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Οδηγόσ Γρήγορησ Εκκίνηςησ υςτήματοσ 
Παρακολοφθηςησ- Καταγραφήσ 

 
1. υνδζςεισ– Ενεργοποίηςη- Αρχικζσ Ρυθμίςεισ  

 α.  Σρόποι ςφνδεςησ 

 

  Σο ςφςτθμα ςασ προςφζρει τθν δυνατότθτα να ζχετε εικόνα ςε 
διαφορετικζσ ςυςκευζσ: 
 
  (1) Σθλεόραςθ νζασ τεχνολογίασ (με είςοδο HDMI) 
  (2) Οκόνθ- Μόνιτορ (με είςοδο HDMI ι VGA) 
  (3) Κινθτό Smartphone Android ι IOS και tablet 
  (4) Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop ςτον ίδιο χϊρο 
  (5) Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι- Laptop απομακρυςμζνα 
 
 β. Σοποθζτηςη Δίςκου ςτο Καταγραφικό 
 

(1) Ξεβιδϊνετε τισ 4 βίδεσ του καλφμματοσ (2 αριςτερά και 2 δεξιά) και 
αφαιρείτε το κάλυμμα. 

 
(2) υνδζετε τθν τροφοδοςία και το καλϊδιο δεδομζνων ςτο δίςκο 
(3) τρζφετε το καταγραφικό 90 μοίρεσ και βιδϊνετε τισ βίδεσ 

ςτακεροποίθςθσ ςτο καταγραφικό (Δεν περιλαμβάνονται) 
 

 
ημείωςη: Μθν τοποκετιςετε το κάλυμμα ζωσ να βεβαιωκείτε ότι ο δίςκοσ ζχει 
αναγνωριςτεί από το καταγραφικό.
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 γ.  φνδεςη με Σηλεόραςη νζασ τεχνολογίασ ή/ και Οθόνη- Μόνιτορ  
 
  Σο καταγραφικό διακζτει εξόδουσ αναλογικισ εικόνασ (VGA) και ψθφιακισ 
εικόνασ (HDMI). Επίςθσ, διακζτει ζξοδο ιχου BNC. 
  Για να πραγματοποιιςετε ςφνδεςθ με οκόνθ τθλεόραςθσ νζασ τεχνολογίασ 
(επίπεδεσ τθλεοράςεισ με είςοδο HDMI) ι με μόνιτορ που διακζτει είςοδο HDMI, κα 
χρειαςτείτε καλώδιο HDMI (ψθφιακισ εικόνασ) το οποίο και θα ςυνδζςετε ςτην θφρα 
HDMI του καταγραφικοφ. 
   Ομοίωσ για να πραγματοποιιςετε ςφνδεςθ με μόνιτορ θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι με είςοδο αναλογικισ εικόνασ VGA, ςυνδζεται το καλϊδιο VGA ςτθν αντίςτοιχθ 
κφρα. 
 

δ. Ενεργοποίηςη υςτήματοσ  

 
 

Οι ενζργειεσ που εκτελείτε είναι οι παρακάτω: 
 

(1) Σοποκετείτε τισ κάμερεσ κοντά ςτο καταγραφικό και τισ ςυνδζετε 
ςτισ αντίςτοιχεσ ειςόδουσ.  

(2) υνδζετε το ποντίκι ςτθν κφρα USB, το τροφοδοτικό ςτθν κφρα 
τροφοδοςίασ, το καλϊδιο ethernet με το router και τθ κφρα δικτφου και τζλοσ το 
καταγραφικό με τθν οκόνθ (αναλογικά VGA ι ψθφιακά HDMI) 

(3) υνδζετε το καταγραφικό με τθν τροφοδοςία. Θα εμφανιςτεί θ 
οκόνθ υποδοχισ (H.265 +) και μετά θ οκόνθ προεπιςκόπθςθσ των καμερϊν. Αφοφ κα ζχετε 
ςυνδζςει τισ κάμερεσ, κα ζχετε εικόνα από όλεσ ΑΜΕΑ. 

(4) Σο μενοφ κα εμφανιςτεί ςτα Αγγλικά. Πρϊτα το ςφςτθμα κα 
εκτελζςει αυτόματθ διαμόρφωςθ δίςκου. Με τθν ολοκλιρωςθ, κα εμφανιςτεί μινυμα 
“Format has finished”. Πατιςτε ΟΚ. 

(5) Ζπειτα, γίνεται εκκίνθςθ του οδθγοφ γριγορθσ εκκίνθςθσ. τισ 2 
επόμενεσ οκόνεσ πατιςτε Next.  

(6) τθν οκόνθ κα εμφανιςτεί ρφκμιςθ κωδικοφ διαχειριςτι (Admin) 
όπου κα ςασ ηθτθκεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόςβαςθσ. Μετά πατιςτε Next. 

(7) το επόμενο παράκυρο μεταβείτε ςτθ ρφκμιςθ γλϊςςασ. Επιλζγετε 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ και μετά Next. Σο ςφςτθμα κα κάνει επανεκκίνθςθ.  
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ε. Αρχικζσ Ρυθμίςεισ- Ειςαγωγή υςτήματοσ ςτην Εφαρμογή XMEye  

 
(1)  Μετά τθν επανεκκίνθςθ, κα εμφανιςτεί ο γριγοροσ οδθγόσ 

εκκίνθςθσ. τα 2 επόμενα παράκυρα πατιςτε Επόμενο. 
(2) το παράκυρο που κα εμφανιςτεί , κα εμφανιςτεί o κωδικόσ 

πρόςβαςθσ διαχειριςτι (Admin) που πλθκτρολογιςατε πρότερα. Πατιςτε Επόμενο. 
(3) το επόμενο παράκυρο ρυκμίηετε τθν θμερομθνία και ϊρα. 

Πατιςτε Επόμενο. 
(4) Ζπειτα κα εκτελεςτεί ζλεγχοσ δικτφου. Θα δείτε με πράςινθ ζνδειξθ 

τουσ επιτυχισ ελζγχουσ. Πατιςτε Επόμενο.  
(5) το επόμενο παράκυρο κα εμφανιςτοφν 2 QRcode. Σο αριςτερό 

είναι ο ςειριακόσ αρικμόσ του ςυςτιματοσ και το δεξί είναι τθσ ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογισ                                                        

XΜΕye.  
(6) αρϊνετε τον κωδικό τθσ εφαρμογισ ι πλθκτρολογείτε τθν 

ονομαςία τθσ ςτο GoogleApp (Android) ι ςτο AppStore (IOS) και εκτελείτε εγκατάςταςθ. 
(7) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ,  εμφανίηεται θ αρχικι 

οκόνθ όπου επιλζγετε Register για να κάνετε εγγραφι ςτο cloud τθσ εφαρμογισ. Θα 
μεταβείτε ςε οκόνθ που κα ςασ ηθτθκεί ζνασ ζγκυροσ λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (mail) για αποςτολι κωδικοφ ενεργοποίθςθσ (Πατάτε Get Code για 
αποςτολι). Πλθκτρολογείτε τον  κωδικό που κα ςασ αποςταλεί για επαλικευςθ. Ζπειτα, κα 
ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςετε ζνα επικυμθτό όνομα χριςτθ (username) και ζνα κωδικό 
ειςόδου (password). Πατιςτε Next και επιςτρζφετε ςτθν αρχικι οκόνθ, όπου 
πλθκτρολογείτε τα ςτοιχεία ειςόδου που δθλϊςατε παραπάνω. Σζλοσ, επιλζγετε Cloud 
Login.  

(8) τθν οκόνθ ςυςκευϊν επιλζγετε το ςφμβολο  + ςτο άνω δεξί μζροσ 

τθσ οκόνθσ για προςκικθ του ςυςτιματοσ ςτθν εφαρμογι. Επιλζγετε πάνω ςτο Device 
Name όπου πλθκτρολογείτε ονομαςία ςυςτιματοσ (π.χ  Techroom). Ζπειτα, επιλζγετε το 
τετράγωνο ςφμβολο QRcode δεξιά του Serial Number και ςαρϊνετε το QRcode που 
βρίςκεται ςτα αριςτερά ςτο παράκυρο του monitor (ειριακόσ αρικμόσ). Μετά τθν επιτυχι 
είςοδο, πατιςτε ΟΚ και κα εμφανιςτεί το ςφςτθμα ςτθ λίςτα ςυςκευϊν.
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(9) Ζπειτα πατήςτε ςτο εικονίδιο ρφθμιςησ ςυςκευήσ για ειςαγωγή 
του κωδικοφ πρόςβαςησ διαχειριςτή που ειςάγατε παραπάνω. τισ επιλογζσ πατήςτε την 
1η (Edit) , πληκτρολογήςτε τον κωδικό και πατήςτε Yes. 

 

ημείωςη: Εάν δεν ειςάγετε τον κωδικό, θ εφαρμογι ΔΕΝ κα ζχει πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα. 

(10) Επιλζγοντασ το ςφςτθμα, εμφανίηεται θ λίςτα με τισ κάμερεσ. 
Πατϊντασ πάνω ςτθν επικυμθτι κάμερα, ζχετε ηωντανι εικόνα του χϊρου που καλφπτεται 
από αυτι. 

(11) Επιςτρζψατε ςτο καταγραφικό ,πατιςτε Επόμενο και ςτο 
παράκυρο που κα εμφανιςτεί ξανά Επόμενο. το παράκυρο κα εμφανιςτεί ρφκμιςθ 
παραμζτρων λειτουργίασ ζξυπνησ ανίχνευςησ ανθρώπινησ παρουςίασ. Μπορείτε να μθν 
εκτελζςτε καμία ρφκμιςθ πατϊντασ Επόμενο.  

(12) Με τθν ολοκλιρωςθ του γριγορου οδθγοφ, κα εμφανιςτεί θ οκόνθ 
επιςκόπθςθσ καμερϊν.  

ημείωςη: ε περίπτωςθ που θ οκόνθ (monitor) που ζχει ςυνδεκεί δεν προςαρμόςει 
αυτόματα τθν ανάλυςθ, πράγμα που μπορεί να οδθγιςει ςε ζλλειψθ τμιματοσ εικόνασ, 
τότε πατιςτε δεξί κλικ ςτο ποντίκι και από το γριγορο μενοφ επιλζγετε τθν 11θ επιλογι 
(Ρυθμίςεισ Εξόδου). Οι τζςςερισ επιλογζσ ςτο πάνω τμιμα του παρακφρου που κα 
εμφανιςτεί, αφοροφν προςαρμογή των ορίων τθσ εικόνασ (Άνω, Κάτω, Δεξί, Αριςτερό) 
ϊςτε να είναι βρίςκονται ςτα όρια τθσ οκόνθσ.  

2. Μενοφ Ρυθμίςεων     
 

 α. Πατιςτε δεξί κλικ ςτο ποντίκι και από το γριγορο μενοφ επιλζγετε τθν 1θ 
επιλογι (Μενοφ). Θα εμφανιςτοφν 4 καρτζλεσ: 

 
(1) Μενοφ  
 
(2) φςτθμα 
 
(3) υναγερμόσ 
 
(4) Εργαλεία 

3. φνδεςη με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτή 

α. Καταγραφικό και Η/Τ ςτο ίδιο δίκτυο Internet 

  (1)  Επιλζγετε τθν καρτζλα Μενοφ και μετά τθν καρτζλα Δίκτυο. το 
παράκυρο που κα εμφανιςτεί αρχικά ενεργοποιείτε το DHCP πατϊντασ το λευκό κουτάκι 
δεξιά από τθν ζνδειξθ Ενεργ/ςη DHCP.  Ζπειτα, ςθμειϊνετε τθν Διεφκυνςθ ΙP 
(192.168.1.XX). 
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  (2) Ανοίγετε τον Internet Explorer (IE) και πλθκτρολογείτε τθν 
διεφκυνςθ. Θα εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ 

 

  (3) το άνω αριςτερό τμιμα βρίςκεται θ ρφκμιςθ γλϊςςασ. Επιλζγετε 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ζπειτα, πλθκτρολογείτε τα ςτοιχεία ειςόδου (όνομα χρήςτη: εργοςταςιακό 
admin, κωδικόσ: ο κωδικόσ πρόςβαςθσ) και πατάτε Login.   

β. Απομακρυςμζνη Διαχείριςη με Ηλεκτρονικό Τπολογιςτή 

  (1) Ανοίγετε τον ΙΕ 

  (2) Πλθκτρολογείτε τθν διεφκυνςθ www.xmeye.net 

 

  (3) Πλθκτρολογείτε τα ςτοιχεία ειςόδου με τα οποία ζχετε κάνει 
εγγραφι ςτθν εφαρμογι ΧΜeye ςτο κινθτό.  

  (4) Επιλζγετε Login and Preview  

  (5) Θα εμφανιςτεί το ςφςτθμα που ζχετε κάνει ειςαγωγι από το κινθτό 
ςασ πρότερα.  

http://www.xmeye.net/
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(6) Επιλζγετε το ςφςτθμα και κα ηθτθκεί θ εγκατάςταςθ πρόςκετου για 
τθν λειτουργία απομακρυςμζνου ελζγχου ςυςτιματοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ, κα γίνει επανεκκίνθςθ τθσ ςελίδασ. Κάνετε είςοδο και επιλζγετε το 
ςφςτθμα.  


