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Σύστημα επεξεργασίας και μεταγωγής έγχρωμης εικόνας 
τεσσάρων καναλιών

Δυνατότητες
 Ενσωματωμένο σύστημα πανοραμικής σάρωσης με εύρος 180ο. Μπορεί,
είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα να καθορίζει το εύρος της περιοχής σάρωσης 
(γωνία παρακολούθησης από 0ο έως 180ο ).
 Παρέχει τάση τροφοδοσίας, στις συνδεδεμένες με αυτό κάμερες.
 Τέσσερεις τρόποι απεικόνισης της εικόνας, από τις συνδεδεμένες κάμερες 
(QUAD, Picture in Picture, απεικόνιση μόνο ενός καναλιού, διαδοχική 
απεικόνιση όλων των καναλιών).
 Τέσσερεις είσοδοι σήματος βίντεο.
 Σήμα £συναγερμού¤ σε περίπτωση απώλειας του σήματος της εικόνας.
 Σύστημα ανίχνευσης της κίνησης.
 Δυνατότητα σήματος συναγερμού όταν ενεργοποιούνται οι αισθητήρες 
κίνησης.
 Συμβατό με τα συστήματα NTSC και PAL.
 Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου παραμονής της εικόνας (του κάθε 
καναλιού) στην οθόνη.
 Δυνατότητα ρύθμισης των λειτουργικών παραμέτρων.
 Λειτουργίες £παγώματος¤ και μεγέθυνσης της εικόνας.
 Εμφάνιση πληροφοριών ώρας και ημερομηνίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση εισόδου : DC 24V / 1A.
Είσοδοι βίντεο: 4 BNC
Έξοδοι βίντεο: 2 BNC (75Ω/1V p-p)

1SCART (75Ω / 1V p-p)
Κατανάλωση: 23.5W
Ενδεικτικά καναλιών: LED
Χρονικό διάστημα εναλλαγής εικόνων: Ρυθμιζόμενο από 1 έως 99 sec
Απόσταση ελέγχου (καμερών): 0 έως 300 μέτρα
Διαστάσεις: 235 x 177 x 67 mm
Βάρος: 815gr
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Χειριστήρια & ενδεικτικά της πρόσοψης

1. Ενδεικτικό λειτουργίας
2. Διακόπτης λειτουργίας
3. Κουμπί ελέγχου για το CH 1 / UP
(Κίνηση προς τα πάνω)
4. Κουμπί ελέγχου για το CH 2 / 
DOWN (Κίνηση προς τα κάτω)
5. Κουμπί ελέγχου για το CH 3 / +
6. Κουμπί ελέγχου για το CH 4 / -
7-10. Ενδεικτικά για τα CH1- CH4
11. Κουμπί MENU / ESC
ενεργοποίησης – εξόδου από το 
μενού

12. Κουμπί ενεργοποίησης των 
λειτουργιών  QUAD/ZOOM
13. Κουμπί ενεργοποίησης των 
λειτουργιών AUTO / PIP
14. Κουμπί ενεργοποίησης των
λειτουργιών FRZ / PLAY
15. Ενδεικτικό των λειτουργιών μενού
16. Ενδεικτικό των λειτουργιών
QUAD/ZOOM
17. Ενδεικτικό των λειτουργιών 
AUTO / PIP
18. Ενδεικτικό των λειτουργιών FRZ / 
PLAY

19-22. Διακόπτες επιλογής λειτουργίας AUTO / MANUAL για τα κανάλια CH1-
CH4
23-26. Ενδεικτικά led για τις λειτουργίες AUTO / MANUAL για τα κανάλια 
CH1- CH4
27-30. Κουμπιά ελέγχου πανοραμικής κάμερας για τα κανάλια CH1- CH4

Ακροδέκτες σύνδεσης (πίσω όψη)

31. Είσοδος τροφοδοσίας
32-35. Τροφοδοσία για τις κάμερες των καναλιών CH1-CH4
36. Έξοδος εικόνας τύπου SCART
37. Έξοδος εικόνας τύπου BNC (για σύνδεση με οθόνη)
38-41. Είσοδοι σήματος εικόνας από τις κάμερες των καναλιών CH1-CH4
42-45. Διακόπτες ενεργοποίησης του συναγερμού από τα αισθητήρια κίνησης
46. Έξοδος εικόνας τύπου BNC (για σύνδεση με συσκευή καταγραφής του 
σήματος εικόνας)
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Σύνδεση της συσκευής
1. Εγκαταστήστε πρώτα τις κάμερες στις θέσεις που επιθυμείτε. Συνδέστε τις 
κάμερες με την συσκευή μέσω καλωδίου τηλεφωνικού τύπου 6 αγωγών 
(100m <10Ω).
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο μεταφοράς βίντεο σήματος που θα βρείτε στη 
συσκευασία για να συνδέσετε την οθόνη με την αντίστοιχη έξοδο της 
συσκευής.
3. Συνδέστε τον ακροδέκτη του τροφοδοτικού στην αντίστοιχη είσοδο της 
συσκευής και στην συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό με μια πρίζα της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συνδέσετε τις πανοραμικές κάμερες - με ενσωματωμένα
πυροηλεκτρικά αισθητήρια κίνησης - με την συσκευή πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε καλώδιο 6 αγωγών (τηλεφωνικού τύπου με αντίσταση 
αγωγού μικρότερη από 10Ω / 100 μέτρα) ενώ η σύνδεση στους ακροδέκτες 
πρέπει να γίνει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. Βεβαιωθείτε 
πως οι συνδέσεις γίνονται σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα, σε 
διαφορετική περίπτωση οι κάμερες δεν θα λειτουργούν.

Ακροδέκτης που υπάρχει στην 
κάμερα
a.b Τροφοδοσίας +
c. Ακροδέκτης συναγερμού του 
αισθητηρίου κίνησης
d. Ακροδέκτης ελέγχου πανοραμικής 
λειτουργίας
e.f Τροφοδοσία –

Ακροδέκτης που υπάρχει στο 
πίσω μέρος της συσκευής
a.b Τροφοδοσίας +
c. Ακροδέκτης συναγερμού του 
αισθητηρίου κίνησης
d. Ακροδέκτης ελέγχου πανοραμικής 
λειτουργίας
e.f Τροφοδοσία  –
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Λειτουργία
Ενεργοποιήστε τη συσκευή από το διακόπτη της, μετά από 2 δευτερόλεπτα 
στην συνδεδεμένη οθόνη θα εμφανιστεί η εικόνα που λαμβάνουν οι κάμερες. 
Οι κάμερες θα βρίσκονται σε λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης και τα 
αντίστοιχα ενδεικτικά θα είναι αναμμένα.

1. Αυτόματη ανίχνευση και χειροκίνητες ρυθμίσεις
Αυτή η συσκευή παρέχει δύο τρόπους ρύθμισης της λειτουργίας πανοραμικής 
επιτήρησης (ρύθμιση της γωνίας επιτήρησης από 0 έως 180ο ): Αυτόματη 
σάρωση (Auto scanning) και χειροκίνητη σάρωση (manual).

1.1 Αυτόματη σάρωση
Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και απεικονίζεται εικόνα και από τις 
τέσσερεις κάμερες στην οθόνη (QUAD mode) και οι τέσσερεις κάμερες 
σαρώνουν αυτόματα (στον οριζόντιο άξονα) την περιοχή που επιτηρούν.

1.2 Χειροκίνητη ρύθμιση
Πιέστε το διακόπτη Auto / Manual οποιουδήποτε καναλιού, το αντίστοιχο 
ενδεικτικό θα σβήσει. Τότε μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη περιοχή 
επιτήρησης, της αντίστοιχης κάμερας, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου 
της πανοραμικής λειτουργίας. Πιέζοντας ξανά το κουμπί Auto / Manual η 
κάμερα του συγκεκριμένου καναλιού επανέρχεται σε αυτόματη λειτουργία 
σάρωσης.

2. Αλλαγή του τρόπου απεικόνισης

2.1 Απεικόνιση εικόνας ταυτόχρονα και από τα 4 κανάλια (QUAD MODE)
Αυτή η συσκευή έχει σαν προεπιλεγμένη λειτουργία την απεικόνιση και των 
τεσσάρων καναλιών στην οθόνη. Όταν έχετε επιλέξει έναν άλλο τρόπο 
απεικόνισης πιέστε το κουμπί QUAD/ZOOM για να επανέλθει στην 
ταυτόχρονη απεικόνιση και των τεσσάρων καναλιών στην οθόνη.

2.2 Απεικόνιση ενός καναλιού (SINGLE MODE)
Όταν η συσκευή απεικονίζει και τα 4 κανάλια ή διαδοχικά τα απεικονίζει στη 
σειρά πιέζοντας το κουμπί CHANNEL του καναλιού που επιθυμείτε η εικόνα 
από αυτό το κανάλι θα εμφανιστεί σε ολόκληρη την οθόνη και το ενδεικτικό 
του αντίστοιχου καναλιού θα ανάψει. Πιέστε το κουμπί QUAD/ZOOM και η 
συσκευή θα επιστρέψει σε ταυτόχρονη απεικόνιση και των 4 καναλιών.

2.3 Απεικόνιση εικόνας μέσα σε εικόνα ( PICTURE IN PICTURE MODE)
Πιέστε το κουμπί AUTO / PIP για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα
για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία απεικόνισης PIP. H κύρια εικόνα θα είναι 
αυτή του καναλιού 1 (CH1) ενώ η ένθετη εικόνα θα είναι αυτή του καναλιού 2 
(CH2).
Σε αυτή τη κατάσταση λειτουργίας η ένδειξη CHANNEL 1 θα αναβοσβήνει 
στην οθόνη. Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι της κύριας εικόνας πιέζοντας τα 
κουμπιά CH 1 / UP & CH 2 / DOWN. Πιέζοντας ξανά το κουμπί AUTO / PIP
μπορείτε να αλλάξετε και το κανάλι που απεικονίζεται στην ένθετη εικόνα 
χρησιμοποιώντας ξανά τα κουμπιά CH 1 / UP &  CH 2 / DOWN. Πιέστε ξανά 
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το κουμπί AUTO / PIP για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ώστε η συσκευή 
να επανέλθει σε κατάσταση κανονικής απεικόνισης των καναλιών (QUAD).

2.4 Διαδοχική απεικόνιση των τεσσάρων καναλιών (AUTO SEQUENCE
MODE)
Ενώ η συσκευή λειτουργεί απεικονίζοντας ταυτόχρονα εικόνα και από τα 4 
κανάλια πιέστε το κουμπί AUTO / PIP για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
διαδοχικής απεικόνισης. Όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί θα 
προβάλλονται στην οθόνη διαδοχικά οι εικόνες από τα κανάλια 1,2,3, και 4 
καθώς και η εικόνα από τα 4 κανάλια ταυτόχρονα (διαδοχικές εναλλαγές). Ο 
χρόνος που κάθε κανάλι θα παραμένει στην οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί από 1 
έως 99 δευτερόλεπτα. Πιέστε το κουμπί  AUTO / PIP για να σταματήσει η 
διαδοχική απεικόνιση των καναλιών και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί 
QUAD/ZOOM για να εμφανίζεται στην οθόνη, ταυτόχρονα, η εικόνα και από 
τα 4 κανάλια.

3. Λειτουργία παγώματος της εικόνας (FREEZE)
H λειτουργία παγώματος της εικόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν 
προβάλλεται η εικόνα από ένα κανάλι σε ολόκληρη την οθόνη (απεικόνιση 
SINGLE MODE). Ενώ εμφανίζεται η εικόνα σε όλη την οθόνη πιέστε το 
κουμπί FRZ/DISPLAY για να παγώσετε την εικόνα. Για να επανέλθει η 
συσκευή σε κανονική λειτουργία απεικόνισης πιέστε ξανά το κουμπί 
FRZ/DISPLAY. Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί QUAD/ZOOM για να 
εμφανίζεται στην οθόνη ταυτόχρονα η εικόνα και από τα 4 κανάλια.

4. Λειτουργία μεγέθυνσης της εικόνας (ΖΟΟΜ)
H λειτουργία μεγέθυνσης της εικόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν 
προβάλλεται η εικόνα από ένα κανάλι σε ολόκληρη την οθόνη (απεικόνιση 
SINGLE MODE). Ενώ εμφανίζεται η εικόνα σε όλη την οθόνη, πιέστε το 
κουμπί QUAD/ZOOM για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ένα πλαίσιο θα 
εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 1 / UP , CH 2 / 
DOWN , CH 3 / + και  CH 4 / - για να κινήσετε το πλαίσιο στην περιοχή της 
εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε. Όταν έχετε επιλέξει τη περιοχή - που 
θέλετε να μεγεθύνετε - πιέστε το κουμπί QUAD/ZOOM για να μεγεθύνετε την 
εικόνα που είναι μέσα στο πλαίσιο. Για να επιστρέψετε σε λειτουργία 
κανονικής απεικόνισης πιέστε το κουμπί QUAD/ZOOM για περισσότερο από 
2 δευτερόλεπτα.

5. Ρυθμίσεις συστήματος
Πιέστε το κουμπί MENU/ESC για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων του 
συστήματος και στην συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 1 / UP , CH 2 / 
DOWN για να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε. Πιέστε το κουμπί 
MENU/ESC για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να βγείτε από την 
λειτουργία ρυθμίσεων του συστήματος.
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι λειτουργίες των κουμπιών:
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Κουμπί Περιγραφή
MENU/ESC Ενεργοποιείτε το μενού ρυθμίσεων / Σώζετε τις αλλαγές και 

βγαίνετε από το μενού
CH 1 Επιλογή μιας παραμέτρου, κίνηση προς τα πάνω και κυκλικά
CH 2 Επιλογή μιας παραμέτρου, κίνηση προς τα κάτω και κυκλικά
CH 3 Αύξηση της τιμής μιας παραμέτρου
CH 4 Μείωση της τιμής μιας παραμέτρου

5.1 Καθορισμός ονόματος καναλιού (TITLE SETUP)
Επιλέξτε TITLE SETUP από το μενού και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 1 / 
UP , CH 2 / DOWN για να επιλέξετε τους χαρακτήρες που θέλετε να 
αλλάξουν. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα CH 3 / + και  CH 4 / - για να 
αλλάξετε τους χαρακτήρες.

5.2 Ενδείξεις ώρας και ημερομηνίας (DATE / TIME)
Επιλέξτε DATE / TIME από το μενού και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 1 / 
UP , CH 2 / DOWN για να επιλέξετε τους αριθμούς που θέλετε να αλλάξουν. 
Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα CH 3 / + και  CH 4 / - για να αλλάξετε τις 
ενδείξεις ώρας και ημερομηνίας που έχετε επιλέξει.

5.3 Ρυθμίσεις εικόνας (DECODER SETUP)
Επιλέξτε DECODER SETUP από το μενού και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
CH 1 / UP , CH 2 / DOWN για να επιλέξετε τη παράμετρο εικόνας που θέλετε 
να αλλάξετε τη τιμή της (π.χ Brightness, Contrast κλπ). Στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε τα CH 3 / + και  CH 4 / - για να αλλάξετε τη τιμή της 
παραμέτρου που έχετε επιλέξει.

5.4 Ρύθμιση ευαισθησίας (SENSITIVITY)
Επιλέξτε SENSITIVITY από το μενού και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 1 / 
UP , CH 2 / DOWN για να επιλέξετε τo κανάλι του οποίου θέλετε να ρυθμίσετε 
την ευαισθησία ανίχνευσης. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα CH 3 / + και  CH
4 / - για να ρυθμίσετε την ευαισθησία (OFF, 1 έως 7).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο συναγερμός ανίχνευσης κίνησης είναι ενεργοποιημένος 
(ΟΝ) η κάμερα θα πρέπει να είναι σταθερή (η λειτουργία AUTO SCANNING
να είναι απενεργοποιημένη). Σε διαφορετική περίπτωση η συσκευή θα δίνει 
σήμα συναγερμού.

5.5 Λίστα συμβάντων (EVENT LIST)
Επιλέγοντας EVENT LIST μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα συμβάντα 
(σήματα συναγερμού) που έχει αποθηκεύσει στη μνήμη της η συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 1 / UP , CH 2 / DOWN για να ξεφυλλίσετε τη 
λίστα.

5.6 Αυτόματη εναλλαγή (AUTO SEQUENCE)
Επιλέξτε AUTO SEQUENCE και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 
CH 1 / UP , CH 2 / DOWN για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε και στη 
συνέχεια χρησιμοποιήστε τα CH 3 / + και  CH 4 / - για να ρυθμίσετε το αν η 
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εικόνα του καναλιού θα εμφανίζεται στην διαδοχική απεικόνιση. Επίσης 
μπορείτε να ρυθμίσετε και τη χρονική διάρκεια παραμονής της κάθε εικόνας.

5.7 Άλλες ρυθμίσεις (OTHER)
Επιλέγοντας OTHER εμφανίζονται τρεις επιλογές (υπομενού) αυτές είναι 
BUZZER, MIRROR & BORDER. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 1 / UP , CH
2 / DOWN για να επιλέξετε και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα CH 3 / + και  
CH 4 / - για να ρυθμίσετε τη παράμετρο που έχετε επιλέξει.

5.7.1 Βομβητής (BUZZER)
Μέσα από αυτό το υπομενού μπορείτε να ρυθμίσετε το αν θα ακούγεται 
ηχητικό σήμα συναγερμού, καθώς και τη χρονική του διάρκεια, σε περίπτωση 
απώλειας του σήματος εικόνας σε ένα κανάλι ή σε περίπτωση ενεργοποίησης 
του ανιχνευτή κίνησης. (OFF, 1-99sec).

5.7.2 Κατοπτρική απεικόνιση (MIRROR)
Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή (ΟΝ) η εικόνα στην οθόνη θα 
εμφανίζεται κατοπτρικά.

5.7.3 Πλαίσιο εικόνας (BORDER)
Μέσα από αυτό το υπομενού μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του πλαισίου 
που θα εμφανίζεται γύρω από την εικόνα. (OFF, Black, White)

5.8 Κλείδωμα κουμπιών (KEY LOCK)
Επιλέξτε KEY LOCK και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH 3 / + 
και  CH 4 / - για να ρυθμίσετε τη λειτουργία £κλειδώματος¤ των κουμπιών. Αν 
ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (ΟΝ) κανένα κουμπί της συσκευής, με 
εξαίρεση το MENU/ ESC δεν θα λειτουργεί. Για να είναι δυνατή εκ νέου η 
λειτουργία των κουμπιών απενεργοποιήστε (OFF) τη λειτουργία KEY LOCK.

6. Επιλογή συστήματος εικόνας (PAL ή SECAM)
Για να επιλέξτε PAL πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά MENU / ESC , FRZ / 
PLAY και CH2.
Για να επιλέξτε SECAM πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά MENU / ESC , FRZ / 
PLAY και CH3

7. Σήμα συναγερμού από αισθητήρες κίνησης και αισθητήρες καπνού
Όταν ανιχνευθεί κίνηση από τον αντίστοιχο αισθητήρα μιας κάμερας ή καπνός 
από αισθητήρα καπνού η συσκευή θα δώσει ένα ηχητικό σήμα συναγερμού 
και το ενδεικτικό του αντίστοιχου καναλιού θα είναι αναμμένο. Για να 
απενεργοποιήσετε το σήμα συναγερμού:
1) Πιέστε το κουμπί AUTO / MANUAL του αντίστοιχου καναλιού (19-22). Το 
ενδεικτικό θα σβήσει και ο συναγερμός θα παύσει και ο αισθητήρας κίνησης 
θα συνεχίσει να ανιχνεύει κίνηση.
2) Απενεργοποιήστε το διακόπτη PIR ALARM του αντίστοιχου καναλιού, ο 
συναγερμός θα παύσει και το αισθητήριο κίνησης θα σταματήσει να στέλνει 
σήμα συναγερμού. Για να ενεργοποιηθεί πάλι η λειτουργία συναγερμού απλά 
θέστε ξανά το διακόπτη του αντίστοιχου καναλιού σε θέση ΟΝ.
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8. Συναγερμός ανίχνευσης κίνησης
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία απεικόνισης και των τεσσάρων 
καναλιών, στην συνδεδεμένη οθόνη, αν ανιχνευθεί κίνηση σε κάποιο από τα 
κανάλια στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη M1234 και ο αριθμός του 
καναλιού – στο οποίο ανιχνεύθηκε κίνηση- θα αναβοσβήνει.

9. Συναγερμός απώλειας σήματος εικόνας
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία απεικόνισης και των τεσσάρων 
καναλιών στην συνδεδεμένη οθόνη, αν ανιχνευθεί απώλεια σήματος εικόνας 
σε κάποιο από τα κανάλια στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη L1234 και ο 
αριθμός του καναλιού –από το οποίο έχει χαθεί το σήμα εικόνας - θα 
αναβοσβήνει.

Κάμερα Πανοραμικής σάρωσης 180ο με ενσωματωμένο αισθητήρα 
κίνησης (PIR)

Χαρακτηριστικά
 Χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
 Ανθεκτική στο νερό.
 Χειροκίνητες ρυθμίσεις κλίσης και εστίασης.
 Πανοραμική σάρωση που μπορεί να ελέγχεται από το χρήστη ή να γίνεται 
αυτόματα.
 Όταν σαρώνει αυτόματα η κάμερα θα σταματά τη σάρωση, αυτόματα,
τρεις φορές. Η διάρκεια της παύσης, κάθε φορά, θα είναι 8 δευτερόλεπτα.
 Ενσωματωμένος πυροηλεκτρικός αισθητήρας κίνησης (PIR).

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση τροφοδοσίας : DC 12-15V
Κατανάλωση ενέργειας : <5W
Διαστάσεις: 182 x 141 x 148mm
Γωνία σάρωσης : 0- 120ο

Βάρος: 512gr
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Σχηματικό διάγραμμα δομής της κάμερας

1. Πλαστική βάση στερέωσης στο 
τοίχο
2. Πλαστική βάση στερέωσης
3. Καλώδιο βίντεο σήματος με 
ακροδέκτη BNC
4. Καλώδιο τηλεφωνικού τύπου
5. Περίβλημα με περιστρεφόμενη 
βάση

6. Κάμερα
7. Διάφανο εξωτερικό κάλυμμα
8. Μαύρο εσωτερικό κάλυμμα
9. Ακροδέκτης τηλεφωνικού τύπου 
(6 επαφών)
10.Φλάντζες στεγανοποίησης

Εγκατάσταση
Χρησιμοποιήστε δύο βίδες Φ3.5 x 25mm μαζί με τα αντίστοιχα ούπατ για να 
στερεώσετε την κάμερα στο επιθυμητό σημείο.

Εμβέλεια πυροηλεκτρικού (PIR) αισθητηρίου

Πλαϊνή όψη Άνω όψη
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Ρυθμίσεις
Για να ρυθμίσετε την εστίαση και την κλίση της κάθε κάμερας, πρέπει, πρώτα, 
να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία τους. Στην συνέχεια πρέπει να αφαιρέσετε 
το διάφανο εξωτερικό κάλυμμα, γυρίζοντας το αντίθετα με τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού, κρατώντας σταθερό το περίβλημα της κάμερας. Στη 
συνέχεια πρέπει να αφαιρέσετε και το εσωτερικό μαύρο κάλυμμα, στρέφοντας
το και αυτό αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, κρατώντας 
σταθερά το μαύρο δακτυλίδι συγκράτησης. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το 
τροφοδοτικό και θέστε τη συσκευή σε χειροκίνητη λειτουργία (MANUAL) 
ακολούθως μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση και τη κλίση της κάμερας ώστε 
να λαμβάνει εικόνα από τη περιοχή που θέλετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την συναρμολόγηση των δύο καλυμμάτων (διάφανο και 
μαύρο) πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην καταστρέψετε τη 
φλάντζα στεγανοποίησης της κάμερας

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους η φωτεινότητα στο χώρο 
που ελέγχει το πυροηλεκτρικό αισθητήριο δεν πρέπει να παρουσιάζει έντονες 
μεταβολές.
2) Βεβαιωθείτε πως έχετε αποσυνδέσει το τροφοδοτικό όταν συνδέετε ή 
αποσυνδέετε μια κάμερα στη συσκευή.
3) Οι κάμερες που συνοδεύουν τη συσκευή μπορεί να λειτουργούν μόνο σε 
συνεργασία με τη μονάδα επεξεργασίας εικόνας CQ PP 100.


