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1. Συνδέσεις– Ενεργοποίηση- Αρχικές 

Ρυθμίσεις  

A. Αρχικός Έλεγχος- Τοποθετήσεις Συσκευών 

a) Έλεγχος υλικών- αποσυσκευασία 
 

b) Σύνδεση δίσκου στο καταγραφικό 
  

i. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που βρίσκονται στα πλάγια του καταγραφικού και 
τις 3  στο πίσω τμήμα. Έπειτα, αφαιρέστε το μεταλλικό καπάκι, τραβώντας 
το προς τα πίσω για περίπου 1 εκατοστό και ανασηκώνοντάς την 
μπροστινή πλευρά του. 

ii. Συνδέουμε τα καλώδια του καταγραφικού στον δίσκο (SATA)  και 
σταθεροποιούμε τον δίσκο στη βάση του καταγραφικού με 4 βίδες 
(περιλαμβάνονται). 

 

 

B. Τρόποι σύνδεσης 

Το σύστημα σας προσφέρει την δυνατότητα να έχετε εικόνα σε διαφορετικές συσκευές: 

a. Τηλεόραση νέας τεχνολογίας (με είσοδο HDMI) 
b. Μόνιτορ (με είσοδο HDMI ή VGA) 
c. Κινητό Smartphone Android ή IOS και tablet 
d. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή- Λάπτοπ στον ίδιο χώρο 
e. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή- Λάπτοπ από μακριά 
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a) Σύνδεση με Τηλεόραση νέας τεχνολογίας ή/ και Μόνιτορ  
 
Το καταγραφικό διαθέτει εξόδους αναλογικής εικόνας (VGA) και ψηφιακής εικόνας (HDMI). 
Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με οθόνη τηλεόρασης νέας τεχνολογίας (επίπεδες 
τηλεοράσεις με είσοδο HDMI) ή με μόνιτορ που διαθέτει είσοδο HDMI, θα χρειαστείτε 
καλώδιο HDMI (ψηφιακής εικόνας) το οποίο και θα συνδέσετε στην θύρα HDMI του 
καταγραφικού  
 Ομοίως για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με μόνιτορ ηλεκτρονικού υπολογιστή με 
είσοδο αναλογικής εικόνας VGA, συνδέεται το καλώδιο VGA στην αντίστοιχη θύρα. 
 

 
 
 

1- Ένδειξη λειτουργίας 
2- Ένδειξη εγγραφής 
3- Ένδειξη Συναγερμού (alarm) 
4- Πλήκτρο εξόδου (ESC) 
5- Μενού 
6- Πλήκτρα κατεύθυνσης και "Οκ" για επιλογή 

 
 

 
 

1- Είσοδος εικόνας 
2- Έξοδος ήχου  
3- Έξοδος εικόνας 
4- Θύρα HDMI 
5- Θύρα VGA 
6- Είσοδος ήχου 
7- Θύρα USB 
8- Θύρα δικτύου (ethernet) 
9- Θύρα Τροφοδοσία 
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b) Ενεργοποίηση Συστήματος  
 
Οι ενέργειες που εκτελείτε είναι οι παρακάτω: 

 
1. Έλεγχος συσκευασίας με τροφοδοτικό και παρεπόμενα  

 
2. Συνδέετε το ποντίκι στην θύρα USB, το τροφοδοτικό στην θύρα τροφοδοσίας 

και την οθόνη και τέλος συνδέστε το καλώδιο δικτύου στο router και στο 
καταγραφικό. 
 

3. Συνδέετε το καταγραφικό με την τροφοδοσία. Θα εμφανιστεί η οθόνη 
υποδοχής (HD IDVR) και μετά η οθόνη προεπισκόπησης των καμερών.  Σε 
χρόνο λιγότερο από 1 λεπτό θα ακουστεί τόνος με 4  (beep) που σημαίνει ότι 
το σύστημα έχει εκτελέσει επιτυχής εκκίνηση. 
 

4. Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Πατήστε "Next" και στο επόμενο παράθυρο  
"ΟΚ" για να συνδεθείτε(κενός κωδικός).  
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Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε (Ελληνικά), ρυθμίστε την ώρα και την 
ημερομηνία στο Time zone και πατήστε "Next". 
Πατώντας το "ΟΚ" το σύστημα θα κάνει επανεκκίνηση με Ελληνικά 
 
 

 
 

5. Αφού γίνει επανεκκίνηση ακολουθήστε τον οδηγό σύνδεσης βήμα-βήμα και 
πατήστε "ΟΚ" για να συνδεθείτε(κενός κωδικός). 
 

6. Εφόσον έχει γίνει σωστή σύνδεση στο Internet θα σας εμφανιστεί η επόμενη 
εικόνα. Πατήστε "Επόμενο" για να εμφανιστούν τα QR code για εγκατάσταση 
της εφαρμογής στο κινητό σας και ο σειριακός κωδικός του καταγραφικού σας. 
 

 
 

7. Πατήστε επόμενο" και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Συνδέοντας την κάμερα 
σας στο καταγραφικό έχετε εικόνα τοπικά από την οθόνη σας  άλλα και 
απομακρυσμένα από το κινητό σας. 
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c) Σύνδεση με την εφαρμογή του κινητού στην εφαρμογή XMeye 
 

i. Δημιουργία λογαριασμού 
 

 

 

1. Χρησιμοποιώντας το κινητό smartphone,  σαρώνετε το QRcode που βρίσκεται στα 
αριστερά (ΑPP) για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ΧΜeye, με την οποία μπορείτε να 
βλέπετε ζωντανά τον χώρο σας και να διαχειριστείτε απομακρυσμένα το σύστημα. 

  
2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εμφανίζεται η αρχική οθόνη όπου επιλέγετε 

Register για να κάνετε εγγραφή στο cloud της εφαρμογής.  

 

 

3. Θα μεταβείτε σε οθόνη που θα σας ζητηθεί ένας έγκυρος λογαριασμός ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (mail) για αποστολή κωδικού ενεργοποίησης. Πληκτρολογείτε τον  
κωδικό που θα σας αποσταλεί στο Mail που δηλώσατε για επαλήθευση. Έπειτα, θα 
ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα επιθυμητό όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό 
εισόδου (password). Πατήστε Next και επιστρέφετε στην αρχική οθόνη, όπου 
πληκτρολογείτε τα στοιχεία εισόδου που δηλώσατε παραπάνω. Τέλος, επιλέγετε Cloud 
Login.  

Foxtech 
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4. Στην οθόνη συσκευών επιλέγετε το σύμβολο + στο άνω δεξί μέρος της οθόνης για 
προσθήκη του συστήματος στην εφαρμογή. Επιλέγετε πάνω στο Device Name όπου 
πληκτρολογείτε ονομασία συστήματος (π.χ. Techroom). Έπειτα, επιλέγετε το 
τετράγωνο σύμβολο QRcode δεξιά του Σειριακού Αριθμού Συσκευής (Serial Number) 
και σαρώνετε το QRcode που βρίσκεται στα αριστερά στο παράθυρο του monitor 
(Σειριακός αριθμός).  

 

 

Στη θέση του Serial Number θα εμφανιστεί ο σειριακός κωδικός του συστήματος. Τέλος, 
πατήστε ΟΚ. 

Σε περίπτωση που θέλετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή χωρίς ανάγνωση του QR code στην 
κάτω πλευρά του καταγραφικού αναγράφεται το ID number δηλαδή ο σειριακός κωδικός 
του συστήματος. 

 

Foxtech Όνομα χρήστη 

Κωδικός εισόδου 
στην εφαρμογή 

Techroom 
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Σημαντικό: Σημειώστε τον σειριακό κωδικό για να τον χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση 
εισαγωγής του συστήματος σε άλλο κινητό ή σε ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ.  

 

5. Μετά την επιτυχή είσοδο θα εμφανιστεί το σύστημα στη λίστα συσκευών. Επιλέγοντας 
το σύστημα, εμφανίζεται η λίστα με τις κάμερες. Πατώντας Start Preview, έχετε 
ζωντανή εικόνα των χώρων που καλύπτουν οι κάμερες.  

  

6. Στο παράθυρο του γρήγορου οδηγού πατήστε Επόμενο για μετάβαση στο 3ο 
παράθυρο. Σε αυτό βλέπετε τις κάμερες που έχουν εισαχθεί στο σύστημα 
Εναλλακτικά, συνδέετε την κάμερα με το καταγραφικό μέσω καλωδίου Ethernet και ο 
προγραμματισμός γίνεται πιο γρήγορα.  

7. Επιλέγοντας το πλαίσιο Ρύθμιση Καναλιού μπορείτε να διαγράψετε κάποια κάμερα σε 
περίπτωση που επιθυμείτε να την αντικαταστήσετε. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το 

Techroom 
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όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου στο μενού ενεργειών (όνομα χρήστη: 
εργοστασιακό admin, κωδικός: εργοστασιακά κενό). 
 

8. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγετε την κάμερα (Κανάλι) και στο κάτω τμήμα 
του παραθύρου βρίσκεται την ένδειξη Ανατροπή. Επιλέγετε με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού το κουτάκι που βρίσκεται στα δεξιά της και τέλος πατάτε ΟΚ. 

 

     

  Μετά από επιτυχή εισαγωγή του συστήματος στην εφαρμογή, θα έχετε στο 
κινητό σας την παραπάνω αριστερή εικόνα. Πατώντας Start Preview η εφαρμογή θα 
μεταβεί στην οθόνη όπου θα έχετε εικόνα πραγματικού χρόνου (real-time) από τις κάμερες 
του χώρου σας. 

Πατώντας το εικονίδιο  η εφαρμογή θα μεταβεί σε πλήρη προβολή 

Επιλέγοντας ένα από τα εικονίδια  η εφαρμογή θα δείχνει εικόνα από 1, 4 ή 8 κάμερες. 

Για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας (SD: Κανονική HD: Υψηλής ευκρίνειας) , πατήστε 

το εικονίδιο   

 

ii. Εγγραφή Αρχείων Εικόνας- Λήψη Φωτογραφιών 

 Επιλέγετε την κάμερα που επιθυμείτε και πατάτε το εικονίδιο  

    Για εγγραφή video στο κινητό, πατήστε το εικονίδιο   

    Για λήψη φωτογραφίας, πατήστε το εικονίδιο  

 

Foxtech 
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iii. Αναπαραγωγή Video- Επισκόπηση Φωτογραφιών 
 

  

  Επιλέγετε το εικονίδιο  . Για να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων 
video, επιλέγετε Local Record και θα εμφανιστούν οι εγγραφές που κάνατε μέσω του 
κινητού. Για να δείτε τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από το κινητό, επιλέγετε Local 
Album και θα εμφανιστούν οι φωτογραφίες που κάνατε μέσω του κινητού.  

 

iv. Αλλαγή Κωδικών Εισόδου Συστήματος και Εισόδου Εφαρμογής 
 

1. Κωδικοί Εισόδου Συστήματος 

Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία εισόδου στο σύστημα (εργοστασιακά είναι 

username: admin και password:κενό), επιλέγετε το εικονίδιο  για να 
πραγματοποιήσετε αλλαγή στοιχείων 

.  

Foxtech 
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Έπειτα, πατήστε Edit. Πληκτρολογείτε τα νέα στοιχεία και επιλέγετε Yes. 

 

2. Κωδικοί Εισόδου Εφαρμογής 
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Επιλέγετε το εικονίδιο  . Έπειτα, πληκτρολογείτε τα απαιτούμενα πεδία και 
επιλέγετε Yes. 

Σημαντικό: Τα στοιχεία εισόδου στο σύστημα ΔΕΝ είναι ίδια με τα στοιχεία εισόδου στο 
cloud της εφαρμογής. 

 

2. Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

A.  Απομακρυσμένη Διαχείριση με Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή 

 
1. Κατεβάζετε το πρόγραμμα παρακολούθησης CMS από την διεύθυνση ως 

συμπιεσμένο αρχείο ZIP (CMS(General).zip) 
http://www.acecctvcamera.com/download/cms-3-july-2018-updated-version/# 
 

2. Κάνετε αποσυμπίεση του αρχείου.  Εκτελείτε εγκατάσταση του προγράμματος ως 
διαχειριστής, πατώντας δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του προγράμματος 

και επιλέγοντας ¨Εκτέλεση ως Διαχειριστής¨ 
(Run as Administrator). Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα εμφανιστεί 
στην επιφάνεια εργασίας συντόμευση του προγράμματος.  
 

3. Πατώντας πάνω στο παραπάνω εικονίδιο, θα εμφανιστεί το παράθυρο που θα 
ζητούνται τα στοιχεία εισόδου. Χωρίς να πληκτρολογήσετε κάποιο κωδικό, πατήστε 
ΕΝΤΑΞΕΙ 

 

Foxtech 

Υπάρχων κωδικός 

Νέος κωδικός 

Επιβεβαίωση νέου κωδικού 

13 

 

http://www.acecctvcamera.com/download/cms-3-july-2018-updated-version/


 

4. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη του προγράμματος. Επιλέγετε  στο δεξί τμήμα την 
καρτέλα ΣΥΣΤΗΜΑ και έπειτα την επιλογή Device Manager. Θα εμφανιστεί το 

παράθυρο διαχείρισης συσκευών όπου επιλέγετε Zone List. Η επιλογή ADD AREA 
θα γίνει μπλε.  

   

5. Πατώντας αριστερό κλικ πάνω στην επιλογή ADD AREA εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο, όπου πληκτρολογείτε μία επιθυμητή ονομασία στο κελί Zone (πχ 
Rotech). Έπειτα, πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ. 

 

  

6. Επιλέγετε την ονομασία που πληκτρολογήσατε παραπάνω και η επιλογή ADD 
DEVICE θα γίνει πράσινη.  
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Πατώντας αριστερό κλικ πάνω στην υπόψη επιλογή, εμφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο. Εάν ο Η/Υ βρίσκεται αρχικά κοντά στο σύστημα (Φορητός 
Υπολογιστής- Laptop), πατάτε το πλαίσιο Αναζήτηση. Στο λευκό πλαίσιο από 
πάνω θα εμφανιστεί το σύστημα. 

 

Πατώντας πάνω στην ένδειξη συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία παρακάτω. 
Τα στοιχεία στα μπλε πλαίσια τροποποιούνται ανάλογα με τον χρήστη του Η/Υ 
(Admin ή user). Η ονομασία αλλάζει όπως επιθυμείτε (πχ. Tec room) 

 

Σε περίπτωση απομακρυσμένης εισαγωγής του συστήματος στο πρόγραμμα CMS, 
επιλέγετε το κουτάκι με την ένδειξη Cloud και πληκτρολογείτε τον σειριακό 
αριθμό που είχατε σημειώσει πρότερα από την εφαρμογή XMEye. 

Foxtech 

Foxtech 

35689 

15 

 



 

7. Τέλος, πατάτε ΕΝΤΑΞΕΙ και ΕΝΤΑΞΕΙ. 
 
 

 

 

8. Στο αριστερό άνω τμήμα θα εμφανιστεί το σύστημα. Πατώντας διπλό αριστερό κλικ 
πάνω του, εμφανίζονται οι ενδείξεις από τις κάμερες. Στο κάτω τμήμα θα 
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα σύνδεσης με επιτυχία: 

Σειριακός αριθμός από 
εφαρμογή XMEye 

 

Foxtech 
Techroom 
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9. Πατήστε δεξί κλικ πάνω στην ονομασία (στο παράδειγμα που δίνεται πάνω στο Tec 
room) και επιλέγετε ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ (ΚΥΡΙΟ). Μετά από την διαδικασία 
εμφανίζεται εικόνα των καμερών στο Η/Υ. 
 

10. Η πραγματοποίηση ρυθμίσεων από το πρόγραμμα CMS γίνεται πατώντας στην 
επιλογή Remote Config 

 

 

 

3. Βασικές Ρυθμίσεις 

A. Αυτόματη Εγγραφή (χωρίς να προηγηθεί 

συναγερμός) 

Επιλέγοντας την καρτέλα Μενού και μετά την καρτέλα Ρυθμίσεις Εγγραφής, μπορείτε να 
προγραμματίσετε έως 4 χρονικές περιόδους για κάθε ημέρα της εβδομάδας, που 
επιθυμείτε το σύστημα να εκτελεί καταγραφή αρχείου εικόνας (video)  χωρίς να έχει 
προηγηθεί συναγερμός.  

1. Επιλέγετε την κάμερα (Κανάλι) 
2. Επιλέγετε τον τρόπο Από προγραμματισμό και μετά ημέρα της εβδομάδας. 
3. Ρυθμίζετε, χρησιμοποιώντας το ποντίκι, την χρονική περίοδο που επιθυμείτε να 

εκτελείται αυτόματη καταγραφή αρχείου εικόνας (video) 
4. Ενεργοποιείτε την ρύθμιση πατώντας στο κουτάκι κάτω από την στήλη Εγγραφή. 
5. Με την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων αυτόματης εγγραφής, επιλέγετε ΟΚ 
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B. Ενεργοποίηση Ειδοποιήσεων στην Εφαρμογή 
XMEye και στο Email/ Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού   
Ταχυδρομείου (Email) 

 

Ενεργοποιώντας την λειτουργία ειδοποίησης μέσω Email, θα λάβετε μήνυμα σε 
λογαριασμό email που επιθυμείτε όταν υπάρξει συναγερμός. Στο υπόψη μήνυμα θα 
εμφανίζεται συνημμένα φωτογραφία του χώρου την στιγμή της ενεργοποίησης του 
συναγερμού. Επίσης, με την λειτουργία αποστολής μηνύματος στην δωρεάν εφαρμογή 
XMEye, θα ενημερώνεστε ΑΜΕΣΑ στο κινητό για την περίπτωση συναγερμού στον χώρο 
σας. 

1. Πριν την ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω Mail, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος 
λογαριασμός gmail.com που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή των 
ειδοποιήσεων από τον αποστολέα προς τον δέκτη. Ο λόγος  για τον οποίο θα 
πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου λογαριασμός είναι η απαίτηση μειωμένου 
επιπέδου ασφαλείας για την ορθή λειτουργία της δυνατότητας αποστολής 
ειδοποιήσεων. Η ρύθμιση γίνεται όπως παρακάτω: 

 
i. Κάνουμε εισαγωγή στο mail του αποστολέα. Σε νέα καρτέλα κάνουμε 

επικόλληση της παρακάτω διεύθυνσης  
https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha και θα 
εμφανιστεί καρτέλα για την ενεργοποίηση πρόσβασης στο email από 
άλλη συσκευή. Πατάμε Συνεχίστε και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς 
ενεργοποίησης πρόσβασης. 

 
ii. Σε νέα καρτέλα κάνουμε επικόλληση της παρακάτω διεύθυνσης 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps και θα 
εμφανιστεί καρτέλα ενεργοποίησης- απενεργοποίησης χειρισμού email 
από λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές. Επιλέγουμε ENEΡΓΟ . Άμεσα θα 
λάβουμε μήνυμα στο mail του Sender ότι ενεργοποιήθηκε η πρόσβαση 
από λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές.  

 

2. Επιλέγετε στο σύστημα την καρτέλα Μενού και μετά την καρτέλα Δίκτυο 
3. Πατήστε πάνω στο μπλε πλαίσιο Υπηρεσίες Δικτύου 
4. Με διπλό αριστερό κλικ πατάτε πάνω στην επιλογή ΕΜΑΙL (3η επιλογή) 
5. Εκτελείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις 
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6. Πατήστε Δοκιμές Mail και ελέγξτε εάν έχει σταλεί το δοκιμαστικό μήνυμα στο Mail 
του αποδεκτή. Τέλος, πατήστε Εντάξει. 

7. Έπειτα, πατήστε με διπλό αριστερό κλικ την επιλογή mobile ανέφερε. Πατήστε στο 
κουτάκι Ενεργοποίηση και μετά Εντάξει για να αποστέλλεται μήνυμα στο κινητό 
μέσω της εφαρμογής XMEye.  

C. Διαχείριση Λογαριασμών 

 Αρχικά το σύστημα έχει καταχωρημένες 2 ομάδες χρηστών: Admin και User.  

Η ομάδα Admin έχει εξουσιοδότηση εξολοκλήρου διαχείρισης του συστήματος. Η 
ομάδα User έχει εξουσιοδότηση να παρακολουθεί και να αναπαράγει αρχεία εικόνας. Για 
τροποποίηση των υπαρχόντων ομάδων/ λογαριασμών, προσθήκη ή διαγραφή νέων 
ομάδων/ χρηστών: 

1. Επιλέγετε την καρτέλα Σύστημα και μετά την καρτέλα Λογαριασμός 
2. Για την ομάδα χρηστών User, μπορείτε να τροποποιήσετε τις δυνατότητες 

διαχείρισης πατώντας στα 2 πρώτα μπλε πλαίσια.  
3. Για αλλαγή κωδικού οποιουδήποτε χρήστη, πατήστε στο πλαίσιο Αλλαγή Κωδικού 
4. Για προσθήκη νέας ομάδος/ χρήστη πατήστε στα 2 επόμενα πλαίσια Προσθήκης 

ενώ για διαγραφή στα επόμενα 2 διαγραφής.  

Σημείωση: Οι τροποποιήσεις δεν αφορούν τον λογαριασμό Admin της ομάδος Admin, ο 
οποίος επιδέχεται ΜΟΝΟ τροποποίηση κωδικού εισόδου στο σύστημα. 

 

D. Τοποθέτηση νέας κάμερας 

1) Συνδέστε την κάμερα στο καταγραφικό σας και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
"reset" για 10'', που βρίσκεται στην κάμερα. 

2) Διαγράψτε την κάμερα από το Video Manage 

Παροχές Email 

Email Αποδέκτη (μπορεί να 
είναι ίδιο με του αποστολέα) 

Στοιχεία Email Ίδια ονομασία 
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3) Πατήστε δεξί 'κλικ' και επιλέξτε Wifi Add. Στη συνέχεια η κάμερα σας θα προστεθεί 
αυτόματα. 

 

 

4. Ρυθμίσεις Συστήματος από Η/Υ 
 Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω Η/Υ που είναι 
συνδεδεμένος στο ίδιο (Υπολογιστής στο ίδιο χώρο με το σύστημα) ή σε διαφορετικό 
δίκτυο από το σύστημα (απομακρυσμένα). Το περιβάλλον ρυθμίσεων είναι το ίδιο.  

A. Καταγραφικό και Η/Υ στο ίδιο δίκτυο 

Internet 

  Πατώντας την επιλογή Ρυθμίσεις Συσκευής 

 

εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.  

B. Καταγραφικό και Η/Υ Σε διαφορετικό 

δίκτυο Internet (απομακρυσμένα) 

Η πραγματοποίηση ρυθμίσεων από το πρόγραμμα CMS γίνεται πατώντας στην επιλογή 
ΣΥΣΤΗΜΑ->  Remote Config 
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C. Ρυθμίσεις CMS 

 

1. Αυτόματη Εγγραφή Αρχείων Εικόνας (Χωρίς να έχει προηγηθεί 
συναγερμός) 

 

Επιλέγοντας Ρυθμίσεις Εγγραφής μπορείτε να προγραμματίσετε έως 4 περιόδους 
αυτόματης εγγραφής. 

  

a) Επιλέγετε την κάμερα (Κανάλι) 
b) Επιλέγετε τον τρόπο ΑΥΤΟΜΑΤΟ και μετά ημέρα της εβδομάδας. 
c) Ρυθμίζετε, χρησιμοποιώντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, την χρονική περίοδο 

που επιθυμείτε να εκτελείται αυτόματη καταγραφή αρχείου εικόνας (video) 
d) Ενεργοποιείτε την ρύθμιση πατώντας στο κουτάκι κάτω από την στήλη ΓΕΝΙΚΑ. 
e) Για αντιγραφή ρύθμισης σε άλλη κάμερα, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, επιλέξτε σε ποιά 

κάμερα επιθυμείτε να γίνει αντιγραφή των χρονοπρογραμματισμών και μετά 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ. 

21 

 



f) Με την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων αυτόματης εγγραφής, επιλέγετε ΕΝΤΑΞΕΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Λειτουργία Ανίχνευσης Κίνησης (Motion detection) 

  

a) Επιλέξτε την επιλογή με το σήμα της ασπίδας. Έπειτα, πατήστε στην επιλογή 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ. 

b) Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί αρχικά ενεργοποιείτε την λειτουργία πατώντας 
το λευκό κουτάκι δεξιά από την ένδειξη ΕΝΕΡΓΟ. Έπειτα, μπορείτε να ρυθμίσετε σε 
κάθε μία ξεχωριστή κάμερα (Κανάλι): 

i. Το επίπεδο Ευαισθησίας (6 επίπεδα), 
ii. Την Περιοχή όπου επιθυμείτε να πραγματοποιείται ανίχνευση τυχόν κίνησης 

(Επιλέγετε το γκρι πλαίσιο που αναγράφει Ρυθμίσεις δεξιά της ένδειξης 
Περιοχή).  

Παράδειγμα: Να είναι ενεργή η ανίχνευση στην κεντρική πόρτα εισόδου ή σε μία 
μπαλκονόπορτα- παράθυρο και στον υπόλοιπο χώρο να είναι ανενεργή. 

iii. Έως 4 χρονικές περιόδους που θα είναι ενεργή η λειτουργία (Επιλέγετε το γκρι 
πλαίσιο που αναγράφει Ρυθμίσεις δεξιά της ένδειξης Περίοδος). 

iv. Τον χρόνο επαναφοράς σε κατάσταση ετοιμότητας μετά από εγγραφή 
συναγερμού λόγω ανίχνευσης κίνησης (ΒΗΜΑ) 

v. Ποιες κάμερες θα καταγράφουν (Κανάλι Εγγραφής) ή/ και θα λαμβάνουν 
φωτογραφία (Στιγμιότυπο) του χώρου, σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνηση η 
κάμερα (κανάλι) που έχετε επιλέξει. 

vi. Τον χρόνο εγγραφής μετά από ανίχνευση κίνησης (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ) 

7/ 

2/ 
3/ 

5/ 

1/ 

(γ) 

4/ 

6/ 
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vii. Τους τρόπους ειδοποίησης των χρηστών (επιλέγετε το αντίστοιχο κουτάκι): 
• Ένδειξη στο monitor όπου θα εμφανίζεται παράθυρο με τον αριθμό της 

κάμερας που ανίχνευσε κίνηση (Δείξε μήνυμα). 
• Να ακουστεί ηχητική ειδοποίηση (Μπίπερ) από το καταγραφικό 

(στιγμιαία beep ανά δευτερόλεπτο) 
• Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Στέλνω mail) 
• Αποστολή μηνύματος στην εφαρμογή XMEye στο κινητό (Κινητό 

αναφερθεί) 

Ενεργοποιώντας την επιλογή Γράψε το ημερολόγιο, το σύστημα θα καταγράψει το γεγονός 
στο ιστορικό ειδοποιήσεων. 

c) Για αντιγραφή ρύθμισης σε άλλη κάμερα, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, επιλέξτε σε ποιά 
κάμερα επιθυμείτε να γίνει αντιγραφή των χρονοπρογραμματισμών και μετά 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ. 

d) Τέλος, επιλέγετε ΕΝΤΑΞΕΙ. 

 

3. Λειτουργία Ανίχνευσης Διακοπής Λειτουργίας Κάμερας (Video 
Loss) 

 Η υπόψη λειτουργία είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις που κάποια από τις 
κάμερες σταματήσει να λειτουργεί, είτε λόγω διακοπής ρεύματος είτε λόγω δολιοφθοράς.  

  

 

a) Πατήστε την επιλογή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ. Στο παράθυρο που θα 
εμφανιστεί ενεργοποιείτε την λειτουργία πατώντας το λευκό κουτάκι δεξιά από την 
ένδειξη ΕΝΕΡΓΟ. 
 

b) Έπειτα, μπορείτε να ρυθμίσετε σε κάθε μία ξεχωριστή κάμερα (Κανάλι): 
i. Έως 4 χρονικές περιόδους που θα είναι ενεργή η λειτουργία (Επιλέγετε το 

γκρι πλαίσιο που αναγράφει Ρυθμίσεις δεξιά της ένδειξης Περίοδος). 
ii. Ποιες κάμερες θα καταγράφουν (Κανάλι Εγγραφής) ή/ και θα λαμβάνουν 

φωτογραφία (Στιγμιότυπο) του χώρου, σε περίπτωση που κάποια κάμερα 
(κανάλι) σταματήσει να λειτουργεί. 

iii. Τους τρόπους ειδοποίησης των χρηστών (επιλέγετε το αντίστοιχο κουτάκι): 

1/ 

2/ 

(γ) 

3/ 
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 Ένδειξη στο monitor όπου θα εμφανίζεται παράθυρο με τον αριθμό της 
κάμερας που ανίχνευσε κίνηση (Δείξε μήνυμα). 

 Να ακουστεί ηχητική ειδοποίηση (Μπίπερ) από το καταγραφικό 
(στιγμιαία beep ανά δευτερόλεπτο) 

 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Στέλνω mail) 
 Αποστολή μηνύματος στην εφαρμογή XMEye στο κινητό (Κινητό 

αναφερθεί) 

Ενεργοποιώντας την επιλογή Γράψε το ημερολόγιο, το σύστημα θα καταγράψει το γεγονός 
στο ιστορικό ειδοποιήσεων. 

c) (γ) Για αντιγραφή ρύθμισης σε άλλη κάμερα, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, επιλέξτε σε 
ποιά κάμερα επιθυμείτε να γίνει αντιγραφή των χρονοπρογραμματισμών και μετά 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ. 
 

d) (δ)  Τέλος, επιλέγετε ΕΝΤΑΞΕΙ. 

 

4. Λειτουργία Ανίχνευσης Αλλαγής Συνθηκών (Video Blind) 

Η συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμοποιείται όταν επιθυμείτε ειδοποίηση σε 
περιπτώσεις που η κάμερα ¨τυφλωθεί¨ για οποιοδήποτε λόγω π.χ. κάποιος την σκεπάσει με 
κάποιο αντικείμενο ή ρίξει σπρέι στον φακό της ή την σκοπεύσει με φακό ή λέιζερ.  

Σημείωση: Η απότομη αλλαγή των συνθηκών μπορεί να προκαλέσει λανθασμένο 
συναγερμό π.χ. αλλάξει απότομα το επίπεδο φωτισμού ή εάν η κάμερα  βρίσκεται σε 
εξωτερικό χώρο και αρχίσει να βρέχει.  

  

a) Πατήστε την επιλογή ΤΥΦΛΟ ΒΙΝΤΕΟ. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί ενεργοποιείτε 
την λειτουργία πατώντας το λευκό κουτάκι δεξιά από την ένδειξη ΕΝΕΡΓΟ. 
 

b) Έπειτα, μπορείτε να ρυθμίσετε σε κάθε μία ξεχωριστή κάμερα (Κανάλι): 
i. Το επίπεδο Ευαισθησίας (6 επίπεδα), 

ii. Έως 4 χρονικές περιόδους που θα είναι ενεργή η λειτουργία (Επιλέγετε το μπλε 
πλαίσιο που αναγράφει Ρυθμίσεις δεξιά της ένδειξης Περίοδος). 

iii. Ποιες κάμερες θα καταγράφουν (Καταγραφή Κανάλι) ή/ και θα λαμβάνουν 
φωτογραφία (Στιγμιότυπο) του χώρου, σε περίπτωση αλλάξουν οι συνθήκες 
του περιβάλλοντος. 

2/ 

3/ 

(γ) 

4/ 

1/ 
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iv. Τους τρόπους ειδοποίησης των χρηστών (επιλέγετε το αντίστοιχο κουτάκι): 
 Ένδειξη στο monitor όπου θα εμφανίζεται παράθυρο με τον αριθμό της 

κάμερας που ανίχνευσε κίνηση (Δείξε μήνυμα). 
 Να ακουστεί ηχητική ειδοποίηση (Μπίπερ) από το καταγραφικό 

(στιγμιαία beep ανά δευτερόλεπτο) 
 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Στέλνω mail) 
 Αποστολή μηνύματος στην εφαρμογή XMEye στο κινητό (Κινητό 

αναφερθεί) 

Ενεργοποιώντας την επιλογή Γράψε το ημερολόγιο, το σύστημα θα καταγράψει το γεγονός 
στο ιστορικό ειδοποιήσεων. 

c) (γ) Για αντιγραφή ρύθμισης σε άλλη κάμερα, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, επιλέξτε σε ποιά 
κάμερα επιθυμείτε να γίνει αντιγραφή των χρονοπρογραμματισμών και μετά 
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ. 
 

d) (δ)  Τέλος, επιλέγετε ΕΝΤΑΞΕΙ. 

 

5. Ειδοποίηση σε Περίπτωση Σφάλματος  
 
a) Πατήστε την επιλογή ΑΝΩΜΑΛΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. Στο παράθυρο που θα 

εμφανιστεί ενεργοποιείτε την λειτουργία πατώντας το λευκό κουτάκι δεξιά 
από την ένδειξη ΕΝΕΡΓΟ. 

  

 

b) Επιλέγετε τον τύπο του σφάλματος  
 Δεν υπάρχει δίσκος 
 Σφάλμα Δίσκου 
 Δίσκος γεμάτος 
 Σφάλμα δικτύου 

 
c) Επιλέγετε τους τρόπους ειδοποίησης των χρηστών (επιλέγετε το αντίστοιχο 

κουτάκι): 

(β) 

(γ) 
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 Ένδειξη στο monitor όπου θα εμφανίζεται παράθυρο με τον αριθμό της 
κάμερας που ανίχνευσε κίνηση (Δείξε μήνυμα). 

 Να ακουστεί ηχητική ειδοποίηση (Μπίπερ) από το καταγραφικό 
(στιγμιαία beep ανά δευτερόλεπτο) 

 Αποστολή μηνύματος στην εφαρμογή XMEye στο κινητό (Κινητό) 
 Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Στέλνω mail) 

 
d) Τέλος, επιλέγετε ΕΝΤΑΞΕΙ. 

 

6. Γενικές Ρυθμίσεις (Ημερομηνία- Ώρα- Γλώσσα- Λειτουργία 
Δίσκου) 
 

  

a) Επιλέξτε την επιλογή με το σήμα του γραναζιού. Έπειτα, πατήστε στην επιλογή 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

b) Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις: 
i. Ημερομηνίας- Ώρας 

 Ζώνης Ώρας 
 Ημερομηνίας- Ώρας 
 Εμφάνισης Ημερομηνίας (Χρόνος- Μήνας- Ημέρα) 
 Ημερολογιακής περιόδου αλλαγής σε ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ (Επιλογή κουτάκι DST 

και μετά ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για ημερομηνίας έναρξης και λήξης θερινής ώρας) 
ii. Γλώσσας 

iii. Λειτουργίας δίσκου σε περίπτωση που γεμίσει (επιλογή επανεγγραφή πάνω 
σε προηγούμενα αρχεία ή σταμάτημα εγγραφής) 

iv. Πρότυπο κωδικοποίησης αρχείων εικόνας (PAL ή NTSC). 
 

c) Τέλος, πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ. 

 

 

1/ 

2/ 
3/ 

4/ 
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7. Ρυθμίσεις Δικτύου 

  

a) Πατήστε στην επιλογή ΔΙΚΤΥΟ 
 

b) Στο παραπάνω παράθυρο μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία του δικτύου 
του συστήματος.  
 

c) Για ενεργοποίηση της απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω Η/Υ- Φορητού 
υπολογιστή (Laptop)- Κινητού τηλεφώνου, επιλέξτε το κουτάκι ΕΝΕΡΓΟ DHCP. 
 

d) Τα εργοστασιακά στοιχεία δικτύου που σας ενδιαφέρουν για να κάνετε εισαγωγή 
του συστήματος στο πρόγραμμα CMS είναι: 
 Διεύθυνση IP 
 TCP Πόρτα 
 Πόρτα HTTP 

e) Για αποθήκευση ρυθμίσεων, πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ 
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8. Υπηρεσίες Δικτύου- Ενεργοποίηση Ειδοποιήσεων στην 
Εφαρμογή XMeye και στο Email/ Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Email) 

  

 

Ενεργοποιώντας την λειτουργία ειδοποίησης μέσω Email, θα λάβετε μήνυμα σε 
λογαριασμό email που επιθυμείτε όταν υπάρξει συναγερμός. Στο υπόψη μήνυμα θα 
εμφανίζεται συνημμένα φωτογραφία του χώρου την στιγμή της ενεργοποίησης του 
συναγερμού. Επίσης, με την λειτουργία αποστολής μηνύματος στην δωρεάν εφαρμογή 
XMeye, θα ενημερώνεστε ΑΜΕΣΑ στο κινητό για την περίπτωση συναγερμού στον χώρο 
σας. 

a) Πριν την ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω Mail, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος 
λογαριασμός gmail.com που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή των ειδοποιήσεων 
από τον αποστολέα προς τον δέκτη. Ο λόγος  για τον οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί 
εκ νέου λογαριασμός είναι η απαίτηση μειωμένου επιπέδου ασφαλείας για την ορθή 
λειτουργία της δυνατότητας αποστολής ειδοποιήσεων. Η ρύθμιση γίνεται όπως 
παρακάτω: 

 
i. Κάνετε εισαγωγή στο mail του αποστολέα. Σε νέα καρτέλα κάνετε 

επικόλληση της παρακάτω διεύθυνσης  
https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha και θα εμφανιστεί 
καρτέλα για την ενεργοποίηση πρόσβασης στο email από άλλη συσκευή. 
Πατάτε Συνεχίστε και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ενεργοποίησης 
πρόσβασης. 

 
ii. Σε νέα καρτέλα κάνετε επικόλληση της παρακάτω διεύθυνσης 
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https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha


https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps και θα 
εμφανιστεί καρτέλα ενεργοποίησης- απενεργοποίησης χειρισμού email από 
λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές. Επιλέγουμε ENEΡΓΟ . Άμεσα θα λάβουμε 
μήνυμα στο mail του Αποστολέα ότι ενεργοποιήθηκε η πρόσβαση από 
λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές.  

 

b) Πατήστε στην επιλογή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
c) Με διπλό αριστερό κλικ πατάτε πάνω στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΑΙL (3η επιλογή) 
d) Εκτελείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις 

 

e) Πατήστε Δοκιμές Mail και ελέγξτε εάν έχει σταλεί το δοκιμαστικό μήνυμα στο Mail του 
αποδεκτή. Τέλος, πατήστε ΕNTAΞΕΙ. 

f) Έπειτα, πατήστε με διπλό αριστερό κλικ την επιλογή Κινητό Αναφερθεί (Τελευταία 
επιλογή). Πατήστε στο κουτάκι Ενεργοποίηση και μετά ΕΝΤΑΞΕΙ για να αποστέλλεται 
μήνυμα στο κινητό μέσω της εφαρμογής XMeye.  

 

9. Γενικές Ρυθμίσεις Καμερών 

  

Παροχής Email 

Email Αποδέκτη (μπορεί να 
είναι ίδιο με του αποστολέα) 

Στοιχεία Email Ίδια ονομασία 

1/ 
2/ 

3/ 
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https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps


a) Πατήστε στην επιλογή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
b) Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις: 

 Ονομασίας των καμερών 
 Εμφάνισης- απόκρυψης στο άνω δεξί τμήμα της κάμερας κατά την 

προεπισκόπηση, της ώρας και της ονομασίας της κάμερας 
 Ανάλυσης όλων των καμερών 

c) Τέλος, πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ. 
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10. Διαχείριση Λογαριασμών  

  

 

Αρχικά το σύστημα έχει καταχωρημένες 2 ομάδες χρηστών: Admin και User.  

Η ομάδα Admin έχει εξουσιοδότηση εξολοκλήρου διαχείρισης του συστήματος. Η ομάδα 
User έχει εξουσιοδότηση να παρακολουθεί και να αναπαράγει αρχεία εικόνας. Για 
τροποποίηση των υπαρχόντων ομάδων/ λογαριασμών, προσθήκη ή διαγραφή νέων 
ομάδων/ χρηστών: 

1) Πατήστε στην επιλογή ΠΡΟΣΘΕΤΑ και μετά ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
2) Για την ομάδα χρηστών User, μπορείτε να τροποποιήσετε τις δυνατότητες 

διαχείρισης πατώντας στα 2 πρώτα πλαίσια.  
3) Για αλλαγή κωδικού οποιουδήποτε χρήστη, πατήστε στο πλαίσιο Διαμόρφωση 

Κωδικού. 
4) Για προσθήκη νέας ομάδας/ χρήστη πατήστε στα 2 επόμενα πλαίσια Προσθήκης 

ενώ για διαγραφή στα επόμενα 2 διαγραφής.  

Σημείωση: Οι τροποποιήσεις δεν αφορούν τον λογαριασμό Admin της ομάδος Admin ο 
οποίος επιδέχεται ΜΟΝΟ τροποποίηση κωδικού εισόδου στο σύστημα. 

  

(β) 

(γ) 

(δ) 
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11. Διαχείριση Αποθηκευτικού Χώρου Ενσωματωμένου Δίσκου  

  

a) Πατήστε στην επιλογή ΠΡΟΣΘΕΤΑ και μετά ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

b) Επιλέξτε τον δίσκο που έχει τοποθετηθεί μέσα στο σύστημα  

 

c) Επιλέξτε το πλαίσιο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς διαχωρισμό του δίσκου για αποθήκευση 
αρχείων εικόνας (βίντεο) και στιγμιότυπα (φωτογραφίες). Εργοστασιακά, το 
σύστημα είναι ρυθμισμένο να αποθηκεύει ΜΟΝΟ αρχεία βίντεο. Πληκτρολογείτε 
την χωρητικότητα που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση 
στιγμιότυπων (φωτογραφιών) και πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ. Το σύστημα θα εκτελέσει 
αυτόματη επανεκκίνηση για αποθήκευση της ρύθμισης. 

  

d) Μετά την επανεκκίνηση, θα εμφανιστεί και το διαμέρισμα του δίσκου που έχετε 
ρυθμίσει για να αποθηκεύονται φωτογραφίες. Το επιλέγετε και έπειτα επιλέγετε το 
πλαίσιο ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ. Θα εμφανιστεί παράθυρο για επιβεβαίωση 
επιλογής. Πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ. Τέλος, θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης. 
Πατήστε ΟΚ. 

 

(δ) 
(ε) 

(στ) 

(γ) 
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e) Η εργοστασιακή ρύθμιση του αρχικού διαμερίσματος του δίσκου είναι να εκτελεί 
εγγραφή αρχείων βίντεο και φωτογραφιών, καθώς και να επιτρέπει την 
αναπαραγωγή αρχείων βίντεο που έχουν καταγραφεί (ΔΙΑΒΑΖΩ/ΓΡΑΦΩ).  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ο δίσκος να μην συνεχίσει την εγγραφή νέων αρχείων 
βίντεο ή φωτογραφιών (ανάλογα με το διαμέρισμα) αλλά ΜΟΝΟ να επιτρέπει την 
αναπαραγωγή αυτών, επιλέξτε το πλαίσιο ΔΙΑΒΑΣΜΑ. Θα εμφανιστεί παράθυρο για 
επιβεβαίωση επιλογής. Πατήστε ΕΝΤΑΞΕΙ. Τέλος, θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς 
αποθήκευσης. Πατήστε ΟΚ. 

f) Για διαγραφή όλων των αρχείων που βρίσκονται στον δίσκο, επιλέγετε το πλαίσιο 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ.Δ 

 

12. Ρυθμίσεις Αυτόματης Συντήρησης Συστήματος- Αυτόματης 
Αναβάθμισης Λειτουργικού 

  

Κατά την επανεκκίνηση του συστήματος εκτελούνται έλεγχοι καλής λειτουργίας του 
συστήματος.  

a) Πατήστε στην επιλογή ΠΡΟΣΘΕΤΑ και μετά ΑΥΤΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ.  
b) Για αυτόματη επανεκκίνηση μία φορά την ημέρα (ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ) ή μία φορά την 

εβδομάδα (ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΜΕΡΑΣ) σε συγκεκριμένη ώρα, επιλέξτε τα 
πλαίσια κάτω από την ρύθμιση ΑΥΤΟΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ. Σε περίπτωση που δεν 
επιθυμείτε αυτόματη επανεκκίνηση, επιλέξτε ΠΟΤΕ. 

c) Για αυτόματη διαγραφή παλιών αρχείων μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα 
ημερών, επιλέξτε στο πλαίσιο κάτω από την ρύθμιση ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΙΩΝ 
ΑΡΧΕΙΩΝ την επιλογή ΚΟΙΝΟ. Δεξιά στο πλαίσιο θα εμφανιστεί νέο πλαίσιο, όπου 
πληκτρολογείτε τον αριθμό των ημερών των οποίων η παρέλευση θα σημαίνει 
αυτόματη διαγραφή αρχείων από το σύστημα.  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε 
αυτόματη διαγραφή, επιλέξτε ΠΟΤΕ. 

d) Για να εξασφαλίσετε ότι διαθέτετε την τελευταία ενημέρωση λειτουργικού ανά 
πάσα ώρα, επιβεβαιώστε ότι το κουτάκι δίπλα στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
FIRMWARE είναι ενεργό.
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13. Χειροκίνητη Επανεκκίνηση 

 

Για να εκτελεστεί επανεκκίνηση του συστήματος άμεσα, πατήστε στην επιλογή 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ και μετά ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε OK και θα 
πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση του συστήματος. 

 

14. Πληροφορίες Ενσωματωμένου Δίσκου  

  

a) Πατήστε στην επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τελευταία επιλογή) και μετά Πληροφορίες 
Καταστήματος.  

b) Θα εμφανιστεί παράθυρο που θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά: 
 Με τον τύπο του διαμερίσματος (ΤΥΠΟΣ). 
 Με την χωρητικότητα του κάθε διαμερίσματος που έχετε δημιουργήσει 

(ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ). 
 Τον χώρο που απομένει για εγγραφή βίντεο ή φωτογραφιών (ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Σ.Δ.) 
 Την γενική κατάσταση του δίσκου (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 
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15. Χειροκίνητη Εγγραφή- Λήψη Φωτογραφιών με Απευθείας 
Αποθήκευση στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Με την ρύθμιση αυτή καθορίζετε τους φακέλους που θα αποθηκεύονται αρχεία 
εικόνας (βίντεο) και στιγμιότυπα (φωτογραφίες) στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σε 
περίπτωση χειροκίνητης εγγραφής- λήψης φωτογραφίας. 

a) Υπολογιστής και Καταγραφικό στο Ίδιο Δίκτυο 

 

i. Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και μετά ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Στα 2 πλαίσια 
επιλέγετε τους φακέλους αποθήκευσης πατώντας στο πλαίσιο Browse 
(πάνω πλαίσιο για αρχεία εικόνας και κάτω πλαίσιο στιγμιότυπα). Τέλος, 
πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 

ii. Ενεργοποιείτε στην επιθυμητή κάμερα το παρακάτω εικονίδιο για να 
εκτελεστεί ΤΟΠΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ. 

 

 

iii. Για λήψη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, επιλέξτε το εικονίδιο sτο κάτω τμήμα της οθόνης 
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b) Υπολογιστής και Καταγραφικό σε Διαφορετικό Δίκτυο (Απομακρυσμένα) 

 

i. Επιλέξτε ΣΥΣΤΗΜΑ και μετά Local Config. Στα 2 πλαίσια επιλέγετε τους 
φακέλους αποθήκευσης πατώντας στο πλαίσιο Browse (πάνω πλαίσιο για 
στιγμιότυπα και κάτω πλαίσιο αρχεία εικόνας). Τέλος, πατήστε Apply. 

ii. Για ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην 
επιθυμητή κάμερα και επιλέξτε ΤΟΠΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ. Το αρχείο που θα 
αποθηκευτεί θα είναι σε μορφή Η264. 

iii. Για ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην 
επιθυμητή κάμερα και επιλέξτε ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ. 
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