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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Οδηγίες χρήσης 
Για να µπορείτε να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής - 
αλλά και για την ασφάλεια τόσο της συσκευής όσο και τη δική σας - 
παρακαλούµε διαβάστε µε προσοχή τις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:  
Η εξουσιοδότηση που σας δίνεται, µέσω της αγοράς της συσκευής, ώστε να 
την χειρίζεστε, µπορεί να αναιρεθεί αν προβείτε σε µετατροπή της που δεν 
εγκρίνεται από τον κατασκευαστή της ή το φορέα που την έχει πιστοποιήσει 
σχετικά µε την συµβατότητα της, σύµφωνα µε τη παράγραφο 15, των 
προδιαγραφών FCC. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί να είναι συµβατή µε 
τα όρια που έχουν οριστεί για ψηφιακές συσκευές σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς (Παράγραφος 15) FCC. Αυτές οι προδιαγραφές έχουν οριστεί 
προκειµένου να προσφέρεται επαρκής προστασία έναντι βλαβερών 
παρεµβολών, όταν η συσκευή λειτουργεί σε ένα σύνηθες περιβάλλον. 
Αυτή η συσκευή µπορεί να εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και αν δεν 
εγκατασταθεί ή δεν χρησιµοποιείται σωστά µπορεί να προκαλέσει βλαβερές 
παρεµβολές σε συσκευές τηλεπικοινωνιών. 
 
Αν αυτή η συσκευή προκαλεί παρεµβολές σε ένα σύνηθες οικιακό περιβάλλον 
τότε ο χρήστης της θα πρέπει να επιλύσει το πρόβληµα παρεµβολών µε δικά 
του έξοδα. 
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
• Για να µειώστε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς ποτέ µην 
εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή σε περιβάλλον µε υψηλή υγρασία. 
• Μην εισάγετε κανένα αντικείµενο µέσα από τις οπές εξαερισµού της 
συσκευής. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 
 
 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΡΗΣΤΗ.  
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

O χρήστης της συσκευής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για να εφαρµόζει 
όλους του εθνικούς και κοινοτικούς νόµους σχετικά µε τις ενέργειες, 
παρακολούθησης δηµόσιων & ιδιωτικών χώρων, όπως και τους νόµους 
σχετικά µε τη καταγραφή και χρήση αρχείων εικόνας και ήχου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DVR 
 
Αυτή η συσκευή διαθέτει τέσσερεις εισόδους για σύνδεση µε κάµερες επιτήρησης και σας 
δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
 
• Η συσκευή µπορεί να λειτουργεί σαν σύστηµα εγγραφής VHS µε δυνατότητες: 
απεικόνισης από τις κάµερες σε πραγµατικό χρόνο, εγγραφής σήµατος από τις κάµερες, 
αναπαραγωγής αρχείων εικόνας από το σκληρό δίσκο. 
• Το απαραίτητο λογισµικό για τη λειτουργία της συσκευής είναι αποθηκευµένο στο 
εσωτερικό της και δεν χρειάζεται η εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος για τη λειτουργία 
της. 
• Η ψηφιοποίησης του εγγραφόµενου σήµατος σε συνδυασµό µε τη χρήση συµπίεσης M-
JPEG σας δίνει δυνατότητα οργανωµένης διαχείρισης των αρχείων εικόνας χωρίς τη χρήση 
τον δύσχρηστων κασετών Video. 
• Υποστηρίζει πολλούς τύπους καµερών και πλήθος λειτουργιών. 
• ∆υνατότητα ρύθµισης του ρυθµού ανανέωσης πλαισίων των εγγραφόµενων αρχείων σε 
κάθε τύπο εγγραφής. Ο µέγιστος ρυθµός ανανέωσης πλαισίων είναι 30FPS στο σύστηµα 
NTSC και 25FPS στο σύστηµα PAL. 
• H αντίθεση και η φωτεινότητα της εικόνας ρυθµίζονται ανεξάρτητα για κάθε µια κάµερα. 
• Υποστηρίζει ένα (1) σκληρό δίσκο µε χωρητικότητα από 40GB έως 500GB. H λειτουργική 
κατάσταση του δίσκου εµφανίζεται στην οθόνη. 
• ∆υνατότητα επιλογής ποιότητας εγγραφόµενου σήµατος (best/high/medium/low). 
• H λειτουργία εγγραφής µπορεί να ενεργοποιείται χειροκίνητα ή αυτόµατα όταν ανιχνεύεται 
κίνηση. 
• ∆ιαθέσιµη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης. Ο χρήστης µπορεί εύκολα να ρυθµίσει την 
ευαισθησία της λειτουργίας ανίχνευσης κίνησης. 
• Η αναζήτηση αρχείων που έχουν αποθηκευτεί µπορεί να γίνει είτε µέσω ανίχνευσης του 
χρόνου εγγραφής είτε µέσω µιας λίστας γεγονότων. 
• Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης κίνησης προς τα εµπρός ή προς τα 
πίσω κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός αρχείου (κίνηση προς τα πίσω Χ16) κίνηση προς 
τα εµπρός (Χ4, Χ8, Χ16). 
• ∆υνατότητα παγώµατος της εικόνας και κίνησης της καρέ-καρέ. 
• Οι λειτουργικές παράµετροι της συσκευής µπορεί εύκολα να τροποποιηθούν µέσω του 
µενού της συσκευής. 
• Όταν ο σκληρός δίσκος γεµίσει η εγγραφή θα συνεχίζεται διαγράφοντας τα παλαιότερα 
(χρονολογικά) αρχεία του δίσκου. 
• Ο διαθέσιµος χώρος για εγγραφή στο σκληρό δίσκο µπορεί να απεικονίζεται στην οθόνη. 
• Προαιρετικά παρέχεται έξοδος σήµατος εικόνας VGA. 
• ∆υνατότητα αποθήκευσης των αρχείων σε υπολογιστή µέσω σύνδεσης USB. 
• ∆υνατότητα εναλλαγής τηλεοπτικού συστήµατος (NTSC /PAL) µέσω του µενού. 
• ∆υνατότητα ελέγχου ενσωµατωµένου βοµβητή. 
• ∆υνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας εγγραφής ανά πάσα στιγµή, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο ενεργοποίησης που έχετε επιλέξει µέσω του µενού. 
• Κλείδωµα των λειτουργιών και του µενού µέσω κωδικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Πρόσοψη της συσκευής 
 

 
 
 ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1 REC  Ενεργοποίηση της 

λειτουργίας εγγραφής 
2 

 

Γρήγορη αναζήτηση προς τα 
πίσω (Χ16) 

3 STOP Σταµάτηµα εγγραφής ή 
αναπαραγωγής. 

4 Pause 
 
Ι Ι  

Πάγωµα αναπαραγωγής και 
κίνηση καρέ-καρέ(σε λειτουργία 
αναζήτησης προς τα εµπρός) 

5  Γρήγορη αναζήτηση προς 
τα εµπρός (Χ4, Χ8, Χ16) 

6 PLAY 

 

Ενεργοποίηση κουµπιού 
αναπαραγωγής & ενεργοποίηση 
λειτουργίας γρήγορης 
αναζήτησης 

7 ENTER Επιλέγετε µια παράµετρο ή 
ενεργοποιείτε το µενού της 
συσκευής 

8 

 

Εµφάνιση του καναλιού 1 σε όλη 
την οθόνη & επιλογή αριθµού 1 

9 

 

Εµφάνιση του καναλιού 2 
σε όλη την οθόνη & 
επιλογή αριθµού 2 

10 

 

Εµφάνιση του καναλιού 3 σε όλη 
την οθόνη & επιλογή αριθµού 3 

11 

 

Εµφάνιση του καναλιού 4 
σε όλη την οθόνη & 
επιλογή αριθµού 4 

12 

 

Εµφάνιση και των 4 καναλιών 
στην οθόνη. 

13  Κίνηση προς τα πάνω ή 
αύξηση µιας τιµής κατά 1 

14 
 

Κίνηση προς τα κάτω ή µείωση 
µιας τιµής κατά 1 

15 MENU Πιέστε αυτό το κουµπί για 
να ενεργοποιηθεί το µενού. 

16 
 

Κίνηση προς τα αριστερά ή 
µείωση µιας τιµής κατά 1 

17  Κίνηση προς τα δεξιά ή 
αύξηση µιας τιµής κατά 1 

18 USB-PC Θύρα σύνδεσης USB 

19 POWER Ενδεικτικό λειτουργίας 20 REC Ενδεικτικό εγγραφής 
21 PLAY Ενδεικτικό αναπαραγωγής 22 HDD Ενδεικτικό λειτουργίας σκληρού 

δίσκου 
23  ∆έκτης υπερύθρων από 

τηλεχειριστήριο 
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Πίσω όψη της συσκευής 
 

 
 
 ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1 DC 12V Σύνδεση τάσης τροφοδοσίας (DC 12V) 
2-
5 

CAM 1/ CAM 2/ CAM 3 / CAM 
4  

Βύσµατα τύπου BNC για σύνδεση σήµατος video από κάµερες 

6 MONITOR OUT Έξοδος σήµατος εικόνας τύπου composite για σύνδεση µε 
οθόνη. 

7 VGA Έξοδος σήµατος εικόνας για σύνδεση µε οθόνη υπολογιστή. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 
0. Απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο 
 

Ενδείξεις λειτουργικής 
κατάστασης 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες λειτουργίας 
 

 
Ενδείξεις λειτουργίας: Πιέστε το κουµπί ▲ για να κινηθείτε προς τα πάνω ή να κατεβείτε 
(κατά µια γραµµή). Ο αριθµός ανανέωσης πλαισίων (FPS) εµφανίζεται στο πάνω αριστερό 
άκρο της οθόνης. 
 
Πληροφορίες λειτουργίας: Πιέστε το κουµπί ▼ για να κινηθείτε ή χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά ◄  ► για να ανεβείτε κατά µια γραµµή και να αλλάξετε τις πληροφορίες που 
απεικονίζονται. Οι πληροφορίες που µπορεί να απεικονιστούν είναι HARD DISK STATUS 
(Kατάσταση σκληρού δίσκου), RECORDING MODE ( Τρόπος ενεργοποίησης λειτουργίας 
εγγραφής) και AUDIO RECORDING STATUS (Κατάσταση λειτουργίας εγγραφής ήχου). 
 
Αν έχει ενεργοποιηθεί το µενού της συσκευής και δεν πατήσετε κανένα κουµπί για 2 
λεπτά η συσκευή θα επανέλθει σε λειτουργία απεικόνισης πραγµατικού χρόνο. Αν 
είστε σε λειτουργία απεικόνισης σε πραγµατικό χρόνο και ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
εγγραφής (είτε λόγο ενεργοποίησης της από την ανίχνευση κίνησης είτε µέσω της 
λειτουργίας προγραµµατιζόµενης εγγραφής ) η συσκευή θα περάσει αυτόµατα σε 
λειτουργία εγγραφής. 
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1.ΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

Πιέστε το κουµπί MENU για να µπείτε στο 
κεντρικό µενού της συσκευής. 
 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ 
για να επιλέξετε ένα υποµενού. 
 
Πιέστε ένα από τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από 
το µενού. 
 
 

1.SYSTEM SETUP (Υποµενού ρυθµίσεων συστήµατος) 
2. CAMERA SETUP (Υποµενού ρυθµίσεων κάµερας) 
3. RECORD SETUP (Υποµενού ρυθµίσεων εγγραφής) 
4. ALARM SET UP (Υποµενού ρυθµίσεων λειτουργιών συναγερµού-ειδοποίησης) 
5. SCHEDULE RECORD (Υποµενού ρυθµίσεων προγραµµατιζόµενης εγγραφής) 
6. EVENT LIST (Υποµενού ρυθµίσεων λίστας συµβάντων) 
7. HDD MANAGEMENT (Υποµενού ρυθµίσεων διαχείρισης σκληρού δίσκου) 
8. VGA SETUP (Υποµενού ρυθµίσεων εξόδου VGA) 
9. DEFAULT SETUP (Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων) 
10. EXIT (Έξοδος από τις λειτουργίες ρυθµίσεων - µενού) 
 
2. SYSTEM SETUP (Υποµενού ρυθµίσεων συστήµατος) 

 
Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε SYSTEM SETUP και στη 
συνέχεια πιέστε ◄ ή ►για να µπείτε 
µέσα σε αυτό το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για 
να επιβεβαιώστε την επιλογή σας.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε 
από το υποµενού. 
 
 

a. ΤΙΜΕ / DATE (Ηµεροµηνία και ώρα) 
Χρησιµοποιείστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ ή ◄  ► για να καθορίσετε την ώρα και την 
ηµεροµηνία. Πιέζοντας το κουµπί MENU επιστρέφετε στο κυρίως µενού. 
 
b. TIME DISPLAY MODE (Επιλογή τρόπου απεικόνισης ηµεροµηνίας ) 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τον τρόπο απεικόνισης 
ηµεροµηνίας. Οι επιλογές που έχετε είναι YY/MM/DD (έτος/µήνας/ηµέρα), ΜΜ/DD/YY (µήνας 
/ ηµέρα / έτος) ή  DD/ MM / YY ( ηµέρα / µήνας / έτος). 
 
c. TIME DISPLAY (Aπεικόνιση ώρας) ON / OFF 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να ενεργοποιήσετε (ΟΝ) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) 
την απεικόνιση της ώρας. 
 
d. LANGUAGE SELECT (Επιλογή γλώσσας) 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να αλλάξετε τη γλώσσα απεικόνισης µενού και 
ενδείξεων. 
 
e. KEY LOCK (Κλείδωµα λειτουργιών) 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να ενεργοποιήσετε (ΟΝ) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) 
τη λειτουργία κλειδώµατος των κουµπιών. 
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f.    MENU SETUP PROTECT (Προστασία ρυθµίσεων µενού) ON/OFF 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να ενεργοποιήσετε (ΟΝ) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) 
τη λειτουργία προστασίας των ρυθµίσεων του µενού. 
g. CHANGE PASSWORD (Αλλαγή κωδικού) 
Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό µε την ακόλουθη σειρά ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ->ΝΕΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ-> ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ. O κωδικός που έχει ρυθµιστεί από το 
εργοστάσιο κατασκευής είναι 1111. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά επιλογής κάµερας που 
υπάρχουν στη πρόσοψη της συσκευής για να πληκτρολογήστε τον κωδικό. Η αντιστοίχηση 
των συγκεκριµένων κουµπιών µε αριθµούς είναι η ακόλουθη: 

 
είναι 1,  
είναι 2 
 
είναι 3 
 
είναι 4 
 

h. SYSTEM SELECT (Επιλογή τηλεοπτικού συστήµατος) NTSC / PAL 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να αλλάξετε το σύστηµα απεικόνισης από NTSC σε 
PAL ή αντίστροφα. 
 
3. CAMERA SETUP (Ρυθµίσεις εικόνας από κάµερες) 
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε CAMERA SETUP και στη 
συνέχεια πιέστε ◄ ή ►για να µπείτε µέσα 
σε αυτό το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από 
το υποµενού. 
 

 
CAMERA SELECT (Επιλογή κάµερας) CAM1/CAM2/CAM3/CAM4 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε τη κάµερα που θέλετε να ρυθµίσετε. 
 
CAMERA RECORD (Ενεργοποίηση εγγραφής) ON/OFF 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να ενεργοποιήσετε (ΟΝ) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) 
τη λειτουργία εγγραφής. 
 
MOTION SENSITIVITY (Ευαισθησία ανίχνευσης κίνησης) OFF / 1[MIN]/ 2/ 3/ 4/ 5/ 
[MAX] 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να ρυθµίσετε την ευαισθησία ανίχνευσης κίνησης (Οι 
τιµές που µπορεί να πάρει η συγκεκριµένη παράµετρος είναι από 1 έως 5). 
 
BRIGHTNESS (Φωτεινότητα)              1 / 2 / 3 / 4 / STANDARD / 6/ 7/ 8/ 9/ 10 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να ρυθµίσετε την φωτεινότητα της κάµερας που έχετε 
επιλέξει. (Οι τιµές που µπορεί να πάρει η συγκεκριµένη παράµετρος είναι από 1 έως 10, η 
εργοστασιακή ρύθµιση είναι 5 / STANDARD). 
 
CONTRAST (Αντίθεση)                 1 / 2 / 3 / 4 / STANDARD / 6 / 7/ 8/ 9/ 10 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να ρυθµίσετε την αντίθεση της κάµερας που έχετε 
επιλέξει. (Οι τιµές που µπορεί να πάρει η συγκεκριµένη παράµετρος είναι από 1 έως 10, η 
εργοστασιακή ρύθµιση είναι 5 / STANDARD). 
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HUE  (Ρύθµιση απόχρωσης) 1/ 2 / 3 / 4 / STANDARD / 6 / 7/ 8/ 9/ 10 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να ρυθµίσετε την χρωµατική απόχρωση της κάµερας 
που έχετε επιλέξει. (Οι τιµές που µπορεί να πάρει η συγκεκριµένη παράµετρος είναι από 1 
έως 10, η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 5 / STANDARD). 
 
4. RECORD SETUP (Ρυθµίσεις σχετικά µε την εγγραφή αρχείων εικόνας) 
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε RECORD SETUP και στη 
συνέχεια πιέστε ◄ ή ►για να µπείτε µέσα 
σε αυτό το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ή ► για να 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από 
το υποµενού. 
 

 
RECORD MODE (Τρόπος Εγγραφής)  MUX / QUAD 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε MUX (σειριακή εναλλασσόµενη εγγραφή 
του κάθε καναλιού) ή QD (Ταυτόχρονη εγγραφή και των τεσσάρων καναλιών). 
 
NORMAL RECORD FPS (Ρυθµός εναλλαγής πλαισίων σε κανονική εγγραφή) 
1/2/3/4/5/7/10/15 &30SP 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε το ρυθµό εναλλαγής πλαισίων κατά την 
εγγραφή. 15P σηµαίνει πως θα γράφονται 15 πλαίσια εικόνας ανά δευτερόλεπτο, 30P 
σηµαίνει πως θα γράφονται 30 πλαίσια εικόνας ανά δευτερόλεπτο. 30Ρ είναι είναι ο 
µεγαλύτερος ρυθµός εναλλαγής πλαισίων ενώ 1Ρ είναι ο χαµηλότερος ρυθµός εναλλαγής 
πλαισίων που µπορείτε να επιλέξετε. Οι διαθέσιµοι ρυθµοί εναλλαγής πλαισίων είναι  
1/2/3/4/5/7/10/15 &30SP. Για το σύστηµα NTSC η εργοστασιακή επιλογή είναι 15Ρ και για το 
σύστηµα PAL η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 12Ρ. 
 
ALARM RECORD FPS (Ρυθµός εναλλαγής πλαισίων σε εγγραφή που έχει 
ενεργοποιηθεί από σήµα «συναγερµού») 1/2/3/4/5/7/10/15 &30SP 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε το ρυθµό εναλλαγής πλαισίων κατά όταν 
εγγραφή διεγείρεται από το σύστηµα ανίχνευσης κίνησης ή από ένα σήµα συναγερµού. Οι 
διαθέσιµοι ρυθµοί εναλλαγής πλαισίων (είναι  1/2/3/4/5/7/10/15 &30SP. Για το σύστηµα NTSC 
η εργοστασιακή επιλογή είναι 305Ρ και για το σύστηµα PAL η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 
25Ρ. 
 
ALARM RECORD DWELL (Χρόνος ενεργοποίησης εγγραφής µετά από 
συναγερµό) 1 - 30sec 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να καθορίσετε τη διάρκεια που η λειτουργία εγγραφής 
θα παραµένει ενεργοποιηµένη όταν διεγείρεται από το σύστηµα ανίχνευσης κίνησης. Όταν η 
ανίχνευση κίνησης διεγείρεται και για όσο διάστηµα καθορίζεται θα απεικονίζονται ταυτόχρονα 
και τα 4 κανάλια στην οθόνη. Η κάµερα στην οποία έχει ανιχνευθεί κίνηση θα επισηµαίνετε µε 
την ένδειξη MOT. Η εργοστασιακή ρύθµιση για αυτή τη παράµετρο είναι 10sec. 
 
RECORD QUALITY (Ποιότητα εγγραφής) BEST/ HIGH/ MEDIUM/ LOW 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής. Οι επιλογές που 
έχετε είναι BEST/ HIGH/ MEDIUM/ LOW µε την επιλογή BEST να προσφέρει την υψηλότερη 
δυνατή ποιότητα εικόνας. Όσο καλύτερη ποιότητα εγγραφής επιλέγετε τόσο µεγαλύτερος 
αποθηκευτικός χώρος θα καταλαµβάνεται στο δίσκο για την εγγραφή ενός αρχείου εικόνας. Η 
επιλογή της ποιότητας εγγραφής θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά σε σχέση µε τον 
αποθηκευτικό χώρο που είναι διαθέσιµος στο δίσκο της συσκευής. Ένας πίνακας στο 
κεφάλαιο 6 απεικονίζει την σχέση µεταξύ ποιότητας εγγραφής, του ρυθµού εναλλαγής 
πλαισίων και του χώρου που απαιτείται για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια. 
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MOTION MIGRATION       ON 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε αν τα συµβάντα ανίχνευσης κίνησης θα 
καταχωρούνται στη λίστα συµβάντων της συσκευής ή όχι. Η εργοστασιακή επιλογή σε αυτή 
τη παράµετρο είναι ΟΝ. 
 
5. ALARM SETUP (Ρυθµίσεις σχετικά µε τα σήµατα συναγερµού-
προειδοποίησης)  
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε ALARM SETUP και στη συνέχεια 
πιέστε ◄ ή ► για να µπείτε µέσα σε αυτό 
το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από 
το υποµενού. 
 

 
BUZZER DWELL (∆ιάρκεια λειτουργίας βοµβητή) 1/2/3 έως 30sec και συνεχής 
λειτουργία (CONT) 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να επιλέξετε τη διάρκεια λειτουργίας του βοµβητή όταν 
υπάρχει ένα σήµα συναγερµού ή προειδοποίησης. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 1 και 30 
δευτερολέπτων ενώ µπορείτε να επιλέξετε και CONT. Με αυτή την επιλογή ο βοµβητής θα 
λειτουργεί διαρκώς. 
 
VIDEO LOSS ALARM (Συναγερµός λόγω απώλειας του σήµατος βίντεο) ΟΝ / OFF 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να επιλέξετε αν θα ηχεί συναγερµός, ή όχι, όταν 
υπάρχει απώλεια του σήµατος βίντεο σε µια από τις κάµερες. 
 
ΜΟΤΙΟΝ ALARM (Συναγερµός ανίχνευσης κίνησης) ON / OFF 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ►για να επιλέξετε αν θα ηχεί συναγερµός όταν θα 
ανιχνεύεται κίνηση. 
ALARM DISPLAY MODE (Tρόπος απεικόνισης κατά τη διάρκεια συναγερµού)  ON / 
OFF 
Κατά την διάρκεια της εγγραφής καθώς και όταν απεικονίζεται πλήρως ένα κανάλι (full 
channel mode). Αν επιλέξετε ΟΝ η συσκευή θα µεταβαίνει στο κανάλι που έχει προκληθεί 
συναγερµός ή έχει ανιχνευθεί κίνηση για χρονική περίοδο που καθορίζεται από τη παράµετρο 
ALARM RECORD DWELL. 
 
6. SCHEDULE RECORD ( Χρονικός προγραµµατισµός εγγραφής) 
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε SCHEDULE RECORD και στη 
συνέχεια πιέστε ◄ ή ►για να µπείτε µέσα 
σε αυτό το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από 
το υποµενού. 

 
Στο πίνακα χρονικού προγραµµατισµού εγγραφής υπάρχου 24 κύκλοι που αντιστοιχούν στις 
24 ώρες της ηµέρας. Για κάθε κύκλο έχετε τρεις επιλογές: 
To σύµβολο Ο αντιστοιχεί στη διαρκή εγγραφή 
Το σύµβολο Χ αντιστοιχεί στην απενεργοποίηση της εγγραφής 
Το σύµβολο Α αντιστοιχεί στην εγγραφή που διεγείρεται από την ανίχνευση κίνησης. 
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Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε ένα από τα τρία σύµβολα. 
 
Πιέζοντας επαναλαµβανόµενα το κουµπί PLAY ενώ είστε µέσα στο µενού µπορείτε να 
επιλέξετε µια από τις τρεις επιλογές που θα εφαρµοσθεί σε όλες τις ώρες του 
εικοσιτετραώρου. 
 
7. EVENT LIST (Λίστα συµβάντων) 
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε EVENT LIST και στη συνέχεια 
πιέστε ◄ ή ► για να µπείτε µέσα σε αυτό το 
υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από το 
υποµενού. 
 
 

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε το συµβάν που έχει καταγραφεί και θέλετε 
να αναπαραχθεί. Το σύµβολο > κινείτε πάνω κάτω για να δείξει το συµβάν που έχετε επιλέξει 
για αναπαραγωγή. 
Πιέστε ◄ ή ► για να επιλέξετε την µεταγραφή του συµβάντος από το δίσκο master στο δίσκο 
slave. Από τη στιγµή που έχετε το συµβάν πιέστε PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 
 
Υπάρχουν συνολικά 3 διαφορετικοί τύποι που µπορεί να εγγραφούν: 
I. RECORD: Ένα συµβάν θα ξεκινήσει να καταγράφεται από τη στιγµή που πιέζετε το 
κουµπί REC. 
II. POWER: Όταν η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της λόγο διακοπής της τροφοδοσίας το 
σύστηµα θα καταγράφει το συµβάν και η ένδειξη POWER ERROR DETECTED θα 
εµφανίζεται στην οθόνη, ενώ το σύστηµα θα επανέρχεται σε λειτουργία µετά τη διακοπή της 
τροφοδοσίας. 
III. ΜΟΤ CH X: Όταν ανιχνεύεται κίνηση θα ξεκινά η καταγραφή του γεγονότος ταυτόχρονα 
µε ένα σήµα συναγερµού ενώ η ένδειξη του καναλιού που ανιχνεύθηκε η κίνηση θα 
εµφανίζεται στο κανάλι. Για να είναι δυνατή αυτή η λειτουργία θα πρέπει να έχετε 
ενεργοποιήσει (ΟΝ) τη παράµετρο MOTION EVENT MIGRATION. 
 
Κατά τη διάρκεια ενός συναγερµού η εγγραφή είναι ενεργοποιηµένη διαρκώς. Κάθε 
συναγερµός θα καταχωρείτε στη λίστα σαν ένα συµβάν. Αν περισσότερα από ένα κανάλια 
ενεργοποιούνται στη λίστα θα εµφανίζεται το κανάλι που ενεργοποιήθηκε πρώτο και η 
διάρκεια εγγραφής θα επεκτείνεται εωσότου παύσει να ανιχνεύεται κίνηση σε οποιοδήποτε 
από τα τέσσερα κανάλια. 
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8. HDD MANAGNEMT (∆ιαχείριση σκληρού δίσκου) 
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε HDD MANAGMENT και στη 
συνέχεια πιέστε ◄ ή ► για να µπείτε µέσα 
σε αυτό το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιβεβαιώστε την επιλογή σας.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από το 
υποµενού. 
 

a. OVERWRITE MODE (Λειτουργία εγγραφής πάνω σε παλιά δεδοµένα) YES/NO 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
εγγραφής νέων αρχείων διαγράφοντας τα παλαιότερα, όταν ο σκληρός έχει «γεµίσει». Όταν 
έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία τα παλαιότερα δεδοµένα θα διαγράφονται και στη 
θέση τους θα εγγράφονται οι τρέχουσες εικόνες. Αν αυτή η λειτουργία είναι 
απενεργοποιηµένη η ένδειξη HDD FULL θα εµφανίζεται στη οθόνη και θα πρέπει να 
καθορίζεται το αν θα διαγράφονται ή όχι τα παλαιότερα αρχεία στο δίσκο. 
 
b. HDD FULL WARNING (Προειδοποίηση γεµίσµατος σκληρού δίσκου) 10% (5% / 10% 
/ 15% / 20%) 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε µια από τις ακόλουθες ρυθµίσεις  (5% / 
10% / 15% / 20%). Η εργοστασιακή επιλογή είναι 10%. Ο βοµβητής της συσκευής θα 
ενεργοποιείται όταν ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο πέφτει κάτω από το ποσοστό που έχετε 
προκαθορίσει. 
 
c.HDD CAPACITY (Χωρητικότητα σκληρού δίσκου) 
Η συνολική χωρητικότητα του σκληρού δίσκου θα εµφανίζεται στην οθόνη. Αυτή η ένδειξη δεν 
µπορεί να αλλάξει. 
 
d. HDD LEFT RATIO ( Ποσοστό επί της 100 ελεύθερου χώρου σκληρού δίσκου) 
Ο ελεύθερος χώρος που είναι διαθέσιµος στο σκληρό δίσκο θα εµφανίζεται στην οθόνη. Αυτή 
η ένδειξη δεν µπορεί να αλλάξει. 
 
e. HDD FORMAT [Μορφοποίηση (φορµά) σκληρού δίσκου] 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να µπείτε στο µενού ενεργοποίησης της διαδικασίας 
φορµά του σκληρού δίσκου (HDD FORMAT).  
 
Θα εµφανιστεί το µήνυµα  
 

 
Μέσω του οποίου σας ζητείται να εισάγετε το προκαθορισµένο κωδικό. Χρησιµοποιείστε τα 
κουµπιά επιλογής καναλιού απεικόνισης για να εισάγετε το κωδικό που έχετε καθορίσει. Η 
αντιστοιχία των κουµπιών µε αριθµούς είναι η ακόλουθη: 

είναι 1,  
 
είναι 2 
 
είναι 3 
είναι 4 
 

Όταν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό στην οθόνη θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα: 
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Σε αντίθετη περίπτωση θα εµφανιστεί το ακόλουθο µήνυµα: 

 
 
9. VGA SETUP (Ρύθµιση παραµέτρων εξόδου VGA) 
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε 
VGA SETUP και στη συνέχεια πιέστε ◄ ή ► για 
να µπείτε µέσα σε αυτό το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε µια παράµετρο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
αλλάξετε τη τιµή µιας παραµέτρου.  
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από το 
υποµενού. 
 

 
a. RESOLUTION 1024 x 768 (640 x 480 / 800 x 600 / 1280 x 1024) 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄ ή ► προκειµένου να επιλέξετε µια από τις 4 διαθέσιµες 
αναλύσεις. Η επιλογής σας θα πρέπει να είναι συµβατή µε την ανάλυση της οθόνης που θα 
συνδέσετε στη συσκευή. 
 
b. FREQUENCY (Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης) 70Hz (56 / 60 / 70 / 75) 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄ ή ► προκειµένου να επιλέξετε µια από τις 4 διαθέσιµες 
συχνότητες κατακόρυφης σάρωσης. Η επιλογής σας θα πρέπει να είναι συµβατή µε την 
οθόνη που θα συνδέσετε στη συσκευή. 
 
10. LOAD DEFAULT (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων) 
 

Πιέστε ένα από τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε 
DEFAULT SETUP και στη συνέχεια πιέστε ◄ ή ► 
για να µπείτε µέσα σε αυτό το υποµενού. 
Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε 
µια από τις δύο επιλογές. 
Πιέστε το κουµπί MENU για να βγείτε από το 
υποµενού. 
 
 

 
a. No 
∆εν θα φορτωθούν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις 
 
c. YES 
Χρησιµοποιείστε ένα από τα κουµπιά για να φορτωθούν στη µνήµη της συσκευής όλες οι 
εργοστασιακές ρυθµίσεις της αντικαθιστώντας τις ρυθµίσεις που τυχόν έχετε κάνει εσείς. 
 
11. ΕΧΙΤ (Έξοδος από τις λειτουργίες του µενού) 
 
Εξέρχεστε από το µενού ρυθµίσεων της συσκευής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ∆ιαδικασίες για τη λειτουργία της συσκευής 
 
Βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει τις ακόλουθες ενέργειες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. 
 
1.1 Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας: Πριν συνδέσετε τη συσκευή µε το ηλεκτρικό δίκτυο 
βεβαιωθείτε πως η τάση τροφοδοσίας της συσκευής είναι µέσα στα ακόλουθα πλαίσια Τάση 
100 έως 240V, συχνότητα δικτύου 47-63HZ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ-Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής και κίνδυνος πυρκαγιάς αν η τάση 
τροφοδοσίας της συσκευής δεν είναι κατάλληλη. 
1.2 Σύνδεση σκληρού δίσκου:  Βεβαιωθείτε πως ο ακροδέκτης σύνδεσης του σκληρού δίσκου 
(µε τα 40 πιν) και ο ακροδέκτης τροφοδοσίας του σκληρού δίσκου (µε τα 4 πιν) είναι σωστά 
συνδεδεµένοι. 
 
2. REC (Εγγραφή) 
2.1 Πιέστε το κουµπί REC για να ξεκινήσει η λειτουργία εγγραφής. Πιέστε το κουµπί STOP για 
να σταµατήσει η λειτουργία εγγραφής. 
 
2.2 Στη µπάρα που εµφανίζονται οι πληροφορίες η ένδειξη MUX ή QUAD θα εµφανίζεται 
δείχνοντας ποιον από τους δύο διαθέσιµους τρόπους εγγραφής έχετε επιλέξει. 
 
2.3 Η ένδειξη 15Ρ θα εµφανίζεται στη πάνω δεξιά γωνία της οθόνης δηλώνοντας πως η 
ταχύτητα εγγραφής που έχετε επιλέξει είναι 15P (15 πλαίσια ανά λεπτό). 
 
2.4 Όταν η  ένδειξη Ο θα εµφανίζεται στο κέντρο της εικόνας σηµαίνει πως η εικόνα από το 
κανάλι που επισηµαίνεται µε αυτό το σύµβολο εγγράφεται στο σκληρό δίσκο της συσκευής. 
 
2.5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση των λειτουργιών εγγραφής 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3. 
 
2.6 Αν κατά τη διάρκεια της εγγραφής γίνει διακοπή της τάσης τροφοδοσίας για οποιοδήποτε 
λόγο, όταν επανέλθει η τροφοδοσία η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα συνεχίσει αυτόµατα 
την εγγραφή του σήµατος. 
 
3. PLAYBACK (Aναπαραγωγή) 

 
Πιέστε το κουµπί PLAY για να 
ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες 
αναπαραγωγής αρχείων. Υπάρχουν δύο 
τρόποι για να ψάξετε αρχεία εικόνας που 
έχουν εγγραφεί, χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά  ◄ ή ►για να επιλέξετε ένα 
τρόπο αναζήτησης αρχείων. Μπορείτε 
να επιλέξετε µεταξύ TIME SEARCH και 
EVENT LIST. To σύµβολο > δείχνει τη 
τρέχουσα επιλογή. Πιέστε ένα από τα 
κουµπιά ◄ ► για να ξεκινήσει η 
αναζήτηση. 
 

 
TIME SEARCH (Αναζήτηση µε βάση το χρόνο εγγραφής) 
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Όταν έχετε µπει στη λίστα συµβάντων (EVENT LIST) στην οθόνη θα εµφανίζεται η λίστα 
συµβάντων στον αντίστοιχο σκληρό δίσκο. Επίσης θα εµφανίζεται ο τύπος µε το είδος του 
συµβάντος που έχει ενεργοποιήσει την εγγραφή καθώς και ο χρόνος (ηµεροµηνία και ώρα) 
που ξεκίνησε η εγγραφή. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να καθορίσετε τις συνθήκες 
αναζήτησης αρχείου. To σύµβολο > θα βρίσκεται δίπλα στο επιλεχθέν αρχείο. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξτε ένα αρχείο και πιέστε το κουµπί PLAY για 
να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου. 
 
3.3 Μερικοί τρόποι αναπαραγωγής αρχείων: 
3.3.1 Πιέστε το κουµπί PLAY για να ξεκινήσει κανονικά η αναπαραγωγή του αρχείου. 
3.3.2 Το σύµβολο PLAY θα εµφανιστεί στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. 
Το σύµβολο MUΧ ή QUAD θα εµφανίζεται στο πάνω δεξί τµήµα της οθόνης και δείχνει τον 
τρόπο µε τον οποίο έχει εγγραφεί το αρχείο. 
3.3.3 Όταν η αναπαραγωγή πλησιάζει στο τέλος του αρχείου η ένδειξη END θα εµφανιστεί. 
3.3.4 Πιέστε το κουµπί ◄◄ RewSearch για να αναπαραχθεί το αρχείο προς τα πίσω σε 
ταχύτητα x16 
Πιέστε το κουµπί ►► Fwd Search για να αναπαραχθεί το αρχείο προς τα εµπρός µε υψηλή 
ταχύτητα. Πιέστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί για να αυξήσετε ταχύτητα αναπαραγωγής x4, 
x8…. Έως τη µέγιστη ταχύτητα x16. 
3.3.5 Η ένδειξη REW ή FF* 4/8/16 θα εµφανίζεται στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. 
3.3.6 Πιέστε το κουµπί ΙΙ ►► Pause  για να ενεργοποιηθεί το πάγωµα της εικόνας ή η 
αναπαραγωγή καρέ-καρέ. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σε λειτουργία 
πλήρους απεικόνισης ενός καναλιού είτε σε λειτουργία ταυτόχρονης απεικόνισης και των 
τεσσάρων καναλιών. 
3.3.7 Η ένδειξη Pause θα εµφανίζεται στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Πιέστε το 
κουµπί STOP για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία αναπαραγωγής και να επανέλθετε σε 
λειτουργία απεικόνισης σε πραγµατικό χρόνο. 
 
Προσοχή: Αν κατά την εγγραφή ενός αρχείου έχετε επιλέξει τη λειτουργία QUAD κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγής για το συγκεκριµένο αρχείο δεν µπορείτε να επιλέξετε 
την απεικόνιση ενός µόνο καναλιού στην οθόνη. 
 
4 Συµβατοί σκληροί δίσκοι 
 
Ο σκληρός δίσκος θα πρέπει να εγκατασταθεί στη συσκευή. Ο σκληρός δίσκος µπορεί να έχει 
χωρητικότητα από 40 έως 500GB. Όταν λειτουργήσει η συσκευή, αφού προηγουµένως έχετε 
εγκαταστήσει ένα σκληρό δίσκο, θα ξεκινήσει αυτόµατα η λειτουργία φορµά. Ο 
κατασκευαστής έχει δοκιµάσει την οµαλή λειτουργία της συσκευής µε τους ακόλουθους 
σκληρούς δίσκους. 

 
 
Ο κατασκευαστής ∆ΕΝ συνιστά τη χρήση των σκληρών δίσκων των Samsung, Western 
Digital καθώς και την σειρά DIAMOND ΜΑΧ 10 της MAXTOR. 
 
5 Έξοδος VGA 
H έξοδος VGA είναι προαιρετική. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε πως η συσκευή που έχετε 
διαθέτει έξοδο VGA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  
Αναπαραγωγή µέσω της σύνδεσης USB. 
 
I. Σύντοµη γνωριµία και απαιτήσεις του συστήµατος. 
 
Α. Εισαγωγή 
Μέσω του λογισµικού YA Viewer 4  και µιας σύνδεσης USB µπορείτε να βλέπετε τα αρχεία 
εικόνας που έχουν αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο της συσκευής DVR στην οθόνη ενός PC. 
Όταν το DVR συνδεθεί µε ένα PC το DVR θα σταµατήσει αυτόµατα τη λειτουργία εγγραφής 
και η ένδειξη USB ►►► PC θα εµφανιστεί στην οθόνη που είναι συνδεδεµένη στο DVR.  
To λογισµικό YA Viewer 4 που πρέπει να έχει εγκατασταθεί στο PC αυτόµατα αναγνωρίζει το 
σκληρό δίσκο του DVR και µπορεί να απεικονίσει αρχεία εικόνας που έχουν αποθηκευτεί σε 
αυτόν.  
 
Το λογισµικό YA Viewer 4 αποτελείται από δύο υποπρογράµµατα αυτά είναι: 
View & Backup  το οποίο µπορεί να απεικονίσει και να αντιγράψει άµεσα τα αρχεία εικόνας 
που έχουν εγγραφεί στο σκληρό δίσκο του DVR. 
Και το MYS File Player το οποίο µπορεί να αναπαράξει εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στο 
σκληρό δίσκο του PC. 
 
B. Απαιτήσεις του συστήµατος 
Microsoft Windows 2000 ή µεταγενέστερα (XP , 2003) 
CPU 1GHz ή µεγαλύτερη 
RAM 256Mbyte ή µεγαλύτερη 
DirectX 7.0 ή µεταγενέστερο. 
 
C. Εγκατάσταση 
Συνδέστε, µέσω κατάλληλου καλωδίου, την θύρα USB του DVR µε την αντίστοιχη θύρα του 
PC σας.  
 
Το DVR πρέπει αυτόµατα να µεταβεί σε λειτουργία σύνδεσης µέσω θύρας USB (USB to PC).  
Αν τερµατιστεί η σύνδεση το DVR  θα επανεκκινήσει αυτόµατα.  
 
Το PC θα αναγνωρίσει το σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστηµένος στο DVR. Προσοχή αν το 
λειτουργικό σύστηµα του PC ζητά να προσαρµόσει το σκληρό δίσκο στις απαιτήσεις του 
(Initializing) ακυρώστε αµέσως αυτή την ενέργεια. Σε αντίθετη περίπτωση όλα τα δεδοµένα 
που είναι αποθηκευµένα στο σκληρό δίσκο του DVR θα σβηστούν. 
 
Εγκατάσταση λογισµικού 
Βεβαιωθείτε πως το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή σας είναι Windows 2000 ή 
µεταγενέστερο. Σε διαφορετική περίπτωση το λογισµικό δεν θα λειτουργεί σωστά. 
Η εφαρµογή είναι απλά ένα εκτελέσιµο αρχείο. Μπορείτε να το αντιγράψετε από το CD που 
συνοδεύει το  DVR σε οποιοδήποτε κατάλογο έχετε δηµιουργήσει για αυτό το λόγο στο PC 
σας. 
 
II. Απεικόνιση και αποθήκευση αρχείων 
Α. Ενεργοποίηση λογισµικού 
Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο τύπου .exe. Μόλις ενεργοποιηθεί το πρόγραµµα αναγνωρίζει το 
σκληρό δίσκο που είναι εγκατεστηµένος στο PC σας και αναζητά άλλους σκληρού δίσκους 
που είναι συνδεδεµένη µε το PC. Αυτή η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει έως και 1 λεπτό. 
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Β. Επικοινωνία µε το χρήστη 
 
Το παράθυρο µέσω του οποίου το λογισµικό YA Viewer 4 επικοινωνεί µε το χρήστη του έχει 
την παρακάτω µορφή 
 

 
 
C. Λειτουργίες 
 
I. Κουµπί επιλογής σκληρού δίσκου 
Από τη στιγµή που η εφαρµογή ανιχνεύει έναν ή περισσότερους σκληρούς δίσκους, αυτόµατα 
επιλέγει τον πρώτο. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σκληρό όµως δεν µπορείτε να 
επιλέξετε δίσκους που έχουν µορφοποιηθεί για λειτουργία σε Windows. 
 
II. Ένδειξη Περιοχής έγκυρων αρχείων εικόνας 
Από τη στιγµή που έχετε επιλέξει το σκληρό δίσκο του DVR η εφαρµογή ανιχνεύει το δίσκο 
και εντοπίζει τη περιοχή που υπάρχουν τα καταγεγραµµένα αρχεία εικόνας. Αυτή η περιοχή 
µαρκάρεται µε πράσινο µέσα στη µπάρα ένδειξης της περιοχής εγκύρων αρχείων εικόνας.  
 

Κουµπί επιλογής σκληρού δίσκου 

Συρόµενο κουµπί µεγέθυνσης της εικόνας 

Ένδειξη Περιοχής έγκυρων αρχείων εικόνας 

Κουµπιά ελέγχου κίνησης και αναπαραγωγής 
 

Επιλογή καναλιού 

Κουµπιά παγώµατος εικόνας, αποθήκευσης 
εικόνας και αντιγραφής αρχείου εικόνας 
 

Έλεγχος ηχητικής έντασης 

Ενδείξεις σχετικές µε το αναπαραγόµενο 
αρχείο 
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III. Συρόµενο κουµπί µεγέθυνσης της εικόνας 
Αν η περιοχή έγκυρων αρχείων είναι πολύ µικρή µπορεί να αντιµετωπίσετε δυσκολία να 
πλοηγηθείτε µέσα σε αυτή. Σε αυτή τη περίπτωση µπορείτε να µεγεθύνετε αυτή τη περιοχή 
κάνοντας κλικ σε αυτό το κουµπί. 
 
IV. Αναπαραγωγή 
Όταν ανιχνευθεί ο σκληρός δίσκος η εφαρµογή αυτόµατα απεικονίζει το πρώτο (χρονικά) 
αρχείο εικόνας που έχει καταγραφεί σε αυτόν. Στη συνέχεια µπορείτε να δείτε οποιοδήποτε 
αρχείο µέσα στην περιοχή του σκληρού δίσκου.  
 
V. Επιλογή καναλιού 
Η εργοστασιακή επιλογή είναι η απεικόνιση όλων των καναλιών (αν στο αρχείο είναι 
καταγεγραµµένα και τα 4 κανάλια) ταυτόχρονα. Αν θέλετε να δείτε µόνο ένα κανάλι ή να 
µεγεθύνετε την εικόνα ενός καναλιού πιέστε το αντίστοιχο κουµπί επιλογής. 
 
VI. Κουµπί αποθήκευσης εικόνας 
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε στο PC την εικόνα που εµφανίζεται στην οθόνη εκείνη τη στιγµή 
πατήστε το κουµπί που έχει σαν σύµβολο τη φωτογραφική µηχανή. Η εικόνα θα αποθηκευτεί 
σαν αρχείο .ΒΜΡ. 
 
VII. Κουµπί αποθήκευσης αρχείου κινούµενη εικόνας 
Για να αποθηκεύσετε στο PC σας το αρχείο κινούµενης εικόνας που εµφανίζεται εκείνη τη 
στιγµή πατήστε το κουµπί µε την ένδειξη του κόκκινου κύκλου. Στη συνέχεια θα εγγραφεί στο 
PC το αρχείο κινούµενης εικόνας που αναπαράγεται εκείνη τη στιγµή και θα αποθηκευτεί σαν 
ένα αρχείο τύπου .MYS. Αυτός ο τύπος αρχείου έχει δηµιουργηθεί από την Vineyard 
Technologies και µπορεί να αναπαραχθεί µόνο µέσω λογισµικού που υποστηρίζει αυτό το 
τύπο αρχείου. 
 
VIII. Αναπαραγωγή ενός αρχείου που έχει αποθηκευτεί στο PC 
Πατώντας το κουµπί που έχει σαν σύµβολο τη τηλεόραση µπορείτε να αναπαράξετε ή 
απεικονίσετε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί από το DVR στο PC σας. 
 
IX. Έλεγχος ηχητικής έντασης 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο κάνοντας κλικ στο κουµπί MUTE. 
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ηχητική ένταση σύροντας το ρυθµιστικό της έντασης του ήχου µε 
το ποντίκι. (Οι λειτουργίες ήχου δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα µοντέλα). 
 
X. Άµεση πρόσβαση 
Αν έχετε αποθηκεύσει ένα αρχείο κινούµενης εικόνας που έχει µεγάλη διάρκεια ή είναι 
δύσκολο να βρείτε µια συγκεκριµένη σκηνή ή αν έχετε εντοπίσει µια σκηνή που θέλετε να 
δείξετε αργότερα στην αστυνοµία τότε αν θυµάστε τον αριθµό στο πλαίσιο άµεσης 
πρόσβασης µπορείτε να πάτε άµεσα στη σκηνή που θέλετε εισάγοντας το νούµερο που 
αντιστοιχούσε στη συγκεκριµένη σκηνή και κάνοντας, στη συνέχεια,  κλικ στο κουµπί GO που 
υπάρχει δίπλα στο πλαίσιο άµεσης πρόσβασης. 
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Πρόγραµµα αναπαραγωγής αρχείων .MYS 
Το παράθυρο µέσω του οποίου επικοινωνεί το λογισµικό YA Viewer 4 όταν έχετε επιλέξει την 
λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων .MYS έχει την παρακάτω µορφή 
 
 

 
 
I. Άνοιγµα αρχείου 
Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο τύπου .ΜΥS κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το φάκελο. 
 
II. Αναπαραγωγή 
Από τη στιγµή που έχετε επιλέξει το σκληρό δίσκο το πρόγραµµα αυτόµατα θα δείξει την 
πρώτη (χρονικά) σκηνή που έχει καταγραφεί. Στη συνέχεια µπορείτε να περιηγηθείτε σε 
οποιοδήποτε αρχείο τύπου .MYS 
 

Πληροφορίες σχετικά µε το αρχείο 

Αναπαραγωγή 

Παράθυρο επιλογής αρχείου 
τύπου .ΜΥS 

Πληροφορίες σχετικά µε το αρχείο 
 

Κουµπιά ελέγχου κίνησης και αναπαραγωγής 
 

Επιλογή καναλιού 

Έλεγχος ηχητικής έντασης 

Αποθήκευση εικόνας 

Άνοιγµα φακέλου 
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III. Επιλογή καναλιού 
Από το κατασκευαστή το πρόγραµµα είναι ρυθµισµένο ώστε να απεικονίζονται όλα τα 
κανάλια ταυτόχρονα. Αν θέλετε να εµφανίζεται µόνο ένα κανάλι σε ολόκληρη την οθόνη 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά επιλογής καναλιών. 
 
IV. Αποθήκευση στο σκληρό του PC της τρέχουσας εικόνας 
Για να αποθηκεύσετε µια εικόνα κάντε κλικ στο κουµπί που έχει το εικονίδιο της 
φωτογραφικής µηχανής. Η εικόνα θα αποθηκευτεί σαν αρχείο BMP. 
 
V. Έλεγχος ηχητικής έντασης 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο κάνοντας κλικ στο κουµπί MUTE. 
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ηχητική ένταση σύροντας το ρυθµιστικό της έντασης του ήχου µε 
το ποντίκι. (Οι λειτουργίες ήχου δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα µοντέλα). 
 
VI. Μπάρα θέσης εικόνας 
Μέσω αυτού του εικονιδίου µπορείτε να κινήσετε άµεσα την εικόνα. 
 
VII. Πληροφορίες σχετικά µε το αρχείο 
Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται το όνοµα του αρχείου, ο τρόπος που έχει αποθηκευτεί, το 
µέγεθος του αρχείου και το συνολικό µέγεθος του αρχείου (σε πλαίσια) και η παρούσα θέση 
κατά την αναπαραγωγή του αρχείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Α. Το παράθυρο µέσω του οποίου µπορείτε να ρυθµίσετε τις παραµέτρους του 
προγράµµατος είναι το παρακάτω: 
 

 
 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Επιλογή συστήµατος PAL /  SECAM 
Επιλέγετε την αρχική ρύθµιση συστήµατος χρωµατικής κωδικοποίησης. Επιλέξτε το σύστηµα 
χρωµατικής κωδικοποίησης τόσο για το λογισµικό HDD PC VIEWER και για το λογισµικό 
MYS PLAYER. 
 
Αλλαγή φακέλου αποθήκευσης αρχείων 
Μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκεύονται οι εικόνες-αρχεία τύπου .ΒΜΡ 
 
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος Ι 
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος όταν πρόκειται να κλείσει η 
εφαρµογή. 
 
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος ΙΙ 
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος όταν η εφαρµογή ανιχνεύει 
µια συσκευή γραφικών που δεν υποστηρίζει µετατροπή χρωµάτων από YUV σε RGB 
 
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος ΙΙΙ 
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος όταν η εφαρµογή ανιχνεύει 
µη έγκυρα αρχεία εικόνας στο σκληρό δίσκο. 
 

Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος Ι  

Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος Ι Ι 

Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση προειδοποιητικού µηνύµατος ΙΙΙ 

Αλλαγή φακέλου αποθήκευσης αρχείων

Επιλογή συστήµατος PAL / SECAM
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σύστηµα κωδικοποίησης χρώµατος 
εικόνας 

NTSC PAL 

Ανάλυση σε απεικόνιση 720 Χ 480  720 Χ 576 
Ανάλυση σε εγγραφή 640 Χ 224 640 Χ 272 
Είσοδοι βίντεο BNC X 4 
Έξοδοι βίντεο BNC X 1 
Απεικόνιση σε πλαίσια 4Χ30 πλαίσια/sec 4Χ25 πλαίσια/sec 
Ρυθµός ανανέωσης πλαισίων σε 
απεικόνιση 
QUAD 

Μέγιστο 30fps Μέγιστο 25fps 

Ρυθµός ανανέωσης πλαισίων σε 
απεικόνιση 
MUX 

Μέγιστο 30 / 4fps Μέγιστο 25 / 4 fps 

Μέσω αποθήκευσης 1 Σκληρός δίσκος IDE 
Φορµά εικόνας Μ-JPEG 
 
 
Λόγος συµπίεσης 

LOW: 8Kb/πλαίσιο 
MEDIUM: 10Kb/πλαίσιο 
HIGH: 15Kb/πλαίσιο 
BEST: 20Kb/πλαίσιο 

Τρόποι ενεργοποίησης εγγραφής Manual / Alarm / Schedule 
Ταχύτητα αναπαραγωγής Γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός Χ 4, Χ8, Χ16 

Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω Χ16 
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 

Ρυθµίσεις εικόνας Φωτεινότητα / Αντίθεση / Χρωµατική απόχρωση 
Ενδείξεις επί της οθόνης / Ρυθµίσεις ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ / MENU 
Κωδικός ασφαλείας 1/ για την επιβεβαίωση διαδικασίας φορµά στο 

σκληρό δίσκο. 
Λίστα συµβάντων 63 αρχεία το µέγιστο 
Ανίχνευση κίνησης ΝΑΙ 
Βοµβητής ΝΑΙ 
Ειδοποίησης απώλειας σήµατος 
βίντεο 

ΝΑΙ 

Κλείδωµα λειτουργιών ΝΑΙ 
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 
∆υνατότητα µεταγραφής αρχείων ΝΑΙ µέσω θύρας USB 
Έξοδος VGA NAI 
Τάση τροφοδοσίας 12V DC / 3A 
∆ιαστάσεις (Π x Υ x Β) 218 x 44 x 202 (mm) 
Θερµοκρασία λειτουργίας 0-45o C 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
H µέγιστη διάρκεια εγγραφής σχετίζεται τόσο µε το ρυθµό ανανέωσης πλαισίων όσο και µε 
την ποιότητα εγγραφής. Στους ακόλουθους πίνακες αναφέρεται η µέγιστη διάρκεια της 
εγγραφής σε σχέση µε τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου, τη ποιότητα εγγραφής 
(RECORDING  QUALITY) και του ρυθµού ανανέωσης πλαισίων (FS).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 
 
1. Aφαιρέστε τις βίδες που υπάρχουν στο κάλυµµα του DVR (συνολικά 8 βίδες όπως 
επισηµαίνονται µε τα βέλη) 
 

 
 
 
2. Εγκαταστήστε το σκληρό δίσκο και συνδέστε τον µε τη φίσα τροφοδοσίας του καθώς και 
µε τη καλωδιοταινία (διαύλου IDE) µεταφοράς των δεδοµένων όπως φαίνεται στην εικόνα που 
ακολουθεί 
 

 
 



 26

3. Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και χρησιµοποιήστε τις 4 βίδες που θα βρείτε στο 
σακουλάκι µε τα αξεσουάρ προκειµένου να στερεώσετε το σκληρό δίσκο στο σασί της 
συσκευής όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα 

 
 
4. Μετά την εγκατάσταση του σκληρού δίσκου (βεβαιωθείτε πως έχουν γίνει σωστά οι 
συνδέσεις) ενεργοποιήστε το DVR. Στην οθόνη θα εµφανιστούν πληροφορίες σχετικά µε το 
σκληρό δίσκο. Όταν µέσω των ενδείξεων επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία του σκληρού 
δίσκου απενεργοποιήστε το DVR,  αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία του και 
εγκαταστήστε πάλι το καπάκι της συσκευής. 
 
Προσοχή 
• Πρέπει να καθορίσετε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του σκληρού δίσκου (MASTER) 
• Βεβαιωθείτε πως έχετε αποσυνδέσει το τροφοδοτικό από την συσκευή πριν συνδέσετε το 
σκληρό δίσκο. 
• Τόσο το καλώδιο τροφοδοσίας όσο και το καλώδιο του διαύλου IDE πρέπει να συνδεθούν 
σωστά. 
• Η ψύξη του σκληρού δίσκου βασίζεται στο σασί του DVR. Για αυτό βεβαιωθείτε πως έχετε 
βιδώσει σωστά το σκληρό δίσκο στο σασί του DVR. 
 


