WiFi kit CCTV
Οδηγίες εγκατάστασης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.
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Προφυλάξεις
1. Μην κάνετε επαναφορά του NVR (Network Video Recorder) στις εργοστασιακές 		
ρυθμίσεις, σε περίπτωση απώλειας κάμερας. Αν κάνετε επαναφορά σε εργοστασιακές
ρυθμίσεις θα πρέπει να επαναλάβετε όλες τις ρυθμίσεις του NVR εξ αρχής.
2. Για να αποφύγετε το hacking του συστήματός σας, αλλάξτε τον κωδικό ασφαλείας.
3. Πραγματοποιήστε έλεγχο πριν την εγκατάσταση τόσο στις κάμερες όσο και στο NVR.
Ελέγξτε αν οι κάμερες απεικονίζονται στο μόνιτορ πριν τις εγκαταστήσετε στην τελική
τους θέση.
4. Τα περιεχόμενα και τα σχεδιαγράμματα των οδηγιών μπορεί να διαφέρουν από το
προϊόν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαρκή αναβάθμιση του λογισμικού ή του
υλικού.
Προφυλάξεις
1. Τοποθετείστε το NVR σε εσωτερικό χώρο χωρίς υγρασία και μακρυά από υγρά.
2. Τοποθετείστε το προϊόν σε δροσερά μέρη.
3. Χρησιμοποιήστε τα τροφοδοτικά που παρέχονται στη συσκευασία. (μεγαλύτερης
ισχύος για το NVR, χαμηλότερης ισχύος για τις κάμερες)
4. Θερμοκρασία Λειτουργίας NVR: -10OC~55
Θερμοκρασία λειτουργίας κάμερας: -20 OC ~60OC.
6. Χρησιμοποιείστε το προϊόν σύμφωνα με την Νομοθεσία.
Εφαρμογές
1. To NVR διαθέτει ενσωματωμένο μόνιτορ
2. Το NVR δεν μπορεί να αποθηκεύσει Video χωρίς σκληρό δίσκο. Απαιτείται η χρήση
σκληρού δίσκου 3.5” SATA.
3. Διατηρήστε το NVR online συνδέοντας το στο router και ρυθμίστε κατάλληλα ώστε
ο χρήστης να μπορεί να το χειριστεί απομακρυσμένα μέσω κινητού τηλεφώνου ή
tablet.
Περιεχόμενο συσκευασίας
Σύστημα WiFi NVR 4 καμερών
• 4 x HD IP ασύρματες κάμερες 1080P
• 1 x NVR 4 καμερών
• 1 x τροφοδοτικό 12V/2A (για το NVR)
• 4 x τροφοδοτικά 12V/1A (για τις κάμερες)
• 1 x καλώδιο Cat5 μικρού μήκους
• Οδηγίες χρήσης, σακουλάκι με βίδες (για το σκληρό δίσκο), Mouse
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Εγκατάσταση σκληρού δίσκου
Σημείωση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το κιτ που αγοράσατε έχει προεγκατεστημένο στο σκληρό δίσκο, αν όχι, δεν υπάρχει τρόπος εγγραφής Video.
(Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές στην προηγούμενη σελίδα)
Εγκαταστείστε ένα σκληρό δίσκο. (Αν το σύστημα σας έχει προ-εγκατεστημένο σκληρό
δίσκο παρακαλώ μεταβείτε κατευθείαν στο βήμα 6)
1. Αποσυνδεστε το NVR από την τροφοδοσία. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι
2. Εισάγετε τα καλώδια SATA και δεδομένων στις αντίστοιχες υποδοχές του σκληρού
δίσκου.
3. Τοποθετείστε το σκληρό δίσκο. (μην συστρέψετε τα καλώδια σύνδεσης)
4. Κρατήστε το σκληρό δίσκο σταθερά και βιδώστε τον με τις βίδες που παρέχονται στη
συσκευασία.
5. Τοποθετείστε το καπάκι και βιδώστε το.

6. Κάνετε δεξί κλικ με το mouse για να εμφανισθεί η μπάρα εργασιών και κατόπιν 		
κάνετε κλικ στο εικονίδιο μεταβείτε στo [General setup] --> [HDD setup], 		
επιλέξτε [√] στο παράθυρο --> και κάνετε κλικ στο [Format]
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Συνδέσεις και προετοιμασία
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Εγκατάσταση καμερών

1. Ξεβιδώστε λίγο τις πέντε βίδες με εξάγωνο κεφάλι στο βραχίονα μέσω κλειδιού Allen
“L”, για εύκολη εγκατάσταση.
2. Για τσιμεντένιο τοίχο: Σημαδέψτε τις θέσεις εγκατάστασης στον τοίχο και ανοίξτε οπές
με κατάλληλο τρυπάνι. Εισάγετε ούπατ και βιδώστε την κάμερα στον τοίχο
3. Για ξύλινη επιφάνεια: Βιδώστε την κάμερα χρησιμοποιώντας κατάλληλες βίδες.
4. Ρυθμίστε τη θέση της κάμερας και βιδώστε τις πέντε βίδες με εξάγωνο κεφάλι στο
βραχίονα μέσω κλειδιού Allen “L”.
Αρχική ρύθμιση στο NVR με χρήση του Setup Wizard
Τροφοδοτείστε το NVR και θα εμφανισθεί το παρακάτω μενού Setup Wizard (ή κάνετε
)
κλικ στο εικονίδιο

Σύνδεση στο σύστημα

User Name: admin
Password:
(αφήστε το κενό, δεν χρειάζεται να εισάγετε κάτι)
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Μεταφόρτωση και εγκατάσταση της εφαρμογής (App)
Σκανάρετε το QR-Code για μεταφόρτωση και εγκατάσταση της εφαρμογής “Esee
Cloud”

στο App store ή στο Google Play.

Γενικές Ρυθμίσεις (General Setup)
Ρυθμίστε την ώρα, την ημερομηνία, την ζώνη ώρας και επιλέξτε τη γλώσσα των μενού.

6

Γρήγορες ρυθμίσεις δικτύου
Όταν είστε σε αυτό το μενού το NVR θα κάνει γρήγορο έλεγχο του δικτύου και θα
εμφανίσει αυτόματα την κατάσταση. Αν εμφανισθεί οποιοδήποτε σφάλμα τότε ελέγξτε τις
συνδέσεις δικτύου και κάνετε κλικ στην επιλογή “Auto Config” για γρήγορη ρύθμιση.

Πρόσβαση με κινητό
1. Επιλέξτε το εικονίδιο “Esee Cloud”
για εκτέλεση της εφαρμογής.
2. Καταχωρείστε ένα νέο λογαριασμό (Επιλέξτε “Local” για γρήγορη σύνδεση αν δεν
θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό).
3. Συνδεθείτε και επιλέξτε “+” για προσθήκη νέου NVR.
4. Σκανάρετε το QR code του Cloud ID του NVR σας για να το προσθέσετε ως νέα
συσκευή.
5. Εισάγετε το κωδικό και επιλέξτε “Submit” για αποθήκευση και σύνδεση στο NVR.
(εργοστασιακά δεν υπάρχει κωδικός).
Σημείωση: αν έχετε αλλάξει το κωδικό εισάγετε το νέο κωδικό.
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Ρύθμιση Σκληρού δίσκου
Ο σκληρός δίσκος θα εμφανισθεί και η κατάσταση θα πρέπει να είναι Formatted. Επιλέξτε “Done” για ολοκλήρωση των ρυθμίσεων. Αν ο σκληρός δίσκος δεν
εμφανίζεται, ελέγξτε αν έχετε συνδέσει σωστά και σταθερά τα καλώδια. Κατόπιν επιλέξτε
Format και κάνετε κλικ στο εικονίδιο “Format”.

Αλλαγή του κωδικού του NVR
Σημείωση: Για να αποφύγετε το hacking του συστήματός σας, αλλάξτε τον κωδικό
πρόσβασης για το σύστημά σας: Κάνετε δεξί κλικ με το mouse για να εμφανισθεί η
μεταβείτε στο [System Adμπάρα εργασιών και κατόπιν κάνετε κλικ στο εικονίδιο
min]-->[User]-->[Set password].
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Ρυθμίστε την έξοδο σε HD 1080P αν έχετε συνδεμένο μόνιτορ 1080P
Κάνετε δεξί κλικ με το mouse για να εμφανισθεί η μπάρα εργασιών και κατόπιν κάνετε
κλικ στο εικονίδιο
μεταβείτε στο [General setup]-->[Screen setup], επιλέξτε
1080P@60Hz και κατόπιν “Apply”. Τώρα μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη απόδοση.
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Ανίχνευση κίνησης και ειδοποιήσεις στο κινητό
Κάνετε δεξί κλικ με το mouse για να εμφανισθεί η μπάρα εργασιών και κατόπιν κάνετε
κλικ στο εικονίδιο
μεταβείτε στο [Channel setup] --> [Video Detection], επιλέξτε
“APP Alarm”, επεξεργαστείτε την περιοχή ανίχνευσης και αντιγράψτε τις ρυθμίσεις
σε όλες τις κάμερες αν είναι απαραίτητο. Επιλέξτε «Apply» για αποθήκευση. Όταν οι
κάμερες ανιχνεύσουν κίνηση θα έχετε ειδοποιήσεις στο κινητό σας.
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Αναπαραγωγή Video και backup σε τοπικό monitor
Κάνετε δεξί κλικ με το mouse για να εμφανισθεί η μπάρα εργασιών και κατόπιν κάνετε
κλικ στο εικονίδιο
.

Για να αποθηκεύσετε video, εισάγετε ένα USB flash drive στο NVR επιλέξτε τα αρχεία
Video και κατόπιν επιλέξτε Backup.
Απομακρυσμένη πρόσβαση στο καταγραφικό σας μέσω WEB
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον Internet Explorer για να μεταβείτε στη διεύθυνση
“http://www.e-seenet.com” αν θέλετε να συνδεθείτε στο καταγραφικό σας μέσω ΗΥ.
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