσταση εξαγωγής θα εμφανίζεται στην κολώνα Κατάσταση.
8. Πατήστε το κουμπί Έξοδος για να εξέλθετε από το παράθυρο.

Σημειώσεις:
• Το όνομα του αρχείου εξαγωγής δημιουργείται όπως ο τύπος [Channel 

number_Entered name.exp (or “avi”)] 
• Εάν δεν ορίσετε τον φάκελο εξαγωγής, ο φάκελος εξαγωγής θα οριστεί 

στον προεπιλεγμένο φάκελο και θα δημιουργηθεί ένας υπο-φάκελος με το 
την ημερομηνία εκκίνησης.

• Εάν δεν εξέλθετε από τον πελάτη δικτύου, θα τερματιστεί η σειρά 
εξαγωγής.

• Εάν το μέγεθος των δεδομένων εξαγωγής είναι μεγαλύτερα από 
το διαθέσιμο μέγεθος στον υπολογιστή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα 
προειδοποίησης και δε θα μπορείτε να εξάγετε δεδομένα.

• Εάν εισάγετε μία ώρα ή ημερομηνία που δεν υπάρχει, δεν ενεργοποιείται 
η λειτουργία εξαγωγής.

• Το μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται για τις καταστάσεις που 
εμφανίζονται παρακάτω.
- Όταν η ημερομηνία/ώρα έναρξης είναι ίδια με την ημερομηνία/ώρα 

λήξης.
- Όταν η ημερομηνία/ώρα  έναρξης είναι μετέπειτα από την 

ημερομηνία/ώρα λήξης.
• Εάν εξέλθετε από το παράθυρο εξαγωγής κατά τη διάρκεια της εξαγωγής, 

θα αναβοσβήνει το εικονίδιο εξαγωγής μέχρι να ολοκληρωθεί η εξαγωγή 
και να εμφανιστεί το παράθυρο «Η Εξαγωγή ολοκληρώθηκε».
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7 Επιπρόσθετα προγράμματα

7.1 Πρόγραμμα Ειδοποίησης Συναγερμού

Αν ρυθμίσετε την ενεργοποίηση της ειδοποίησης στη λειτουργία της έκτακτης ανάγκης, το σύστημα 
στέλνει ένα μήνυμα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επιλογών ειδοποίησης στο μενού της εγκατάστασης. 
(Δείτε «3.23.3 Ειδοποίηση»).

1.  Κάντε διπλό «κλικ» στο εικονίδιο Ειδοποίησης Συναγερμού [Divar MR Alarm Notifi er (Alarm 
Notifi er)] για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πράκτορα έκτακτης ανάγκης.
Το εικονίδιο Ειδοποίησης Συναγερμού εμφανίζεται στον δίσκο του συστήματος στο κάτω δεξί 
μέρος της οθόνης.

Εικόνα 7.1  Το εικονίδιο Ειδοποίησης Συναγερμού στον δίσκο του συστήματος

2.  Όταν υπάρχει η λειτουργία ειδοποίησης, ένα κουτί με μήνυμα εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος 
της οθόνης.
Το κουτί του μηνύματος εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα.

Εικόνα 7.2  Το παράθυρο με το κουτί μηνύματος

3. Ελέγξτε το μήνυμα.

4. Κάντε «κλικ» στο κουτί του μηνύματος μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το παράθυρο 
Εισερχομένων Μηνυμάτων [Divar MR Ειδοποίηση Συναγερμού - Εισερχόμενα Μηνύματα].

ή

Κάντε δεξί «κλικ» με το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο του προγράμματος στον δίσκο του 
συστήματος και επιλέξτε την ένδειξη του κουτιού Ελέγχου του Μηνύματος [Ελέγξτε το Μύνημα] 
για να εμφανιστεί το παράθυρο Εισερχομένων Μηνυμάτων [Divar MR Ειδοποίηση Συναγερμού 
- Εισερχόμενα Μηνύματα].

5. Μπορείτε να ελέγξετε όλα τα θέματα των εισερχομένων μηνυμάτων.

6. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο  για να κλείσετε το παράθυρο Εισερχομένων Μηνυμάτων [Divar 
MR Ειδοποίηση Συναγερμού - Εισερχόμενα Μηνύματα].
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7.2 Κύρια Οθόνη του προγράμματος Ειδοποίησης Συναγερμού

a b c

d e f g h i

Εικόνα 7.3  Κύρια Οθόνη Πράκτορα Έκτακτης Ανάγκης

a Εμφανίζει τον τύπο του μηνύματος.

b Εμφανίζει τη Διεύθυνση IP.

c Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

d Εμφανίζει το παράθυρο ρυθμίσεων της θύρας.

e Εμφανίζει το παράθυρο αναζήτησης.

f Ανανεώνει το εισερχόμενο μήνυμα στον κατάλογο.

g Λεπτομερής παρουσίαση του εισερχόμενου μηνύματος.

h Διαγράφει το επιλεγμένο μήνυμα από τον κατάλογο.

i Θ Κλείνει το παράθυρο των Εισερχομένων μηνυμάτων [Divar MR Ειδοποίηση Συναγερμού - 
Εισερχόμενα Μηνύματα].
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7.2.1 Ρύθμιση Θύρας

Σχήμα 7.4  Παράθυρο ρύθμισης Θύρας

1.  Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της .
Εμφανίζεται το παράθυρο των επιλογών.

2. Εισάγετε τον αριθμό της θύρας για την ακουστική θύρα του πράκτορα έκτακτης ανάγκης. Η 
θύρα που έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά είναι η 9002.  Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις είναι 
προτιμότερο να αλλάξετε αυτό τον αριθμό της θύρας για επιπρόσθετη ευελιξία ή ασφάλεια. Αν 
θέλετε αλλάξτε τον αριθμό της θύρας (1025 ~ 65535)

3. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο «ΟΚ» για να βγείτε από το πρόγραμμα.

7.2.3 Αναζήτηση Μηνύματος

Εικόνα 7.5 Παράθυρο αναζήτησης Μηνύματος

1.  Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της Αναζήτησης .
Εμφανίζεται το παράθυρο αναζήτησης μηνύματος.

2. Επιλέξτε τη μέθοδο της αναζήτησης.

• Αναζήτηση Γεγονότος: Αναζητήστε το μήνυμα βάσει του επιλεγμένου τύπου του γεγονότος.
• Αναζήτηση Ημερομηνίας: Αναζητήστε βάσει επιλεγμένης ημερομηνίας.

3. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της Αναζήτησης.
Το μήνυμα της αναζήτησης εμφανίζεται στο παράθυρο των Εισερχομένων Μηνυμάτων [Divar MR 
Ειδοποίηση Συναγερμού - Εισερχόμενα Μηνύματα].
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7.2.4 Διαγράψτε το μήνυμα από τον κατάλογο
1.  Επιλέξτε το μήνυμα/ τα μηνύματα που επιθυμείτε να διαγράψετε.

2. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο της Διαγραφής . 
Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.

Εικόνα 7.6  Το παράθυρο επιβεβαίωσης 

3. Κάντε «κλικ» στην ένδειξη (Ναι) για να διαγράψετε το μήνυμα.

7.3 Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Αρχείου

Μπορείτε να αναπαράγετε από τα δεδομένα που υπάρχουν στα αρχεία στον Η/Υ χρησιμοποιώντας αυτό 
το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Αναπαραγωγής Αρχείου αποθηκεύεται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το 
πρόγραμμα του Κέντρου Ελέγχου ή τοποθετείτε τα δεδομένα σε αρχείο.

7.3.1 Κύρια οθόνη Αναπαραγωγής Αρχείου 

Εικόνα 7.7  Το παράθυρο Αναπαραγωγής Αρχείου 

• Μενού του Προγράμματος.

- Αρχείο(F)
 > Άνοιγμα: Ανοίγετε το καταχωρημένο αρχείο.



Ψηφιακό Μηχάνημα Εγγραφής Video    Επιπρόσθετα προγράμματα | el  113

Συστήματα Ασφαλείας Bosch  Εγχειρίδιο Χρήστη F01U | 2.0 | 2008.12

 > Εκτύπωση: Εκτυπώστε την εικόνα στο παράθυρο της Αναπαραγωγής του Αρχείου.
 > Έξοδος: Βγείτε από το πρόγραμμα.
- Γλώσσα (L): Επιλέξτε τη γλώσσα για το πρόγραμμα Αναπαραγωγής Αρχείου.
- Βοήθεια(H)
 > Σχετικά με την Αναπαραγωγή Αρχείου: Εμφανίζει την Αναπαραγωγή του Αρχείου 

   Πληροφορίες.
• Εικονίδια Ελέγχου

-  : Κάνει παύση στην αναπαραγωγή.

-  : Ξεκινάει την αναπαραγωγή.

-  : Σταματάει την αναπαραγωγή.
• Εικονίδια υδατοσήμου

Ελέγξτε την επιλογή “Set watermark”. Αν το αρχείο που βρίσκεται σε αναπαραγωγή διαφέρει 
από το αρχείο που έχει εγγραφεί ως πρωτότυπο, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης.

• Πληροφορίες Εικόνας 

- File Name: Εμφανίζει το όνομα του αρχείου.
- Μορφή bίντεο: Εικόνας: Εμφανίζει τον τύπο της εικόνας των δεδομένων.
- Ώρα: Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής των δεδομένων.
- Recording Mode: Εμφανίζει τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων. (συνεχής, κίνησης ή 

άλλο).
- Camera Number: Εμφανίζει τον αριθμό καναλιού της κάμερας των εγγεγραμμένων 

δεδομένων.

7.3.2 Αναπαραγωγή δεδομένων
1.  Κάντε διπλό «κλικ» στο εικονίδιο της Αναπαραγωγής Αρχείου [Az Archive lejátszóról] στον Η/Υ 

ή στο φάκελο [Archive Player] της εξωτερικής συσκευής USB. Αν εισάγετε το CD ή το δίσκο 
DVD των εξαγομένων δεδομένων, η Αναπαραγωγή του Αρχείου θα λειτουργήσει αυτόματα. Θα 
εμφανιστεί το παράθυρο Αναπαραγωγής του Αρχείου.

2. Επιλέξτε Αρχείο [Αρχείο(F)] > Άνοιγμα [Άνοιγμα].
Θα εμφανιστεί το παράθυρο ανοίγματος. 

Εικόνα 7.8  Το παράθυρο ανοίγματος

3. Επιλέξτε τον βασικό αρχειοκατάλογο της συσκευής USB και επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
Ένα παράδειγμα διάταξης αρχείου που αναπαράγεται είναι “Όνομα Καναλιού_Ημερομηνία_time.
exp”.

4. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο Ανοίγματος [Άνοιγμα].
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Τα επιλεγμένα δεδομένα αναπαράγονται αυτόματα. 

Εικόνα 7.9  Το παράθυρο Αναπαραγωγής Αρχείου

5. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο Διακοπής  για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
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7.4 Πρόγραμμα Προβολής Ιστού

7.4.1 Σύνδεση με την Προβολή Ιστού
1. Κάντε εκκίνηση του διαμετακομιστή του ιστού.

2. Στο Κουτί της Διεύθυνσης, εισάγετε «HTTP://» και τη διεύθυνση IP του DVR.

 

3. Πιέστε ENTER και στη συνέχεια θα εμφανιστούν η προβολή του Ιστού και το μενού 
Απομακρυσμένης σύνδεσης.

Εικόνα 7.10  Το μενού Απομακρυσμένης Σύνδεσης 

4. Εισάγετε τον Τύπο του Χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης.

5. Κάντε «κλικ» στο [OK].

Σημειώσεις:

• Αν δεν εμφανίζεται η προβολή του ιστού, ελέγξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP 
του DVR.

• Αν συνδέσετε το DVR για πρώτη φορά, εμφανίζεται το παράθυρο 
Προειδοποίησης Ασφάλειας. Πρέπει να κάνετε «κλικ» στην Εγκατάσταση 
[Install] στο παράθυρο Προειδοποίησης Ασφάλειας για να εγκαταστήσετε 
το πρόγραμμα για τη χρήση της Προβολής Ιστού. Αν επιλέξετε την ένδειξη 
Μη Εγκατάστασης [Don’t Install], το πρόγραμμα Προβολής του Ιστού δεν 
είναι διαθέσιμο.
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7.4.2 Χρήση της Προβολής Ιστού
Μπορείτε να ελέγξετε τη ζωντανή εικόνα χρησιμοποιώντας την Προβολή του Ιστού.

Εικόνα 7.11  Το παράθυρο Προβολής του Ιστού

Εικονίδιο επιλογής τρόπου προβολής. Κάντε «κλικ» 
στον τρόπο προβολής PTZ ή στον τρόπο Προβολής της 
Ζωντανής Εικόνας.

Εικονίδια επιλογής Πολύ-οθόνης.

Παράθυρο απεικόνισης της ζωντανής οθόνης.

7.4.3 Έλεγχος Ζωντανής Οθόνης
•  Αριστερό πλήκτρο ποντικιού: Επιλέξτε το κανάλι. Αν θέλετε να ρυθμίσετε την προβολή σε πλήρη 

οθόνη, κάντε διπλό «κλικ» στο επιλεγμένο κανάλι. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, 
κάντε ξανά διπλό «κλικ».

•  Δεξί πλήκτρο ποντικιού: Αν θέλετε να βγείτε από την προβολή σε πλήρη οθόνη, κάντε δεξί «κλικ» 
στο ποντίκι για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη.
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7.4.4 Έλεγχος Προβολής PTZ

•  Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο Προβολής του PTZ για να αλλάξετε τον τρόπο . 
Εμφανίζεται το εικονικό τηλεχειριστήριο του PTZ.

Εικόνα 7.12  Το παράθυρο του εικονικού τηλεχειριστηρίου PTZ 

•  Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα του εικονικού τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την κάμερα PTZ. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «6.5.3 Χρήση της λειτουργίας Βάθους / 
Κλίσης / Μεγέθους εικόνας».
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8 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

8.1 Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Ελέγξτε τον ακόλουθο οδηγό για την πιθανή αιτία κάποιου προβλήματος πριν επικοινωνήσετε με την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα Λύσεις

Η τροφοδοσία του 
συστήματος δεν 
λειτουργεί.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο της τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά.

Ελέγξτε ότι η τάση εισόδου είναι η σωστή.

Αν η τροφοδοσία του συστήματος δεν λειτουργεί ακόμα και όταν το 
καλώδιο της τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Υπάρχει τροφοδοσία 
του συστήματος αλλά 
δεν εμφανίζονται 
καθόλου δεδομένα 
εικόνας στην οθόνη.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένο.

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο εξόδου της εικόνας του DVR είναι σωστά 
συνδεδεμένο με την οθόνη.

Ελέγξτε τον επιλεγμένο τύπο της οθόνης (δείτε «3.12 Επιλογή του κύριου 
ρύπου του μόνιτορ»).

Αποσυνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας και συνδέστε το ξανά.

Οι αριθμοί της 
κάμερας εμφανίζονται 
στην οθόνη αλλά οι 
εικόνες της κάμερας 
δεν εμφανίζονται.

Ελέγξτε ότι η έξοδος εικόνας της κάμερας είναι συνδεδεμένη σωστά με το 
σύστημα του DVR.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο της τροφοδοσίας στην κάμερα είναι συνδεδεμένο 
σωστά.

Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου της εικόνας από την κάμερα στο 
σύστημα του DVR.

Απενεργοποιείστε το σύστημα του DVR και ενεργοποιείστε το ξανά.

Η εικόνα από την 
κάμερα φαίνεται 
στην οθόνη αλλά το 
σύστημα δεν κάνει 
εγγραφή της εικόνας.

Ελέγξτε τον τρόπο εγγραφής στο μενού ρύθμισης της εγγραφής.

Ελέγξτε την κατάσταση ανίχνευσης του HDD στο παράθυρο Πληροφοριών 
του Συστήματος. Αν η κατάσταση ανίχνευσης του HDD δεν είναι κανονική, 
ελέγξτε τη διάταξη του HDD.

Ελέγξτε το χώρο εγγραφής του δίσκου στο HDD.

Ελέγξτε την επιλογή της επανεγγραφής στο μενού της εγκατάστασης για 
την περίπτωση επανεγγραφής. 

Είναι αδύνατο να 
κάνετε αναζήτηση 
μέσα στην 
εγγεγραμμένη εικόνα.

Ελέγξτε αν υπάρχουν δεδομένα εικόνας για τον χρόνο που προσπαθείτε να 
αναζητήσετε στον πίνακα.

Αν δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα δεδομένα εικόνας, ελέγξτε τον τρόπο 
εγγραφής στο μενού ρύθμισης της εγγραφής.

Ελέγξτε την κατάσταση ανίχνευσης του HDD στο παράθυρο Πληροφοριών 
του Συστήματος. Αν η κατάσταση ανίχνευσης του HDD δεν είναι κανονική, 
ελέγξτε τη διάταξη του HDD.

Ελέγξτε τον τύπο του χρήστη. Η λειτουργία αναζήτησης δεν είναι 
διαθέσιμη για απλό χρήστη.
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Συμπτώματα Λύσεις

Τα δεδομένα ήχου που 
είναι εγγεγραμμένα 
μαζί με τα δεδομένα 
εικόνας δεν 
αναπαράγονται.

Ελέγξτε ότι η λειτουργία εγγραφής ήχου είναι σωστά ρυθμισμένη για την 
κάμερα που επιθυμείτε να καταγράψει τον ήχο.

Ελέγξτε ότι το μεγάφωνο και ο ήχος (είσοδος γραμμής) στο πίσω μέρος 
του συστήματος είναι κατάλληλα συνδεδεμένα.

Ελέγξτε ότι το συνδεδεμένο μεγάφωνο λειτουργεί σωστά.

Τα χρώματα εικόνων 
κάποιας κάμερας 
είναι περίεργα ή οι 
εικόνες αναπαράγονται 
ανώμαλα.

Αν η κάμερα που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα έχει κάποιο 
πρόβλημα, ελέγξτε ότι η κάμερα δεν έχει υποστεί βλάβη συνδέοντας μία 
άλλη κάμερα σε μία έξοδο εικόνας που λειτουργεί.

Ελέγξτε ότι η ρύθμιση διάταξης της εικόνας της συσκευής είναι ίδια με 
τη διάταξη εικόνας της κάμερας. Ανάλογα με την περιοχή σας, η διάταξη 
εικόνας της κάμερας μπορεί να υποστηρίζει τις διατάξεις PAL ή NTSC. 
Ανάλογα με τη διάταξη της εικόνας της κάμερας, η επεξεργασία της 
εικόνας μπορεί να έχει μεγάλες διαφορές και κατά συνέπεια μπορεί 
να είναι δύσκολο να αναγνωρίσετε τα δεδομένα εικόνων αν η ρύθμιση 
της διάταξης της εικόνας είναι διαφορετική από τη διάταξη εικόνας της 
κάμερας.

Υπάρχει πολύς 
θόρυβος (στην οθόνη) 
που συνοδεύει την 
εικόνα.

Ελέγξτε αν η έξοδος σήματος της εικόνας από την κάμερα έχει 
κάποιο πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα δεν έχει υποστεί βλάβη 
δοκιμάζοντας μία άλλη κάμερα με μία έξοδο εικόνας που λειτουργεί.

Ελέγξτε αν η σύνδεση του καλωδίου της εικόνας ανάμεσα στην κάμερα και 
στο DVR είναι κομμένη, σταυρωτή ή έχει προκληθεί βραχυκύκλωμα.

Ελέγξτε αν υπάρχει καλώδιο υψηλής τάσης γύρω από τη σύνδεση του 
καλωδίου εικόνας και του συστήματος DVR. Μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολή και να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.

Ελέγξτε ότι η σύνδεση του καλωδίου εικόνας ανάμεσα στην κάμερα και 
το σύστημα DVR είναι το σωστό καλώδιο. Όταν ένα κανονικό τροφοδοτικό 
καλώδιο χρησιμοποιείται αντί για καλώδιο εικόνας, μπορεί να παραχθεί 
θόρυβος στην οθόνη.

Η συνδεδεμένη 
είσοδος δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε ότι ο τύπος εισόδου στη ρύθμιση της κάμερας είναι ίδιος με τη 
συνδεδεμένη είσοδο.

Ελέγξτε ότι το σύστημα είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί την είσοδο 
στο παράθυρο προγραμματισμού της εγγραφής στο μενού ρύθμισης της 
εγγραφής.

Ελέγξτε ότι η είσοδος είναι κατάλληλα συνδεδεμένη με το ALARM-I/O.

Η συνδεδεμένη κάμερα 
PTZ δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε ότι το σύστημα είναι ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί την κάμερα PTZ 
στο μενού ρύθμισης της κάμερας.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο της τροφοδοσίας της κάμερας PTZ είναι σωστά 
συνδεδεμένο.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο του σήματος της κάμερας PTZ είναι σωστά 
συνδεδεμένο.

Ελέγξτε ότι το επιλεγμένο κανάλι ελέγχει την κάμερα PTZ.

Ελέγξτε τον τύπο του χρήστη. Ο έλεγχος της κάμερας PTZ δεν είναι 
διαθέσιμη για τον απλό χρήστη.
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Συμπτώματα Λύσεις

Μήνυμα με το 
ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο που 
εστάλη από αυτή 
τη συσκευή δεν 
λήφθηκε.

Η λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος απέτυχε χωρίς τη ρύθμιση του εξυπηρετητή 
SMTP.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει ρυθμιστεί κατάλληλα.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί σωστά η διεύθυνση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση ταχυδρομικών «σκουπιδιών» (spam mail) της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχετε εισάγει.
(Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία για τα ταχυδρομικά «σκουπίδια», κάποια 
μηνύματα διαγράφονται αυτόματα ή κατηγοριοποιούνται και τοποθετούνται 
στο κουτί με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

• Κάποιες από τις υπηρεσίες SMTP ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν 
υποστηρίζουν ηλεκτρονικά μηνύματα από ιδιωτικούς εξυπηρετητές SMTP. 
Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείστε τον δημόσιο εξυπηρετητή (server) 
SMTP.

Η λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος απέτυχε ακόμα και όταν ήταν ρυθμισμένος ο 
SMTP server.
• Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Παρακαλείστε να ελέγξετε τις πληροφορίες 

SMTP ή το καλώδιο του διαδικτύου].
- Ελέγξτε τη διεύθυνση του εξυπηρετητή SMTP.
- Ελέγξτε τον αριθμό θύρας του SMTP. (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι η 

θύρα 25).
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δικτύου.

• Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Παρακαλείστε να ελέγξετε τις πληροφορίες 
αυθεντικότητας].
- Ελέγξετε το όνομα του χρήστη.
- Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης.

• Η λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος απέτυχε χωρίς να υπάρχει μήνυμα 
σφάλματος.
- Ελέγξτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.
- Ελέγξτε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν έχει καταταχθεί στην 

ανεπιθύμητη αλληλογραφία στις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του παραλήπτη.

Το τηλεχειριστήριο 
δεν λειτουργεί 
σωστά. 

Ελέγξτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. 

Ελέγξτε τη ρύθμιση της ταυτότητας για το τηλεχειριστήριο (Δείτε «3.24.9 
Σύστημα»).

Σημείωση:

Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:
• Κάποια από τις λυχνίες στον μπροστινό πίνακα δεν ανάβει.
• Το DVR δεν λειτουργεί σωστά.

Μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση του DVR ως εξής:
• Απενεργοποιείστε το DVR και ενεργοποιείστε το ξανά μετά από κάποια 

δευτερόλεπτα.

Όταν το σύστημα εγγραφής δεν λειτουργεί κανονικά μετά από την 
επανεκκίνηση, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
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8.2 Προτεινόμενες Συσκευές

8.2.1 Κατάλογος Υποστηριζόμενης Μνήμης USB

Αριθ. Κατασκευαστής Ονομασία 
Μοντέλου Χωρητικότητα Έκδοση USB

1 Sandisk Cruzer Micro 256MB / 512MB / 1GB Έκδοση 2.0

2 Sony Ultra Mini USM 256MB / 512MB / 1GB Έκδοση 2.0

3 Transcend JF 120 2.0 256MB / 512MB / 1GB Έκδοση 2.0

4 Imation Mini Drive 256MB / 512MB / 1GB Έκδοση 2.0

8.2.2 Κατάλογος Υποστηριζόμενων Μέσων CD / DVD

Κατασκευαστής CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Mitsubishi Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Imation Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Tayioyuden Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι

TDK Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι

Σημείωση:

Δεν υποστηρίζεται mini DVD 8 εκ. 1.4G.

8.2.3 Κατάλογος συσκευών υποστηριζόμενης λειτουργίας

Συσκευή
Άμεση λήψη 
αντιγράφων 
ασφαλείας

Εφεδρικός 
προγραμματισμός Εξαγωγή Εισαγωγή / Εξαγωγή 

Ρυθμίσεων

CD/DVD Ναι Όχι Ναι Όχι

Μνήμη USB Ναι Ναι Ναι Ναι

USB HDD Ναι Ναι Ναι Ναι

Σημείωση:

Αν χρησιμοποιείτε στικ μνήμης USB ή USB HDD για την εισαγωγή / εξαγωγή 
διαμόρφωσης, πρέπει να αποσυνδέσετε τις άλλες εξωτερικές συσκευές USB.
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8.2.4 Κατάλογος υποστηριζόμενης κάμερας PTZ

Όνομα 
Πρωτοκ- 
όλλου 

Κατασκε-
υαστής 

Βάθος / 
Κλίση 

Μέγεθος 
Εικόνας

Εστί-
αση

Κινητό 
διάφρ-
αγμα

Προκαθο- 
ρισμένη 

λειτουργία

Περιή- 
γηση

Εγκατ- 
άστα- 

ση

BOSCH BOSCH Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

PELCO D PELCO Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

PELCO P PELCO Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

GANZ_
DSCP CBC Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

GANZ_
P360V1 CBC Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι

LG_MULTIX LG Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

LG_SD168 LG Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

KALATEL_
CYBERDOM KALATEL Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι

PANASONIC
_CS850 PANASONIC Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

SAMSUNG_
SCC SAMSUNG Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
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8.3 Θερινή ώρα

Ονομασία ζώνης ώρας Συντομογραφία 
ζώνης ώρας Ζώνη ώρας DST

Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Midway Island, Samoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaska ALA -09:00 -08:00
Ώρα Ειρηνικού (ΗΠΑ και Καναδάς), Tijuana PST -08:00 -07:00
Mountain Time (ΗΠΑ και Καναδάς), Chihuahua, La Paz, 
Mazatlan, Arizona MST -07:00 -06:00

Κεντρική Ώρα (ΗΠΑ και Καναδάς), Saskatchewan, 
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Κεντρική Αμερική CST -06:00 -05:00

Ανατολική Ώρα (ΗΠΑ και Καναδάς), Indiana (East), 
Bogota, Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Ώρα Ατλαντικού (Καναδάς), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Newfoundland NWF -03:30 -02:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Greenland BBA -03:00
Mid-Atlantic MAT -02:00
Azores, Cape Verde Islands AZO -01:00
Μέση Ώρα Greenwich: Δουβλίνο, Εδιμβούργο, 
Λισσαβόνα, Λονδίνο, Καζαμπλάνκα, Monrovia GMT 0 +01:00

Άμστερνταμ, Βελιγράδι, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη, 
Λουμπλιάνα, Πράγα, Σεράγεβο, Σκόπια, Βαρσοβία, 
Ζάγκρεμπ, Βρυξέλλες, Κοπεγχάγη, Μαδρίτη, Παρίσι, 
Βερολίνο, Βέρνη, Ρώμη, Στοκχόλμη, Βιέννη, Δυτική 
Κεντρική Αφρική 

AMS +01:00 +02:00

Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Μινσκ AIM +02:00 +03:00
Βουκουρέστι, Κάιρο, Pretoria, Ιερουσαλήμ, Harare, 
Pretoria BCP +02:00 +03:00

Ελσίνκι, Ρίγα, Ισραήλ, Κίεβο, Σόφια, Ταλίν, Βίλνιο HRI +02:00 +03:00
Βαγδάτη, Κουβέιτ, Ριάντ, Ναϊρόμπι BKR +03:00 +04:00
Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Volgograd MSV +03:00 +04:00
Τεχεράνη THE +03:30 +04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent EIK +05:00
Βομβάη, Καλκούτα, Madras, Νέο Δελχί, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, 
Novosibirsk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk BHJ +07:00
Πεκίνο, Changqing, Χονγκ Κονγκ, Uramqi BHU +08:00
Perth, Σιγκαπούρη, Ταϊπέι, Πεκίνο, Chongqing, Χονγκ 
Κονγκ SAR, Urumqi, Kuala Lumpur, Irkutsk, Ulaan Bataar SST +08:00

Osaka, Sapporo, Τόκιο OST +09:00
Σεούλ, Yakutks SYA +09:00
Adlaide, Darwin ADA +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby BGP +10:00
Καμπέρα, Μελβούρνη, Σίδνευ CMS +10:00
Hobart, Vladivostok HVL +10:00
Magadan, Solomon Islands, New Caledonia MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands FKM +12:00    
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8.4 Εργοστασιακές ρυθμίσεις διαμόρφωσης 

Ταξινόμηση Αναλυτικά Στοιχεία Ρύθμιση Εξ ορισμού Εργοστα- 
σιακή 

Ρύθμιση1 ο επίπεδο 2ο επίπεδο 3ο επίπεδο DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

Κάμερα

Κάμερα 

Κανάλι

Όνομα Κάμερα 1 ~ 
Κάμερα 16

Κάμερα 1 ~ 
Κάμερα 8 Ναι

Μετατροπή Απενεργοποιηση Ναι

Ήχος (audio) 01 ~ 08, Κανενα 01 ~ 04, 
Κανενα Ναι

Ρύθμιση Βίντεο

Κανάλι 01:Όνομα
Φωτεινότητα 50 Ναι

Αντιθεση 50 Ναι
Χρώμα 50 Ναι

PTZ

Κάμερα 01:Όνομα
Θύρα COM Κανενα Ναι

Κωδικός Ελέγχου 00 Ναι
Πρωτόκολλο Bosch Ναι
Ρυθμός baud 9600 Ναι

Τεστ ΡΤΖ

Συνεχής 
Εγγραφή

Κανάλι

Ανάλυση 352X240 (NTSC), 352X288 
(PAL) Ναι

Ποιότητα Κανονικο Ναι
Ρυθμός 

Αναπαραγωγής Καρέ 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ναι

Άμεση mαγνητο- 
σκόπηση

Κανάλι

Ανάλυση 352X240 (NTSC), 352X288 
(PAL) Ναι

Ποιότητα Κανονικο Ναι
Ρυθμός 

Αναπαραγωγής Καρέ 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ναι

Εισαγωγή 
mαγνητο-
σκόπηση

Κανάλι

Ανάλυση 352X240 (NTSC), 352X288 
(PAL) Ναι

Ποιότητα Κανονικο Ναι
Ρυθμός 

Αναπαραγωγής Καρέ 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ναι

Πρό Απενεργοποιηση Ναι

Μετά 10δευτ. Ναι

Κίνηση 
mαγνητοσ- 

κόπηση

Κανάλι

Ανάλυση 352X240 (NTSC), 352X288 
(PAL) Ναι

Ποιότητα Κανονικο Ναι
Ρυθμός 

Αναπαραγωγής Καρέ 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ναι

Πρό Απενεργοποιηση Ναι
Μετά 10δευτ. Ναι

Μορφή bίντεο Μορφή bίντεο PAL για Ευρώπη/APR, NTSC για 
Αμερική Όχι
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Ταξινόμηση Αναλυτικά Στοιχεία Ρύθμιση Εξ ορισμού Εργοστα- 
σιακή 

Ρύθμιση1 ο επίπεδο 2ο επίπεδο 3ο επίπεδο DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

Χρονοδιάγραμμα

Κυρ Συνεχόμενο Ναι
Δευ Συνεχόμενο Ναι
Τρι Συνεχόμενο Ναι
Τετ Συνεχόμενο Ναι
Πεμ Συνεχόμενο Ναι
Παρ Συνεχόμενο Ναι
Σαβ Συνεχόμενο Ναι

Εξαιρούμενες 
ημέρες Συνεχόμενο Ναι

Εμφάνιση

OSD
Γλώσσα Αγγλικα Ναι

Ονομασία κάμερας Ενεργοποιηση Ναι
Κατάσταση κάμερας Ενεργοποιηση Ναι

Δευ A Χρόνος παραμονής 
ακολουθίας 2 δευτ Ναι

Δευ B
Χρόνος παραμονής 

ακολουθίας 2 δευτ Ναι

Αναδυόμενο γεγονός Απενεργοποιηση Ναι

Γεγονός

Εισαγωγή

Είσοδος
Τύπος εισαγωγής N.O. Ναι

Κάμερα 01~16 01~08 Ναι
Έξοδος Κανενα Ναι

Προεπιλογή Κανενα Ναι

Κίνηση

Κάμερα 01:Όνομα
Ευαισθησία 5 Ναι

Έξοδος Κανενα Ναι
Περιοχή Ενεργοποιηση Ναι

Αποδοχή 
προεισοποίησης

Αποδοχή 
προεισοποίησης   Ώρα Ναι

Δικτυο

TCP/IP

DHCP Ενεργοποιηση Ναι

Διεύθυνση ΙΡ NULL Ναι

Μάσκα υποδικτύου NULL Ναι
Πύλη NULL Ναι

Πρωταρχικό DNS NULL Ναι
Δευτερεύον DNS NULL Ναι

Αρ. θύρας 
απομακρισμένου 

πελάτη
9001 Ναι

Αρ. θύρας HHTP 80 Ναι
Όριο εύρους ζώνης 100 Mbps Ναι

DDNS
Όνομα χρήστη NULL Ναι

Κωδικός χρήστη NULL Ναι

Ειδοποίηση

Ενεργοποίηση 
αφύπνισης Απενεργοποιηση Ναι

Εντοπισμός κινησης Απενεργοποιηση Ναι
Πλήρης δίσκος Απενεργοποιηση Ναι

Ο κωδικός 
διαχειριστή 

τροποποιήθηκε
Απενεργοποιηση Ναι

Απώλεια βίντεο Απενεργοποιηση Ναι
Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση Απενεργοποιηση Ναι
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Ταξινόμηση Αναλυτικά Στοιχεία Ρύθμιση Εξ ορισμού Εργοστα- 
σιακή 

Ρύθμιση1 ο επίπεδο 2ο επίπεδο 3ο επίπεδο DVR-16K/
DVR-16L 

DVR-8K/
DVR-8L

Δικτυο

ταχυδρομείο

Ειδοποίηση Απενεργοποιηση Ναι
Διακομιστής SMTP NULL Ναι
Αρ. θύρας SMTP 25 Ναι
Όνομα χρήστη NULL Ναι

Κωδικός χρήστη NULL Ναι
TLS Απενεργοποιηση Ναι

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
1 NULL Ναι

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
2 NULL Ναι

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
3 NULL Ναι

Επείγουσα 
Κατάσταση

Ειδοποίηση Απενεργοποιηση Ναι
Διεύθυνση ΙΡ NULL Ναι

Αρ. θύρας 9002 Ναι

Σύστημα

Ημερομηνία / 
Ώρα

Ημερομηνία 2007.01.01 Όχι

Ώρα 0:00 Όχι

Μορφή ημερομηνίας YYYY/MM/DD Ναι

Μορφή ώρας 12 hr Ναι

Ζώνη ώρας GMT Όχι

Θερινή ώρα Απενεργοποιηση Όχι

Έναρξη θερινής ώρας Ιαν / 1ος / Κυρ / 00 Όχι

Λήξη θερινής ώρας Ιαν / 1ος / Κυρ / 00 Όχι

NTP

NTP Απενεργοποιηση Ναι

Ώρα διακομιστή Δημοσιοσ διακομιστησ Ναι

Απόρρητη ώρα 
διακομιστή NULL Ναι

Διάστημα συγχρονισμού 1 ημερα Ναι

Βομβητής

Βομβητής πλήκτρου Απενεργοποιηση Ναι

Βομβητής εισόδου Απενεργοποιηση Ναι

Βομβητής κίνησης Απενεργοποιηση Ναι

Βομβητής συστήματος Ενεργοποίηση Ναι

Χρήστης

Αριθ.

ΚΩΔΙΚΟΣ NULL Όχι

Επίπεδο Κανονικός Χρήστης Όχι

Κωδικός χρήστη 000000 Όχι

Ενημέρωση

Αντικείμενο Firmware συστήματος Ναι

Μέθοδος USB Ναι

Διακομιστής Ανανέωσης NULL Ναι

Ρύθμιση

Εισαγωγή ρυθμίσεων

Εξαγωγή ρυθμίσων

Εργοστασιακές 
προεπιλογές
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Ταξινόμηση Αναλυτικά Στοιχεία Ρύθμιση Εξ ορισμού Εργοστα- 
σιακή 

Ρύθμιση1 ο επίπεδο 2ο επίπεδο 3ο επίπεδο DVR-16K/
DVR-16L 

DVR-8K/
DVR-8L

Σύστημα

Σκληρός Δίσκος

Αντικατάσταση Κανονικο διαμερισμα Ναι

Προειδοποίηση 
πληρότητας Απενεργοποιηση Ναι

Διαμερισμα γεγονοτοσ 20% Όχι

Αυτόματη διαγραφή Απενεργοποιηση Ναι

Μορφοποίηση Ολα Ναι

Αντίγραφο 
Ασφαλείας

Επιλογή διαμερίσματος Ολα Ναι

Χρονοδιάγραμμα Απενεργοποιηση Ναι

Συσκευή

Έναρξη 
χρονοδιαγράμματος 0 Ναι

Εύρος χρόνου 
ημερομηνίας 0 Ναι

Έναρξη εύρους χρόνου 0 Ναι

Λήξη εύρους χρόνου 0 Ναι

Σύστημα

Υπέρυθρο 
τηλεχειριστήριο 01 Ναι

Κωδικός DVR 01 Ναι

Αυτόματη αποσύνδεση 
χρήστη Απενεργοποιηση Ναι
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8.5 Πίνακας Χρόνου Εγγραφής (500GB HDD)

Ανάλυση 
(NTSC/PAL) Ποιότητα IPS 

(NTSC/PAL)

Χρόνος Εγγραφής (Ώρα) 

Εικόνα 
(NTSC/PAL)

Εικόνα + Ήχος  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Χαμηλοτερο

30/25 550/440 275/220 501/401 251/201 

20/20 571/457 285/228 518/415 259/207 

15/12.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

7.5/6 1185/948 593/474 979/784 490/392 

5/5 1427/1141 713/571 1139/911 569/455 

3/3 1712/1370 856/685 1313/1051 657/525 

1/1 2703/2162 1352/1081 1828/1462 914/731 

Χαμηλο

30/25 481/385 241/193 444/355 222/177 

20/20 541/432 270/216 493/395 247/197 

15/12.5 700/560 350/280 623/498 312/249 

7.5/6 963/770 481/385 823/658 411/329 

5/5 1048/838 524/419 884/707 442/354 

3/3 1185/948 593/474 979/784 490/392 

1/1 1926/1541 963/770 1436/1149 718/574 

Κανονικο

30/25 321/257 160/128 304/243 152/121 

20/20 342/274 171/137 323/258 161/129 

15/12.5 550/440 275/220 501/401 251/201 

7.5/6 717/573 358/287 636/509 318/254 

5/5 815/652 408/326 712/570 356/285 

3/3 875/700 438/350 758/606 379/303 

1/1 1401/1121 700/560 1122/898 561/449 

Υψηλο

30/25 241/193 120/96 231/185 115/92 

20/20 278/222 139/111 265/212 132/106 

15/12.5 385/308 193/154 361/288 180/144 

7.5/6 541/432 270/216 493/395 247/197 

5/5 642/514 321/257 576/461 288/231 

3/3 770/616 385/308 678/542 339/271 

1/1 1141/913 571/457 949/759 475/380 

Καλυτερο

30/25 151/121 76/60 147/118 74/59 

20/20 180/144 90/72 175/140 87/70 

15/12.5 257/205 128/103 246/196 123/98 

7.5/6 376/301 188/150 352/282 176/141 

5/5 471/377 236/188 435/348 217/174 

3/3 535/428 267/214 489/391 244/195 

1/1 820/656 410/328 716/572 358/286 
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Ανάλυση 
(NTSC/PAL) Ποιότητα IPS

(NTSC/PAL)

Χρόνος Εγγραφής (Ώρα) 

Εικόνα  
(NTSC/PAL)

Εικόνα + Ήχος  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x240/
704x288

Χαμηλοτερο

15/15 642/514 321/257 576/461 288/231 

7.5/7.5 906/725 453/363 781/625 390/312 

5/5 1141/913 571/457 949/759 475/380 

3/3 1284/1027 642/514 1046/837 523/418 

1/1 2266/1813 1133/906 1617/1293 808/647 

Χαμηλο

15/15 593/474 296/237 536/429 268/215 

7.5/7.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

5/5 885/708 443/354 765/612 383/306 

3/3 951/761 476/380 814/651 407/326 

1/1 1572/1258 786/629 1230/984 615/492 

Κανονικο

15/15 428/342 214/171 398/318 199/159 

7.5/7.5 571/457 285/228 518/415 259/207 

5/5 634/507 317/254 570/456 285/228 

3/3 700/560 350/280 623/498 312/249 

1/1 1101/880 550/440 921/737 460/368 

Υψηλο

15/15 358/287 179/143 337/270 168/135 

7.5/7.5 481/385 241/193 444/355 222/177 

5/5 541/432 270/216 493/395 247/197 

3/3 593/474 296/237 536/429 268/215 

1/1 923/738 461/369 793/634 396/317 

Καλυτερο

15/15 208/167 104/83 201/161 100/80 

7.5/7.5 314/252 157/126 298/238 149/119 

5/5 395/316 198/158 369/295 185/148 

3/3 433/346 216/173 402/322 201/161 

1/1 744/595 372/298 658/526 329/263 

704x480/
704x576

Χαμηλοτερο

7.5/7.5 428/342 214/171 398/318 199/159 

5/5 552/442 276/221 503/402 252/201 

3/3 642/514 321/257 576/461 288/231 

1/1 1133/906 566/453 943/755 472/377 

Χαμηλο

7.5/7.5 390/312 195/156 365/292 182/146 

5/5 463/370 231/185 428/342 214/171 

3/3 507/405 253/203 465/372 233/186 

1/1 786/629 393/314 690/552 345/276 

Κανονικο

7.5/7.5 280/224 140/112 267/214 133/107 

5/5 302/242 151/121 287/229 143/115 

3/3 335/268 167/134 316/253 158/126 

1/1 499/399 249/199 458/367 229/183 
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Ανάλυση 
(NTSC/PAL) Ποιότητα IPS

(NTSC/PAL)

Χρόνος Εγγραφής (Ώρα) 

Εικόνα  
(NTSC/PAL)

Εικόνα + Ήχος  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Υψηλο

7.5/7.5 220/176 110/88 212/169 106/85 

5/5 263/211 132/105 252/201 126/101 

3/3 291/233 145/116 276/221 138/111 

1/1 440/352 220/176 408/327 204/163 

Καλυτερο

7.5/7.5 162/130 81/65 158/126 79/63 

5/5 198/158 99/79 191/153 95/76 

3/3 220/176 110/88 212/169 106/85 

1/1 320/256 160/128 303/242 151/121

Σημείωση:

Αυτό το χρονοδιάγραμμα εγγραφής είναι για μόνο ως δείγμα αναφοράς.
Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το περιβάλλον 
εποπτείας.

8.6 Πίνακας Χρόνου Εγγραφής (160GB HDD)

Ανάλυση 
(NTSC/PAL) Ποιότητα IPS

(NTSC/PAL)

Χρόνος Εγγραφής (Ώρα) 
Εικόνα  

(NTSC/PAL)
Εικόνα + Ήχος  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Χαμηλοτερο

30/25 176/141 88/70 160/128 80/64 
20/20 183/146 91/73 166/133 83/66 

15/12.5 267/213 133/107 232/186 116/93 
7.5/6 379/303 190/152 313/251 157/125 
5/5 457/365 228/183 364/292 182/146 
3/3 548/438 274/219 420/336 210/168 
1/1 865/692 432/346 585/468 292/234 

Χαμηλο

30/25 154/123 77/62 142/114 71/57 
20/20 173/138 86/69 158/126 79/63 

15/12.5 224/179 112/90 199/159 100/80 
7.5/6 308/247 154/123 263/211 132/105 
5/5 335/268 168/134 283/226 141/113 
3/3 379/303 190/152 313/251 157/125 
1/1 616/493 308/247 459/368 230/184 

Κανονικο

30/25 103/82 51/41 97/78 49/39 
20/20 110/88 55/44 103/83 52/41 

15/12.5 176/141 88/70 160/128 80/64 
7.5/6 229/183 115/92 203/163 102/81 
5/5 261/209 130/104 228/182 114/91 
3/3 280/224 140/112 243/194 121/97 
1/1 448/359 224/179 359/287 180/144 
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Ανάλυση 
(NTSC/PAL) Ποιότητα IPS

(NTSC/PAL)

Χρόνος Εγγραφής (Ώρα) 

Εικόνα  
(NTSC/PAL)

Εικόνα + Ήχος  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Υψηλο

30/25 77/62 39/31 74/59 37/30 

20/20 89/71 44/36 85/68 42/34 

15/12.5 123/99 62/49 115/92 58/46 

7.5/6 173/138 86/69 158/126 79/63 

5/5 205/164 103/82 184/148 92/74 

3/3 247/197 123/99 217/174 108/87 

1/1 365/292 183/146 304/243 152/122 

Καλυτερο

30/25 48/39 24/19 47/38 24/19 

20/20 58/46 29/23 56/45 28/22 

15/12.5 82/66 41/33 79/63 39/31 

7.5/6 120/96 60/48 113/90 56/45 

5/5 151/121 75/60 139/111 70/56 

3/3 171/137 86/68 156/125 78/63 

1/1 262/210 131/105 229/183 114/92 

704x240/
704x288

Χαμηλοτερο

15/15 205/164 103/82 184/148 92/74 

7.5/7.5 290/232 145/116 250/200 125/100 

5/5 365/292 183/146 304/243 152/122 

3/3 411/329 205/164 335/268 167/134 

1/1 725/580 363/290 517/414 259/207 

Χαμηλο

15/15 190/152 95/76 172/137 86/69 

7.5/7.5 267/213 133/107 232/186 116/93 

5/5 283/227 142/113 245/196 122/98 

3/3 304/243 152/122 260/208 130/104 

1/1 503/402 252/201 393/315 197/157 

Κανονικο

15/15 137/110 68/55 127/102 64/51 

7.5/7.5 183/146 91/73 166/133 83/66 

5/5 203/162 101/81 182/146 91/73 

3/3 224/179 112/90 199/159 100/80 

1/1 352/282 176/141 295/236 147/118 

Υψηλο

15/15 115/92 57/46 108/86 54/43 

7.5/7.5 154/123 77/62 142/114 71/57 

5/5 173/138 86/69 158/126 79/63 

3/3 190/152 95/76 172/137 86/69 

1/1 295/236 148/118 254/203 127/101 

Καλυτερο

15/15 67/53 33/27 64/51 32/26 

7.5/7.5 101/80 50/40 95/76 48/38 

5/5 126/101 63/51 118/95 59/47 

3/3 138/111 69/55 129/103 64/51 

1/1 238/191 119/95 210/168 105/84 
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Ανάλυση 
(NTSC/PAL) Ποιότητα IPS

(NTSC/PAL)

Χρόνος Εγγραφής (Ώρα) 

Εικόνα  
(NTSC/PAL)

Εικόνα + Ήχος  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Χαμηλοτερο

7.5/7.5 137/110 68/55 127/102 64/51 

5/5 177/141 88/71 161/129 80/64 

3/3 205/164 103/82 184/148 92/74 

1/1 363/290 181/145 302/242 151/121 

Χαμηλο

7.5/7.5 125/100 62/50 117/93 58/47 

5/5 148/118 74/59 137/109 68/55 

3/3 162/130 81/65 149/119 74/60 

1/1 252/201 126/101 221/177 110/88 

Κανονικο

7.5/7.5 90/72 45/36 85/68 43/34 

5/5 97/77 48/39 92/73 46/37 

3/3 107/86 54/43 101/81 51/40 

1/1 160/128 80/64 147/117 73/59 

Υψηλο

7.5/7.5 70/56 35/28 68/54 34/27 

5/5 84/67 42/34 81/64 40/32 

3/3 93/74 47/37 88/71 44/35 

1/1 141/113 70/56 131/105 65/52 

Καλυτερο

7.5/7.5 52/42 26/21 50/40 25/20 

5/5 63/51 32/25 61/49 31/24 

3/3 70/56 35/28 68/54 34/27 

1/1 102/82 51/41 97/77 48/39 

Σημείωση:

Αυτό το χρονοδιάγραμμα εγγραφής είναι για μόνο ως δείγμα αναφοράς.
Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το περιβάλλον 
εποπτείας.
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8.7 Προδιαγραφές

Μοντέλο DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Εικόνα

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
8 16

Σύνθετη εικόνα 0.5-2Vpp, 75 ohm, αυτόματος τερματισμός.

Έξοδος 

Loop 
Through 8 16

Mon A 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Mon A 
(VGA)

1 1

Αναλογικό RGB 800x600

Mon B 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Ήχος 
(audio)

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
4 8

Line In, 30KΩ

Έξοδος 
1 1

Line, 100 KΩ

Συναγε- 
ρμός

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
8 16

Οπτικό-ζεύγος εισόδου συναγερμού (Μεγ. 5V)

Έξοδος 
4 8

1A 30V DC, 0.3A 125V AC

Εγγραφή προ 
Συναγερμού Μέχρι και 60 δευτερόλεπτα

Εγγραφή Ρυθμός Καρέ 
(/δευτ.)

NTSC

Μέχρι και 240 IPS @ 
352x240

Μέχρι και 120 IPS @ 
704x240

Μέχρι και 60 IPS @ 704x480

Μέχρι και 480 IPS @ 352x240
Μέχρι και 240 IPS @ 704x240
Μέχρι και 120 IPS @ 704x480

PAL

Μέχρι και 200 IPS @ 
352x288

Μέχρι και 100 IPS @ 
704x288 

Μέχρι και 50 IPS @ 704x576

Μέχρι και 400 IPS @ 352x288 
Μέχρι και 200 IPS @ 704x288
Μέχρι και 100 IPS @ 704x576

Αναζήτηση

Λειτουργία 
Αναπαραγωγής FF, FB, Καρέ Προηγμένο

Λειτουργία Αναζήτησης Ημερομηνία / Ώρα, Γεγονός (Κίνηση, Είσοδος), Σελιδοδείκτης, 
Έξυπνη λειτουργία

Απεικόνιση
Ρυθμός Καρέ 

(/δευτ.)

NTSC
240 IPS 

(Πραγματικός χρόνος για 
κάθε κανάλι)

480 IPS 
(Πραγματικός χρόνος για κάθε 

κανάλι)

PAL
200 IPS 

(Πραγματικός χρόνος για 
κάθε κανάλι)

400 IPS 
(Πραγματικός χρόνος για κάθε 

κανάλι)

Λειτουργία Πολύ-οθόνης 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

Εσωτερικό 
HDD Μέγιστη Χωρητικότητα 2TB (Μέχρι και 4 HDDs)

Αντίγραφο 
Ασφαλείας

Διασυνδετικό στοιχείο 
εφεδρείας USB 2.0 (x3), Δικτυο

Υποστηριζόμενες 
Συσκευές Μνήμη USB, CD-RW, DVD-RW, HDD
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Μοντέλο DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Σειριακό 
I/F

Διασυνδετικό στοιχείο 
ελέγχου PTZ RS-485/ RS-422

Σειριακό Διασυνδετικό 
στοιχείο RS-232C (D-SUB9)

Διφασική 1 σύνδεσμος (5 έξοδοι)

Δικτυο

Σύνδεση Δικτύου Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Ταχύτητα Μετάδοσης 
Δικτύου Μέχρι και 120 IPS @ 352x240

Έλεγχος Εύρους Ζώνης Ναι

Ασφάλεια
Προστασία Κωδικού 

πρόσβασης Ναι

Αυθεντικότητα Εικόνας Ναι

Τροφοδοσία 100~240VAC, 50/60Hz

Κατανάλωση Ενέργειας Μέγιστο 80 W (με 1x HDD) / Μέγιστο 120 W (με 4x HDD)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 430 x 425 x 88 mm / 16.9 x 16.7 x 3.5 ίντσες 

Καθαρό Βάρος (με 4x HDD) 9 Kg / 19.8lbs

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Υγρασία 0 ºC ~ 40 ºC (32 ºF ~ 104 ºF) / 0%RH ~ 80%RH

Διφασική

Σύνθετη Αντίσταση 128 ohm. μέγιστο

Προστασία από 
Υπέρταση ±40V

Μέγιστο μήκος καλωδίου 1.5 χλμ (0.9 μίλια)

Έξοδος Πληκτρολογίου Συμμόρφωση RS485 μέγιστη τάση σήματος ±12V

Συσκευή εγγραφής DVD DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW
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