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MDS 660

Mini DVR

Οδηγίες χρήσης

Βασικά χαρακτηριστικά
 Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής 
εικόνας.
 Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το 
αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης ενεργοποιεί την λειτουργία εγγραφής, 
ταυτόχρονα μπορεί να διεγείρει ένα σύστημα συναγερμού.
 Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου.
 Καταγραφή εικόνας σε πραγματικό χρόνο.
 Υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD με χωρητικότητα 128ΜB/512MB και 
1GB.
 Ενσωματωμένη κάμερα ¤’’ με αισθητήρα CCD και ανάλυση 420 
γραμμές.
 Ενσωματωμένο μικρόφωνο για καταγραφή ήχου κατά τη διάρκεια της 
εγγραφής.
 Θύρα USB.
 Μικρό μέγεθος.

Επιπλέον δυνατότητες, όταν το mini DVR συνδυάζεται με συμβατό 
ασύρματο σύστημα συναγερμού.
 Δυνατότητα συνεργασίας με σύστημα ασύρματου συναγερμού.
 Ασύρματη σύνδεση, δυνατότητα ¨κλειδώματος© μιας περιοχής 
επιτήρησης, προστασία μέσω κωδικού ασφαλείας.
 Δυνατότητα απεικόνισης της επιτηρούμενης περιοχής.
 Ο χρόνος συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 30 sec.
 Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου καθυστέρησης ενεργοποίησης (0 έως 
99sec).
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1. Κουμπιά και βασικές λειτουργίες της συσκευής

2. Το τηλεχειριστήριο
A. Πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά Α και C τα ηχητικά σήματα 
προειδοποίησης απενεργοποιούνται.

B. Πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά B και 
D για να ενεργοποιηθούν πάλι τα ηχητικά 
σήματα προειδοποίησης.
C. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά D και C
για να δηλώσετε τη συσκευή σε ένα 
ασύρματο σύστημα συναγερμού.

Οδηγίες λειτουργίας

1. Εισάγετε τη κάρτας μνήμης SD

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό (5V) στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής.

3.  Θέστε το διακόπτη λειτουργίας σε θέση ΟΝ.
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Ενεργοποίηση της εγγραφής από το τηλεχειριστήριο

Α. Πιέστε το κουμπί Α για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία εγγραφής με 
ανίχνευση κίνησης (On Lock)
Πιέστε το κουμπί Β για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Β. Πιέστε το κουμπί C για να ενεργοποιήσετε άμεσα τη λειτουργία 
εγγραφής.
Πιέστε το κουμπί D για να σταματήσετε τη λειτουργία εγγραφής.

5 Ενεργοποίηση λειτουργιών από το ενσωματωμένο στη συσκευή 
πάνελ ελέγχου.

Πιέστε το κουμπί REC για 3 δευτερόλεπτα, έτσι κλειδώνεται τη λειτουργία
εγγραφής με ανίχνευση κίνησης (On Lock). Πιέστε πάλι το κουμπί για 3 
δευτερόλεπτα για να παύσετε τη λειτουργία εγγραφής με ανίχνευση κίνησης 
(Off lock). Για να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία εγγραφής πιέστε (στιγμιαία) 
το κουμπί REC. Για να σταματήσετε τη λειτουργία εγγραφής πιέστε πάλι το 
κουμπί REC.

6. O ανιχνευτής κίνησης (πυροηλεκτρικό αισθητήριο) μπορεί να ανιχνεύσει 
τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος. Όταν ο αισθητήρας του 
ανιχνευτή κίνησης ανιχνεύσει θερμότητα το DVR θα αρχίσει την εγγραφή. 
Αν δεν υπάρχει κανείς στη περιοχή ανίχνευσης η εγγραφή θα σταματήσει 
μετά από 15 δευτερόλεπτα.

7. Το mini DVR μπορεί να συνδεθεί με μια εξωτερική κάμερα προκειμένου 
να εγγράφει εικόνα από αυτή. Σε αυτή τη περίπτωση η λειτουργία του 
ενσωματωμένου ανιχνευτή κίνησης είναι άχρηστη.
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Οδηγίες για τη απεικόνιση των αρχείων που έχουν 
εγγραφεί στο mini DVR.

1. Σύνδεση με μια τηλεόραση

 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο για να συνδέσετε την έξοδο 
εικόνας με την είσοδο composite video της τηλεόρασης.
 Επιλέξτε από την τηλεόραση την αντίστοιχη είσοδο.
 Ξεκινήστε τη λειτουργία αναπαραγωγής στο mini DVR.

2. Σύνδεση του mini DVR με ένα υπολογιστή.

 Συνδέστε το mini DVR μέσω της θύρας USB με μια αντίστοιχη θύρα του 
υπολογιστή.
 Διαβάστε και απεικονίστε τα αρχεία.
 Ο υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει την ανάγνωση αρχείων *.ASF

To μενού της συσκευής
Πιέστε το κουμπί ΟΚ για να μπείτε στο κεντρικό μενού του mini DVR.

Αναπαραγωγή (Play Back)
Πιέστε το κουμπί ΟΚ ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία αναπαραγωγής και 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Ι◄◄ ►►Ι και + - για να επιλέξετε το αρχείο 
βίντεο που θέλετε να δείτε. Στη συνέχεια πιέστε πάλι το κουμπί ΟΚ για να 
ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου που επιλέξατε.

Πιέστε το κουμπί Α για να διαγράψετε ένα αρχείο βίντεο. Πιέζοντας 
παρατεταμένα το κουμπί Α ενεργοποιείτε η γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός 
(τέλος του αρχείου). Πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Β ενεργοποιείτε η 
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (αρχή του αρχείου).



5

SETUP (Ρυθμίσεις)

1.TIME (Ρύθμιση ώρας)
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Ι◄◄ ►►Ι για να επιλέξετε τη παράμετρο που 
θέλετε να ρυθμίσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε 
την παράμετρο που επιλέξατε. Πιέστε το ΟK για να επιστρέψετε στο 
κεντρικό μενού της συσκευής.

2. NTSC/PAL (Επιλογή συστήματος απεικόνισης)
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε σύστημα απεικόνισης 
στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

3. SOUND (Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση ήχου)
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της εγγραφή ηχητικού σήματος. Στη συνέχεια πιέστε ΟΚ 
για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

4. DEFAULT (Eπαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε την διαγραφή όλων των 
μετρήσεων που έχετε κάνει και την αντικατάσταση τους από τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για να επιστρέψετε στο 
κεντρικό μενού.

5. BESTROW (Εγγραφή πάνω από παλιά αρχεία)
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ενεργοποιήσετε ή 
απενεργοποιήσετε την δυνατότητα εγγραφής πάνω σε παλιά αρχεία εικόνας 
(όταν το αποθηκευτικό μέσω του DVR γεμίσει).

6 CONNECT (Σύνδεση με μονάδα συναγερμού)
Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία ¨κωδικοποίησης© πιέστε το κουμπί ΟΚ 
ώστε η συσκευή να δηλωθεί στην ασύρματη κεντρική μονάδα συναγερμού.

Επιλογή γλώσσας απεικόνισης (Language)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε τη γλώσσα απεικόνισης 
του μενού. 

Απεικόνιση (Monitor)

Πιέστε ΟΚ ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία επιτήρησης.

Επιλογή μνήμης (Memory)
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Επιλογή Select: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε αν η 
εικόνα θα αποθηκεύεται στη ενσωματωμένη μνήμη ή στη κάρτα SD.

Επιλογή Info: Πιέζοντας ΟΚ βλέπετε την κατάσταση της μνήμης.

Επιλογή Format: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να κάνετε φορμά 
(διαγραφή αρχείων και μορφοποίηση) στη κάρτα μνήμης ή στην 
ενσωματωμένη στο mini DVR μνήμη.

Αναζήτηση βοήθειας (Help)

Ενεργοποιώντας αυτή τη επιλογή εμφανίζονται συνήθεις ερωτήσεις και 
απαντήσεις που αφορούν τη λειτουργία του DVR.

Επαναφόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας & διαδικασία 
επανεκκίνησης. Συνεργασία της συσκευής με μια κεντρική μονάδα 
συναγερμού.

1. Πώς να φορτίσετε την ενσωματωμένη 
μπαταρία
Όταν το κόκκινο led αναβοσβήνει σημαίνει 
πως η ενσωματωμένη μπαταρία έχει 
εκφορτιστεί.
Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό 5V για 
να επαναφορτίσετε τη μπαταρία.

Ο χρόνος επαναφόρτισης είναι 6 ώρες

Σημείωση: Τη πρώτη φορά που θα 
φορτίσετε τη μπαταρία πρέπει να τη 
φορτίσετε για 8 ώρες.

2. Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του 
mini DVR (RESET)
Αν η συσκευή δυσλειτουργεί μπορείτε να 
πιέσετε με μια λεπτή μύτη μολυβιού το 
κουμπί RESET.

3. Πώς να δηλώσετε ένα 
τηλεχειριστήριο στο mini DVR (ώστε να 
ελέγχεται από αυτό)
Πιέστε το κουμπί CODE (με μια λεπτή 
μύτη μολυβιού) και στη συνέχεια πιέστε 
οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο. 
Μόλις ακουστεί ένα ενδεικτικό ηχητικό 
σήμα (μπιπ) το τηλεχειριστήριο έχει 
αντιστοιχηθεί με το DVR.
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Πως το DVR 660 μπορεί να συνεργαστεί με το κατάλληλο 
σύστημα συναγερμού.

Θέστε το συναγερμό σε κατάσταση εκμάθησης μιας συσκευής (coding). 
Θέστε το mini DVR σε κατάσταση On Lock, μετά από 15 δευτερόλεπτα το 
mini DVR θα ξεκινήσει την ανίχνευση της περιοχής. Αν κινήσετε το χέρι σας 
μπροστά από τον αισθητήρα της συσκευής το DVR 660 θα διεγερθεί και 
ταυτόχρονα θα στείλει ένα σήμα αναγνώρισης στη κεντρική μονάδα του 
συναγερμού.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου για να στείλει του DVR ένα σήμα 
κωδικοποίησης στη κεντρική μονάδα του συναγερμού:

Θέστε τη κεντρική μονάδα του συναγερμού σε κατάσταση εκμάθησης μιας 
συσκευής (coding) πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά D και C του 
τηλεχειριστηρίου. Το DVR θα στείλει ένα σήμα αναγνώρισης στη κεντρική 
μονάδα του συναγερμού.

Πώς να ¥στήσετε¦ ένα ασύρματο σύστημα συναγερμού.
Όταν έχετε δηλώσει το DVR στη κεντρική μονάδα του συναγερμού 
ενεργοποιήστε το και θέστε το σε κατάσταση OnLock στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε τη κεντρική μονάδα και θέσετε την και αυτή σε κατάσταση 
OnLock.

Μετά την πάροδο 15 δευτερολέπτων αν κάποιος εισβάλει στο χώρο που 
επιτηρεί το DVR θα ξεκινήσει τη καταγραφή εικόνας και ταυτόχρονα θα 
στείλει ένα σήμα συναγερμού στη κεντρική μονάδα.

Συνηθισμένες ερωτήσεις

1. Το τηλεχειριστήριο δείχνει να μην λειτουργεί.
Ελέγξετε μήπως η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει εκφορτιστεί.
Βάλτε καινούρια μπαταρία και ελέγξετε εκ νέου τη λειτουργία της συσκευής.
Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην δίνει εντολές στο 
DVR κάντε RESET και δηλώστε εκ νέου το τηλεχειριστήριο ακολουθώντας 
τη διαδικασία της παραγράφου 3 (σελ 6).
2. Το DVR ενεργοποιείται αλλά η λειτουργία εγγραφής δεν 
ενεργοποιείται
Ελέγξετε τη τροφοδοσία της συσκευής. Συνδέστε το DVR με το φορτιστή και 
ενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από 10 λεπτά.
Αν το DVR σβήνει σχεδόν αμέσως πιέστε το κουμπί RESET και 
ενεργοποιήστε εκ νέου το DVR.
3 To DVR ξεκινά τη λειτουργία εγγραφής και στέλνει σήμα στη μονάδα 
συναγερμό χωρίς να υπάρχει κανείς στη περιοχή επιτήρησης.
Απομακρύνετε το DVR από σημεία που υπάρχει έντονο ηλιακό φως, ή 
πηγές θερμότητας ή ψύχους. Η τοποθέτηση του DVR κοντά σε σημεία με 
απότομες μεταβολές θερμότητας ή σε σημεία που εκτίθενται άμεσα σε 
ηλιακός φως μπορεί να προκαλέσει ψευδής συναγερμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 H συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί από εσάς. Ποτέ μην 
αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
 Κρατάτε το mini DVR μακριά από σκόνη και υγρασία
 Για το καθαρισμό του περιβλήματος της συσκευής μην χρησιμοποιείτε 
διαλυτικό ή οποιοδήποτε άλλο χημικό προϊόν.
 Μόνο το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις προδιαγραφές και συνοδεύει 
τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσίας της.
 Η χρήση μη κατάλληλου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει 
καταστροφή του προϊόντος και πυρκαγιά.
 Μην εκθέτετε το mini DVR σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
 Πάντα να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό της συσκευής όταν αυτή δεν 
χρησιμοποιείται.


