
MPEG 4 DVR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισμούς που 
αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για 
μελλοντική χρήση. Η φωτογραφία του εξωφύλλου μπορεί να διαφέρει από αυτή του 
πραγματικού προϊόντος.

Αποσπώμενη πρόσοψη 
που λειτουργεί και σαν 
τηλεχειριστήριο
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Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής

Το τρίγωνο με το τεθλασμένο βέλος σημαίνει την ύπαρξη, στο εσωτερικό της  
συσκευής, σημείων με υψηλή τάση, των οποίων η μόνωση δεν είναι δυνατή και  
μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

Το τρίγωνο με το θαυμαστικό εφιστά την προσοχή του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη 
σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης, στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει.

Όλες οι συσκευές του κατασκευαστή (που δεν χρησιμοποιούν μόλυβδο) είναι πλήρως 
συμμορφωμένες με την ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα RoHS πράγμα που σημαίνει πως όλες οι 
διαδικασίες παραγωγής και τα τελικά προϊόντα δεν περιέχουν μόλυβδο καθώς και όλα 
τα βλαβερά υλικά που αναφέρονται στην ντιρεκτίβα.
Το σήμα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύμφωνο με την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC
(WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήμα δηλώνει την αναγκαιότητα 
να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριμμάτων αλλά να χρησιμοποιείτε το 
σύστημα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύμφωνα με το 
νόμο.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που αφορά την ¨Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα©.

Αποποίηση ευθύνης
Η εταιρίας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να αφαιρεί μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου των οδηγιών 
χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η εταιρία δεν εγγυάται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε νομική ευθύνη ή υπαιτιότητα 
για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την χρησιμότητα αυτού του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης. Το περιεχόμενο αυτού 
του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς καμία περαιτέρω προειδοποίηση.

Δικαιώματα σχετικά με το MPEG4
Η κατασκευάστρια αυτού του προϊόντος, είναι δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν τους
αλγορίθμους συμπίεσης οπτικού σήματος MPEG 4 σε συσκευές που προορίζονται μόνο για προσωπική και μη 
εμπορική χρήση. Πιο συγκεκριμένα ο κάτοχος αυτού του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιεί τους αλγόριθμους 
MPEG4 για να κωδικοποιεί (εγγραφή) ή αποκωδικοποιεί (αναπαραγωγή) αρχεία εικόνας. Το προϊόν δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για καμία άλλη εφαρμογή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 
της πατέντας MPEG4 μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο HTTP: // WWW.MPEGLA.COM

Έκδοση
Στερεολογισμικό: 1066-1007-1013-1006-L8-6C1B
Λογισμικό: : 0030

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Να 
λειτουργείτε αυτή την συσκευή μόνο με τον τύπο τροφοδοσίας (τάσης) που αναφέρεται σαφώς στις 
οδηγίες και την ταμπέλα κοντά στον ρευματολήπτη της. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη από ζημιές 
που μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής ακόμα και αν η πιθανότητα 
καταστροφής- ζημιάς αναφέρεται στις επισημάνσεις των οδηγιών χρήσης.
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1.1 Επεξήγηση των ενδεικτικών και των κουμπιών της πρόσοψης

1.2 Πρόσοψη της συσκευής

1) Ενδεικτικά led
Tα ενδεικτικά που περιγράφονται θα φωτοβολούν όταν:

H συσκευή λειτουργεί.

Εγγράφονται ή διαβάζονται δεδομένα από το σκληρό δίσκο.

Έχει διεγερθεί κάποιο σύστημα ανίχνευσης - καταγραφής συμβάντων

Η εγγραφή, με ενεργοποίηση μέσω χρονοδιακόπτη, έχει διεγερθεί.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε το DVR πρέπει να αποσυνδέσετε την 
τροφοδοσία του.

2) Θύρα USB
Για να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αποθηκεύσετε δεδομένα σε εξωτερικό 
αποθηκευτικό μέσων ή για να αναβαθμίσετε το λογισμικό μπορείτε να συνδέσετε μια 
μνήμη flash στην θύρα USB. Πριν συνδέσετε την εξωτερική μνήμη θα πρέπει να την 
έχετε διαμορφώσει (φορμά) σαν FAT 32 χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.

Σημείωση: Μια λίστα με συμβατές μνήμες FLASH υπάρχει στο Παράρτημα 2 
“ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ USB FLASH” που υπάρχει στην σελίδα 40.

3) Περιοχή λήψης υπέρυθρων εντολών
Αν το πάνελ ελέγχου αποσπαστεί από την πρόσοψη της συσκευής, προκειμένου να 
το χρησιμοποιείτε σαν τηλεχειριστήριο, πρέπει να στοχεύετε (με το τηλεχειριστήριο) 
προς την περιοχή που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη της συσκευής 
προκειμένου να ελέγχετε τις λειτουργίες της συσκευής.
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4) (κλείδωμα) (ξεκλείδωμα)
Για να ασφαλίσετε το τηλεχειριστήριο στην υποδοχή του στην πρόσοψη του DVR

σύρετε το κουμπί ασφάλισης στην θέση κλειδώματος .
Για να μπορείτε να αποσπάσετε το τηλεχειριστήριο από την πρόσοψη του DVR

σύρετε το κουμπί ασφάλισης στην θέση ξεκλειδώματος 
Σημείωση: Εξαιτίας της διαφορετικής διαμόρφωσης των λειτουργικών κουμπιών (σε 
κάθε μοντέλο) παρακαλούμε τοποθετήστε, στο τηλεχειριστήριο, το αυτοκόλλητο με 
τις ενδείξεις, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση του.

5) ΜΕΝU
Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη MENU για να μπείτε (ή να βγείτε) στο κυρίως 
μενού της συσκευής.
Όταν έχετε μπει στο υπομενού “Advanced Setting” χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί 
για να επιβεβαιώσετε μια αλλαγή σε ρύθμιση και να επιστρέψετε στο ¨ανώτερο© 
υπομενού.

6) LIVE
Πιέστε αυτό το κουμπί για να σταματήσει η λειτουργία καταγραφής και να 
επιστρέψετε στην απεικόνιση των δεδομένων, από τις κάμερες, σε πραγματικό 
χρόνο.

1.3 Επιλογή τρόπου απεικόνισης καναλιών

Συσκευή με 16 κανάλια καταγραφής - παρακολούθησης

Επιλογή απεικόνισης τεσσάρων καναλιών
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία κανονικής απεικόνισης ή αναπαραγωγής 
πιέστε ένα από τα παρακάτω κουμπιά για να επιλέξτε την τετράδα καναλιών που θα 
εμφανίζονται στην οθόνη.

: Εμφανίζονται τα κανάλια CH1, CH2, CH5 και CH6.
: Εμφανίζονται τα κανάλια CH3, CH4, CH7 και CH8.
: Εμφανίζονται τα κανάλια CH9, CH10, CH13 και CH14.
: Εμφανίζονται τα κανάλια CH11, CH12, CH15 και CH16.

Επιλογή ενός εκ των τεσσάρων καναλιών που απεικονίζονται

Ενώ έχετε επιλέξει την απεικόνιση τεσσάρων καναλιών στην οθόνη, πιέστε ένα από 
τα ακόλουθα κουμπιά για να επιλέξετε την απεικόνιση ενός μόνο (εκ των τεσσάρων 
καναλιών).

: Εμφανίζεται στην οθόνη μόνο το πάνω αριστερό κανάλι της τετράδας.
: Εμφανίζεται στην οθόνη μόνο το πάνω δεξί κανάλι της τετράδας.
: Εμφανίζεται στην οθόνη μόνο το κάτω αριστερό κανάλι της τετράδας.
: Εμφανίζεται στην οθόνη μόνο το κάτω δεξί κανάλι της τετράδας.

Συσκευή με 8 κανάλια καταγραφής - παρακολούθησης

Επιλογή απεικόνισης καναλιών
Πιέστε ένα από τα παραπάνω κουμπιά για να επιλέξτε το κανάλι που θα 
απεικονίζεται στην οθόνη (CH1-CH8).
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Συσκευή με 4 κανάλια καταγραφής - παρακολούθησης

Επιλογή απεικόνισης καναλιών
Πιέστε ένα από τα παραπάνω κουμπιά για να επιλέξτε το κανάλι που θα 
απεικονίζεται στην οθόνη (CH1-CH4).

8) Ταυτόχρονη απεικόνιση 16/9 ή 4 καναλιών

Πιέστε ένα από αυτά τα κουμπιά για να επιλέξετε τον τρόπο απεικόνισης των 
καναλιών.

: H οθόνη χωρίζεται σε 16 τμήματα και προβάλει ισάριθμα κανάλια ( λειτουργία
διαθέσιμη στην συσκευή με 16 κανάλια).

: H οθόνη χωρίζεται σε 9 τμήματα και προβάλει ισάριθμα κανάλια (λειτουργία 
διαθέσιμη στις συσκευές με 16 ή 8 κανάλια).

: H οθόνη χωρίζεται σε 4 τμήματα και προβάλει ισάριθμα κανάλια (λειτουργία 
διαθέσιμη στη συσκευή με 8 κανάλια).

: H οθόνη χωρίζεται σε 4 τμήματα και προβάλει ισάριθμα κανάλια (λειτουργία 
διαθέσιμη στην συσκευή με 4 κανάλια).

9) Διαδοχική προβολή με τα κανάλια να προβάλλονται σε τετράδες ή 
μεμονωμένα
Πιέστε ένα από αυτά τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε την διαδοχική προβολή των 
καναλιών.

: Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την διαδοχική προβολή των 
καναλιών με την οθόνη να απεικονίζει τέσσερα κανάλια ταυτόχρονα. Πιέστε αυτό το 
κουμπί ξανά για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία.

Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την διαδοχική προβολή των 
καναλιών με την οθόνη να απεικονίζει ένα κανάλι σε κάθε διαδοχή. Πιέστε αυτό το 
κουμπί ξανά για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία.

10) Αριθμητικά κουμπιά για εισαγωγή κωδικού
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να εισάγετε των κωδικό που έχετε ορίσει για να 
έχετε πρόσβαση στον έλεγχο του DVR.

11) 
Χρησιμοποιήστε αυτά τα δύο κουμπιά για να επιλέξετε την ενεργοποίηση του ήχου 
κατά την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, ή την αναπαραγωγή ενός 
καναλιού. Η ερμηνεία των συμβόλων που εμφανίζονται στην οθόνη περιγράφονται 
στις ακόλουθες γραμμές:

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 1 Αναπαραγωγή ήχου που έχει καταγραφεί στο κανάλι 1

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 2 Αναπαραγωγή ήχου που έχει καταγραφεί στο κανάλι 2

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 3 Αναπαραγωγή ήχου που έχει καταγραφεί στο κανάλι 3

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 4  Αναπαραγωγή ήχου που έχει καταγραφεί στο κανάλι 4

Το αντίστοιχο κανάλι ήχου δεν έχει ενεργοποιηθεί
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Σημείωση: Για να παρακολουθείτε και να εγγράφετε και ηχητικό σήμα μαζί με το 
σήμα βίντεο, πρέπει να έχετε συνδέσει κάμερες με μικρόφωνα στα αντίστοιχα 
κανάλια που υποστηρίζουν και αναπαραγωγή – εγγραφή ηχητικού σήματος. 
Για τα μοντέλα με τα 16 και 8 κανάλια τα κανάλια που υποστηρίζουν ήχο είναι τα 
CH1, CH2, CH3 και CH4.
Για τα μοντέλα με τα 4 κανάλια το κανάλι που υποστηρίζει και ήχο είναι το CH1.

12) Κλείδωμα λειτουργιών
Πιέστε αυτό το κουμπί για να “κλειδώσουν” οι λειτουργίες των κουμπιών στην 
πρόσοψη του DVR (Πιέζοντας τα δεν θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες λειτουργίες)

13) Μεγέθυνση
Πιέστε αυτό το κουμπί για να μεγεθύνετε (με ψηφιακή επεξεργασία) την εικόνα του 
καναλιού που έχετε επιλέξει.

14) 
Πιέστε ένα από αυτά τα κουμπιά για να κινήσετε τον κέρσορα αντίστοιχα πάνω κάτω 
αριστερά και δεξιά.
Όταν έχετε ενεργοποιήσει το μενού της συσκευής με τα ίδια κουμπιά μπορείτε να 
κάνετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Επιλέγετε μια παράμετρο / Αλλάζετε την τιμή μιας ρύθμισης.
Πηγαίνετε στο προηγούμενο (ανώτερο) μενού ή υπομενού / Κάνετε 
μια επιλογή.

15) Επιβεβαίωση
Πιέζοντας αυτό το κουμπί επιβεβαιώνετε την εισαγωγή του κωδικού που 
πληκτρολογήσατε.
Όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού πιέστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την 
αλλαγή μιας λειτουργικής παραμέτρου και να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
υπομενού.

16) LIST (Κατάλογος συμβάντων)
Για να έχετε την δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης στα αρχεία που έχουν 
αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο της συσκευής πιέστε αυτό το κουμπί για να 
εμφανιστεί μια λίστα με τα συμβάντα που έχουν καταγραφεί από τους ακόλουθους 
τρόπους διέγερσης λειτουργίας εγγραφής:
ALARM: Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά από την διέγερση 
συναγερμού.
MANUAL: Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά από χειροκίνητη 
ενεργοποίηση της λειτουργίας εγγραφής.
ΜΟΤΙΟΝ: Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά από διέγερση του 
συστήματος ανίχνευσης κίνησης (στην επιτηρούμενη περιοχή).
SYSTEM: Κατάλογος με πληροφορίες των αρχείων που έχουν εγγραφεί αυτόματα 
από το σύστημα. Το DVR θα σώνει ένα αρχείο κάθε μια ώρα.
TIMER: Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας χρονοδιακόπτη.

17) LATEST (Τελευταίο συμβάν)
Πιέζοντας αυτό το κουμπί θα αναπαραχθεί το αρχείο που εγγράφηκε τελευταίο (το 
πιο πρόσφατο) στο σκληρό δίσκο της συσκευής.
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18) STOP
Πιέστε αυτό το κουμπί για να σταματήσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου. Η συσκευή 
θα επιστρέψει σε λειτουργία απεικόνισης πραγματικού χρόνου.

19) SLOW (Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση)
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής ενός αρχείου πιέστε αυτό το 
κουμπί για να επιβραδυνθεί η αναπαραγωγή (αργή κίνηση) κατά ³ ή 1/8.

20) 
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής ενός αρχείου πιέζοντας ένα 
από αυτά τα κουμπιά αντίστοιχα ενεργοποιούνται η γρήγορη κίνηση προς τα πίσω / 
προσωρινή παύση / γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

2.1 Το τηλεχειριστήριο
Για να αποσπάσετε τον τηλεχειριστήριο από την πρόσοψη της συσκευής σύρετε τον 

διακόπτη που το ασφαλίζει προς τα δεξιά . Εξαιτίας των διαφορετικών 
λειτουργιών που εκτελεί κάθε κουμπί (ανάλογα με το μοντέλο) σας παρακαλούμε να 
κολλήσετε, στην επιφάνεια με τα κουμπιά, το αυτοκόλλητο που είναι αντίστοιχο με το 
μοντέλο που έχετε αγοράσει.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο πρέπει να εγκαταστήσετε τις 
μπαταρίες του.
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2.2 Η πίσω όψη της συσκευής

1) ΕΙΣΟΔΟΙ CH1-CH16 (INPUTS)
Σε αυτές τις εισόδους συνδέετε πηγές σήματος βίντεο (π.χ κάμερες επιτήρησης)

Σημείωση: H συσκευή ανιχνεύει αυτόματα το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης 
που χρησιμοποιεί κάθε κάμερα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως οι κάμερες είναι 
σωστά συνδεδεμένες με το DVR και τροφοδοτούνται με τάση πριν ενεργοποιήσετε 
την συσκευή.

Σημείωση: Για να παρακολουθείτε και να εγγράφετε και ηχητικό σήμα μαζί με το 
σήμα βίντεο πρέπει να έχετε συνδέσει κάμερες με μικρόφωνα στα αντίστοιχα κανάλια 
που υποστηρίζουν και αναπαραγωγή – εγγραφή ηχητικού σήματος. 
Για τα μοντέλα με τα 16 και 8 κανάλια τα κανάλια που υποστηρίζουν ήχο είναι τα 
CH1, CH2, CH3 και CH4.
Για τα μοντέλα με τα 4 κανάλια το κανάλι που υποστηρίζει και ήχο είναι το CH1.

2) MONITOR
Σε αυτή την έξοδο της συσκευής συνδέετε μια οθόνη με είσοδο Composite

3) ΕΙΣΟΔΟΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (AUDIO IN)
Σε αυτές τις εισόδους συνδέετε τις αντίστοιχες εξόδους καμερών με ενσωματωμένο ή 
αποσπώμενο μικρόφωνο. Όταν η λειτουργία εγγραφής ενεργοποιηθεί το ηχητικό 
σήμα θα γράφεται, μαζί με το αντίστοιχο κανάλι οπτικού σήματος, στο σκληρό δίσκο 
της συσκευής.

4) Έξοδος ήχου (AUDIO OUT)
Σε αυτή την έξοδο συνδέετε την είσοδο ενός ενισχυτή ηχητικού σήματος ή ενός 
ενεργού ηχείου.

5) ΙR (Είσοδος επέκτασης τηλεχειριστηρίου)
Συνδέετε τον δέκτη ενός συστήματος επέκτασης-αναμετάδοσης των εντολών του 
τηλεχειριστηρίου.



KPD SERIES 10

6) Θύρα σύνδεσης (EXTERNAL I/O)
Συνδέστε το βύσμα τύπου 25pin D-SUB σε αυτή την θύρα. Με την βοήθεια αυτού του 
βύσματος μπορείτε να συνδέσετε στο DVR εξωτερικούς αισθητήρες, σύστημα συναγερμού, 
μια αυτόνομη σειρήνα κλπ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την σύνδεση των ακροδεκτών αυτής 
της θύρας μπορείτε να ανατρέξετε στο Παράρτημα 1.

7) LAN (Σύνδεση δικτύου)
Μέσω αυτής της θύρας συνδέετε το DVR με το τοπικό δίκτυο ή το διαδίκτυο.

8) Ενδεικτικό LINK ACT
Όταν το DVR είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο αυτό το ενδεικτικό θα είναι αναμμένο.

9) Είσοδος DC 19V
Συνδέετε τον ακροδέκτη του τροφοδοτικού που συνοδεύει την συσκευή.

10) Ανεμιστήρας
Το εξάρτημα του ανεμιστήρα είναι προαιρετικό.

3. Συνδέσεις και ρυθμίσεις (Στα παραδείγματα μας χρησιμοποιούμε την 
συσκευή 16 καναλιών)

3.1 Εγκατάσταση σκληρού δίσκου
Ο σκληρός δίσκος πρέπει να εγκατασταθεί πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Βήμα 1: Αφαιρέστε τις βίδες του πάνω καλύμματος και ανοίξτε το κάλυμμα του DVR.
Βήμα 2: Αφαιρέστε τις μπάρες στερέωσης των σκληρών δίσκων που έχουν σχήμα L. Για την 
στερέωση κάθε σκληρού δίσκου χρησιμοποιούνται δύο μπάρες.
Βήμα 3: Κολλήστε την θερμοαγώγιμη φλάντζα σιλικόνης στην βάση του DVR.
Βήμα 4: Επιλέξτε έναν από τους συμβατούς με την συσκευή σκληρό δίσκο και καθορίστε τον 
τρόπο λειτουργίας του (Master ή Slave).

Σημείωση: H θέση για την σύνδεση του δίσκου που θα είναι Master βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της συσκευής. Η θέση του σκληρού δίσκου που θα είναι slave βρίσκεται στο εμπρός 
μέρος της συσκευής.

Βήμα 5: Στερεώστε τις βάσεις στερέωσης του σκληρού δίσκου χρησιμοποιώντας τις 
κατάλληλες βίδες. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες για κάθε πλευρά.
Βήμα 6: Εγκαταστήστε τις βάσεις με το σκληρό δίσκο προσαρτημένο πάνω τους στις 
αντίστοιχες βάσεις στο εσωτερικό του DVR.
Βήμα 7: Συνδέστε τους σκληρούς δίσκους με τα καλώδια τροφοδοσίας και τον δίαυλο IDE. 
(Προσέχετε ώστε ακροδέκτες και βύσματα να αντιστοιχηθούν ακριβώς ώστε να αποφευχθεί η 
πιθανότητα λανθασμένης σύνδεσης ή καταστροφής κάποιων pin).
Για την σύνδεση του διαύλου IDE:
Συνδέστε το μπλε ακροδέκτη του δίαυλου IDE με τον δίσκο που έχετε ορίσει σαν Master.
Συνδέστε το γκρι ακροδέκτη του δίαυλου IDE με τον δίσκο που έχετε ορίσει σαν Slave.
Βήμα 8: Τοποθετήστε ξανά το καπάκι του DVR και βιδώστε τις βίδες που αφαιρέσατε στο 
βήμα 1.

Ακροδέκτες τροφοδοσίας

Διαύλος IDE
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3.2 Συνδέσεις με τις κάμερες

Οι κάμερες πρέπει να έχουν συνδεθεί και να έχουν τροφοδοτηθεί πριν το DVR
ενεργοποιηθεί. Η κάμερες πρέπει να συνδεθούν με την κατάλληλη για αυτές τάση 
τροφοδοσίας. Στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο βίντεο της κάθε κάμερας με την 
αντίστοιχη είσοδο του DVR χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο και ακροδέκτες 
BNC.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των καμερών 
πρέπει να ανατρέξτε στα δικά τους φυλλάδια οδηγιών χρήσης.

Σημείωση: Για να παρακολουθείτε και να εγγράφετε και ηχητικό σήμα μαζί με το 
σήμα βίντεο πρέπει να έχετε συνδέσει κάμερες με μικρόφωνα στα αντίστοιχα κανάλια 
που υποστηρίζουν και αναπαραγωγή – εγγραφή ηχητικού σήματος. 
Για τα μοντέλα με τα 16 και 8 κανάλια τα κανάλια που υποστηρίζουν ήχο είναι τα 
CH1, CH2, CH3 και CH4.
Για τα μοντέλα με τα 4 κανάλια το κανάλι που υποστηρίζει και ήχο είναι το CH1.

3.3 Απαιτήσεις τροφοδοσίας

Αυτή η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με την κατάλληλη τάση τροφοδοσίας 
που αναφέρεται σε ταμπέλα δίπλα στον ακροδέκτη σύνδεσης του τροφοδοτικού. 
Συνδέστε τον ακροδέκτη του τροφοδοτικού με την είσοδο DC IN στο πίσω μέρος της
συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό με μια πρίζα της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. Το ενδεικτικό Led θα φωτοβολεί σε μπλε χρώμα. Χρειάζονται 
περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιηθεί κανονικά το 
σύστημα.

3.4 Ρυθμίσεις Ημερομηνίας και ώρας

Πριν ξεκινήσετε την τακτική λειτουργία του DVR πρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια την 
ημερομηνία (DATE) και την ώρα (TIME).

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης του μενού και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας
για να περάσετε στο μενού γρήγορης εκκίνησης της συσκευής (QUICK START). Ο 
κωδικός που έχει εισαχθεί από το εργοστάσιο είναι 0000. Τοποθετήστε τον κέρσορα 

στο εικονίδιο ώστε να μπορέσετε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα (DATE), 
τη μορφή απεικόνισης των ενδείξεων ώρας και ημερομηνίας (FORMAT) και τη
λειτουργία χειμερινής – θερινής ώρας (DAYLIGHT SAVING).
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3.5 Καθορισμός κωδικού πρόσβασης

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης του μενού . Και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας
για να περάσετε στο μενού γρήγορης εκκίνησης της συσκευής. Τοποθετήστε τον 
κέρσορα στην επιλογή ADVANCE.

Έχοντας ενεργοποιήσει το υπομενού ADVANCED επιλέξτε το εικονίδιο 

(SYSTEM INFO) επιλέξτε την ένδειξη PASSWORD και πιέστε για να μπείτε στο 
υπομενού καθορισμού του κωδικού (τέσσερεις αριθμοί). Ο κωδικός που έχει 
καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι 0000.

3.6 Διάγραμμα συνδέσεων του συστήματος

Στο διάγραμμα που παρατίθεται ακολούθως φαίνονται οι συσκευές που μπορεί να 
συνδεθούν με το DVR δημιουργώντας ένα πλήρες σύστημα επιτήρησης-
παρακολούθησης- καταγραφής.
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4.1 Λειτουργία απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο

Σε αυτή τη λειτουργία στην οθόνη που είναι συνδεδεμένη με το DVR μπορεί να δείτε,
σε πραγματικό χρόνο, την εικόνα από 1, 4, 9 ή 16 κανάλια με την προϋπόθεση πως 
είναι συνδεδεμένες σωστά οι αντίστοιχες κάμερες στις εισόδους της συσκευής.

Σύμβολο Λειτουργία Σύμβολο Λειτουργία Σύμβολο Λειτουργία Σύμβολο Λειτουργία
Κλείδωμα 
λειτουργίας

Λειτουργία μη 
κλειδωμένη

Ήχος στο 
κανάλι 1

Ήχος στο 
κανάλι 2

Ήχος στο 
κανάλι 3

Ήχος στο 
κανάλι 4

Λειτουργία 
ήχου μη 
επιλεγμένη

Λειτουργία 
μεγέθυνσης

Μεγέθυνση 
μη 
επιλεγμένη

Εγγραφή μέσω 
χρονοδιακόπτη

Εντοπισμός 
κίνησης

Εγγραφή

Συναγερμός 
ενεργός

4.2 Εγγραφή
Όταν οι λειτουργίες εγγραφής και προ-συναγερμού είναι ενεργοποιημένες αυτή η 
συσκευή θα γράψει δεδομένα όγκου 8GB πάνω από παλαιότερα αρχεία που είχαν 
εγγραφεί χωρίς καμία προειδοποίηση.

1) Εικονίδιο διαρκούς εγγραφής
Όταν μια είσοδος του  DVR είναι σωστά συνδεδεμένη με μια κάμερα μπορείτε να 

δείτε το εικονίδιο στην οθόνη του συγκεκριμένου καναλιού.
2) Εικονίδια καταγραφής συμβάντων
Όταν οι λειτουργίες ανίχνευσης κίνησης και συναγερμού είναι ενεργοποιημένες και 
διεγερθούν από κάποιο συμβάν, θα εμφανιστούν στην οθόνη του καναλιού τα 

αντίστοιχα εικονίδια (κίνηση) ή (συναγερμός).

Ανίχνευση κίνησης

Αριθμός καναλιού

Ενδείξεις ώρας και 
ημερομηνίας

Ενεργές 
λειτουργίες

Εγγραφή
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3) Εγγραφή μέσω χρονοδιακόπτη
Όταν η εγγραφή μέσω χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένη στην οθόνη του 

αντίστοιχου καναλιού θα εμφανίζεται το εικονίδιο .

4.3 Αναπαραγωγή
Πιέστε το κουμπί LATEST και το DVR θα αναπαράξει το τελευταίο αρχείο που έχει 
εγγραφεί στο σκληρό του δίσκο.

Σημείωση: Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 8192 πλαίσια εικόνας σε ένα αρχείο 
ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος 
αριθμός εικόνων η αναπαραγωγή του αρχείου θα σταματήσει. Για παράδειγμα αν η 
παράμετρος IPS έχει καθορισθεί σε 30 ο χρόνος εγγραφής πρέπει να έχει καθορισθεί 
τουλάχιστον σε 273 δευτερόλεπτα (8192 πλαίσια εικόνας/ 30IPS) για να λειτουργήσει 
σωστά η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου αρχείου.

1) Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός / Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα κίνησης 
προς τα εμπρός (τέλος του αρχείου) ή προς τα πίσω (αρχή του αρχείου).
Πιέστε το κουμπί για να αυξηθεί η ταχύτητα Χ4, πιέστε δύο συνεχόμενες φορές 
το για να αυξηθεί η ταχύτητα Χ8 κλπ. Η μέγιστη ταχύτητα γρήγορης κίνησης 
προς τα εμπρός είναι Χ32.
Πιέστε το κουμπί για να αυξηθεί η ταχύτητα Χ4, πιέστε δύο συνεχόμενες φορές 
το για να αυξηθεί η ταχύτητα Χ8 κλπ. Η μέγιστη ταχύτητα γρήγορης κίνησης 
προς τα πίσω είναι Χ32.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τα στοιχεία του αρχείου που 
αναπαράγεται θα εμφανίζονται στην οθόνη.

2) Προσωρινή παύση / Κίνηση καρέ – καρέ
Πιέστε το κουμπί για να σταματήσετε προσωρινά (παγώσετε) την αναπαραγωγή.
Ενώ έχετε παγώσει την αναπαραγωγή του αρχείου:
Πιέστε το για να μεταβείτε στο επόμενο πλαίσιο εικόνας.
Πιέστε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο πλαίσιο εικόνας.

3) Σταμάτημα αναπαραγωγής (Stop)
Πιέστε το κουμπί STOP ενώ η συσκευή αναπαράγει κάποιο αρχείο. Η συσκευή θα 
επιστρέψει στην απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

4) Αργή αναπαραγωγή
Πιέστε το κουμπί SLOW για να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής στο ¼. Πιέστε 
δύο συνεχόμενες φορές το κουμπί SLOW για να μειώσετε την ταχύτητα 
αναπαραγωγής στο 1/8.

5) Αναπαραγωγή ήχου 
Χρησιμοποιήστε αυτά τα δύο κουμπιά για να επιλέξετε ήχο σε πραγματικό χρόνο ή 
την αναπαραγωγή ήχου από εγγεγραμμένο αρχείο.

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 1 Αναπαραγωγή ήχου που έχει εγγραφεί στο κανάλι 1

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 2 Αναπαραγωγή ήχου που έχει εγγραφεί στο κανάλι 2

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 3 Αναπαραγωγή ήχου που έχει εγγραφεί στο κανάλι 3

Ακρόαση ήχου που λαμβάνεται στο κανάλι 4  Αναπαραγωγή ήχου που έχει εγγραφεί στο κανάλι 4

Το αντίστοιχο κανάλι ήχου δεν έχει ενεργοποιηθεί
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4.4 “Κλείδωμα” και “ξεκλείδωμα” λειτουργιών των κουμπιών

1) Ενεργοποίηση κλειδώματος κουμπιών.

Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα των κουμπιών του 
χειριστηρίου. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το πέρας 
του οποίου η λειτουργία των κουμπιών θα κλειδώνει. Οι χρονικές επιλογές που έχετε 
είναι : Never (ποτέ) /10sec / 20sec/ 30 sec / 60 sec. Ανατρέξτε στις σελίδες που 
υπάρχει αναφορά, σχετικά με την ρύθμιση του χρονικού διαστήματος, μετά το πέρας 
του οποίου θα κλειδώνουν οι λειτουργίες των κουμπιών.

2) Απενεργοποίηση κλειδώματος κουμπιών
Εισάγετε τον κωδικό του DVR προκειμένου να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα των 
λειτουργιών.

4.5 Αναβάθμιση

Αναβάθμιση στερεολογισμικού και επιπλέον γλώσσες απεικόνισης του μενού

1) Χρησιμοποιώντας τη θύρα USB

Βήμα 1: Διαμορφώστε τη μνήμη flash που θα συνδέσετε στην θύρα USB σαν FAT
32.
Βήμα 2: Πάρτε τα αρχεία αναβάθμισης από το διανομέα της συσκευής και σώστε τα 
στη μνήμη χωρίς να αλλάξετε τα ονόματα των αρχείων.

Βήμα 3: Μέσα από το μενού SYSTEM INFO επιλέξτε UPGRADE και πιέστε 

Βήμα 4: Επιλέξτε “YES” και πιέστε ξανά το κουμπί για να επιβεβαιώσετε πως 
θέλετε να γίνει αναβάθμιση.

2) Χρησιμοποιώντας λογισμικό της AP ώστε να αναβαθμίσετε το στερεολογισμικό 
(firmware) από απόσταση.
Βήμα 1: Σώστε τα αρχεία αναβάθμισης στο PC σας χωρίς να αλλάξετε τα ονόματα 
των αρχείων.

Βήμα 2: Επιλέξτε για να εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου των βοηθητικών 

λειτουργιών. Από αυτόν τον πίνακα επιλέξτε για να ανοίξει το παράθυρο 
αναβάθμισης του λογισμικού.
Βήμα 3: Εισάγετε το όνομα χρήστη (user name) τον κωδικό την διεύθυνση IP και τον 
αριθμό θύρας επικοινωνίας του DVR.
Βήμα 4: Επιλέξτε Firmware και στη συνέχεια επιλέξτε Add για να επιλέξετε τα αρχεία 
αναβάθμισης του στερεολογισμικού του DVR.
Βήμα 5:Επιλέξτε UPGRADE FIRMWARE για να ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης.
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4.6 Αναζήτηση αρχείων – συμβάντων

1) Αναζήτηση μέσω λίστας
Πιέστε το κουμπί LIST για να εμφανιστεί ο κατάλογος με όλους τους τύπους αρχείων 
που έχουν καταγραφεί. Επιλέξτε τον κατάλογο που θέλετε να εμφανιστεί και πιέστε 

το κουμπί για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

ALARM Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά από την διέγερση 
συναγερμού

MANUAL Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά από χειροκίνητη 
ενεργοποίηση της λειτουργίας εγγραφής

ΜΟΤΙΟΝ Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά από διέγερση του 
συστήματος ανίχνευσης κίνησης (στην επιτηρούμενη περιοχή)

SYSTEM Κατάλογος με πληροφορίες των αρχείων που έχουν εγγραφεί αυτόματα 
από το σύστημα. Το DVR θα σώνει ένα αρχείο κάθε μια ώρα

TIMER Κατάλογος των αρχείων που έχουν εγγραφεί μετά την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας χρονοδιακόπτη

2) Αναζήτηση μέσω χρόνου

Έχοντας μπεί στο υπομενού (EVENT LOG) επιλέξτε με τον κέρσορα QUICK

SEARCH και πιέστε για να μπείτε στο μενού γρήγορης αναζήτησης. Μπορείτε 
να αναζητήσετε οποιοδήποτε αρχείο μέσω Έτους/Μήνα/Ημέρας/και Ώρας 
(Year/Month/Day/Hour/Min) και να αναπαράξετε άμεσα τα αρχεία που βρήκατε.

3) Αναζήτηση των καταγεγραμμένων αρχείων μέσω του λογισμικού της AP.

Επιλέξτε για να εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου των βοηθητικών λειτουργιών. Από 

αυτόν τον πίνακα επιλέξτε για να ανοίξει η σελίδα που εμφανίζει το ημερολόγιο 
εγγεγραμμένων αρχείων. Μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο τριών διαφορετικών 
τύπων εγγεγραμμένων αρχείων (User /Motion /Alarm) και πιέζοντας PLAY να 
αναπαράγεται άμεσα το αρχείο που επιλέξατε.
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5. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

5.1 Διάρθρωση του μενού

5.2 Οδηγίες λειτουργίας του μενού

Κουμπί Λειτουργία
QUICK START MENU (Μενού 
γρήγορης εκκίνησης)

Βλέπετε και αλλάζετε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων του 
μενού QUICK START
Μπαίνετε ή βγαίνετε από το μενού

Κάνετε μια επιλογή / Αλλάζετε μια ρύθμιση-παράμετρο
Πηγαίνετε στο προηγούμενο ή στο επόμενο υπομενού / 
Κάνετε μια επιλογή
Επιβεβαιώνετε την εισαγωγή του κωδικού

ADVANCED MENU
(ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)

Ενώ είστε στο μενού QUICK START μετακινείστε τον 
κέρσορα στο εικονίδιο και πιέστε το κουμπί για να 
μπείτε στο μενού προηγμένων λειτουργιών.
Μπαίνετε στο υπομενού των προηγμένων λειτουργιών.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε μια 
ρύθμιση και να μεταβείτε στο προηγούμενο υπομενού.
Μετακινήστε τον κέρσορα σε αυτό το εικονίδιο και πιέστε 

για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
Μετακινήστε τον κέρσορα σε αυτό το εικονίδιο και πιέστε 

για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα.
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6. QUICK START MENU (Μενού γρήγορης εκκίνησης)

Πιέστε το κουμπί και εισάγετε τον κωδικό προκειμένου να εμφανιστεί το μενού 
QUICK START. O κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο κατασκευής είναι 
0000. Ο χρήστης της συσκευής μπορεί να αλλάξει τον κωδικό.

6.1 Status (Λειτουργική κατάσταση)

Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις σχετικά με 
την απεικόνιση.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο εικονίδιο και θα δείτε την παρακάτω οθόνη

Οι επιλογές που μπορείτε να αλλάξετε είναι οι ακόλουθες:

1) CHANNEL STATUS
Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε (ΟΝ/OFF) την εμφάνιση του τίτλου του καναλιού.

2) EVENT STATUS
Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε (ΟΝ/OFF) την εμφάνιση του ενδεικτικού συμβόλου 
ανάλογα με τον τρόπο διέγερσης της εγγραφής.

6.2 Manual Record (Χειροκίνητη ενεργοποίηση της εγγραφής)
Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με την εγγραφή.

Κινείστε τον κέρσορα στο εικονίδιο θα δείτε την ακόλουθη οθόνη:
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Οι επιλογές που μπορείτε να αλλάξετε είναι οι ακόλουθες:

1) IMAGE SIZE (Μέγεθος εικόνας)
Επιλέγετε ένα από τα διαθέσιμα μεγέθη εικόνας: Frame, Field ή CIF

2) QUALITY (Ποιότητα)
Επιλέγετε μια από τις τέσσερεις διαθέσιμες ρυθμίσεις ποιότητας: BEST, HIGH, 
NORMAL και BASIC (ΜΕΓΙΣΤΗ / ΥΨΗΛΗ / ΚΑΝΟΝΙΚΗ/ και ΒΑΣΙΚΗ).

3) IMAGE PER SECOND (Eικόνες ανά δευτερόλεπτο)
Καθορίζετε των αριθμό των εικόνων που θα καταγράφονται ανά δευτερόλεπτο σε 
λειτουργία MANUAL RECORD (χειροκίνητης εγγραφής) σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα:

6.3 Timer (Λειτουργία χρονοδιακόπτη)

Μέσω αυτών των επιλογών του υπομενού μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές
ρυθμίσεις χρόνου για τις λειτουργίες ανίχνευσης και εγγραφής.

Τοποθετήστε τον κέρσορα στο εικονίδιο και θα δείτε την εικόνα που ακολουθεί:

Οι επιλογές που μπορείτε να αλλάξετε στο συγκεκριμένο υπομενού είναι οι 
ακόλουθες:

1) RECORD TIMER (Χρονοδιακόπτης εγγραφής)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε (ΟΝ 
/OFF) τη λειτουργία. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη πιέστε το κουμπί για 
να ανοίξετε ένα υπομενού που σας δίνει επιπλέον δυνατότητες ρυθμίσεων.
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¨Οθόνη© προγραμματισμού χρονοδιακόπτη

Στον οριζόντιο άξονα: απεικονίζονται οι ώρες (0 έως 24 ώρες): Κάθε τετράγωνο 
αντιστοιχεί σε δύο ώρες (το κάθε τετράγωνο χωρίζεται σε υποδιαιρέσεις των 30 
λεπτών).
Στον κατακόρυφο άξονα: απεικονίζονται οι ημέρες.

Λειτουργία: Μετακινείστε τον κέρσορα στην ημέρα και ώρα που θέλετε να ξεκινά η 
εγγραφή και πιέστε για να καθορίσετε το σημείο εκκίνησης (θα σημαδευτεί με 
κόκκινο χρώμα). Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ ► ▲ ▼ για να 
καθορίσετε τον χρονικό προγραμματισμό της εγγραφής. Αφού ορίσετε το χρονικό 
διάστημα πιέστε το για να δημιουργήσετε το σημείο τερματισμού της εγγραφής 
(θα σημαδευτεί με κίτρινο χρώμα) και πιέστε το κουμπί για να βγείτε από το 
υπομενού.

2) DETECTION TIMER (Χρονοδιακόπτης ανίχνευσης)
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να αλλάξετε την ρύθμιση της λειτουργίας (ON / 
OFF), όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη πιέστε το για να ανοίξετε ένα 
υπομενού που σας δίνει επιπλέον δυνατότητες ρυθμίσεων

¨Οθόνη© προγραμματισμού χρονοδιακόπτη λειτουργίας ανίχνευσης

Στον οριζόντιο άξονα: απεικονίζονται οι ώρες (0 έως 24 ώρες): Κάθε τετράγωνο 
αντιστοιχεί σε δύο ώρες (το κάθε τετράγωνο χωρίζεται σε υποδιαιρέσεις των 30 
λεπτών).
Στον κατακόρυφο άξονα: απεικονίζονται οι ημέρες.
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Λειτουργία: Μετακινείστε τον κέρσορα στην ημέρα και ώρα που θέλετε να ξεκινά η 
εγγραφή, μέσω λειτουργίας ανίχνευσης, και πιέστε για να καθορίσετε το σημείο 
εκκίνησης (θα σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα). Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά ◄ ► ▲ ▼ για να καθορίσετε τον χρονικό προγραμματισμό της εγγραφής. 
Αφού ορίσετε το χρονικό διάστημα πιέστε το για να δημιουργήσετε το σημείο 
τερματισμού της λειτουργίας εγγραφής μέσω ανίχνευσης (θα σημαδευτεί με κίτρινο 
χρώμα) και πιέστε το κουμπί για να βγείτε από το υπομενού.

Σημείωση: Η λειτουργία που περιγράφεται παραπάνω αφορά μόνο την ανίχνευση 
μέσω χρονοδιακόπτη. Για τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης (ρυθμίσεις και 
ενεργοποίηση πρέπει) να ανατρέξετε στην παράγραφο 7.1.2 στην σελίδα 24.

6.4 Date (Ημερομηνία)

Σε αυτές τις επιλογές του μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τις ενδείξεις ημερομηνίας και 
ώρας της συσκευής.

Πιέστε το κουμπί για να μπείτε στο κυρίως μενού. Κινείστε τον κέρσορα στο 

εικονίδιο , θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

Οι επιλογές που μπορείτε να αλλάξετε στο συγκεκριμένο υπομενού είναι οι 
ακόλουθες:

1) DATE (Ημερομηνία)
Ορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Η σειρά, των ενδείξεων, που έχει 
καθοριστεί από το εργοστάσιο είναι YEAR-MONTH-DATE- HOUR: MIN: SEC (Έτος-
Μήνας-Ημέρα Ώρα: Λεπτά: Δευτερόλεπτα

2) FORMAT (Μορφή απεικόνισης)
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μορφές απεικόνισης: Y-M-D / M-D-Y / D-M-Y
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3) DAYLIGHT SAVING (Λειτουργία θερινής-χειμερινής ώρας)
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία (ON / OFF) ημερήσιας εξοικονόμησης. Όταν η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη πιέστε το για να ανοίξετε ένα υπομενού που σας δίνει επιπλέον 
δυνατότητες ρυθμίσεων

Καθορίστε τον χρόνο έναρξης και λήξης της ημερήσιας περιόδου εξοικονόμησης και 
ρυθμίστε το χρόνο ημερήσιας εξοικονόμησης σε ώρες. Στο παράδειγμα που 
εμφανίζεται στην παραπάνω οθόνη για την περίοδο ημερήσιας εξοικονόμησης (που 
έχει οριστεί να αρχίζει την Κυριακή 4 Μαρτίου και τελειώνει την Κυριακή 4 
Οκτωβρίου) στην ένδειξη ώρας του συστήματος θα προστίθεται μια ώρα. Όταν έχετε 
ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις πιέστε το κουμπί και στη συνέχεια το κουμπί για να 
βγείτε από τη λειτουργία του μενού.

7. ADVANCED SETTING (ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)

Πιέστε το κουμπί για να μπείτε στο μενού γρήγορης εκκίνησης. Στη συνέχεια 
κινείστε τον κέρσορα στην ένδειξη ADVANCE για να μπείτε στο μενού προηγμένων 
λειτουργιών. Ο κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι 0000.

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη της συσκευής προκειμένου να 
γίνουν σωστά οι ρυθμίσεις που αφορούν τις προηγμένες λειτουργίες.

7.1 Advanced Configuration (Μενού ρύθμισης προηγμένων λειτουργιών)

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργικές παραμέτρους 
CAMERA/DETECTION/ALERT/NETWORK/DISPLAY.

Θέστε τον κέρσορα στο εικονίδιο και θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:
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7.1.1 Camera
Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να κάνετε προηγμένες ρυθμίσεις που αφορούν τη
λειτουργία κάθε κάμερας (για παράδειγμα μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της 
κάμερας με την οποία εμφανίζεται στο σύστημα) να ρυθμίσετε την φωτεινότητα ή το 
κορεσμό των χρωμάτων. Θέστε το κέρσορα στην ένδειξη CAMERA και πιέστε η 
ακόλουθη εικόνα θα εμφανιστεί:

H κάθε παράμετρος περιγράφεται ακολούθως. Ενώ αλλάζετε την κάθε παράμετρο 
μπορεί να προ-επισκοπείτε την επίδραση που έχει αυτή η αλλαγή στην οθόνη του 
συστήματος.

1) TITLE (Ονομασία κάμερας)
Μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία της συγκεκριμένη 
κάμερας. Από το εργοστάσιο σε αυτή την παράμετρο εμφανίζεται ο αντίστοιχος 
αριθμός καναλιού που είναι συνδεδεμένη η κάμερα.
Κινείστε τον κέρσορα στη κάμερα της οποίας το όνομα θέλετε να αλλάξετε και πιέστε

για να έχετε πρόσβαση στην οθόνη που εμφανίζονται οι χαρακτήρες. Ορίστε ένα 
νέο όνομα μέχρι έξι χαρακτήρες (γράμματα ή σύμβολα ή αριθμοί).

2) BRIG/CONT/SATU/HUE (Φωτεινότητα/Αντίθεση/Κορεσμός/Απόχρωση)
Μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους φωτεινότητας, αντίθεσης, κορεσμού και 
απόχρωσης του κάθε καναλιού. Η τιμή που έχει οριστεί από το εργοστάσιο για την 
παράμετρο της φωτεινότητας είναι 098 και για όλες τις άλλες παραμέτρους είναι 128. 
Κάθε παράμετρος μπορεί να πάρει τιμή από 0 έως 255.

3) COV (ΑΠΟΚΡΥΨΗ)
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (ΟΝ) η εικόνα του αντίστοιχου καναλιού 
δεν εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Όταν η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη η ένδειξη “COV” θα εμφανίζεται στην εικόνα του αντίστοιχου 
καναλιού.

4) REC (ΕΓΓΡΑΦΗ)
Αυτή την παράμετρο την ενεργοποιείτε (ΟΝ) αν θέλετε να είναι δυνατή η εγγραφή 
σήματος από το συγκεκριμένο κανάλι. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη 
το σύμβολο θα εμφανίζεται στο πλαίσιο του αντίστοιχου καναλιού στην οθόνη.



KPD SERIES 24

7.1.2 Detection (Ανίχνευση)
Μέσα από αυτό το υπομενού μπορείτε να καθορίσετε τις λειτουργικές παραμέτρους 
που αφορούν τις λειτουργίες ανίχνευσης.

Κινείστε τον κέρσορα στην ένδειξη DETECTION και πιέστε . Θα εμφανιστεί η 
ακόλουθη οθόνη:

Οι παράμετροι και ενδείξεις του υπομενού είναι οι ακόλουθες:

1) TITLE
Εμφανίζεται το όνομα της κάμερας που έχετε ορίσει μέσα από το υπομενού 
CAMERA.

2) DET (Ανίχνευση)
Ενεργοποιώντας (ΟΝ) αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται η λειτουργία ανίχνευσης 
κίνησης του αντίστοιχου καναλιού.

3) AREA (Περιοχή)
Υπάρχει ένας κάναβος με 16 x 12 τετράγωνα που εμφανίζεται στην εικόνα κάθε 
καναλιού. Τα τετράγωνα με ροζ χρώμα ορίζουν την περιοχή η οποία δεν ανιχνεύεται 
(η εγγραφή δεν ενεργοποιείται αν υπάρχει κίνηση) ενώ τα διάφανα τετράγωνα 
ορίζουν την περιοχή η οποία ανιχνεύεται (η εγγραφή ξεκινά αν ανιχνευθεί κίνηση).

Πιέστε το κουμπί για να καθορίσετε την περιοχή ανίχνευσης. Η εικόνα που θα 
εμφανιστεί θα είναι παρόμοια (σε δομή) με τις ακόλουθες εικόνες:
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Τα διάφανα τετραγωνίδια 
δείχνουν την περιοχή που 
θα ανιχνεύεται

Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε το ύψος της 
περιοχή ανίχνευσης

Πιέστε το για να 
επιβεβαιώσετε την περιοχή 
που θα ξεκινά η ανίχνευση,

Μπορείτε επίσης να 
ορίσετε περισσότερες από 
μία περιοχές ανίχνευσης.

Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά ◄ ► για να 
επιλέξετε το εύρος της 
περιοχή ανίχνευσης

Αν ανιχνευθεί 
οποιαδήποτε κίνηση, στις 
περιοχές που έχετε 
ορίσει, θα βλέπετε τα 
τετραγωνίδια να
αναβοσβήνουν.

4) LS (Βαθμός ευαισθησίας)
Μέσω της παραμέτρου LS καθορίζεται την ευαισθησία του ανιχνευτή που προκύπτει 
από την σύγκριση δυο διαδοχικών εικόνων. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της 
παραμέτρου τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης. Η 
μεγαλύτερη τιμή ευαισθησίας είναι 00, και η χαμηλότερη ρύθμιση ευαισθησίας είναι 
15. Η τιμή που έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο είναι 07.

5) SS (Ευαισθησία μεγέθους)
Μέσω της παραμέτρου SS καθορίζεται την ευαισθησία ανίχνευσης σε σχέση με το 
μέγεθος του αντικειμένου που ανιχνεύεται. Όσο μικρότερη είναι η τιμή της 
παραμέτρου τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία (σε σχέση με το μέγεθος του 
αντικειμένου που ανιχνεύεται) του ανιχνευτή κίνησης. Η μεγαλύτερη τιμή ευαισθησίας 
είναι 00, και η χαμηλότερη ρύθμιση ευαισθησίας είναι 15. Η τιμή που έχει ρυθμιστεί 
από το εργοστάσιο είναι 03.

Σημείωση: H καθορισμένη από το εργοστάσιο τιμή για την ρύθμιση της ευαισθησίας 
SS είναι 03. Αυτό σημαίνει ότι όταν ανιχνευτεί ένα αντικείμενο που θα καταλαμβάνει 
περισσότερα από 3 τετράγωνα στην οθόνη, το σύστημα θα διεγείρεται. Για αυτό το 
λόγο η τιμή της ρύθμισης SS θα πρέπει να είναι μικρότερη από τον αριθμό των 
τετραγώνων που έχετε καθορίσει για την περιοχή ανίχνευσης.

6) ΤS (Διάρκεια διέγερσης)
H παράμετρος TS αφορά τη διάρκεια κατά την οποία θα διεγείρεται το συγκριμένο 
κανάλι μετά την ανίχνευση του αντικειμένου. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή αυτής της 
παραμέτρους τόσο υψηλότερη θα είναι η ευαισθησία. Η υψηλότερη ρύθμιση 
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ευαισθησίας για αυτή την παράμετρο είναι 00 και η χαμηλότερη ρύθμιση ευαισθησίας 
είναι 15. Η καθορισμένη από το εργοστάσιο τιμή είναι 02.

7) RE (Ρύθμιση αναφοράς)
H τιμή αυτής της παραμέτρους αποτελεί αναφορά για τον αλγόριθμο ανίχνευσης 
κίνησης. Η τιμή που έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο είναι 10, αυτό σημαίνει 
πως το DVR θα συγκρίνει 10 συνεχόμενα πλαίσια εικόνας, λαμβάνοντας υπόψη και 
τις υπόλοιπες παραμέτρους ευαισθησίας που έχουν καθοριστεί. Όσο υψηλότερη 
είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερη, συνολικά, είναι η ευαισθησία του συστήματος 
ανίχνευσης. Η μεγαλύτερη τιμή ευαισθησίας είναι το 61.

8) ΑLARM (Συναγερμός)
Επιλέξτε μεταξύ Ν.C/N.O για τον τύπο του σήματος διέγερσης του συναγερμού. Η 
ρύθμιση που έχει καθοριστεί από το εργοστάσιο είναι OFF.

7.3.1 ALERT (Προειδοποιητικά σήματα)

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να καθορίζετε προειδοποιητικά σήματα
(συναγερμούς) για διαφορετικές λειτουργικές καταστάσεις π.χ όταν ο σκληρός δίσκος 
γεμίσει.

Τοποθετήστε τον κέρσορα στην ένδειξη ALERT και πιέστε . Η ακόλουθη οθόνη θα 
εμφανιστεί:

H κάθε παράμετρος του υπομενού περιγράφεται ακολούθως:

1) ΕΧΤ ALERT (Εξωτερικός συναγερμός)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ήχο συναγερμού (ΟΝ / OFF) όταν ο εξωτερικός 
συναγερμός διεγερθεί.

2) INT BUΖΖΕR (Εσωτερικός βομβητής)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό βομβητή του DVR
για τις ακόλουθες λειτουργίες: KEY / VLOSS / MOTION / ALARM

Σημείωση: Όταν αυτή η λειτουργική παράμετρος είναι απενεργοποιημένη (OFF) τότε 
οι λειτουργίες 3 και 6 θα είναι ανενεργές ακόμα και αν στις αντίστοιχες παραμέτρους 
έχουν οριστεί σαν ενεργές.
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3) KEY BUZER (Ηχητικό σήμα όταν πιέζετε κάποιο κουμπί)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το βομβητή -που μπορεί να 
ακούγεται -όταν πιέζετε ένα κουμπί.

4) VLOSS BUZZER (Ηχητικό σήμα όταν χάνεται το σήμα βίντεο)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το βομβητή - που μπορεί να 
ακούγεται -όταν χάνεται το σήμα βίντεο από ένα κανάλι.

5) MOTION BUZZER (Ηχητικό σήμα όταν ενεργοποιείται ο ανιχνευτής κίνησης)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το βομβητή - που μπορεί να 
ακούγεται -όταν το πρόγραμμα ανίχνευσης κίνησης ανιχνεύει κίνηση στην περιοχή 
που έχετε ορίσει.

6) ALARM BUZZER (Ηχητικό σήμα όταν ενεργοποιείται το κύκλωμα συναγερμού)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό βομβητή -που 
μπορεί να ακούγεται - όταν ενεργοποιείται οποιοδήποτε κύκλωμα συναγερμού.

7) ALARM DURATION (Διάρκεια συναγερμού)
Πιέστε το κουμπί ENTER και στη συνέχεια το + ή το – για να καθορίσετε τη διάρκεια 
του συναγερμού εγγραφής (5, 10, 20, 40 sec).

7.1.4 NETWORK (Δικτυακές ρυθμίσεις)
Σημείωση: Για την διενέργεια των ρυθμίσεων απαιτείται να είστε εξοικειωμένοι
με τις ρυθμίσεις και τα πρωτόκολλα διακομιστών & επικοινωνίας των δικτυακών 
συσκευών.

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να καθορίζετε τις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τη
δικτυακή σύνδεση της συσκευής.

Τοποθετήστε τον κέρσορα στην ένδειξη NETWORK και πιέστε . Η ακόλουθη 
οθόνη θα εμφανιστεί

H κάθε παράμετρος του υπομενού περιγράφεται ακολούθως:
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STATIC

1) NETWORK TYPE (Τύπος δικτύου)
Ορίστε τον τύπο δικτύου σαν STATIC και ορίστε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεται στο DVR.

2) NETWORK INFORMATION (IP/ GATEWAY / NETMASK) / (Πληροφορίες σχετικά 
με το δίκτυο)
Πληκτρολογήστε όλες τις αντίστοιχες πληροφορίες που έχετε προμηθευτεί από τον 
πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

3) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) (Διεύθυνση εξυπηρετητή - κύρια και 
δευτερεύουσα)
Πληκτρολογήστε την διεύθυνση IP του εξυπηρετητή (server) που σας έχει 
προμηθεύσει ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP).

4)PORT (Θύρα)
Το έγκυρο εύρος αριθμών είναι 1 έως 9999. Η ρύθμιση που έχει οριστεί από το 
εργοστάσιο είναι 80. Τυπικά η θύρα TCP που χρησιμοποιείται από HTTP είναι 80.
Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις είναι καλύτερο να αλλάζετε τον αριθμό της 
θύρας για επιπλέον ευελιξία ή ασφάλεια.

Δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί:

PPOE

1) NETWORK TYPE (Τύπος δικτύου)
Επιλέξτε τον τύπο δικτύου σαν PPPOE.

2) USER NAME / PASSWORD (Όνομα χρήστη και κωδικός)
Ορίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχει δώσει ο πάροχος διαδικτυακών 
υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

3) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) (Διεύθυνση εξυπηρετητή - κύρια και 
δευτερεύουσα)
Πληκτρολογήστε την διεύθυνση IP του εξυπηρετητή (server) που σας έχει 
προμηθεύσει ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών.
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4) PORT (Θύρα)
Το έγκυρο εύρος αριθμών είναι 1 έως 9999. Η ρύθμιση που έχει οριστεί από το 
εργοστάσιο είναι 80. Τυπικά η θύρα TCP που χρησιμοποιείται από HTTP είναι 80.
Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις είναι καλύτερο να αλλάζετε τον αριθμό της 
θύρας για επιπλέον ευελιξία ή ασφάλεια.

Δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί:

Σημείωση: Για να επιλέξετε δίκτυο τύπου PPPoE πρέπει να έχετε ένα όνομα χρήστη 
(user name) και ένα κωδικό πρόσβαση (password) από έναν πάροχο υπηρεσιών 
διαδικτύου. Επιπλέον πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό DDNS που θα αντιστοιχεί 
(κάθε φορά που συνδέεστε) την δυναμική διεύθυνση σε μια συγκεκριμένη δικτυακή 
διεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις DHCP
ακολουθήστε την διαδικασία ρυθμίσεων μέσω του ειδικού λογισμικού της AP.

DHCP

1) NETWORK TYPE (Τύπος δικτύου)
Επιλέξτε τον τύπο δικτύου σαν DHCP.

2) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) (Διεύθυνση εξυπηρετητή - κύρια και 
δευτερεύουσα)
Πληκτρολογήστε την διεύθυνση IP του εξυπηρετητή (server) που σας έχει 
προμηθεύσει ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών

3)PORT (Θύρα)
Το έγκυρο εύρος αριθμών είναι 1 έως 9999. Η ρύθμιση που έχει οριστεί από το 
εργοστάσιο είναι 80. Τυπικά η θύρα TCP που χρησιμοποιείται από HTTP είναι 80.
Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις είναι καλύτερο να αλλάζετε τον αριθμό της 
θύρας για επιπλέον ευελιξία ή ασφάλεια.
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Σημείωση: Aυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από ένα ρούτερ ή ένα 
ενσύρματο μόντεμ με δυνατότητα υποστήριξης DHCP. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις DHCP ακολουθήστε την διαδικασία ρυθμίσεων 
μέσω του ειδικού λογισμικού της AP.

7.1.5 DISPLAY (ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ)
Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να καθορίζετε τις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την 
απεικόνιση εικόνων και πληροφοριών.

Κινείστε τον κέρσορα στην επιλογή DISPLAY και πιέστε ENTER. . Η ακόλουθη 
οθόνη θα εμφανιστεί:

1) DE-INTERLACE (Aπόπλεξη πλαισίων):
Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε (ΟΝ/ΟFF) τη λειτουργία απόπλεξης πλαισίων.

Σημείωση: Αν καθορίσετε το εγγραφόμενο μέγεθος εικόνας σαν “FRAME” πρέπει να 
ενεργοποιήστε (ΟΝ) τη λειτουργία de interlace.
Αν καθορίσετε το εγγραφόμενο μέγεθος της εικόνας σαν CIF παρακαλούμε 
απενεργοποιήστε τη λειτουργία DE INTERLACE.

2) QUAD DWELL DURATION (Χρονική διάρκεια παραμονής πλήρους οθόνης με 
τέσσερα κανάλια): 
Καθορίζετε την χρονική περίοδο (ή το ρυθμό εναλλαγής) για την παραμονή μια 
τετράδας καναλιών στην οθόνη (3,5,10 ή 15 δευτερόλεπτα).

3) FULL SCREEN DWELL DURATION (Χρονική διάρκεια παραμονής πλήρους 
οθόνης)
Καθορίζετε τη χρονική διάρκεια (ή το ρυθμό εναλλαγής) για την παραμονή ενός 
καναλιού στην οθόνη (3,5,10 ή 15 δευτερόλεπτα).
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7.1.6 Record (Εγγραφή)

Κινείστε τον κέρσορα στην επιλογή RECORD και πιέστε . Η ακόλουθη οθόνη θα 
εμφανιστεί:

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να καθορίζετε τις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τις 
λειτουργίες εγγραφής.

H κάθε παράμετρος του υπομενού περιγράφεται ακολούθως:

1) MANUAL RECORD ENABLE (Χειροκίνητη ενεργοποίηση εγγραφής)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την δυνατότητα χειροκίνητης 
εγγραφής.

2) EVENT RECORD ENABLE (Εγγραφή μετά την ανίχνευση ενός συμβάντος)
Μπορείτε να ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργοποίησης της 
εγγραφής μετά την ανίχνευση ενός συμβάντος.

3) TIMER RECORD ENABLE (Εγγραφή μέσω χρονοδιακόπτη)
Μπορείτε να ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής μέσω 
χρονοδιακόπτη.

4) EVENT RECORD IPS
Διαλέγετε τον αριθμό εικόνων αν δευτερόλεπτο (IPS) που θα καταγράφονται μετά την 
ανίχνευση ενός συμβάντος. (H λειτουργία εγγραφής θα διεγείρεται από ένα 
αισθητήρα ή από το σύστημα ανίχνευσης κίνησης). Οι επιλογές που έχετε είναι οι 
ακόλουθες

5) TIMER RECORDS IPS 
Επιλέγετε τον αριθμό καταγραφής εικόνων ανά δευτερόλεπτο (IPS) που θα καταγράφονται 
μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εγγραφής μέσω του χρονοδιακόπτη. Οι επιλογές που 
έχετε είναι οι ακόλουθες:
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6) PRE ALARM RECORD (Εγγραφή πριν την διέγερση ενός συναγερμού)
Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή (ON) και ταυτόχρονα είναι ενεργοποιημένη και 
η εγγραφή, μετά την ανίχνευση ενός συμβάντος, το DVR θα καταγράφει τα 8MB
πληροφορίας πριν την διέγερση του συστήματος ανίχνευσης ή συναγερμού.

7.2 SYSTEM INFO (Πληροφορίες συστήματος)
Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να ελέγχετε ή να αλλάζετε τιμές σε μερικές βασικές 
ρυθμίσεις του συστήματος.

Θέστε το κέρσορα στο εικονίδιο , θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη

H κάθε παράμετρος του υπομενού περιγράφεται ακολούθως:

1) SERIAL TYPE (Τύπος σειριακής θύρας)
Εμφανίζεται ο τύπος της σειριακής θύρας του DVR (RS 485)

2) BAUD RATE (Ρυθμός διαμεταγωγής δεδομένων)
Ορίζετε τον ρυθμό διαμεταγωγής δεδομένων του DVR
(2400/9600/19200/38400/57600)

3) HOST ID (Αριθμός ταυτότητας του DVR σε ένα δικτυακό σύστημα)
Καθορίζεται την ταυτότητα ID του DVR (0 έως 254)

4) PASSWORD (Κωδικός πρόσβασης)
Μπορείτε να καθορίσετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης

5) RESET DEFAULT (Επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές)
Πιέστε για να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους στις τιμές που έχουν 
προκαθορισθεί από το εργοστάσιο. Επιλέξτε YES για να επιβεβαιώσετε την θέληση 
σας να επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές, επιλέξτε NO για να ακυρώσετε την 
επιλογή σας.

6) CLEAR HDD (Καθαρισμός σκληρού δίσκου)
Επιλέξτε το σκληρό δίσκο από τον οποίο θέλετε να διαγραφούν οι πληροφορίες. 
Επιλέξτε YES για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να ξεκινήσει η διαγραφή ή 
NO για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

7) UPGRADE (Για να αναβάθμιση του στερολογισμικού /firmaware ή των μενού)
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα PC για να κάνετε φορμά στη μνήμη flash σαν 
“FAT 32”. Στη συνέχεια αντιγράψτε τα αρχεία που σχετίζονται με την αναβάθμιση στη
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μνήμη Flash και συνδέστε τη μνήμη με την θύρα USB που υπάρχει στο εμπρός 
μέρος της συσκευής.
Πιέστε το κουμπί και επιλέξτε YES για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναβάθμισης 
ή NO για να την ακυρώσετε.

Σημείωση: Για ένα κατάλογο με τις συμβατές μνήμης Flash ανατρέξτε στο 
Παράρτημα 2.

8) AUTO KEYLOCK (Αυτόματο κλείδωμα λειτουργίας κουμπιών)
Καθορίζετε το χρονικό διάστημα μετά το πέρας του οποίου θα κλειδώνουν οι 
λειτουργίες των κουμπιών. Οι επιλογές που έχετε είναι (NEVER (ποτέ) / 0 / 30 / 60 ).

9) LANGUAGE (Γλώσσα)
Επιλέγετε την γλώσσα στην οποία απεικονίζονται οι ενδείξεις και τα μενού της 
συσκευής.

10) VIDEO FORMAT (Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης)
Εμφανίζεται το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης που έχει επιλεγεί.

11) VERSION (Έκδοση λογισμικού)
Εμφανίζεται η έκδοση στερεολογισμικού που έχει εγκατασταθεί στην συσκευή σας.

7.3 Event Log (Ημερολόγιο συμβάντων)

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε με ταχύτητα να αναζητήσετε τα αρχεία που έχουν 
εγγραφεί. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής 
είτε με τον τύπο του συμβάντος.

Θέστε το κέρσορα στο εικονίδιο και πιέστε το . Θα εμφανιστεί η ακόλουθη 
οθόνη:

7.3.1 QUICK SEARCH (Γρήγορη αναζήτηση)

Σε αυτή τη λίστα αναζήτησης μπορείτε να ψάξετε οποιαδήποτε εγγραφή (ανάλογα με 
την ώρα και την ημέρα που έχει δημιουργηθεί το αρχείο) και να αναπαράγετε το 
αρχείο που τελικά έχετε επιλέξει.

Θέστε τον κέρσορα στη ένδειξη QUICK SEARCH και πιέστε  θα εμφανιστεί η 
ακόλουθη οθόνη:
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H κάθε παράμετρος του υπομενού περιγράφεται ακολούθως:

1) DATE (Ημερομηνία)
Επιλέξτε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θέλετε

2) SEARCH HDD (Αναζήτηση σκληρού δίσκου)
Επιλέξτε το σκληρό δίσκο στον οποίο θέλετε να αναζητήσετε αρχεία.

3) START
Θέστε το κέρσορα στην ένδειξη START και πιέστε για να ξεκινήσει άμεσα η 
αναπαραγωγή του αρχείου που επιλέξατε.

7.3.2 ΗDD Info (Πληροφορίες σχετικά με το σκληρό δίσκο)
Σε αυτή τη λίστα μπορείτε να δείτε την εναπομένουσα χωρητικότητα του σκληρού 
δίσκου.

Θέστε τον κέρσορα στην ένδειξη HDD INFO και πιέστε . θα εμφανιστεί η 
ακόλουθη οθόνη:

7.3.3 EVENT LOG (Ημερολόγιο συμβάντων)

Σε αυτή τη λίστα μπορείτε να δείτε όλα τα συμβάντα (τύπος συμβάντος, πληροφορίες 
χρόνου και κανάλι) ενώ μπορείτε να διαγράψετε και όλες τις καταχωρήσεις.

Θέστε το κέρσορα στην ένδειξη  EVENT LOG και πιέστε . Θα εμφανιστεί η 
ακόλουθη οθόνη
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7.4 Backup (Αποθήκευση δεδομένων)

Μέσα από τις λειτουργίες αυτού του υπομενού μπορείτε να κάνετε αντίγραφα των 
αρχείων που έχουν εγγραφεί μια καθορισμένη χρονική περίοδο σε μια εξωτερική 
μνήμη USB flash.

Τα αρχεία που θα αντιγράψετε στην εξωτερική μνήμη μπορεί να αναπαραχθούν 
άμεσα στο PC σας αρκεί να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο λογισμικό της AP.

Θέστε τον κέρσορα στο εικονίδιο και πιέστε , θα εμφανιστεί η ακόλουθη 
οθόνη:

7.4.1 USB BACKUP (Αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερική μνήμη flash)

Πριν επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε αρχεία στην εξωτερική μνήμη ελέγξετε τα 
ακόλουθα :

H μνήμη πρέπει να είναι συμβατή με το DVR. Αν η μνήμη δεν είναι συμβατή μόλις 
συνδεθεί θα εμφανιστεί το μήνυμα “USB ERROR”. Για να δείτε ποιες είναι οι 
συμβατές μνήμες ανατρέξετε στο Παράστημα 2.

Η μνήμη πρέπει να είναι ¨φορμαρισμένη© σαν FAT 32 σε ένα PC.
Δεν υπάρχει κανένα αρχείο αποθηκευμένο στη μνήμη.



KPD SERIES 36

Κινείστε τον κέρσορα στην ένδειξη USB BACKUP και πιέστε . Θα δείτε την 
ακόλουθη οθόνη:

H κάθε παράμετρος του υπομενού περιγράφεται ακολούθως:

1) START TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ)
Επιλέξτε τον χρόνο (ημερομηνία και ώρα) έναρξης των εγγεγραμμένων αρχείων που 
θα αντιγραφούν.

2) END TIME (ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ) 
Επιλέξτε τον χρόνο λήξης (ημερομηνία και ώρα) των εγγεγραμμένων αρχείων που θα 
αντιγραφούν

3) AVAILABLE SIZE (Διαθέσιμη χωρητικότητα)
Απεικονίζεται η διαθέσιμη χωρητικότητα της μνήμης που έχετε συνδέσει στην θύρα 
USB.

4)CHANNEL (Κανάλι)
Επιλέξτε τα κανάλια πιέζοντας για να αλλάξετε το σύμβολο στο τετραγωνίδιο πριν 
τον αριθμό του καναλιού.
Το σημαίνει πως τα αρχεία αυτού του καναλιού έχουν επιλεγεί προς αντιγραφή.
Το σημαίνει πως τα αρχεία αυτού του καναλιού δεν θα αντιγραφούν.

5) HDD NUM (Αριθμός σκληρού δίσκου)
Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε το σκληρό δίσκο που περιέχει τα αρχεία που 
θέλετε να αντιγράψετε.

6) START (Έναρξη)
Πιέστε το για να ξεκινήσει η αντιγραφή των αρχείων στην εξωτερική μνήμη.
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Παράρτημα 1 Διάταξη ακροδεκτών
Για το μοντέλο 16 καναλιών

Σειρήνα (25-13): Όταν το DVR διεγείρεται από ένα σήμα 
συναγερμού (ή από την ανίχνευση κίνησης) η έξοδος 
συνδέεται με επαφή τύπου N.O (Normaly Open) και το 
ηχητικό και οπτικό σήμα της σειρήνας θα ενεργοποιείται.

Μαγνητικές επαφές(1-2): Όταν οι μαγνητικές επαφές 
ανοίξουν (διακοπεί η ηλεκτρική συνέχεια) θα ενεργοποιηθεί ο 
συναγερμός καθώς και η λειτουργία εγγραφής.

No. 
Aκροδέκτη

Λειτουργία Περιγραφή

1 GND Σημείο γείωσης
2-9 Είσοδοι 

Συναγερμού
Συνδέστε αντίστοιχα τις εισόδους συναγερμού (2 – 9) και την γείωση 
(1) με καλώδια. Από την στιγμή που μια επαφή συναγερμού διεγερθεί 
ο βομβητής θα ηχήσει και θα ξεκινήσει η εγγραφή στο αντίστοιχο 
κανάλι:
To πιν 2 αντιστοιχεί στο κανάλι 8. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 8 του DVR.
To πιν 3 αντιστοιχεί στο κανάλι 6. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 6 του DVR.
To πιν 4 αντιστοιχεί στο κανάλι 4. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 4 του DVR.
To πιν 5 αντιστοιχεί στο κανάλι 2. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 2 του DVR.
To πιν 6 αντιστοιχεί στο κανάλι 16. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 16 του DVR.
To πιν 7 αντιστοιχεί στο κανάλι 14. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 14 του DVR.
To πιν 8 αντιστοιχεί στο κανάλι 12. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 12 του DVR.
To πιν 9 αντιστοιχεί στο κανάλι 10. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 10 του DVR.

13 Εξωτερικός 
συναγερμός 
NΟ

Σε κανονικές συνθήκες ο ακροδέκτης αποσυνδέεται με επαφή NO. Σε 
συνθήκες συναγερμού η επαφή συνδέεται με επαφή τύπου NO.
Προσοχή: ο περιορισμός τάσης της επαφής είναι 12V AC/DC 1Α.

15-22 Είσοδοι 
Συναγερμού

Συνδέστε αντίστοιχα τις εισόδους συναγερμού (15– 22) και την γείωση 
(1) με καλώδια. Από την στιγμή που μια επαφή συναγερμού διεγερθεί 
ο βομβητής θα ηχήσει και θα ξεκινήσει η εγγραφή στο αντίστοιχο 
κανάλι:
To πιν 15 αντιστοιχεί στο κανάλι 7. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 7 του DVR.
To πιν 16 αντιστοιχεί στο κανάλι 5. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 5 του DVR.
To πιν 17 αντιστοιχεί στο κανάλι 3. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 3 του DVR.
To πιν 18 αντιστοιχεί στο κανάλι 1. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 1 του DVR.
To πιν 19 αντιστοιχεί στο κανάλι 15. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 15 του DVR.
To πιν 20 αντιστοιχεί στο κανάλι 13. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 13 του DVR.
To πιν 21 αντιστοιχεί στο κανάλι 11. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 11 του DVR.
To πιν 22 αντιστοιχεί στο κανάλι 9. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 9 του DVR.

10-12 / 14 / 
23-24

Mη συνδεδεμένα

25 Εξωτερική 
επαφή 
Alarm COM

Σε κανονικές συνθήκες ο ακροδέκτης αποσυνδέεται με επαφή NO αλλά 
όταν διεγερθεί ένα σήμα συναγερμού η επαφή συνδέεται με επαφή 
τύπου NO. Προσοχή: ο περιορισμός τάσης της επαφής είναι 12V
AC/DC 1Α.
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Παράρτημα 1 Διάταξη ακροδεκτών
Για το μοντέλο 8 καναλιών

Σειρήνα (25-13): Όταν το DVR διεγείρεται από ένα σήμα 
συναγερμού (ή από την ανίχνευση κίνησης) η έξοδος 
συνδέεται με επαφή τύπου N.O (Normaly Open) και το 
ηχητικό και οπτικό σήμα της σειρήνας θα ενεργοποιείται.

Μαγνητικές επαφές(1-2): Όταν οι μαγνητικές επαφές 
ανοίξουν (διακοπεί η ηλεκτρική συνέχεια) θα ενεργοποιηθεί 
ο συναγερμός καθώς και η λειτουργία εγγραφής.

No. 
Aκροδέκτη

Λειτουργία Περιγραφή

1 GND Σημείο γείωσης
2-5 Είσοδοι 

Συναγερμού
Συνδέστε αντίστοιχα τις εισόδους συναγερμού (2 – 5) και την γείωση 
(1) με καλώδια. Από την στιγμή που μια επαφή συναγερμού διεγερθεί 
ο βομβητής θα ηχήσει και θα ξεκινήσει η εγγραφή στο αντίστοιχο 
κανάλι:
To πιν 2 αντιστοιχεί στο κανάλι 8. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 8 του DVR.
To πιν 3 αντιστοιχεί στο κανάλι 6. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 6 του DVR.
To πιν 4 αντιστοιχεί στο κανάλι 4. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 4 του DVR.
To πιν 5 αντιστοιχεί στο κανάλι 2. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 2 του DVR.

13 Εξωτερικός 
συναγερμός 
NΟ

Σε κανονικές συνθήκες ο ακροδέκτης αποσυνδέεται με επαφή NO. Σε 
συνθήκες συναγερμού η επαφή συνδέεται με επαφή τύπου NO
Προσοχή: ο περιορισμός τάσης της επαφής είναι 12V AC/DC 1Α.

15-18 Είσοδοι 
Συναγερμού

Συνδέστε αντίστοιχα τις εισόδους συναγερμού (15– 18) και την γείωση 
(1) με καλώδια. Από την στιγμή που μια επαφή συναγερμού διεγερθεί 
ο βομβητής θα ηχήσει και θα ξεκινήσει η εγγραφή στο αντίστοιχο 
κανάλι:
To πιν 15 αντιστοιχεί στο κανάλι 7. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 7 του DVR.
To πιν 16 αντιστοιχεί στο κανάλι 5. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 5 του DVR.
To πιν 17 αντιστοιχεί στο κανάλι 3. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 3 του DVR.
To πιν 18 αντιστοιχεί στο κανάλι 1. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 1 του DVR.

6-12 / 14 / 
19-24

Mη συνδεδεμένοι

25 Εξωτερική 
επαφή 
Alarm 

Σε κανονικές συνθήκες ο ακροδέκτης αποσυνδέεται με επαφή NO αλλά 
όταν διεγερθεί ένα σήμα συναγερμού η επαφή συνδέεται με επαφή 
τύπου NO. Προσοχή: ο περιορισμός τάσης της επαφής είναι 12V
AC/DC 1Α.
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Παράρτημα 1 Διάταξη ακροδεκτών
Για το μοντέλο 4 καναλιών

Σειρήνα (8-15): Όταν το DVR διεγείρεται από ένα σήμα 
συναγερμού (ή από την ανίχνευση κίνησης) η έξοδος 
συνδέεται με επαφή τύπου N.O (Normaly Open) και το 
ηχητικό και οπτικό σήμα της σειρήνας θα ενεργοποιείται.

Μαγνητικές επαφές (9-3): Όταν οι μαγνητικές επαφές 
ανοίξουν (διακοπεί η ηλεκτρική συνέχεια) θα 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός καθώς και η λειτουργία 
εγγραφής.

No. 
Aκροδέκτη

Λειτουργία Περιγραφή

1
2
3-6 Είσοδοι 

Συναγερμού
Συνδέστε αντίστοιχα τις εισόδους συναγερμού (3 – 6) και την γείωση 
(1) με καλώδια. Από την στιγμή που μια επαφή συναγερμού διεγερθεί 
ο βομβητής θα ηχήσει και θα ξεκινήσει η εγγραφή στο αντίστοιχο 
κανάλι:
To πιν 3 αντιστοιχεί στο κανάλι 1. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 1 του DVR.
To πιν 4 αντιστοιχεί στο κανάλι 2. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 2 του DVR.
To πιν 5 αντιστοιχεί στο κανάλι 3. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 3 του DVR.
To πιν 6 αντιστοιχεί στο κανάλι 4. Όταν διεγείρεται θα ξεκινά η εγγραφή στο 
κανάλι 4 του DVR.

7 Εξωτερικός 
συναγερμός 
NC

Σε κανονικές συνθήκες ο ακροδέκτης αποσυνδέεται με επαφή NC και 
συνδέεται με επαφή τύπου ΝΟ. Σε συνθήκες συναγερμού η επαφή 
COM αποσυνδέεται με επαφή τύπου NC και συνδέεται με επαφή NO. 
Προσοχή: ο περιορισμός τάσης είναι 12V AC/DC 1Α.

8 Εξωτερικός 
συναγερμός 
NΟ

Σε κανονικές συνθήκες ο ακροδέκτης αποσυνδέεται με επαφή NO και 
συνδέεται με επαφή τύπου ΝC. Σε συνθήκες συναγερμού η επαφή 
COM αποσυνδέεται με επαφή τύπου NO και συνδέεται με επαφή NC. 
Προσοχή: ο περιορισμός τάσης είναι 12V AC/DC 1Α..

9 Γείωση (GND) Γείωση των σημάτων
10 RS 485 B To DVR μπορεί να ελεγχθεί από απόσταση χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας RS 485.
11 RS 485 B To DVR μπορεί να ελεγχθεί από απόσταση χρησιμοποιώντας το 

πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας RS 485.
12-14 Mη συνδεδεμένοι
15 Εξωτερική 

επαφή Alarm 
COM

Σε κανονικές συνθήκες ο ακροδέκτης αποσυνδέεται με επαφή NO αλλά 
όταν διεγερθεί ένα σήμα συναγερμού η συνδέεται με επαφή τύπου NO.
Προσοχή: ο περιορισμός τάσης είναι  12V AC/DC 1Α.



KPD SERIES 40

Παράρτημα 2: Συμβατές μνήμες USB FLASH

Η μνήμη USB FLASH πρέπει να έχει μορφοποιηθεί (φορμά) σαν FAT 32. Aν μια συμβατή 
μνήμη συνδεθεί με το DVR στην συνδεδεμένη οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη USB ERROR.

O πίνακας με τις συμβατές USB flash μνήμες παρατίθεται ακολούθως:

Κατασκευαστής Τύπος Χωρητικότητα
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Παράρτημα 3 :Συμβατοί σκληροί δίσκοι

Πρέπει να έχετε αναβαθμίσει το στερεολογισμικό του DVR στη νεότερη έκδοση προκειμένου 
να εξασφαλίσετε την συμβατότητα με τους σκληρούς δίσκους που παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Κατασκευαστής Τύπος Χωρητικότητα Στροφές/min
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Παράρτημα 4 Πίνακας ωρών εγγραφής ανάλογα με την χωρητικότητα του 
σκληρού δίσκου και την ποιότητα εικόνας

Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
 Ποιότητα σήματος που παρέχουν οι εγκατεστημένες κάμερες
 Το είδος της εικόνας (π.χ ο ρυθμός των κινήσεων που κάνουν τα αντικείμενα που 
καταγράφονται)
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Παράρτημα 5 : Πίνακας προκαθορισμένων, από το εργοστάσιο,
παραμέτρων

Ρύθμιση - παράμετρος Τιμή καθορισμένη από το εργοστάσιο


