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Γρήγορη εγκατάσταση
Για να καταστήσετε γρήγορα τη μονάδα λειτουργική, 
πραγματοποιήστε τις συνδέσεις που περιγράφονται παρακάτω και στη 
συνέχεια εισάγετε τα σχετικά δεδομένα στο μενού γρήγορης 
εγκατάστασης. Το μενού γρήγορης εγκατάστασης εμφανίζεται κατά 
την αρχική εκκίνηση της μονάδας. Μετά την καταχώρηση των 
σχετικών πληροφοριών, η μονάδα θα είναι έτοιμη για λειτουργία.

Συνδέσεις
Κύριες συνδέσεις
1. Συνδέστε τις κάμερες στις εισόδους κάμερας BNC 

(αυτόματου τερματισμού).
2. Συνδέστε το μόνιτορ A στην έξοδο BNC, Y/C, ή VGA (που 

υποστηρίζει 1280x1024) MON A.
3. Συνδέστε το (παρεχόμενο) ποντίκι USB σε μία θύρα USB.

Προαιρετικές συνδέσεις
4. Συνδέστε το μόνιτορ Β στην έξοδο BNC, Y/C, ή VGA (που 

υποστηρίζει 1024x768) MON Β.
5. Συνδέστε έως 16 ηχητικά σήματα στις εισόδους ήχου 

RCA.
6. Συνδέστε την έξοδο (τις εξόδους) ήχου RCA στο μόνιτορ 

ή σε έναν ενισχυτή ήχου.
7. Συνδέστε έως 16 εισόδους (συναγερμού) (μέσω της 

παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 
25 ακροδέκτες).

8. Συνδέστε έως 4 εξόδους συναγερμού (μέσω της 
παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 
25 ακροδέκτες).

9. Συνδέστε την έξοδο διαφυγής (μέσω του παρεχόμενου 
προσαρμογέα με βιδωτούς ακροδέκτες).

10. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο Intuikey στην υποδοχή 
εισόδου KBD In και συνδέστε το αποληκτικό (παρέχεται 
με το πληκτρολόγιο) στην υποδοχή εξόδου KBD Out.

11. Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου οριζόντιας κίνησης/
κλίσης/ζουμ της Bosch στη θύρα Biphase (μέσω της 
παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 
15 ακροδέκτες).

12. Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου οριζόντιας κίνησης/
κλίσης/ζουμ άλλου κατασκευαστή στη θύρα  RS485 
(μέσω του παρεχόμενου προσαρμογέα με βιδωτούς 
ακροδέκτες).

13. Συνδεθείτε στο δίκτυό σας μέσω της θύρας Ethernet.

Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
14. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα.

Αρχική χρήση
Η οθόνη εκκινείται με μία προβολή πολλαπλών οθονών. Το μενού 
γρήγορης εγκατάστασης ανοίγει κατά την αρχική χρήση της μονάδας. 
Συμπληρώστε τις βασικές ρυθμίσεις στις τέσσερις καρτέλες, για να 
καταστήσετε τη μονάδα λειτουργική. Η μονάδα ξεκινά αυτόματα την 
εγγραφή, μόλις κλείσει το μενού γρήγορης εγκατάστασης.

Πλοήγηση
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ποντίκι USB. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα του πίνακα της πρόσοψης:

– Χρησιμοποιήστε το κουμπί enter  για να επιλέξετε 
ένα υπομενού ή ένα στοιχείο.

– Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη   

  για να μετακινηθείτε στο εσωτερικό ενός 
μενού ή μίας λίστας.

– Χρησιμοποιήστε το κουμπί escape  για 
επιστροφή ή απενεργοποίηση του μενού.

Μενού γρήγορης εγκατάστασης
Το μενού γρήγορης εγκατάστασης περιέχει τέσσερις καρτέλες: 
Διεθνή, Χρονοδιάγραμμα, Εγγραφή και Δίκτυο. Πλογηθείτε διαμέσου 
αυτών των καρτελών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Πίσω και 
Επόμενο. Κάντε κλικ στο Αναίρεση για να ακυρώσετε αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν στην ενεργή καρτέλα. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο 
για έξοδο από το μενού γρήγορης εγκατάστασης. Η αλλαγή των 
ρυθμίσεων γρήγορης εγκατάστασης αντικαθιστά τις προσαρμοσμένες 
ρυθμίσεις. 

Διεθνή

Χρονοδιάγραμμα
Εμφανίζεται μία γραφική αναπαράσταση του τρέχοντος ενεργού 
εβδομαδιαίου χρονοδιαγράμματος. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα 
από τα τέσσερα διαθέσιμα προφίλ:
– Κίτρινο - Προφίλ 1
– Μπλε - Προφίλ 2
– Πράσινο - Προφίλ 3
– Ροζ - Προφίλ 4
– Ανοικτό μπλε - Προφίλ 5
– Καφέ - Προφίλ 6
Κάντε κλικ στο Αντικατάσταση για να ξεκινήσετε την 
πραγματοποίηση αλλαγών.
– Επιλέξτε την ημέρα έναρξης και λήξης της εβδομάδας.
– Επιλέξτε την ώρα έναρξης και λήξης της ημέρας τις 

καθημερινές.
– Επιλέξτε την ώρα έναρξης και λήξης της ημέρας τα 

Σαββατοκύριακα.
Η γραφική αναπαράσταση ενημερώνεται αυτόματα κατά την αλλαγή 
των ρυθμίσεων.

Εγγραφή
Ρυθμίστε την κανονική ανάλυση, την ποιότητα, και το ρυθμό καρέ 
εγγραφής για κάθε προφίλ στον πίνακα. Ρυθμίστε την ανάλυση, την 
ποιότητα και το ρυθμό καρέ εγγραφής συναγερμού και κίνησης. Οι 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι γενικές και για τα τέσσερα προφίλ. Σε 
περίπτωση προηγμένων ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν 
προηγουμένως, κάντε κλικ στο Αντικατάσταση για να τις 
αντικαταστήσετε με ρυθμίσεις γρήγορης εγκατάστασης.

Δίκτυο

Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού από τη λίστα.

Ζώνη ώρας Επιλέξτε μία ζώνη ώρας από τη λίστα.

Μορφή ώρας Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Ώρα Συμπληρώστε την τρέχουσα ώρα.

Μορφή ημ/νίας Επιλέξτε μεταξύ τριών μορφών ημερομηνίας, 
που εμφανίζουν πρώτα το μήνα (MM), την ημέρα 
(ΗΗ), ή το έτος (ΕΕΕΕ).

Ημ/νία Συμπληρώστε την τρέχουσα ημερομηνία.

Όνομα DVR Εισάγετε ένα όνομα DVR που θα 
χρησιμοποιείται στο δίκτυο.

DHCP Ενεργοποιήστε την αυτόματη εκχώρηση στο 
DHCP διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου και 
προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή 
δικτύου. Εμφανίζονται οι πραγματικές τιμές.

Δ/νση IP, Μάσκα 
υποδικτύου, 
Προεπιλεγμένη πύλη 
και Διακομιστής DNS

Συμπληρώστε τις διευθύνσεις IP, μάσκας 
υποδικτύου, προεπιλεγμένης πύλης και 
διακομιστή DNS, όταν το DHCP είναι 
απενεργοποιημένο.

Όριο εύρους ζώνης Περιορίστε το εύρος ζώνης δικτύου, 
εισάγοντας μία τιμή μεταξύ 0,1 και 100 Mbps 
για το όριο εύρους ζώνης.

Δ/νση MAC Η διεύθυνση MAC προορίζεται μόνο για 
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Οδηγίες χειρισμού

Πλήκτρα πίνακα πρόσοψης

Πλήκτρα
Τα πλήκτρα στον πίνακα της πρόσοψης ελέγχουν όλες τις λειτουργίες. 
Σύμβολα επάνω στα πλήκτρα υποδεικνύουν τις λειτουργίες. Τα 
ανενεργά πλήκτρα εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα κατά το πάτημά 
τους.

Πλήκτρα βέλους:

Επάνω Κάτω Αριστερά Δεξιά
– μετακίνηση διαμέσου στοιχείων μενού ή τιμών στην 

κατάσταση μενού
– στην κατάσταση PTZ, τα πλήκτρα βέλους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των λειτουργιών 
οριζόντιας κίνησης, κλίσης και ζουμ της επιλεγμένης 
κάμερας

– μετακινεί την ορατή περιοχή της επιλεγμένης εικόνας 
σε λειτουργία ψηφιακού ζουμ

 Πλήκτρο Enter
– επιλέγει ένα υπομενού ή στοιχείο μενού, ή 

επιβεβαιώνει επιλογές που πραγματοποιούνται σε 
μενού

– το επιλεγμένο πλαίσιο εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, 
κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία πολλαπλών 
οθονών

 Πλήκτρο ESC
– πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο ή 

για έξοδο από το σύστημα μενού χωρίς αποθήκευση

 Πλήκτρο Πλήρης οθόνη
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης

 Πλήκτρο Τετραπλή
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία τετραπλής 

προβολής
– σε λειτουργία τετραπλής προβολής, πατήστε για 

εναλλαγή μεταξύ των ενεργοποιημένων οθονών 
τετραπλής προβολής

 Πλήκτρο Πολλαπλές οθόνες
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία πολλαπλών 

οθονών
– σε λειτουργία πολλαπλών οθονών, πατήστε για 

εναλλαγή μεταξύ των ενεργοποιημένων οθονών 3x3 
και 4x4

 Πλήκτρο ψηφιακού ζουμ
– μεγεθύνει την ενεργή απεικόνιση κάμερας πλήρους 

οθόνης

 Πλήκτρο Αλληλουχία
– προβολή καμερών σε αλληλουχία, σε πλήρη οθόνη ή 

σε οθόνες τετραπλής προβολής

 Πλήκτρο OSD
– πατήστε για να προβάλετε την ημερομηνία/ώρα και 

πληροφορίες κάμερας, μόνο την ημερομηνία/ώρα, ή 
κανένα από αυτά

 Πλήκτρο Αναζήτηση
– πατήστε για να ανοίξετε το μενού αναζήτησης 

ημερομηνίας/ώρας, για να αναζητήσετε 
καταγεγραμμένες εικόνες

 Πλήκτρο PTZ
– ενεργοποιεί τις λειτουργίες οριζόντιας κίνησης/κλίσης 

ή οριζόντιας κίνησης/ζουμ

 Πλήκτρο Πάγωμα
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να 

ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη εικόνα

 Πλήκτρο Μενού
– ανοίγει το σύστημα μενού

Πλήκτρο Βοήθεια
– πατήστε για να προβάλετε κείμενο βοήθειας

 Πλήκτρο Σίγαση
– πατήστε για να σιγήσετε την ηχητική 

παρακολούθηση

 Πλήκτρο Άνοιγμα/Κλείσιμο
– πατήστε για να ανοίξετε ή κλείσετε το συρτάρι του 

DVD

 Πλήκτρο Εξαγωγή
– πατήστε για να ανοίξετε το μενού εξαγωγής. Επάνω 

στο πλήκτρο υπάρχει μία ενδεικτική λυχνία 

 Πλήκτρο Οθόνη
– εκτελεί εναλλαγή μεταξύ μόνιτορ A και B

 Πλήκτρο Επιβεβαίωση
– πατήστε για να επιβεβαιώσετε ένα συμβάν 

συναγερμού. Επάνω στο πλήκτρο υπάρχει μία 
ενδεικτική λυχνία 

 Πλήκτρα κάμερας (1-16)
– πατήστε για να δείτε μία προβολή πλήρους οθόνης 

της εισόδου αναλογικού βίντεο
– πατήστε για να δείτε μία προβολή πλήρους οθόνης 

μιας κάμερας IP (εάν έχει συνδεθεί)

 Πλήκτρο Παύση
– στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να 

ακινητοποιήσετε την εικόνα αναπαραγωγής

 Πλήκτρο αντίστροφης αναπαραγωγής
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να 

εκκινήσετε την αντίστροφη αναπαραγωγή εγγραφών 
για τις εμφανιζόμενες κάμερες

– σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να 
εκκινήσετε ή να επιταχύνετε την αντίστροφη 
αναπαραγωγή

– σε λειτουργία παύσης, πατήστε για μετάβαση προς τα 
πίσω κατά ένα καρέ

 Πλήκτρο Αναπαραγωγή
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για 

συνέχιση της αναπαραγωγής από την τελευταία 
επιλεγμένη θέση αναπαραγωγής

– σε λειτουργία παύσης ή αναπαραγωγής προς τα 
εμπρός/προς τα πίσω, πατήστε για συνέχιση της 
αναπαραγωγής

 Πλήκτρο αναπαραγωγής προς τα εμπρός
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να 

εκκινήσετε την αναπαραγωγή από ένα λεπτό νωρίτερα
– σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να 

αυξήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής προς τα 
εμπρός

– σε λειτουργία παύσης, πατήστε για μετάβαση προς τα 
εμπρός κατά ένα καρέ

 Πλήκτρο Διακοπή
– ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε 

για επιστροφή σε λειτουργία ζωντανής προβολής




