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Συσκευή καταγραφής εικόνας 
DVR-422 

Οδηγίες χρήσης  
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Χειριστήρια και µέρη της συσκευής 
 
 

 
 
Σηµαντικές σηµειώσεις: 
H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 
www.tele.gr 
 
Προσοχή: H συσκευή δεν έχει µέρη στο εσωτερικό της που µπορεί να 
επισκευαστούν-συντηρηθούν από εσάς. Τυχόν αποσυναρµολόγηση της 
αναιρεί άµεσα την εγγύηση της. 
 
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβληµα σχετικά µε την λειτουργία της συσκευής 
µπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία TELEIMPEX A.E τηλ 210.55.84.180 ή 
στην θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου service@tele.gr  
 
 

 

 

 

 

Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας 

Έναρξη λειτουργίας 

Ακροδέκτης τροφοδοσίας 

Θέση µνήµης 

Ακροδέκτης GPS 

Μικρόφωνο 

Επιλογή τρόπου λειτουργίας 

Κουµπί Μενού 

Οθόνη 

Κουµπί ΟΚ 

Θύρα σύνδεσης 
φορτιστή Θύρα σύνδεσης GPS 

Επαναφορά λειτουργίας (reset) Θύρα σύνδεσης 
µνήµης 

Φακός κάµερας 

Σπείρωµα στερέωσης 

Κλιπ στερέωσης 
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Φόρτιση 

Υπάρχουν 2 τρόποι για να φορτίσετε την συσκευή 

Να χρησιµοποιήσετε µια θύρα USB του υπολογιστή για να φορτίσετε την 
συσκευή. 
Να χρησιµοποιήσετε τον αντάπτορα τροφοδοσίας για αναπτήρα αυτοκινήτου 
που υπάρχει στην συσκευασία της συσκευής. 
Όση ώρα η µπαταρία της συσκευής φορτίζεται το ενδεικτικό φόρτισης είναι 
αναµµένο κόκκινο, όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί το ενδεικτικό σβήνει. Σε 
κανονικές συνθήκες η φόρτιση της συσκευής διαρκεί περίπου 4 ώρες. 
 
Εισαγωγή της κάρτας µνήµης 
Εισάγετε µια κάρτα Micro SD High Capacity στην υποδοχή µνήµης της 
συσκευής, η κάρτα πρέπει να είναι κενή ή να έχετε αποθηκεύσει τα δεδοµένα 
της σε ένα άλλο αποθηκευτικό µέσo γιατί µετά την εισαγωγής της κάρτας η 
συσκευή θα την διαµορφώσει (format) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της.  
 

Σηµείωση: Αν έχετε αντιγράψει το λογισµικό της συσκευής σε ένα 
υπολογιστή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό αυτό προκειµένου να 
διαµορφώσετε την κάρτα σε έναν υπολογιστή. 
 
Ρύθµιση του εµπρός φακού 

Η γωνία σκόπευσης του εµπρός φακού µπορεί να ρυθµιστεί κατά 20 µοίρες, 
όταν έχετε στερεώσει την συσκευή µπορείτε να ρυθµίσετε τον φακό για να 
έχετε την καλύτερη δυνατή σκόπευση. 
 
Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση της συσκευής 
Πιέστε παρατεταµένα το κουµπί Power (έναρξη λειτουργίας) εωσότου ανάψει 
το κόκκινο ενδεικτικό. 
 
Για να σβήσετε την συσκευή πιέστε πάλι παρατεταµένα το κουµπί εωσότου 
σβήσει το κόκκινο ενδεικτικό. 
 
Αν η µπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισµένη η συσκευή θα σβήσει αυτόµατα. 
 
Βασικές λειτουργίες 
Αλλαγή τρόπου λειτουργίας 
Η συσκευή έχει δύο βασικούς τρόπους λειτουργίας α) την εγγραφή και β) την 
αναπαραγωγή. 
Πιέστε το κουµπί MODE για να γίνει εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας. 
 
Μενού ρυθµίσεων 
Πιέστε το κουµπί MENU για να µπείτε στην σελίδα επιλογής µενού. 
Πιέστε τα κουµπιά µε τα βέλη ◄► για να επιλέξετε το επιθυµητό πεδίο 
ρυθµίσεων. 
Πιέστε ΟΚ για να επιλέξετε ένα πεδίο. Πιέστε ξανά το κουµπί MENU για να 
βγείτε από τις λειτουργίες του µενού. 
Οι επιλογές µέσω του µενού είναι οι ακόλουθες: 
System Setting (ρυθµίσεις συστήµατος) 
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Video Mode: (επιλογή τρόπου λήψης video) Double lens (λήψη και µε τις δύο 
κάµερες) Front Lens (λήψη µε την εµπρός κάµερα) Back lens (λήψη µόνο µε 
την πίσω κάµερα) 
Time Setting: (Ρυθµίσεις ώρας και ηµεροµηνίας): Χρησιµοποιήστε τα βέλη 
◄► για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα πιέστε ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τις 
ρυθµίσεις σας. 
Formating: (µορφοποίηση µνήµης): Πιέστε ΟΚ για να µπείτε στο µενού φορµά 
και επιλέξετε YES για να µορφοποιήσετε την µνήµη. Προσοχή αν επιλέξετε 
YES όλα τα δεδοµένα της µνήµης θα διαγραφούν. 
Video Format (κωδικοποίηση εικονοσήµατος): Επιλέξτε PAL και πιέστε ΟΚ. 
Voice (λειτουργία ήχου): Επιλέξτε YES (ναι) ή ΝΟ (ΟΧΙ) 
Recording (Εγγραφή) : Επιλέξτε YES (ναι) ή ΝΟ (ΟΧΙ) 
 
Πώς να γράφετε εικόνα 

Ενώ έχετε επιλέξει λειτουργία εγγραφή πιέστε το κουµπί ΟΚ για να ξεκινήσει η 
εγγραφή πιέστε ξανά το κουµπί ΟΚ για να σταµατήσει η εγγραφή. 
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη εισάγοντας την µνήµη µπορεί άµεσα να 
ξεκινήσει η εγγραφή. 
Άµεση ενεργοποίηση-απενεργοποίηση του ήχου 

Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία  πιέζοντας το αριστερό βέλος ◄ µπορείτε 
να ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε την ηχητική λειτουργία. 
 
Αναπαραγωγή και διαχείριση αρχείων 
Πιέστε το κουµπί MODE για να επιλέξετε αναπαραγωγή (playback) θα 
εµφανιστεί  ένα εικονίδιο του τελευταίου αρχείου. Χρησιµοποιήστε τα βέλη για 
να επιλέξετε το αρχείο εικόνας/ήχου που θέλετε να αναπαραχθούν. Πιέστε ΟΚ 
για να αναπαραχθεί το αρχείο. 
 
Πρόσβαση στα αρχεία µέσω υπολογιστή 

Σηµαντική σηµείωση: Η συσκευή δεν διαθέτει θύρα USB και δεν συνδέεται 
σε υπολογιστή.  
Για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία και τις λειτουργίες της πρέπει να βάλετε 
την µνήµη της συσκευής σε ένα card reader που είναι συνδεδεµένο σε 
υπολογιστή. 
Την πρώτα φορά που η µνήµη θα συνδεθεί στην συσκευή µετά την 
µορφοποίηση της (format) θα εγκατασταθεί λογισµικό που επιτρέπει την 
αναπαραγωγή και διαχείριση των αρχείων της συσκευής µέσω του 
υπολογιστή. Αυτό το λογισµικό προτείνεται να το αντιγράψετε µε την βοήθεια 
της κάρτας στον υπολογιστή που συνήθως θα χρησιµοποιείτε. 
 
Για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό  

Βάλτε την κάρτα στο card reader. 
Επιλέξτε την από τον Υπολογιστή µου (My Computer) 

Κάντε κλικ στο αρχείο X2player που 
υπάρχει στην κάρτα  για να ανοίξει η 
εφαρµογή αναπαραγωγής εικόνας και 
διαχείρισης όπως φαίνεται ακολούθως 
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Για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων του προγράµµατος (ορισµός χρηστών, 

κωδικοί, µορφοποίησης κάρτας) κάντε κλικ στο εικονίδιο  
 
Χρησιµοποιήστε τα εικονίδια αναπαραγωγής αρχείων  

 
για να ελέγξετε την αναπαραγωγή του αρχείου που θέλετε. 
 

Μέσω των εικονιδίων  µπορείτε να επιλέξετε την κάµερα από την 
οποία θα αναπαράγετε αρχεία εικόνας. 
 
Για να σώσετε ένα αρχείο στο σκληρό του υπολογιστή κάνετε κλικ στο 

τεραγωνίδιο  και στην συνέχεια κάντε  

κλικ στο εικονίδιο . 
 
Για να δείτε τα δεδοµένα του αισθητήρα επιτάχυνσης κάντε κλικ στο εικονίδιο 

 
 

Επαναφορά συσκευής 
Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά µπορείτε να πιέσετε το 
κουµπί RESET για να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής µε επαναφορά των 
ρυθµίσεων. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Οθόνη: 2,7’’ LCD (16:9) 
Φακός: Εµπρός κάµερα γωνία λήψης 140ο / πίσω κάµερα γωνία λήψης 120ο  
Φορµά εικόνας: .AVI / Ανάλυση 640 x 480 
Μνήµη : Micro TF (εως 32GB δεν περιλαµβάνεται) 
Χρωµατική κωδικοποίηση: PAL/NTSC 
Τάση τροφοδοσίας: 5V DC 
Μπαταρία: Επαναφορτιζόµενη πολυµέρων λιθίου 
Υποστηριζόµενα λειτουργικά (για το λογισµικό) : Windows 
2000/XP/Vista/Windows & Mac OS µεταγενέστερο από 10.3.6 
 

 



 

DVR – 422 ver 1.1 

www.tele.gr 

6

Προσοχή: Tα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. 


