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Πρόλογος 
Με στόχο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η ezViz είναι μια πύλη παροχής υπηρεσιών 

βίντεο που ξεκίνησε από την Hikvision. 

Μπορείτε να δείτε τη ζωντανή προβολή εικόνας και το αρχείο καταγραφής του σπιτιού 

σας ή του χώρους εργασίας σας, μέσω της υπηρεσίας ezViz βίντεο. Μπορείτε επίσης να 

παίρνετε σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις μέσω της υπηρεσίας συναγερμού ezViz και 

στη συνέχεια να εγκρίνεται ενέργειες για την προστασία και την ασφάλεια σας το 

συντομότερο δυνατό. Όπου κι αν είστε, έχετε σύνδεση στο σπίτι και το γραφείο σας. 

 

Σύνδεση συσκευής 
Σύνδεση δικτυακή κάμερας στο Ethernet απευθείας 
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Σύνδεση δικτυακής κάμερας με το DVR ή το NVR 

 

Εγκατάσταση 

Δικτυακή κάμερα 

 

Σημείωση: 

1. Πριν από την εγκατάσταση, επιλέξτε την κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση της 
κάμερας. Το τοίχωμα συναρμολόγησης πρέπει να είναι ικανό να υποστηρίζει έως 3 
φορές το βάρος της κάμερας. 
2. Για την ασύρματη σύνδεση δικτύου, εάν απαιτείται, ρυθμίστε τη συσκευή ασύρματου 
δικτύου πριν από την εγκατάσταση. 
3. Η κάρτα μνήμης Micro SD (παρέχεται από το χρήστη) χρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση, ικανότητα υποστήριξης μέχρι 32GB. Παρακαλώ εισάγετε την κάρτα στη 
κάμερα πριν από την ενεργοποίηση. 
4. Μετά την τοποθέτηση της κάρτας Micro SD μπορείτε να συνδεθείτε στο 
www.ezviz7.com με το λογαριασμό σας για να προετοιμαστεί η κάρτα SD. 
 

Σημείωση: Ορισμένες λειτουργίες υποστηρίζονται μόνο από συγκεκριμένες κάμερες. 

Παρακαλούμε να ελέγξτε τις προδιαγραφές της συσκευής. 
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Εγκατάσταση της κάμερας δικτύου 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της κάμερας δικτύου για την 

εγκατάσταση. 

 

DVR 
Σημείωση: 
1. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο SATA HDD σκληρό δίσκο για το 
DVR. 
2. Βεβαιωθείτε ότι h συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την εγκατάσταση του 
σκληρού δίσκου. 
 

Εγκατάσταση DVR 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του DVR για την εγκατάσταση. 

 

NVR 
Σημείωση: 
1. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο SATA HDD σκληρό δίσκο για το 
NVR. 
2. Βεβαιωθείτε ότι h συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από την εγκατάσταση του 
σκληρού δίσκου. 
 

Εγκατάσταση NVR 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του NVR για την εγκατάσταση. 
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Web Browser 
Εγγραφή Χρήστη 
Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, και η πληκτρολογήστε www.ezviz7.com να 

μπείτε στη σελίδα σύνδεσης του χρήστη. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Εάν δεν είστε χρήστης μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε λογαριασμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκατάσταση Plug-in 
Εάν επισκέπτεστε την www.ezviz7.com για πρώτη φορά, ή αν δεν χρησιμοποιείτε την 
πιο πρόσφατη Web plug-in, το σύστημα θα σας υπενθυμίσει να κατεβάσετε και να 
εγκαταστήσετε το plug-in. 
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My ezviz  

Πρόσφατες Πληροφορίες 
Κάντε κλικ στο κουμπί  για να ελέγξετε τις τελευταίες 10 πρόσφατες 

πληροφορίες 

 

 

Τελευταία μηνύματα 
Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας με την ezViz, θα δείτε τα τελευταία 3 μηνύματα στη 
σελίδα. 
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Κάντε κλικ στο εικονίδιο εικόνας για να δείτε το κρυπτογραφημένο βίντεο 
πληκτρολογώντας τον κωδικό επαλήθευσης της συσκευής. 
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Live View 

Σημείωση: Πριν να παίξει το live βίντεο για πρώτη φορά, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το 

πρόγραμμα αναπαραγωγής - βίντεο plug-in - ακολουθώντας μηνύματα που 

ακολουθούν. 

Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας, μπορείτε να δείτε το ζωντανό βίντεο από τα 

πρώτα 4 κανάλια που προστίθενται στο Σύστημα Διαχείρισης (System Management). 

Εικόνες 

Στην βίντεο-βιβλιοθήκη (Video Library > Local Pictures) μπορείτε να δείτε τις εικόνες 

που τράβηξε η κάμερα και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στον τοπικό υπολογιστή. 

 

Καταγραφή 

1. Video Library >Live Video page, κάντε κλικ στο κουμπί “Play” για να 

παρακολουθήσετε τα αρχεία βίντεο.  

2. Κάντε κλικ στο κουμπί  για να ξεκινήσει η εγγραφή. Κάντε κλικ ξανά για να 

ολοκληρώσετε την εγγραφή. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα καταγραμμένα βίντεο στον 

υπολογιστή σας. 
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Διαχείριση συσκευών 
Προσθήκη της συσκευής 
1. Συνδέστε τη συσκευή στο υποδίκτυο που βρίσκεται ο υπολογιστής σας. 
Σημείωση: Χρειάζονται περίπου 3 έως 5 λεπτά μέχρι η συσκευή να εγγραφεί αυτόματα 
για να μπορέσετε να την προσθέσετε. 
2. Διαχείριση Συστήματος > Διαχείριση συσκευών (System Management > Device 
Management) 
3. Κάντε κλικ στην επιλογή “Quick Adding”. Υπάρχουν δύο τρόποι για την προσθήκη της 
συσκευής. “Add Automatically” και “Add by Serial No”. 
 

Add Automatically 
 

1) Επιλέξτε μια συσκευή και κάντε κλικ στο  για να προσθέσετε τη συσκευή. 

2) Στο pop-up παράθυρο, πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης της συσκευής. 
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3) Κάντε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε την προσθήκη της συσκευής. Μπορείτε να 

επεξεργαστείτε ένα όνομα για τη συσκευή σας όπως επιθυμείτε και να διαμορφώσετε τις 

ρυθμίσεις Wi-Fi. 

 
4) Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. 

 
Add by Serial No.: 

 

1) Επεξεργαστείτε τον Serial No. της συσκευής και κάντε κλικ στο κουμπί Search για να 
αναζητήσετε τη συσκευή. 
Σημείωση: Ο Serial No. της συσκευής αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής η οποία 
βρίσκεται στην συσκευασία. 
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2) Κάντε κλικ στο κουμπί  της συσκευής που βρέθηκε για να το προσθέσετε. 

3) Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης της συσκευής. 

4) Κάντε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε την προσθήκη της συσκευής. Μπορείτε να 

επεξεργαστείτε ένα όνομα για τη συσκευή σας όπως επιθυμείτε και να διαμορφώσετε τις 

ρυθμίσεις Wi-Fi. 

5) Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. 
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Αναβάθμιση της συσκευής 

Στην διαχείριση συσκευών, εάν η συσκευή είναι σημειωμένη με , σημαίνει μια νέα 

έκδοση είναι διαθέσιμη για τη συσκευή και μπορείτε να αναβαθμίσετε τη συσκευή. 

Βήματα: 

1. Μπείτε στην διαχείριση συσκευών (Διαχείριση συστήματος> Διαχείριση συσκευών), 

και κάντε κλικ στη συσκευή για να μπείτε στις Πληροφορίες συσκευής. 

 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση της 
συσκευής. 
Σημείωση: 
-Η συσκευή και ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι στο ίδιο υποδίκτυο. 
-Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, παρακαλούμε μην κλείσετε το πρόγραμμα 
περιήγησης στο Web. Η συσκευή θα πρέπει να είναι σε απευθείας σύνδεση. 

 
 

  



Piperaris Security Protection 
 

13 
 

Διαγραφή συσκευής 
Βήματα: 
1. Μπείτε στο My Device, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Διαχείριση συστήματος> Διαχείριση συσκευών 

 

2. Κάντε κλικ στην εικόνα της συσκευής για να εισέλθετε στις Πληροφορίες συσκευής, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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3. Κάντε κλικ  . 

4. Κάντε κλικ στο OK στο pop-up παράθυρο για να διαγράψετε τη συσκευή, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξεργασία ονόματος της συσκευής 
Βήματα: 
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 στην ενότητα Διαγραφή συσκευής για να εισέλθετε 
στις Πληροφορίες συσκευής. 
2. Κάντε κλικ στο  στην επιλογή στις Πληροφορίες συσκευής. 

3. Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής στο pop-up παράθυρο, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. 

 
 

 

 

 

 

4. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα της συσκευής. 
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Πληροφορίες συσκευής 
1. Αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi 
Η αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi υποστηρίζεται. Μπορείτε να εισάγετε εσείς το SSDI και τον 
κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi hotspot, όταν έχετε ρυθμίσει τη σύνδεση Wi-Fi για τη 
συσκευή. 
Σημείωση: Η συσκευή πρέπει να αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση. 
 
 

 

 

 

 

 

2. Συναγερμός Προστασίας Ασφάλειας 
Σκοπός: 
Όταν ενεργοποιείτε ο Συναγερμός Προστασίας Ασφαλείας, το μήνυμα συναγερμού I/O 
και PIR θα αποσταλεί στην ezViz. Το PIR είναι η συντομογραφία του αισθητήρα 
παθητικών υπερύθρων. 
Βήματα: 
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 στην ενότητα Διαγραφής συσκευής για να εισέλθετε 
στις Πληροφορίες συσκευής. 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί δεξιά του Security Protection Alarm για να τoν ενεργοποιήσετε. 
Σημείωση: To προεπιλεγμένοo Πρόγραμμα Ασφαλείας Προστασίας είναι 24 ώρες. 
3. Κάντε κλικ στο Edit στα δεξιά του Security Protection Alarm για να επεξεργαστείτε το 
χρονοδιάγραμμα. 

 

4. Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα και αντιγράψτε στις άλλες ημερομηνίες. 
5. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 
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6. Κάντε κλικ στο Message στη γραμμή μενού για να δείτε τα μηνύματα συναγερμου. 
 

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από τις συσκευές με I/O συναγερμό 

και λειτουργία PIR. 

 
3. Κατάσταση Αποθήκευσης 
Σκοπός: 
Οι πληροφορίες αποθήκευσης για τη συσκευή θα εμφανιστούν εάν υπάρχουν συσκευές 
φύλαξης. Οι πληροφορίες αποθήκευσης μπορεί να είναι cloud, SD κάρτα αποθήκευσης, 
R1 αποθήκευσης, κ.λπ. 
 

 

 

 

  



Piperaris Security Protection 
 

17 
 

4. Βίντεο & Εικόνα Κρυπτογράφηση 
Σκοπός: 
Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, ο κωδικός επαλήθευσης είναι απαραίτητος πριν 
από την προβολή ζωντανών βίντεο, αρχεία καταγραφής ή εικόνες συναγερμού. Ο 
κωδικός επαλήθευσης σημειώνεται στην ετικέτα της συσκευής. 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρυπτογράφησης: 
Βήματα: 
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 στην ενότητα Διαγραφή συσκευής για να εισέλθετε 
στις Πληροφορίες συσκευής. 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί δεξιά του Video & Picture Encryption 
 
 

 

 

3. Αποκτήστε τον κωδικό verificaiton από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 
και πληκτρολογήστε το στο παρακάτω παράθυρο. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Κάντε κλικ στο OK για να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση. 

 
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρυπτογράφησης: 
Bήματα: 
1. Κάντε κλικ στο κουμπί δεξιά του Video & Picture Encryption. 
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2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο pop-up παράθυρο. 
3. Αποκτήστε το κωδικό verification από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 
και πληκτρολογήστε το στο παρακάτω παράθυρο 

 

4. Κάντε κλικ στο OK για να απενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση. 

5. Ηχητική Προειδοποίηση για ανίχνευση κίνησης 
Σημείωση: Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο από τη συγκεκριμένη μονάδα. 

Παρακαλώ ελέγξτε τις προδιαγραφές. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ηχητική λειτουργία προειδοποίησης στο Alert Mode 

(Εντατικές προειδοποίησης), Remind mode (απαλά υπενθυμίσεις) και Silent Mode 

(αθόρυβη λειτουργία). 

 

6. Ρυθμίσεις Online Συσκευής 
Σκοπός: 
Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 

αυτόματα, ανάλογα με το τι έχετε ορίσει στο πρόγραμμα. Το τηλεχειριστήριο 

απενεργοποιείται όταν η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης. 

Βήματα: 
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 στην ενότητα Διαγραφή συσκευής για να εισέλθετε 

στις Πληροφορίες συσκευής. 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί “Set” που βρίσκεται δεξιά του “Online Time”. 
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3. Κάντε κλικ στο OK στο pop-up παράθυρο υπαινιγμό και μπείτε στις ρυθμίσεις του 
χρονοδιαγράμματος. 
4. Ρυθμίστε τη χρονική περίοδο, αντιγράψτε το σε άλλες ημερομηνίες και ενεργοποιήστε 
την κατάσταση. 
5. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 

 

 

7. Μηνύματα Συσκευής 
Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, μηνύματα θα αποστέλλονται στο κινητό 

τηλέφωνο σας, εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη. 
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Διαχείριση Χρηστών 
Σκοπός: 
Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Ezviz, μπορεί να χρειαστoύν αρκετοί 
λογαριασμοί με διαφορετικά δικαιώματα για τη διαχείριση της συσκευής. Υπάρχουν 
μέχρι και 10 λογαριασμοί διαθέσιμοι. 
 
Προσθέστε ένα χρήστη: 

Βήματα: 
1. Μπείτε στην Διαχείριση Χρηστών, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Διαχείριση Συστήματος > Διαχείριση Χρηστών 

 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρήστη για να προσθέσετε έναν χρήστη. 
 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση χρήστη: 
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο Ενεργοποίηση όλων ή απενεργοποίηση όλων για να 

ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε όλους τους λογαριασμούς. Μπορείτε επίσης να 

κάνετε κλικ Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση σχετικά δεξιά  ενός λογαριασμού για να 

τον ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε. 

 

Αλλαγή Κωδικού: 

Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και πληκτρολογήστε το νέο 

κωδικό πρόσβασης στο pop-up παράθυρο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  
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Διαμορφώστε Άδεια χρήσης: 
Βήματα: 
1. Κάντε κλικ στο κουμπί για να μπείτε στην ενότητα Διαμόρφωσης Χρήστη, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
2. Επιλέξτε μια συσκευή και επιλέξτε το View Live Video και View Remote Recording για 
το λογαριασμό. 
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 
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Ο Λογαριασμός Μου 

 
Πληροφορίες Λογαριασμού 

Βήματα: 
1. Μπείτε στο My Account όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Διαχείριση Συστήματος > Ο λογαριασμός μου 
2. Μπορείτε να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας και να επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη, 
τον τύπο χρήστη, τις επαφές, διεύθυνση, email κτλ. 
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 

 
Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης 
Βήματα: 
1. Μπείτε στο My Account όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Διαχείριση Συστήματος > Ο λογαριασμός μου 
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. 
3. Εισάγετε τον παλιό κωδικό και το νέο κωδικό πρόσβασης. 
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 
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Ξεχάσατε Τον Κωδικό; 
Στη σελίδα σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ξεχάσατε τον 
κωδικό πρόσβασης; για να εισέλθετε στη σελίδα ανάκτησης του 
κωδικού πρόσβαση σας. 

 
Συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες σελίδα ανάκτησης 
κωδικού πρόσβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις και κάντε κλικ 
στο OK για να πάρετε το νέο κωδικό πρόσβασης. 
 
Σύνδεση λογαριασμού με τον υπολογιστή σας 

Κάντε κλικ στο Διαχείριση Συστήματος > Terminal Binding για 
να εισέλθετε στη σελίδα του Terminal Binding. Μπορείτε να 
συνδέσετε το λογαριασμό σας με το τρέχον χρησιμοποιούμενο 
υπολογιστή, το οποίο μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια του 
λογαριασμού σας. 
 
Ενεργοποιήστε την σύνδεση: 
Βήματα: 
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση στη δεξιά της σελίδας. 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Binding για στο pop-up παράθυρο. 
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες. 
4. Κάντε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. 
 
Απενεργοποίηση της σύνδεσης: 
Κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση στα δεξιά της σελίδας για να αποσυνδέσετε το 
λογαριασμό σας με τον υπολογιστή, και στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιοδήποτε υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. 
 
Προσωρινή Σύνδεση: 
Ενώ η λειτουργία σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά πριν 
από την είσοδο σας, εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας με ένα 
αδέσμευτο υπολογιστή. 
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Τοπικές Ρυθμίσεις 

Κάντε κλικ στο Διαχείριση Συστήματος > Τοπικές Ρυθμίσεις για να μπείτε στη σελίδα με 
τις τοπικές ρυθμίσεις. 
Στην καρτέλα Ρυθμίσεις Αποθήκευσης, μπορείτε να ορίσετε έναν κατάλογο για την 
αποθήκευση μιας εικόνας ή κάποιου βίντεο. 

 
Ρυθμίσεις Αποθήκευσης: 

Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και επιλέξτε ένα τοπικό φάκελο για την αποθήκευση. 
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. 

 

Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης: 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης για να είναι ευκολότερη η επόμενη 
σύνδεσή σας. 
Κάντε κλικ στο κουμπί Yes στο κάτω μέρος της σελίδας. Το σύστημα τότε θα θυμάται 
τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής. 
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EzViz Mobile Application 

Εγγραφή 

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο σας. Κάντε κλικ στο 
εικονίδιο του ezViz για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα σύνδεσης. Κάντε κλικ στο 
κουμπί Εγγραφή στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας, και ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό. 
Βήματα: 

1. Στη σελίδα της εγγραφής, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε έναν 
τύπο λογαριασμού. 
2. Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό επαλήθευσης 
στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου. Κάντε κλικ στο Next για να πάρετε τον αριθμό 
επαλήθευσης που θα σταλεί στο email σας. 
3. Εισάγετε τον αριθμό επαλήθευσης και κάντε κλικ στο Next για να ξεκινήσετε με τις 
ρυθμίσεις του λογαριασμού. 
4. Πληκτρολογήστε ένα διαθέσιμο όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης στα 
αντίστοιχα πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τις 
ρυθμίσεις. 

Σύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet 
Ανοίξτε το λογισμικό και μπείτε στην σελίδα σύνδεσης. Πληκτρολογήστε το σωστό 
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στο Σύνδεση (Login) για να 
συνδεθείτε στο σύστημα. 
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Η Κάμερα μου 

Τα Βίντεο μου 

Στη σελίδα My Camera, κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη μικρογραφία της συσκευής για 

να δείτε σε πραγματικό χρόνο βίντεο το απαιτούμενο σκηνικό. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 
Balanced και μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, όπως Υψηλό, 
ισορροπημένη, και HD. 

 

Σημειώσεις: 

-Η Συσκευή και ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι στο ίδιο υποδίκτυο. 

-Κατά Τη διάρκεια της αναβάθμισης, μην κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης (Web 

Browser), και η συσκευή θα πρέπει να είναι σε απευθείας σύνδεση. 

Χειρονακτική Καταγραφή (Manual Record) 

Η Χειρονακτική Καταγραφή υποστηρίζεται στην σελίδα My Camera. Ακολουθήστε τα 

παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε την καταγραφή. 

Βήματα: 

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στη μικρογραφία της συσκευής για να δείτε σε 

πραγματικό χρόνο βίντεο το απαιτούμενο σκηνικό. 

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων για να ξεκινήσει η εγγραφή. Το 

αρχείο καταγραφής στη συνέχεια θα αποθηκεύεται στην κάρτα SD του κινητού σας 

τηλεφώνου. Μπορείτε να αναζητήσετε και να δείτε το βίντεο στην Τοπική σελίδα βίντεο 

(Local Video Page). 
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Λειτουργία Talk-Back 
Σημείωση: Το σύστημα μπορεί να εφαρμόσει τη λειτουργία μόνο εάν η συσκευή 
παράγεται μικρόφωνο. 
Βήματα: 
1. Στην σελίδα My Camera, κάντε κλικ στο εικονίδιο στη μικρογραφία της συσκευής 

για να δείτε σε πραγματικό χρόνο βίντεο το απαιτούμενο σκηνικό. 
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να μπείτε στη λειτουργία Talk-back. Πατήστε 

παρατεταμένα το “Press” για να μιλήσετε στην οικογένεια σας ή τους φίλους σας. 
3. Αφήστε το “Press” για να σταματήσετε να μιλάτε και ακούστε την απάντηση. 
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο OK στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας για να βγείτε από 
τη λειτουργία talk-back. 
 

 

Αναπαραγωγή 

Remote Playback 

Στη σελίδα My Camera, κάντε κλικ στο Playback για να εισέλθete στo Remote Playback. 
Το λογισμικό στη συνέχεια θα ψάξει για τα ημερήσια αρχεία καταγραφής αυτόματα. 
Μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε τον κέρσορα στη γραμμή καταγραφής για να 
δείτε τα βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο 
κουμπί Calendar στο πάνω μέρος της σελίδας για να επιλέξετε μια ημερομηνία για την 
αναπαραγωγή. 
Instant Playback 
Στη σελίδα My Camera, κάντε κλικ στην επιλογή Local Files για να μπείτε στην άμεση 
σελίδα αναπαραγωγής. Το λογισμικό στη συνέχεια θα ψάξει για τα ημερήσια αρχεία 
καταγραφής αυτόματα. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Calendar στο πάνω 
μέρος της σελίδας και να επιλέξετε μια ημερομηνία για την αναπαραγωγή. 
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Μηνύματα συμβάντων 

Στη σελίδα My Camera, κάντε κλικ στο Message για να μπείτε στη σελίδα με τα 
μηνύματα συμβάντων. Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα συναγερμού που είχαν σταλεί 
στο κινητό σας τηλέφωνο μετά από την ενεργοποίηση του Alarm Push Notice. Κάντε 
κλικ στο “Mark All As Read” για να ρυθμίσετε όλα τα μη αναγνωσμένα μήνυμα ως 
αναγνωσμένα. 
Σημειώσεις: 
- Τραβήξτε προς τα επάνω τη σελίδα σας να φορτώσετε το ιστορικό μηνυμάτων. 
- Τραβήξτε προς τα κάτω τη σελίδα για να κάνει ανανέωση. 

 

 

Announcement 

Μπορείτε επίσης να δείτε τα μηνύματα του συστήματος κάνοντας κλικ στο κουμπί 

Announcement στην επάνω πλευρά αυτής της σελίδας. 
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Διαχείριση συσκευών 

Προσθήκη συσκευής 

Πριν ξεκινήσετε: 
Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο, καθώς και οι συσκευές που πρέπει να προστεθούν 
έχουν συνδεθεί με το δίκτυο. 
Το QR Code μπορεί να βρεθεί στον Οδηγό γρήγορης λειτουργίας ή στην ετικέτα της 
συσκευής. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε μια συσκευή. 
βήματα: 
1. Στην σελίδα My Camera, στη γραμμή εργαλείων κάντε κλικ στο Device για να 
μεταβείτε στη σελίδα διαχείρισης της συσκευής. 
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να μπείτε στη σελίδα σύνδεσης. 

3. Κάντε κλικ στο “The Device is connected” για να μπείτε στη σελίδα Add Device. 
Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή από σάρωση ή χειροκίνητα πληκτρολογώντας 
τον κωδικό επαλήθευσης της συσκευής. 

 

Σαρώστε τον κωδικό επαλήθευσης 

Ευθυγραμμίστε το QR Code ή τον κωδικό επαλήθευσης με το σύστημα σάρωσης. Στη 
συνέχεια, το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα τη συσκευή από τη σάρωση του κώδικα. 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να προσθέσετε τη συσκευή. 

Χειροκίνητα πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης 

Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Κωδικού στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας Scan 
Serial No. Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης (9-χαρακτήρες). Κάντε κλικ στο κουμπί 
Search για να αναζητήσετε την αντίστοιχη συσκευή στο διαδίκτυο. Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο για να προσθέσετε τη συσκευή. 
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Διαγραφή συσκευής 

Στη σελίδα Διαχείριση Συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εισέλθετε στην 

σελίδα με τις λεπτομέρειες της συσκευής. Κάντε κλικ στην Διαγραφή συσκευής στην 

κάτω πλευρά της σελίδας για να διαγράψετε τη συσκευή. 

 
Επεξεργασία Ονόματος συσκευής 

Στη σελίδα Διαχείριση Συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εισέλθετε στην 

σελίδα με τις λεπτομέρειες της συσκευής. Κάντε κλικ στο όνομα της συσκευής για να 
μπείτε στη σελίδα επεξεργασίας. Μετονομάστε τη συσκευή στο πλαίσιο κειμένου. Κάντε 
κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 
 

Προτροπή Προστασίας Ασφάλειας 

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Προτροπής Προστασίας Ασφαλείας 
Στη σελίδα Διαχείριση Συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εισέλθετε στην 

σελίδα με τις λεπτομέρειες της συσκευής. Σύρετε το κουμπί Security Protection Prompt 
για να ορίσετε τη λειτουργία ως ON ή OFF. 
Προστασία Ασφαλείας - Όπλιση 
Βήματα: 
1. Στη σελίδα Λεπτομέρειες συσκευής, σύρετε το κουμπί Security Protection Alarm  για 
να ρυθμίσετε τη λειτουργία ως ΟΝ. 
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή όπλισης για να μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεις 

χρονοδιαγράμματος. 
3. Σύρετε το κουμπί όπλισης για να ρυθμίσετε τη λειτουργία χρονοδιαγράμματος στο 
ON. 
4. Ρυθμίστε την ώρα έναρξης / λήξης της περιόδου όπλισης. Σημειώστε την ημερομηνία 
επανάληψης για το χρονοδιάγραμμα. 
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. 
Σημειώσεις: 

• Η έγκαιρη προστασία της ασφάλειας μπορεί να λειτουργήσει μόνο στη κάμερα που 
υποστηρίζει τη λειτουργία προστασίας της ασφάλειας. 
• Η κάμερα θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία προστασίας της ασφάλειας, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα. 
• Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία προστασίας της ασφάλειας, το σύστημα θα 
στείλει τα μηνύματα συναγερμών από την κάμερα στο κινητό σας τηλέφωνο για πρώτη 
φορά για τυχόν απρόβλεπτα συμβάντα που θα συμβούν. Μπορείτε να δείτε αυτά τα 
μηνύματα στη σελίδα Μηνύματα Συμβάντων. 

Ειδοποίηση Λειτουργίας ήχου 

Κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή> Πληροφορίες συσκευής> Λειτουργία ήχου. Μπορείτε 

να ρυθμίσετε τη λειτουργία φωνής σε Προειδοποίηση, Υπενθύμιση και στο αθόρυβο. 
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Περισσότερα 

Βίντεο & Εικόνα 

Πατήστε Περισσότερα -> Video & Εικόνα για να εισέλθετε στην σελίδα. Μπορείτε να 
ελέγξετε την εικόνα που καταγράψατε και τα αρχεία καταγραφής που καταγράφονται 
στην ζωντανή προβολή. 
 
Στατιστικά Κυκλοφοριακών Δεδομένων (Mobile Data) 

Πατήστε περισσότερα-> Traffic Data Statistics για να εισέλθετε στην σελίδα στατιστικών 
δεδομένων. 
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κίνηση, την σημερινή, την κυκλοφορία αυτού του 
μήνα και συνολική κυκλοφορία. Και μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα. 
 
Εργαλείο διαμόρφωσης Wi-Fi 

Πατήστε περισσότερα-> Wi-Fi Configuration Tool για να μπείτε στο περιβάλλον 
διαμόρφωσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό QR για το δίκτυο Wi-Fi, και να 
θέσετε τον κωδικό μπροστά από το φακό της κάμερας. Η συσκευή θα συνδεθεί αφού 
σαρώσετε τον κώδικα QR. 
 
Διαμόρφωση Λειτουργίας (Function Configuration) 
Προτροπή 2G / 3G 
Πατήστε περισσότερα-> Διαμόρφωση Λειτουργίας για να μπείτε στο περιβάλλον της 
διαμόρφωσης λειτουργία. Σύρετε τη μπάρα για να καταστεί δυνατή η άμεση κυκλοφορία 
2G / 3G και να επιλέξετε την μέγιστη ποσότητα που θα πυροδοτεί την προτροπή. 
 
Πληροφορίες συναγερμού Push  
Πατήστε περισσότερα-> Διαμόρφωση Λειτουργίας 
Σύρετε τη μπάρα για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση Push. Μόνο οταν είναι 
ενεργοποιημένη η κάμερα μπορεί να στείλει της ειδοποιήσεις. 
 
Μεγέθυνση της καταγεγραμμένης εικόνας 
Πατήστε περισσότερα-> Διαμόρφωση Λειτουργίας 
Σύρετε τη μπάρα για να μπορέσετε να μεγεθύνετε την εικόνα που έχει καταγραφεί. Μετά 
τη ρύθμιση, η καταγεγραμμένη εικόνα θα εμφανιστεί ως μια μεγάλη εικόνα που δίνει τη 
δυνατότητα καλύτερης προβολής αλλά και την αποστολή της εικόνας. 
 
Κατεβάστε τη νέα έκδοση αυτόματα 
Πατήστε περισσότερα-> Διαμόρφωση Λειτουργίας 
Σύρετε τη μπάρα για να ενεργοποιήσετε αυτόματα την λήψη της νέας έκδοσης. Όταν 
είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα ανανεωθεί με την νέα έκδοση που θα ανιχνευτεί 
όταν το κινητό τηλέφωνο συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi. 
 
Αποθήκευση Παραμέτρων της συσκευής 
Πατήστε περισσότερα-> Διαμόρφωση Λειτουργίας 
Σύρετε τη μπάρα για να καταστεί δυνατή η αποθήκευση των παραμέτρων της 
συσκευής. 
Μετά την ενεργοποίηση, οι παράμετροι της συσκευής π.χ. κωδικός πρόσβασης 
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αποθηκεύονται, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε το βίντεο και την εικόνα χωρίς την 
εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. 
 
Ενεργοποίηση συναγερμού όταν το κινητό τηλέφωνο ενεργοποιείται 
Πατήστε περισσότερα-> Διαμόρφωση Λειτουργίας 
Σύρετε τη μπάρα για να ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει το 
μήνυμα συναγερμού όταν αρχίσει. 
 
Διαχείριση Λογαριασμού 

Αλλαγή Λογαριασμού 
Πατήστε περισσότερα-> Λειτουργία Configuration-> Διαχείριση Λογαριασμών 
Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες του χρήστη, τον αριθμό τηλεφώνου, το 
ψευδώνυμο, τη διεύθυνση του e-mail και άλλες πληροφορίες. 
 
Αλλάξτε Κωδικό 
Πιέστε Περισσότερα -> Διαμόρφωση Λειτουργίας -> Διαχείριση Λογαριασμών -> Αλλαγή 
κωδικού πρόσβασης 
 
Ξέχασα τον κωδικό 
Από την σελίδα σύνδεσης, πατήστε στο Forget Password? για να εισέλθετε στη σελίδα 

ανάκτησης κωδικού πρόσβασης. 
 
Βοήθεια 
Πιέστε Περισσότερα -> Βοήθεια για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας. 
 
Feedback 
Πιέστε Περισσότερα -> Feedback, για να εισέλθετε στη σελίδα όπου μπορείτε να 
εισάγετε δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις και πατήστε Υποβολή. 
 
Σχετικά Με Εμάς 
Πιέστε Περισσότερα -> Σχετικά με εμάς 
Μπορείτε να δείτε τη εισαγωγή υπηρεσιών μας και την σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
μας. 
 
Αποσύνδεση 
Πιέστε Περισσότερα -> Αποσύνδεση 
Σημείωση: Όταν αποσυνδεθείτε από τον πελάτη, το μήνυμα συναγερμού δεν θα σταλεί. 
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Συχνές Ερωτήσεις 
Πληροφορίες για τη συσκευή (για δικτυακές κάμερες) 

 

Συναγερμός 

Ερ: Η κάμερα δικτύου μου θα κάνει ένα χαρακτηριστικό ήχος μόλις ξεκινήσει. Γιατί; 

A: Μετά τον οπλισμό της κάμερας, η κάμερα θα κάνει τον ήχο για 30 δευτερόλεπτα για 

να ειδοποιεί το χρήστη ότι είναι στη λειτουργία όπλισης. 

Ερ: Μετά τον οπλισμό, δεν άκουσα τον ήχο του συναγερμού όταν υπήρξε συναγερμός. 

Γιατί; 

A: Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει τον ήχο του συναγερμού. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον 

ήχο στη σελίδα για τις παραμέτρους της συσκευής. 

Σημείωση: Δεν συνιστάται να αλλάξετε τις παραμέτρους της συσκευής. Εάν είναι 

απαραίτητο, θα πρέπει να τις αλλάξετε με την καθοδήγηση των τεχνικών της Piperaris 

Security Protection. 

 

Κάρτα SD 

Ερ: Γιατί υπάρχουν μόνο 21GB κενά ενώ η κάρτα TF υποστηρίζει ότι έχει 

αποθηκευτικούς χώρους μέχρι 32G; 

A: Μετά την προετοιμασία, το πρόγραμμα θα λάβει ένα τέταρτο του χώρου ως 

αποθηκευτικό χώρο για το βίντεο και τις φωτογραφίες. 

Ερ: Γιατί δεν μπορώ να βρω κανένα αρχείο καταγραφής, ακόμη και αν υπάρχει μια 

κάρτα TF που είναι ήδη τοποθετημένη; 

A: Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD σας είναι μια κάρτα μνήμης Micro SD ή κάρτα TF. Και 

βεβαιωθείτε ότι η κάρτα δεν έχει υποστεί ζημιά. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε την 

κάρτα SD πριν την ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν η κάρτα έχει 

προετοιμαστεί (initialized). 

 

Άλλες ερωτήσεις 

Ερ: Γιατί η κάμερα μου παίρνει πολύ χρόνο για να ξεκινήσει; 

Α: Για συγκεκριμένα μοντέλα καμερών, χρειάζονται 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό για 

την εκκινήσουν. 

Ερ: Πώς μπορώ να επαναφέρω τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας δικτύου μου; 

A: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς στην κάμερα για 5 

δευτερόλεπτα.  
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting) 

 
Έλλειψη εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη όταν η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί 
κανονικά.  

Πιθανές αιτίες: 
α) Δεν υπάρχουν VGA ή HDMI συνδέσεις. 
β) Το καλώδιο σύνδεσης είναι κατεστραμμένο. 
γ) Η λειτουργία εισόδου της οθόνης είναι λανθασμένη. 
Βήματα: 
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την οθόνη μέσω καλωδίου HDMI ή 
VGA. Εάν όχι, παρακαλούμε να συνδέσετε τη συσκευή με την οθόνη και να ανοίξετε 
ξανά το πρόγραμμα. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης είναι σε καλή κατάσταση. Εάν δεν υπάρχει 
ακόμη καμία ένδειξη εικόνας στην οθόνη μετά την επανεκκίνηση, ελέγξτε αν το καλώδιο 
σύνδεσης είναι καλό και αλλάξτε καλώδιο για να συνδέσετε και πάλι. 
3. Επαληθεύεστε την λειτουργίας εισόδου της οθόνης  αν είναι σωστός. Ελέγξτε αν η 
λειτουργία εισόδου των ταιριάζει με την έξοδο της συσκευής (π.χ. εάν η έξοδος του DVR 
είναι έξοδος HDMI, τότε η λειτουργία εισόδου της οθόνης πρέπει να είναι η είσοδος 
HDMI). Και αν όχι, αλλάξτε τη λειτουργία εισόδου της οθόνης. 
4. Ελέγξτε εάν η βλάβη έχει λυθεί από το βήμα 1 έως το βήμα 3. Αν έχει λυθεί, 
ολοκληρώστε την διαδικασία. Εάν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τεχνικούς 
της Piperaris Security Protection. 
 
Υπάρχει ένας ακουστικός ήχος προειδοποίησης "Τι-Τι-Τι-Τιτι" μετά την εκκίνηση 
μιας καινούργιας συσκευής. 

Πιθανές αιτίες: 
α) Δεν είναι εγκατεστημένος ο HDD στη συσκευή. 
β) Ο εγκατεστημένος HDD δεν έχει προετοιμαστεί (initialized). 
γ) Ο εγκατεστημένος σκληρός δίσκος δεν είναι συμβατός με την συσκευή ή είναι 
χαλασμένος. 
Βήματα: 
1. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένας σκληρός δίσκο έχει εγκατασταθεί στη συσκευή. 

1)Εάν όχι, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε το συμβατό σκληρό δίσκο. 
Σημείωση: Ανατρέξτε στο "Οδηγός γρήγορης λειτουργίας" για τα βήματα 
εγκατάστασης του σκληρού δίσκου. 
2) Εάν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα σκληρό δίσκο, επιλέξτε "Μενού> 
Ρυθμίσεις> Εξαιρέσεις», και καταργήστε την ηχητική προειδοποίηση του "HDD 
Error". 

2. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος έχει προετοιμαστεί. 
1) Επιλέξτε "Μενού> HDD> Γενικά". 
2) Εάν η κατάσταση του σκληρού δίσκου είναι "προετοιμασμένη", ελέγξτε το 
πλαίσιο ελέγχου του αντίστοιχου HDD και κάντε κλικ στο κουμπί "Init". 

3. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος έχει εντοπιστεί ή είναι σε καλή κατάσταση. 
1) Επιλέξτε "Μενού> HDD> Γενικά". 
2) Αν ο σκληρός δίσκος δεν ανιχνεύεται ή η κατάσταση είναι "Abnormal", 
παρακαλούμε να αντικαταστήσετε τον σκληρό δίσκο. 
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4. Ελέγξτε εάν η βλάβη έχει λυθεί από τα βήματα 1 έως το βήμα 3. 
1) Εάν έχει λυθεί, να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
2) Αν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουν οι 
τεχνικοί της Piperaris Security Protection. 

 
Η ζωντανή προβολή έχει κολλήσει 
Πιθανές αιτίες: 
α) Το frame rate δεν έχει φθάσει την ταχύτητα του πραγματικού χρόνου. 
Βήματα: 
1. Ελέγξτε τις παραμέτρους του Main Stream (Normal & Event). Επιλέξτε "Μενού> 
Εγγραφή> Κωδικοποίηση> Record", και ορίστε την ανάλυση του Event να είναι η ίδια με 
την ανάλυση του Normal. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το frame rate είναι το frame rate σε πραγματικό χρόνο. Επιλέξτε 
"Μενού> Εγγραφή> Παράμετροι> Record", και ρυθμίστε το frame rate σε Full Frame. 
3. Ελέγξτε εάν η βλάβη έχει λυθεί από τα παραπάνω βήματα. Αν αυτό ισχύει, τότε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εάν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας 
καθοδηγήσουν οι τεχνικοί της Piperaris Security Protection. 
 
Δεν βρέθηκε κανένα αρχείο καταγραφής στον σκληρό δίσκο. Το μήνυμα "Δεν 
υπάρχει αρχείο καταγραφής" εμφανίζεται όταν κάνετε αναζήτηση στα αρχεία 
καταγραφής. 

Πιθανές αιτίες: 
α) Η ρύθμιση της ώρας του συστήματος δεν είναι σωστή. 
β) Ο όρος αναζήτησης είναι λάθος. 
γ) Ο σκληρός δίσκος είναι ακατάλληλος ή δεν έχει εντοπιστεί. 
Βήματα: 
1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της ώρας στο σύστημα είναι σωστή. Επιλέξτε "Μενού> 
Ρυθμίσεις> Γενικά> Γενικά", και επαληθεύστε ότι η ώρα της συσκευής είναι σωστή. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η αναζήτηση που κάνατε είναι σωστή. Επιλέξτε "Αναπαραγωγή", και 
επαληθεύστε ότι το κανάλι και η ώρα είναι σωστά. 
3. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του σκληρού δίσκου είναι φυσιολογική. Επιλέξτε 
"Μενού> HDD> Γενικά". Για να δείτε την κατάσταση του σκληρού δίσκου, βεβαιωθείτε 
ότι ο σκληρός δίσκος έχει εντοπιστεί και μπορεί να διαβαστεί και κανονικά. 
4. Ελέγξτε αν η βλάβη λύνεται με τα παραπάνω βήματα. Αν αυτό ισχύει, τότε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εάν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας 
καθοδηγήσουν οι τεχνικοί της Piperaris Security Protection. 
 
. 
 


