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Πεξηγξαθή Hardware  

1 Δόλωςη 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ καο δείμαηε, αγνξάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ, 

παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο. 

Απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεο αθνξά ην δηθηπαθό θαηαγξαθηθό NVR. 

Απηό ην εγρεηξίδην κπνξεί λα πεξηέρεη εζθαικέλεο ηερλνινγηθέο ζέζεηο ή ζέζεηο πνπ δελ 

ηαηξηάδνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο ή ιάζε εθηύπσζεο. 

Θα αλαλεώλνπκε ην εγρεηξίδην ζύκθσλα κε ηηο αλαλεώζεηο ηνπ πξντόληνο θαη πεξηνδηθά ζα 

βειηηώλνπκε ή ζα αλαλεώλνπκε ην πξντόλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ. Όιεο νη ελεκεξώζεηο 

ζα πξνζηίζεληαη ζην λέν εγρεηξίδην ρξήζεο, ρσξίο θακία ελεκέξσζε. 

Αλ ε πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο ζην εγρεηξίδην ρξήζεο είλαη αζπλεπήο ζε ζρέζε κε ην 

πξαγκαηηθό πξντόλ, παξαθαιώ βαζηζηείηε ζην πξαγκαηηθό πξντόλ. 

2 Προειδοποιόςεισ Αςφαλεύασ 

1.Παξαθαιώ κελ ηνπνζεηείηαη δνρεία κε πγξό πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ NVR (Βάδν, πνηήξη, 

θιπ.). 

2.Τν NVR πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε επάεξν ζεκείν, θαη λα απνθεύγεηαη λα κπινθάξεηαη ηηο 

πεξζίδεο εμαεξηζκνύ. 

3.Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ειέγμηε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο, γηα ηελ απνθπγή βιάβεο από ιάζνο 

ηξνθνδνζία. 

4.Τν NVR πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζην εύξνο πνπ δίλεηαη από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

όζνλ αθνξά ηελ Θεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εγθαηάζηαζεο. 

5.Τνπνζεηείζηε ην NVR ζε ίζν επίπεδν θαη όρη ζε θάπνηα άθξε, πνπ πηζαλόλ λα δέρεηαη 

ρηππήκαηα. 

6.Ο ζπλδπαζκόο ζθόλεο θαη πγξαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βξαρπθύθισκα ζηελ πιαθέηα, 

γηα λα κεγαιώζεηε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ NVR, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα αθαηξέζηε ηελ ζθόλε 

πνπ ζπζζσξεύεηε ζηελ πιαθέηα κε ηελ ρξήζε πηλέινπ. 

7.Σε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζεί ε κπαηαξία κε αλάπνδε πνιηθόηεηα ζα πξνθιεζεί βιάβε, 

δελ πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο από ηνλ ρξήζηε. Αλ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε 

ζπκβνπιεπηείηε ηερληθό, θαη αληηθαηαζηήζηε κε κπαηαξία πνπ ζα έρεη αθξηβώο ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά, παξαθαιώ κελ πξνζπαζήζεηε λα αλνίμεηε ή λα θνξηίζεηε ηελ κπαηαξία. 

8.Η εγθαηάζηαζε ηνπ NVR πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κπνξείηε λα 

αθνινπζήζεηε ηηο ηνπηθέο ή ηηο Δζληθέο. 

3 Άνοιγμα ςυςκευαςύασ-ϋλεγχοσ 

Μόιηο παξαιάβεηε ην πξντόλ, αλνίμηε ηελ ζπζθεπαζία ηνπ, βγάιηε ην NVR θαη ηνπνζεηήζηε 

ην ζε αζθαιέο κέξνο, ειέγμηε όια ηα εμαξηήκαηα. Αλ θάηη είλαη θαηεζηξακκέλν ή απνπζηάδεη, 

παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν. 
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4 Διϊγραμμα Εγκατϊςταςησ 

 

 

5 Προςανατολιςμόσ των κεραιών 

 

 

        σζηόο ηξόπνο                             Λάζνο ηξόπνο 

 

 

Τν εύξνο θάιπςεο ηνπ ζήκαηνο ηεο θεξαίαο είλαη όπσο έλαο θύθινο. Αλ ε θεξαία ηνπ NVR  

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θύθινπ, ην ζήκα ηνλ θακεξώλ είλαη πνιύ πην ηζρπξό, ην ζήκα 

γίλεηαη αζζελέο όηαλ ε θεξαία ηεο θάκεξαο ζηξαθεί πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε από 

απηήλ πνπ βξίζθεηαη ε θεξαία ηνπ NVR. Η δηαβάζκηζε ηνπ ζήκαηνο ζύκθσλα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεξαίαο, εμαξηάηαη θαη από ηελ γσλία ηνπνζέηεζήο ηεο. Πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα εηθόλαο, ε θεξαία ηεο θάκεξαο πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη παξάιιεια ή εθαπηόκελα ηνπ θύθινπ ζήκαηνο πνπ νξίδεη ε θεξαία ηνπ NVR. 
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6 Εγκατϊςταςη Σκληρού Δύςκου  

Πξνζέρεηε ν Γίζθνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα απηήλ ηελ 

ρξήζε, θαη βεβαησζείηε όηη έρεηε αθαηξέζεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ NVR θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ.                     

Βήκαηα εγθαηάζηαζεο: 

1.Αθαηξέζηε ηηο βίδεο από ην θαπάθη ηνπ NVR. 

2.Σπλδέζηε ηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο θαη δεδνκέλσλ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. 

3.Πξνζαξκόζηε ηηο βίδεο θαη ζηεξεώζηε ηνλ Γίζθν ζην θάησ κέξνο ηνπ NVR. 

4.Κιείζηε ην θαπάθη θαη βηδώζηε ηηο βίδεο. 

7 Περιγραφό πύςω όψησ  

  

8  Turn on/off 

Διέγμηε όηη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηύνπ είλαη ίδηα κε απηήλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην NVR. 

Βεβαησζείηε όηη ε ηξνθνδνζία ηνπ NVR ζπλδέεηε κε ηελ γείσζε. Μόιηο δώζεηε ηξνθνδνζία, 

ε ζπζθεπή μεθηλά, Τν ιακπάθη ηνπ【POWER】ελεξγνπνηείηαη. Όηαλ ζπλδεζείηε ζην ζύζηεκα, 

ζα πξέπεη ην ιακπάθη ηνπ Status λα αλαβνζβήλεη. 
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9 NVR,IPC parameter list 

NVR parameter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPerating System Embedded linux OS  

AV(audio/video)input Network Video 4CH 8CH 

 Network Video input broadbank 20Mbps 

AV(audio/video) 

output 

HDMI input 1ch,  resolution:  1024x768, 1336x768, 

1440x900,1920x1080P 

 VGA output 1ch,  resolution:  1024x768, 1336x768, 

1440x900,1920x1080P 

AV CODEC Video Resolution DI/720P/960P 

Specification synch-playback 4CH 8CH 

Video Control Video/Capture mode Manual、Time、Motion、Alarm 

Playback mode Real time 、Routine、Event 

Backup USB backup 

HDD Type 1*SATA interface 

 Max Capacity 4 TB at most for each 

External Interface Network Interface 1 adaptable RJ45 10M/100M, 

2 WIFI interface 

 USB Interface      2 USB 2.0 

Network Control Protocol UPnP (play & plug)、SMTP（email service）、 

PPPoE (dial-up)、DHCP (Automatically 

Obtain an Ip address), etc... 

Others Power DC 12V 3A 

Consumption(excluding HDD)  5W 

Working Temperature -10℃—55℃ 

Working Humidity 10%—90% 

Size  257x210x45mm 

Weight(excluding HDD) ≤1Kg  
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IPC Specification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating System Embedded linux 

Image Sensor 1/4”Progressive Scan Sensor 

S/N Ratio >39.1dB 

Resolution 1280x720 16:9 High Definition 

Minimum Illumination Color:0.1 Lux 

B/W:0.01 Lux  

Lens 4mm 

OSD  Date Time & Title 

White Balance  Auto 

Day & Night Auto/Color/BW 

3D-DNR Auto 

Mirror/Flip On/Off 

Privacy Masking 4 Zone Selectable 

Frame Specification Three Steaming at the Same Time: 

H.264 128x720@30fps or below 

H.264 640x480@30fps or below 

Anti-thunder Level Standard IEC6100-4-5 

Power Input DC12V-1A 

Consumption ≤6W 

Interface RJ45/WIFI 802.11b/g/n 

Working Temperature/Humidity -10
0
C to +50

0
C /30% to80% RH 

Storage Temperature/Humidity -20
0
C to +60

0
C /20% to90% RH 

Size 205(L)x70(W)X50(H)mm 

Weight 500g 
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Λεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

1 προςθϋςτε κϊμερα με matching code 

Βήκαηα: δεμί θιηθ ζηελ θεληξηθή νζόλε -> επηιέμηε “System Setup” ->“Channel Setup”->“ video 

manage”.  

Τπάξρνπλ δπν ηξόπνη λα ζπλδέζεηε ην NVR κε ηηο θάκεξεο “ Add One”and “Auto Add”. 

Γηα λα πξνζζέζεηε θάκεξα κε ην Add One, ε θάκεξα κεηαδίδεη βίληεν θαη εηθόλα αζύξκαηα θαη ε 

IP ηνπ NVR, είλαη 172.20.14.X 

Δάλ επηιέμεηε Auto adding ε θάκεξα κεηαδίδεη βίληεν θαη εηθόλα ελζύξκαηα θαη ε IP ηνπ NVR, 

είλαη 172.25.123.X 

Σεκείσζε: Οη θάκεξεο έρνπλ δεπγνπνηεζεί εξγνζηαζηαθά, Γελ ππάξρεη αλάγθε λα δεπγνπνηήζεηε 

θάπνηα θάκεξα. Αλ ζέιεηε λα ζπλδέζεηε κηα θάκεξα ελζύξκαηα, πξώηα, πάξηε έλα θαιώδην 

δηθηύνπ θαη ελώζηε ηελ θάκεξα κε νπνηαδήπνηε πόξηα Lan 1-4 ηνπ NVR θαη ζπλδέζηε ηελ 

ηξνθνδνζία ζηελ ζπζθεπή, λα ζηγνπξεπηείηε όηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ειεύζεξν θαλάιη γηα λα 

θάλεηε “Auto Add” ηελ θάκεξα.   . 

 

 

2 Video playback  

Βήκαηα: δεμί θιηθ ζηελ θεληξηθή νζόλε →Δπηιέμηε Video playback → Δπηιέμηε Manual search 

→ Δπηιέμηε channel Nν. → Δπηιέμηε record mode → ηελ επηινγή Search time, πξνζζέζηε 

ηνλ ρξόλν έλαξμεο (beginning time) θαη ηνλ ρξόλν ιήμεο (end time) → Δπηιέμηε αλαδήηεζε 

(search), ηα απνηειέζκαηα ηεο εγγξαθήο ζα θαλνύλ ζηε νζόλε, ζύξεηε ηελ άζπξε κπάξα → 

παηήζηε playback γηα λα μεθηλήζεη. 

Tips: Menu ηνπ Playback: playback l fram previous  playblack l frame next  play  

puse  fast forward x2,x4,x8 
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3 Video backup 

Βήκαηα: δεμί θιηθ ζηελ θεληξηθή νζόλε → Δπηιέμηε Video backup → Δπηιέμηε channel Nν. 

→  Δπηιέμηε record mode →  ηελ επηινγή Search time, πξνζζέζηε ηνλ ρξόλν έλαξμεο 

(beginning time) θαη ηνλ ρξόλν ιήμεο (end time) →  Δπηιέμηε αλαδήηεζε (search), Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εγγξαθήο ζα θαλνύλ ζηε νζόλε, επηιέμηε ην video πνπ ζέιεηε λα θάλεηε 

backup → Δπηιέμηε backup 

Tips: Τπνζηεξίδεηε κέρξη 32G U disk backup , ε εγγξαθή ζα απνζηέιιεηε θάζε κηα ώξα.  

 

4 Video detection 

Βήκα 1: δεμί θιηθ ζηελ θεληξηθή νζόλε → Δπηιέμηε System setup → Δπηιέμηε Record setup 

→Δπηιέμηε motion → Δπηιέμηε all → Δπηιέμηε Copy to → Δπηιέμηε OK γηα απνζήθεπζε. 

Βήκα 2: Δπηιέμηε Video detection →Ρπζκίζηε ηελ επαηζζεζία (sensitivity) πνπ επηζπκείηε →

Δπηιέμηε motion →Δπηιέμηε Alarm, Buzzer ή απνζηνιή e-mail, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν 

εηδνπνίεζεο πνπ ζέιεηε→Δπηιέμηε Copy to→Δπηιέμηε OK γηα απνζήθεπζε . 
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5 Δημιουργεύςτε Esee ID 

Πξνϋπόζεζε γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ Esee ID είλαη λα ζηγνπξεπηείηε όηη ην NVR είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην internet, θαη όηη ε δηεύζπλζε IP είλαη δηαζέζηκε. δεμί θιηθ ζηελ θεληξηθή νζόλε 

→ Δπηιέμηε System setup → Δπηιέμηε Network setup  

Αλ ν ρξήζηεο έρεη δηθηπαθέο γλώζεηο, ηόηε δελ ρξεηάδεηαη λα επηιέμεηε DHCP, πνπ ζαο βνεζά λα 

πάξεηε απηόκαηα IP. Αλ βάιεηε κηα IP ηεο επηινγήο ζαο θαη DNS επίζεο ηεο επηινγήο ζαο, ην 

NVR ζα δεκηνπξγήζεη ID από ην δίθηπν, κόιηο ηελ δεκηνπξγήζεη, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε.  

 

Αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη δηθηπαθέο γλώζεηο, ή ην NVR ζπλδεζεί ζε έλα αλεμάξηεην δίθηπν,κπνξείηε 

λα επηιέμεηε DHCP γηα λα πάξεηε δηαζέζηκε δηεύζπλζε IP. Μόιηο ην NVR πάξεη δηεύζπλζε IP, ζα 

δεκηνπξγήζεη έλα Esee ID 

απηόκαηα.

 

6 Πρόςβαςη ςε τοπικό δύκτυο (LAN) 

Βήκα 1: δεμί θιηθ ζηελ θεληξηθή νζόλε → Δπηιέμηε System setup → Δπηιέμηε Network setup 

→ Διέγμηε ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ NVR. 

Βήκα 2: Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε από ππνινγηζηή πνπ αλνίθεη ζην ίδην δίθηπν, αλνίμηε ηνλ 

Browser πνπ έρεηε (IE, mozila, θηι.) βάιηε ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ NVR θαη ηελ ηηκή ηεο πόξηαο 

(Web port, αλ είλαη ε 80 δελ ρξεηάδεηαη). Μόιηο ζπλδεζείηε βάιηε ην θαηάιιειν user name θαη 

password θαη επηιέμηε log in.  

Βήκα 3: Με ηελ επηηπρή ζύλδεζε, ζα έρεηε πξόζβαζε ζηελ εηθόλα. 

Tips: Παξαθαιώ βεβαησζείηε όηη ην NVR θαη ν ππνινγηζηήο βξίζθνληαη ζην ίδην δίθηπν. 
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7 Πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο (WAN) 

Βήκα 1: δεμί θιηθ ζηελ θεληξηθή νζόλε → Δπηιέμηε System setup → Δπηιέμηε Network setup 

→ Διέγμηε ηελ δηεύζπλζε IP ηνπ NVR. 

Βήκα 2: Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε από ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν, πιεθηξνινγήζηε ηελ 

δηεύζπλζε www.e-seenet.com ζηνλ internet explorer ή ζε θάπνην άιιν browser. ηελ ζπλέρεηα 

θάληε ζύλδεζε ζηελ ζειίδα, βάδνληαο ην ID ζαο, ην user name θαη ην password, επηιέμηε log in.  

Βήκα 3: Μόιηο εηζέιζεηε κε επηηπρία, ε πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη ε αλαλέσζή ηεο, εμαξηώληαη 

από ηελ ηαρύηεηα ζύλδεζεο γηα upload ηνπ NVR θαη ηελ ηαρύηεηα ζύλδεζεο γηα download ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο (θάζε θαλάιη πξέπεη λα είλαη πάλσ από 30Kb). 

 

 

8 Κατϋβαςμα εφαρμογόσ και Εγκατϊςταςη ςε κινητό 

με λειτουργικό Android  

No.1: Πήγαηλεηε ζηελ δηεύζπλζε www.e-seenet.com ζηνλ ππνινγηζηή, Δπηιέμηε help → 

Δπηιέμηε software download → Δπηιέμηε download γηα λα ην απνζεθεύζεηε → Δπηιέμηε copy 

to mobile γηα εγθαηάζηαζε. 

No.2: θαλάξεηε ην two-dimension code απεπζείαο κε ην θηλεηό, επηιέμηε download page, 

Δπηιέμηε download to mobile. Αλ ην θηλεηό δελ ππνζηεξίδεη two-dimension code, γξάςηε 

www.e-seenet.com/help/download.php ζηνλ browser ηνπ θηλεηνύ, κπείηε ζηελ ζειίδα θαη επηιέμηε 

download to mobile. 

 

 

 

http://www.e-seenet.com/
http://www.e-seenet.com/
http://www.e-seenet.com/help/download.php
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9 Κατϋβαςμα εφαρμογόσ και Εγκατϊςταςη ςε Iphone. 

Step 1: Πεγαίλεηε ζην APP store  

Step 2: Κάληε αλαδήηεζε Eseenet 

Step 3:Βάιηε ην APP ID passworld 

Step 4: Δπηιέμηε download 

 

10 Esee εφαρμογό για κινητϊ (Eseenet)-προςθόκη 

ςυςκευόσ. 

Step 1: πλδεζείηε ζηελ εθαξκνγή Eseenet, Δπηιέμηε ην εηθνλίδην “+” 

Step 2: Δπηιέμηε ηελ επηινγή device edit  

Step 3: Βάιηε ηηο πιεξνθνξίεο ζύλδεζεο ηνπ NVR  

Step 4: Κάληε απνζήθεπζε θαη ζα ζαο βγάιεη ηελ παξαθάησ ζειίδα. 

Step 5: Δπηιέμηε channel No. γηα λα δείηε ην video. 
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11 Esee εφαρμογό για κινητϊ (Eseenet)—Βαςικϋσ 

λειτουργύεσ. 

Step 1: Δίλαη πξνεπηιεγκέλν λα ζπλδεζεί κε ην channel 1, επηιέμηε “+”γηα λα πξνζζέζεηε 

πεξηζζόηεξα θαλάιηα. 

Step 2: Δπηιέμηε απηό ην εηθνλίδην γηα λα αιιάμεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζύλδεζεο ηνπ NVR. 

Step 3: Πξνζζέζηε device group 

Step 4: Play/Pause Snapshot/Rerord 

Step 5: Γηαρείξεζε αξρείσλ θαη πεξηζζόηεξεο ξπζκήζεηο. 
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, 

Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο 

Πεξηγξαθή πξντόληνο Πνζόηεηα 

Δπηζεκάλζεηο: 

1. Η εγγύεζε ησλ πξντόλησλ δελ ηζρύεη εάλ ζπληξέρεη 

θάπνηνο από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

A. Αηπρήκαηνο, ακέιεηαο, θαηαζηξνθήο, θαθήο ρξήζεο. 

B. Αλ ηα εθζέηεηαη ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, 

όπσο ιαλζαζκέλε ηάζε ηξνθνδνζίαο, πνιύ πςειέο ή 

πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θεξαπλνύο, θιπ. 

C. Αλ ζπληεξεζνύλ από άιιν θέληξν ην νπνίν δελ αλήθεη 

ζηελ εηαηξία θαηαζθεπήο. 

D. Έρνπλ πνπιεζεί έλα έηνο πξηλ θαη πιένλ. 

 


