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Κάμερα παρακολούθησης με υψηλή απόδοση εικόνας

Πανοραμική κίνηση 360ο, Δυνατότητα κλίσης έως και 
90ο, Οπτική μεγέθυνση Χ3
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ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή σε 
υγρασία και προσέξτε μα μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτή υγρά. Μην επιτρέπετε την είσοδο 
μικροαντικειμένων από τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι 
υγρό ή κάποιο μικροαντικείμενο εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αμέσως από την 
τροφοδοσία ρεύματος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα ειδικευμένο τεχνικό για επιθεώρηση πριν την 
λειτουργήσετε εκ νέου.

 Ποτέ μην στοχεύετε - με την κάμερα σε λειτουργία - σημεία με εξαιρετικά υψηλή 
φωτεινότητα (π.χ τον ήλιο) . Ο αισθητήρας της κάμερας μπορεί να καταστραφεί.
 Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη κάμερα σε περιβάλλον με υψηλή ή χαμηλή 
θερμοκρασία (το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για να λειτουργεί σωστά η κάμερα είναι 
από 0 έως 35ο C). 
 Μην τοποθετείτε τη κάμερα κοντά σε πηγές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ 
γεννήτριες, τηλεοράσεις κλπ).
 Μην τοποθετείτε τη κάμερα σε σημεία που υπάρχουν αντανακλάσεις από λάμπες 
φθορισμού.
 Μην τοποθετείτε τη κάμερα σε σημεία όπου υπάρχουν κραδασμοί.

 Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη κάμερα με προσοχή χωρίς να την εκθέτετε σε 
κραδασμούς ή σε κρούσεις.

 Η εγκατάσταση της κάμερας πρέπει να γίνει από κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό.
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1.1Σύντομη περιγραφή
Αυτή η κάμερα παρέχει εικόνα υψηλής ποιότητας με ανάλυση 768 x 494. Μπορεί να 
εγκατασταθεί σε πολλές απαιτητικές εφαρμογές επιτήρησης και ασφάλειας. Με δυνατότητα 
πανοραμικής σάρωσης και μεταβολής της κλίσης της μπορεί εύκολα να σκοπεύσει και να 
¤κλειδώσει¦ σε κινούμενους στόχους. Επιπλέον διαθέτει και πλήθος άλλως δυνατοτήτων 
όπως: αυτόματη ρύθμιση της ίριδας, αντιστάθμιση του οπίσθιου φωτισμού, ρύθμιση της 
ενίσχυσης του φωτός, 16 θέσεις μνήμης και 32 ομάδες από ακολουθίες κινήσεων.

1.2Χαρακτηριστικά
Εικόνα υψηλής ποιότητας
Αισθητήρας CCD 1/3’’ Sony Ex-View HAD
Πανοραμικός μηχανισμός υψηλής ταχύτητας και φακός αυτόματης εστίασης
Δυνατότητα σάρωσης 360ο στο οριζόντιο επίπεδο και 90ο στο κατακόρυφο. Οπτική 
μεγέθυνση Χ3.
Τηλεχειριζόμενη άμεση λειτουργία οπτικής ανίχνευσης
Κάνοντας κλικ σε ένα συγκεκριμένο σημείο η κάμερα στοχεύει ακριβώς σε αυτό (αρκεί να 
έχετε εγκαταστήσει το κατάλληλο λογισμικό).
16 Προαποθηκευμένα (στη μνήμη) σημεία στόχευσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 16 σημεία στα οποία θα στοχεύει άμεσα η κάμερα.
Χαμηλός ελάχιστος φωτισμός
Ο ελάχιστος επαρκής φωτισμός είναι 1.5lux/F2.6
Ανθεκτική στους βανδαλισμούς
Κατασκευασμένη από ειδικά συνθετικά υλικά αντέχει σε ισχυρές κρούσεις.
Ενδείξεις επί της οθόνης
Υποστηρίζει ενδείξεις στην οθόνη απεικόνισης ώστε να ρυθμίζεται εύκολα.
Προαιρετική δυνατότητα ηχητικής λειτουργίας
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κάμερα
Τηλεοπτικό σύστημα NTSC ή PAL

Αισθητήρας HAD CCD 1/3’’
Ανάλυση 768 x 494NTSC / 752 x 582 

PAL
480 γραμμές

Ελάχιστος φωτισμός 1.5Lux / F 2.6
Λόγος σήματος προς θόρυβο >48 dB (AGC OFF)
Στάθμη σήματος βίντεο 1V p-p
Φακός
Τύπος 3 x (οπτικό ζούμ) (4,2-

12.7mm)
F 2.6 (WIDE) / 4.3 
f 4.2-12.7
Οπτικό εύρος 26.7 έως 80ο

Ταχύτητα ηλεκτρονικού διαφράγματος 1/50sec εώς 1/100000sec
Μηχανισμός
Πανοραμική σάρωση 360ο

Μέγιστη κλίση 90ο

Άλλα χαρακτηριστικά
Ήχος Προαιρετικά
Προδιαγραφές ανθεκτικότητας στους 
βανδαλισμούς

IPXX7

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 35ο C
Τάση τροφοδοσίας 12VDC �10%
Κατανάλωση ρεύματος 1.25Α
Διαστάσεις Διάμετρος 134mm, Ύψος 

122mm
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή σε χώρους που είναι 
προστατευμένοι από τη βροχή και την υγρασία. Για να χρησιμοποιήσετε τη κάμερα σε 
εξωτερικούς χώρους πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ειδικό περίβλημα που πωλείται σαν 
αξεσουάρ.

Είτε η κάμερα είναι σε χρήση είτε όχι πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μέρος που δεν δέχεται 
άμεσα ηλιακή ακτινοβολία. Η άμεση έκθεση του αισθητήρα της σε ηλιακή ακτινοβολία μπορεί 
να τον καταστρέψει.

2.2 Σύνδεση της κάμερας με DVR (με ακροδέκτες DSUB 15PIN ή DSUB
25PIN)

1. Ακροδέκτης σήματος βίντεο
Συνδέστε την οπτική έξοδο της κάμερας με την αντίστοιχη είσοδο του καταγραφικού (DVR).
2. Καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το κατάλληλο τροφοδοτικό (12 V / 1.5A).
3. Καλώδιο σήματος PTZ / RS 485A (καφέ)
4. Καλώδιο σήματος PTZ RS 485B (πορτοκαλί)
Για να χρησιμοποιήσετε το DVR προκειμένουη να ελέγχετε τη κίνηση της κάμερας συνδέστε 
τα δύο καλώδια PTZ (καφέ και πορτοκαλί) στα αντίστοιχα πιν του ακροδέκτη του DVR.

Δρομολόγηση καλωδίων μέσα από 
την οροφή  

Δρομολόγηση καλωδίων κάτω από 
την οροφή
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2.3 Σύνδεση της κάμερας με DVR (μέσω πλακέτας και ακροδέκτων)

1. Ακροδέκτης σήματος βίντεο
Συνδέστε την οπτική έξοδο της κάμερας με την αντίστοιχη είσοδο του καταγραφικού (DVR).
2. Καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το κατάλληλο τροφοδοτικό (12 V / 1.5A).
3. Καλώδιο σήματος PTZ / RS 485A (καφέ)
4. Καλώδιο σήματος PTZ RS 485B (πορτοκαλί)
Για να χρησιμοποιήσετε το DVR προκειμένου να ελέγχετε τη κίνηση της κάμερας συνδέστε τα 
δύο καλώδια PTZ (καφέ και πορτοκαλί) στα αντίστοιχα πιν του ακροδέκτη του DVR.

2.4 Σύνδεση της κάμερας με DVR (μέσω καλωδίου RJ11)

1. Ακροδέκτης σήματος βίντεο
Συνδέστε την οπτική έξοδο της κάμερας με την αντίστοιχη είσοδο του καταγραφικού (DVR).
2. Καλώδιο τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το κατάλληλο τροφοδοτικό (12 V / 1.5A).
3. Καλώδιο σήματος PTZ / RS 485A (καφέ) με το κόκκινο καλώδιο του καλωδίου RJ11.
4. Καλώδιο σήματος PTZ RS 485B (πορτοκαλί) με το πράσινο καλώδιο του καλωδίου 
RJ11.
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5. Συνδέστε τον ακροδέκτη 4Ρ2C (4 πίν δύο αγωγοί) στη θύρα RS485 του DVR.
Βεβαιωθείτε πως ο αγωγός Α συνδέεται στο πιν 2 της θύρας και ο αγωγός Β συνδέεται στο 
πιν 3 της θύρας.
Σημείωση: Σε μερικούς ακροδέκτες η διάταξη μπορεί να είναι διαφορετική. Αν δεν μπορείτε 
να ελέγχετε τη κίνηση της κάμερας μετά την σύνδεση του αντίστοιχου ακροδέκτη αντιστρέψτε 
την συνδεσμολογία των δύο καλωδίων.

2.5 ID (ταυτότητα) / Protocol (πρωτόκολλο επικοινωνίας) / Baud Rate 
(ρυθμός μεταγωγής δεδομένων/

Αν θέλετε να ελέγχετε την κάμερα από το DVR σας - και όχι από κάποιο εξωτερικό ελεγκτή -
πρέπει να την συνδέσετε μέσω του κατάλληλου ακροδέκτη του DVR (παράγραφοι 2.2 έως και 
2.4). Στην συνέχεια πρέπει να καθορίσετε μια ταυτότητα και το ρυθμό μεταγωγής δεδομένων
με τον οποίον θα επικοινωνεί η κάμερα με το DVR.

Επεξηγήσεις σχετικά με τα: ID (ταυτότητα) / Protocol (πρωτόκολλο επικοινωνίας) / 
Baud Rate (ρυθμός μεταγωγής δεδομένων)

Μέσα από το μενού του DVR κινείστε το κέρσορα στην επιλογή REMOTE και πιέστε το 
κουμπί ENTER. Μπαίνοντας στο υπομενού REMOTE θα δείτε μια οθόνη που θα έχει στοιχεία 
παρόμοια με αυτά που φαίνονται στις οθόνες που χρησιμοποιούνται σαν παραδείγματα. (H
εργοστασιακή διεύθυνση ID της κάμερας είναι 000).

Αν σκοπεύετε να συνδέσετε περισσότερες από δύο κάμερες στο DVR πρέπει οπωσδήποτε 
να ορίσετε μια διαφορετική διεύθυνση για κάθε μια από αυτές (όπως στο παράδειγμα που 
ακολουθεί):



AVP 311Z 9

Ρύθμιση διεύθυνσης (ID) : Ορίστε μια διεύθυνση (0 έως 255) για κάθε μια από τις κάμερες 
που συνδέετε στο DVR.

Επιλογή πρωτοκόλλου επικοινωνίας (PROTOCOL): Επιλέξτε μεταξύ NORMAL και 
PELCO-D.

Ρύθμιση ρυθμού μεταγωγής (BAUD RATE): Επιλέγετε το ρυθμό μεταγωγής (2.400 / 4.800/ 
9600 / 19.200 / 57.600 bps) δεδομένων για την επικοινωνία από τη θύρα RS485.

Σημείωση: Μετά την σωστή εγκατάσταση της κάμερας PTZ στο DVR θα βλέπετε τη 
διεύθυνση (ID) της κάμερας όταν έχετε επιλέξει REMOTE μέσα από το μενού του DVR. H
διεύθυνση (ID) της κάμερας θα φαίνεται στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Επεξηγήσεις σχετικά με τη παράμετρο TITLE
Μέσα από το μενού του DVR κινείστε το κέρσορα στην επιλογή CAMERA και πιέστε το 
κουμπί ENTER. Μπαίνοντας στο υπομενού CAMERA θα δείτε μια οθόνη που θα έχει στοιχεία 
παρόμοια με αυτά που φαίνονται στις οθόνες που χρησιμοποιούνται σαν παραδείγματα. (H
εργοστασιακή ένδειξη TITLE είναι ο αριθμός του καναλιού):

4. Ρύθμιση ένδειξης TITLE (Ονομασία κάμερας): Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία που 
αντιστοιχεί σε κάθε κάμερα. Κινείστε το κέρσορα στη κάμερα της οποίας το όνομα θέλετε να 
αλλάξετε και πιέστε ENTER για να έχετε πρόσβαση στο μενού επιλογής χαρακτήρων. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο όνομα για την κάμερα που επιλέξατε (κάθε όνομα μπορεί 
να έχει έως και 8 χαρακτήρες (1-10, Α-Ζ).

3. Καθορισμός των βασικών χαρακτηριστικών μέσω του λογισμικού AP.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την διεύθυνση, το πρωτόκολλο επικοινωνίας και το ρυθμό 
μεταγωγής δεδομένων μια κάμερας PTZ και μέσω του λογισμικού απομακρυσμένου ελέγχου 
που συνοδεύει το DVR.

Εισάγετε το όνομα χρήστη (USER NAME) και το κωδικό σας (PASSWORD) και κάντε διπλό 

κλικ στο εικονίδιο για να μπείτε στη σελίδα Login του λογισμικού. Πληκτρολογήστε 
USER NAME, PASSWORD και διεύθυνση IP (την διεύθυνση IP αν χρησιμοποιείτε στατικό IP
ή το όνομα του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, αν χρησιμοποιείτε 
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δυναμικό  IP). Τέλος συμπληρώστε τον αριθμό της θύρας επικοινωνίας. Στη συνέχεια κάντε 
κλικ στο πράσινο ¤κουμπί¦ για να συνδεθείτε.

Πιέστε το κουμπί για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του λογισμικού AP.

Επεξηγήσεις σχετικά με τις παραμέτρους ID / PROTOCOL / BAUD RATE:
Επιλέξτε DEVICE στο αριστερό παράθυρο και καθορίστε το τύπο της κάμερας (CAMERA / 
PTZ) ανάλογα με την κάμερα που έχετε συνδέσει στο αντίστοιχο κανάλια του DVR. Kάντε κλικ 
στο EDIT για να εισέλθετε στο ¤παράθυρο¦ ρυθμίσεων.

1. Στη στήλη ID καθορίστε την διεύθυνση της κάμερας (0-255)
2. Στη στήλη Protocol επιλέξτε NORMAL ή P-D
3. Στη στήλη RATE καθορίστε το ρυθμό μεταγωγής δεδομένων μέσω της θύρας RS485 
(2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600bps)

Επεξηγήσεις σχετικά με την παράμετρο TITLE
Επιλέξτε DVR στο αριστερό παράθυρο. Στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι (είσοδο) 
που είναι συνδεδεμένη η κάμερα. Kάντε κλικ στο EDIT για να εισέλθετε στο ¤παράθυρο¦ 
ρυθμίσεων. Τα χαρακτηριστικά κάθε συνδεδεμένης κάμερας μπορεί να ρυθμιστούν 
ανεξάρτητα.

Title (ονομασία κάμερας)
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της κάμερας - που από το εργοστάσιο έχει καθορισθεί να 
είναι ο αριθμός του καναλιού που είναι συνδεδεμένη. Βάλτε τον κέρσορα στο παράθυρο που 
αναγράφεται το όνομα της κάμερας και πατήστε ENTER ώστε να εμφανιστεί η οθόνη 
επιλογής χαρακτήρων. Μπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε όνομα μέχρι 6 χαρακτήρες.

Όνομα χρήστη

Κωδικός Πρόσβασης

Αριθμός θύρας 
επικοινωνίας

Όνομα χρήστη

Στατική ΙΡ

Κωδικός Πρόσβασης

Δυναμική ΙΡ

Αριθμός θύρας 
επικοινωνίας
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3.1Πρόσβαση στο πρόγραμμα παρακολούθησης εικόνας και ελέγχου 
της κάμερας

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγκατάστασης χρησιμοποιήστε το λογισμικό AP για να 

μπείτε στο κεντρικό μενού της κάμερας PTZ. Κάντε κλικ στο κουμπί στο πάνελ ελέγχου 
του προγράμματος. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιλογής κάμερας PTZ. Επιλέξτε τον 
αριθμό καναλιού (είσοδο που είναι συνδεδεμένη η κάμερα που θα ελέγχετε) και στη συνέχεια 
κάντε κλικ στο ΟΚ για να μπείτε σε λειτουργία ελέγχου της κάμερας. (Πιέζοντας ξανά το 

κουμπί βγαίνετε από το πρόγραμμα ελέγχου της κάμερας).

3.2Πηγαίνοντας σε προκαθορισμένα σημεία (παρακολούθησης)
Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα  

για να στρέψετε την κάμερα 
προς το αντίστοιχο προκαθορισμένο σημείο.

3.3 Έναρξη λειτουργίας αυτόματης σάρωσης
Κάνοντας κλικ στο  ξεκινά η λειτουργία αυτόματης σάρωσης του ¤ορίζοντα¦ της 
κάμερας.
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3.4 Σάρωση, μεταβολή κλίσης και μεγέθυνση (της εικόνας)
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε ένα σημείο στην εικόνα που εμφανίζεται από την 
κάμερα στην οθόνη του υπολογιστή σας (όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία LIVE VIEW) η 
κάμερα θα στραφεί προς αυτό το σημείο.
Σε λειτουργία ελέγχου PTZ πιέστε τα ακόλουθα κουμπιά για να μεγεθύνετε την εικόνα

4. Λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και τις ρυθμίσεις του μενού

4.1 Ιστόγραμμα της δομής του μενού
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4.2 Πώς να μπείτε στο μενού της κάμερας μέσω λογισμικού Live Viewer
AP

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγκατάστασης χρησιμοποιήστε το λογισμικό AP για να 

μπείτε στο κεντρικό μενού της κάμερας PTZ. Κάντε κλικ στο κουμπί στο πάνελ ελέγχου 
του προγράμματος. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιλογής κάμερας PTZ. Επιλέξτε τον 
αριθμό καναλιού (είσοδο που είναι συνδεδεμένη η κάμερα που θα ελέγχετε) και στη συνέχεια 
κάντε κλικ στο ΟΚ για να μπείτε σε λειτουργία ελέγχου της κάμερας. Όταν είστε σε λειτουργία 

ελέγχου της κάμερας κάντε κλικ στο εικονίδιο και οι επιλογές του κεντρικού μενού της 
κάμερας θα εμφανιστούν.

: Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης σε 
συγκεκριμένα σημεία (ανάλογα με την ρύθμιση που έχετε επιλέξει από το μενού της κάμερας).
Όταν έχετε επιλέξει AUTO η κάμερα θα στρέφεται στα συγκεκριμένα σημεία που έχουν 
αποθηκευτεί στη μνήμη της με μια καθορισμένη σειρά ή σε μια σειριακή αλληλουχία. Αν έχετε 
επιλέξει η κάμερα να στρέφεται προς συγκεκριμένα σημεία με μια καθορισμένη αλληλουχία 
(SEQUENCE) η κάμερα θα δείχνει εικόνα από τα προκαθορισμένα σημεία, σε μια 
προκαθορισμένη σειρά και για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Λειτουργία TURBO: Για να επιταχύνετε την επιλογή λειτουργιών μέσω του μενού, ενώ 
η κάμερα ελέγχεται από το λογισμικό AP, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία TURBO. 
Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα απόκριση της λειτουργίας TURBO από 1 έως 30. Για 
παράδειγμα αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία TURBO (και έχετε επιλέξει σαν ρύθμιση το 
3) τότε κάνοντας κλικ σε ένα από τα κουμπιά επιλογής κατεύθυνσης κίνησης ◄ ► ▲ ▼
θα είναι σα να έχετε κάνει 3 κλικ.
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4.3 Κεντρικό μενού

Ενώ είστε σε λειτουργία ελέγχου της κάμερας ΡΤΖ κάντε κλικ στο για να μπείτε στο 
κεντρικό μενού. Υπάρχουν 7 βασικές επιλογές στο κεντρικό μενού που περιγράφονται στις 
γραμμές που ακολουθούν. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να κινήσετε τον κέρσορα και 
να κάνετε μια επιλογή. Χρησιμοποιήστε το ΕΝΤΕR για να μπείτε σε ένα υπομενού ή να 
επιβεβαιώσετε μια επιλογή σας.
Χρησιμοποιήστε το MENU για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή και να βγείτε από τη λειτουργία 
MENU.

4.4 Επιλογή AUTO

Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε AUTO MODE (AUTO PAN ή SEQUENCE) και στη 
συνέχεια πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

AUTO PAN( Αυτόματη σάρωση): Μέσω του λογισμικού μπορείτε να καθορίσετε ώστε η 
κάμερα να εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία με μια προκαθορισμένη σειρά ή με μια διαδοχική 
αλληλουχία.

SΕQUENCE (Ακολουθία): Μέσω του λογισμικού μπορείτε να καθορίσετε ώστε η κάμερα να 
εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία σε μια προκαθορισμένη ή τυχαία σειρά.

4.5 Επιλογή AUTO PAN

Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε SPEED (ταχύτητα κίνησης) LEFT LIMIT (αριστερό 
άκρο)  RIGHT LIMIT (δεξί άκρο). Στη συνέχεια πατήστε ΕΝΤΕR για να μπείτε στο υπομενού 
της παραμέτρου που έχετε επιλέξει.
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SPEED (ταχύτητα κίνησης): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε ταχύτητα κίνησης της 
κάμερας [SLOW ή FAST (Αργά ή γρήγορα)]. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο ENTER για να 
επιστρέψετε στην αρχική παράμετρο του μενού.

LEFT LIMIT (αριστερό άκρο)  RIGHT LIMIT (δεξί άκρο): Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να 
επιλέξετε ένα συγκεκριμένο σημείο στην εικόνα που μεταδίδει η κάμερα στο παράθυρο του 
προγράμματος. Έτσι καθορίζετε τα όρια που θα κινείται (εστιάζει) η κάμερα και μπορείτε να 
περιορίζετε την περιοχή επιτήρησης. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο ENTER για να επιστρέψετε 
στην αρχική παράμετρο του μενού.

4.6 Επιλογή PRESET (μνήμη προκαθορισμένων σημείων)
Στις μνήμες προκαθορισμένων θέσεων μπορεί να αποθηκευτούν συγκεκριμένα σημεία μέσα 
στο οπτικό πεδίο της κάμερας στα οποία αυτή θα εστιάζει και θα μπορείτε να έχετε άμεση 
πρόσβαση σε αυτά. Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε μια από τις λειτουργίες ADD
(πρόσθεση σημείου στην μνήμη) INS (Θέση εισαγωγής του νέου σημείου) EDIT
(Τροποποίηση ενός σημείου) DEL (Διαγραφή ενός σημείου από τη μνήμη). Στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε το κουμπί ΕΝΤΕR για να μπείτε στο υπομενού της κάθε παραμέτρου.

ADD (πρόσθεση σημείου στην μνήμη): Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε ένα 
σημείο της εικόνας και να στρέψετε τη κάμερα προς αυτό το σημείο. Όταν η κάμερα στοχεύει 
εκεί ακριβώς που θέλετε πιέστε ENTER για να μπείτε στο υπομενού καθορισμού του 
ονόματος της θέσης που θα αποθηκεύσετε στη μνήμη. Προσδιορίστε το σημείο που 
καθορίσατε δίνοντας του ένα όνομα (χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε χαρακτήρες, 
σύμβολα ή αριθμούς). Στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του 
νέου σημείου και στη συνέχεια πιέστε το MENU για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Η νέα 
θέση που επιλέξατε θα αποθηκευτεί σε μια θέση προαποθηκευμένων θέσεων.

INS (Θέση εισαγωγής του νέου σημείου): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε τη θέση 
στην οποία θα αποθηκεύσετε το νέο προκαθορισμένο σημείο, πιέστε ENTER για να μπείτε 
στο υπομενού καθορισμού του ονόματος (TITLE) με το οποίο θα αναφέρεται αυτό το σημείο. 
(χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε χαρακτήρες, σύμβολα ή αριθμούς). Στη συνέχεια 
πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του νέου σημείου και στη συνέχεια πιέστε 
το MENU για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Αυτή η θέση θα αποθηκευτεί σε ένα 
πρόσθετο σημείο που θα εστιάζει η κάμερα.
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EDIT (Τροποποίηση ενός σημείου): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε τη θέση μνήμης 
στην οποία είναι αποθηκευμένο το σημείο που θα τροποποιήσετε, πιέστε ENTER για να 
μπείτε στο υπομενού. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε ένα νέο σημείο της εικόνας 
και να στρέψετε τη κάμερα προς αυτό το σημείο. Όταν η κάμερα στοχεύει εκεί ακριβώς που 
θέλετε πιέστε ENTER για να μπείτε στο υπομενού καθορισμού του ονόματος της 
τροποποιημένης θέσης (TITLE) που θα αποθηκεύσετε στη μνήμη. Δώστε ένα νέο όνομα στο 
σημείο (χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε χαρακτήρες, σύμβολα ή αριθμούς). Στη 
συνέχεια πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή του τροποποιημένου σημείου και 
στη συνέχεια πιέστε το MENU για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού. Η νέα θέση που 
επιλέξατε θα αποθηκευτεί σε μια από τις θέσεις μνήμης της κάμερας.

DEL (Διαγραφή ενός σημείου από τη μνήμη): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε τη 
θέση μνήμης στην οποία είναι αποθηκευμένο το σημείο που θέλετε να διαγράψετε και στη 
συνέχεια πιέστε ENTER. Χρησιμοποιήστε το ► για να διαγράψετε το προαποθηκευμένο 
σημείο που έχετε επιλέξει. Χρησιμοποιήστε το ▲ για να διαγράψετε όλα τα 
προαποθηκευμένα σημεία. Χρησιμοποιήστε το ◄ για να ακυρώσετε τη διαγραφή του σημείου 
που έχετε επιλέξει. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαγραφή του σημείου που καθορίσατε (από 
τη μνήμη της κάμερας) πιέστε ENTER και στη συνέχεια MENU για να επιστρέψετε στο κυρίως 
υπομενού.

AUTO PRESET PREVIEW (Αυτόματη παρουσίαση εικόνας από τις προαποθηκευμένες 
θέσεις): Όταν έχετε μπει στο μενού PRESET θα δείτε το μήνυμα “ AUTO PRESET PREVIEW” 
στο παράθυρο παρακολούθησης της εικόνας (Live View). Κάντε κλικ στο κουμπί AUTO για να 
ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των 
προκααποθηκευμένων σημείων που θα εστιάζει η κάμερα.

4.7 Επιλογή SEQUENCE (προκαθορισμένη ακολουθία σημείων 
επιτήρησης)

Μέσω αυτή της επιλογής έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε την ακολουθία των 
προαποθηκευμένων, στη μνήμη της κάμερας, σημείων επιτήρησης που θα εμφανίζονται στην 
οθόνη καθώς και τη διάρκεια εμφάνισης κάθε ενός από αυτά.

Χρησιμοποιήστε τα ◄ ► για να επιλέξετε μια από τις λειτουργίες ADD, INS, EDIT ή DEL και 
στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ENTER για να μπείτε στο υπομενού της λειτουργίας που 
επιλέξατε.
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ADD (πρόσθεση ενός σημείου) : Χρησιμοποιήστε τα ◄ ► για να επιλέξετε μια από τις 
παραμέτρους SPEED (Tαχύτητα) , PRESET (την αλληλουχία των προαποθηκευμένων στη 
μνήμη σημείων και το χρόνο παραμονής της κάμερα σε κάθε ένα από τα σημεία επιτήρησης 
(οι επιλογές στη χρονική παράμετρο είναι 1,2,3, 5, 10, 20, 30 ή 60sec). Όταν έχετε καθορίσει 
κάθε μια από τις παραμέτρους. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τις 
ρυθμίσεις και στη συνέχεια πιέστε MENU για να επιστρέψετε στο κυρίως υπομενού.

INS (Θέση εισαγωγής του νέου σημείου): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε τη θέση 
που θα αποθηκευτεί η νέα ακολουθία και πιέστε ENTER για να συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε 
τα ◄ ► για να επιλέξετε μια από τις παραμέτρους SPEED (Tαχύτητα) , PRESET (την 
αλληλουχία των προαποθηκευμένων στη μνήμη σημείων) και το χρόνο παραμονής της 
κάμερα σε κάθε ένα από τα σημεία επιτήρησης (οι επιλογές στη χρονική παράμετρο είναι 
1,2,3, 5, 10, 20, 30 ή 60sec). Όταν έχετε καθορίσει κάθε μια από τις παραμέτρους πιέστε 
ENTER για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και στη συνέχεια πιέστε MENU για να επιστρέψετε
στο κυρίως υπομενού. Το “σχέδιο” που δημιουργήσατε θα σωθεί στη μνήμη της κάμερας σας 
σαν μια νέα ακολουθία.

EDIT (Τροποποίηση ενός σημείου): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε τη θέση μνήμης 
στην οποία είναι αποθηκευμένο το σημείο που θα τροποποιήσετε, πιέστε ENTER για να 
μπείτε στο υπομενού. Χρησιμοποιήστε τα ◄ ► για να επιλέξετε μια από τις παραμέτρους 

DEL (Διαγραφή): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε την αλληλουχία (SEQUENCE) 
που θέλετε να διαγράψετε από τη μνήμη της συσκευής και στην συνέχεια πατήστε ENTER. 
Πιέστε το ► για να διαγράψετε την αλληλουχία που έχετε επιλέξει. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 
▲ για να διαγράψετε όλες τις αλληλουχίες που υπάρχουν στην μνήμη της κάμερας. 
Χρησιμοποιήστε το ◄ για να ακυρώσετε τη διαγραφή της ακολουθίας. Όταν έχετε 
ολοκληρώσει τις ρυθμίσει σας πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και στη 
συνέχεια πιέστε MENU για να επιστρέψετε στο κυρίως υπομενού.

AUTO SEQUENCE PREVIEW (Αυτόματη παρουσίαση εικόνας από μια προγραμματισμένη
αλληλουχία): Όταν έχετε μπει στο μενού SEQUENCE θα δείτε το μήνυμα “ AUTO
SEQUENCE PREVIEW” στο παράθυρο παρακολούθησης της εικόνας (Live View). Κάντε κλικ 
στο κουμπί AUTO για να ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματης 
εναλλαγής αλληλουχίας.
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4.8 Επιλογή CAMERA
Μέσω αυτής της επιλογής έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τις παραμέτρους απεικόνισης 
της κάμερας.

BACKLIGHT (Ύπαρξη οπίσθιου φωτισμού στο χώρο): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να 
ενεργοποιήσετε - απενεργοποιήσετε (ΟΝ/OFF) την αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού. H
ενεργοποίηση της λειτουργίας BACKLIGHT χρησιμοποιείται για να κάνει την εικόνα πιο 
καθαρή, όταν πίσω από το αντικείμενο που θέλετε να παρακολουθείτε υπάρχει έντονος 
φωτισμός ή το ίδιο το αντικείμενο δεν είναι καλά φωτισμένο.

AGC (Αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε MID, LOW
HIGH ή OFF για αυτή τη ρύθμιση. Μέσω αυτής της λειτουργίας ρυθμίζετε την ευαισθησία του 
CCD της κάμερας ώστε να λειτουργεί ιδανικά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες 
φωτισμού.

HIGH (Υψηλή): Όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλός επιλέγοντας HIGH έχετε 
τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία στον αισθητήρα της κάμερας και την πιο φωτεινή οθόνη.

MID (Μέση) : Όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι κανονικός είναι η ιδανική ρύθμιση.

LOW (Χαμηλή): Όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι πολύ έντονος μέσω αυτής της 
ρύθμισης η ευαισθησία του αισθητήρα της κάμερας ελαχιστοποιείται ώστε η εικόνα να 
εμφανίζεται συγκριτικά σκοτεινή.

OFF (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιείτε την αυτόματη ρύθμιση της ευαισθησίας.

BRIGHTNESS (Φωτεινότητα): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε NORMAL
(κανονική), DARK (Σκοτεινή) ή BRIGHT(φωτεινή) για τη φωτεινότητα της οθόνης.

SHARPNESS (οξύτητα της εικόνας) : Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε NORMAL
(Κανονική), SOFT (Μαλακή), SHARP (Έντονη). Μέσω αυτής της ρύθμισης καθορίζετε τη 
περιγραφή των λεπτομερειών της εικόνας αλλά και το πόσο έντονα θα είναι τα περιγράμματα 
των αντικειμένων.

COLOR (Xρώμα εικόνας): : Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε NORMAL (Κανονική), 
LIGHT(Ήπια) ή COLORFUL ( Έντονη) την ένταση απεικόνισης των χρωμάτων.

MIRROR (Κατοπτρική απεικόνιση): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να ενεργοποιήσετε –
απενεργοποιήσετε (ON/OFF) τη λειτουργία κατοπτρικής απεικόνισης. 

TITLE ( Ονομασία): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε έως και 8 χαρακτήρες 
προκειμένου να δώσετε ένα όνομα στη κάμερα. Για παράδειγμα αν την ονομάσετε CAMERA
1 όταν βρίσκεστε σε λειτουργία παρακολούθησης εικόνας και ελέγχου της κάμερας (PTZ) το 
όνομα CAMERA θα εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.



AVP 311Z 19

4.9 Επιλογή SYSTEM

Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε μεταξύ των “TITLE DISPLAY”, “ΤΙΤLE POSITION”, 
“PAN TILT SPEED”, “ΗΟRΙΖΟΝΤΑL LIMIT” και “SYSTEM RESET”. Στη συνέχεια πιέστε 
ENTER για να μπείτε στο υπομενού της παραμέτρου που επιλέξατε.

TITLE DISPLAY (Eπιλογή εμφάνισης ονομασιών): Μέσω αυτής της επιλογής καθορίζετε τον 
τρόπο απεικόνισης των ονομάτων (κάμερας και προαποθηκευμένης θέσης) στην οθόνη. 
Επιλέξτε μεταξύ των ALL, OFF, CAMERA ή PRESET και στη συνέχεια πιέστε το MENU για 
να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

ALL: Με αυτή την επιλογή εμφανίζεται τόσο το όνομα της κάμερας όσο και το όνομα του 
σημείου (από τα σημεία που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη της) που στοχεύει.

OFF: Με αυτή την επιλογή δεν εμφανίζεται κανένα όνομα στην οθόνη.

CAMERA: Εμφανίζεται μόνο το όνομα της κάμερας

PRESET: Εμφανίζεται μόνο το όνομα του σημείου που στοχεύει η κάμερα.

TITLE POSITION (επιλογή θέσης που θα εμφανίζεται το όνομα): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για
να επιλέξετε το σημείο της οθόνης που θα εμφανίζεται το όνομα. Οι επιλογές που έχετε είναι: 
UL (πάνω αριστερά), DL (αριστερά από τα κουμπιά χειρισμού), UR (πάνω δεξιά), DR (δεξιά 
από τα κουμπιά χειρισμού).

PAN TILT SPEED (Καθορισμός ταχύτητας κίνησης της κάμερας): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ 
για να επιλέξετε ταχύτητα κίνησης της κάμερας. Οι επιλογές που έχετε είναι SLOW (αργή 
ταχύτητα) και FAST (γρήγορη). Μετά την επιλογή πατήστε το κουμπί MENU για να 
επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

HORIZONTAL LIMIT (Όριο οριζόντιας κίνησης): Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε το 
όριο κίνησης της κάμερας στο οριζόντιο επίπεδο, Έχετε δύο επιλογές: 6 DEG (μοίρες) και 0 
DEG. Μετά την επιλογή πατήστε το κουμπί MENU για να επιστρέψετε στο κυρίως μενού.

SYSTEM RESET (Επανεκκίνηση του συστήματος) : Χρησιμοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε 
YES ή ΝΟ προκειμένου να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. Στην συνέχεια πιέστε το 
κουμπί ΜΕNU για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα 
“ARE YOU SURE?” Πιέστε το ► για να προχωρήσετε στην διαδικασία επανεκκίνησης και 
επαναφοράς των αρχικών ρυθμίσεων ή πιέστε το ◄ για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

ΗΟΜΕ (Eπαναφορά σε αρχική θέση): Μια θέση (σημείο στόχευσης) από αυτές που έχετε 
αποθηκεύσει στη μνήμη της κάμερας είναι καθορισμένη από το εργοστάσιο σαν αρχική θέση. 
Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτή μέσα από την επιλογή ΗΟΜΕ.


