
1

Συστήματα VIEW IoT Smart

Ενσωμάτωση Elvox TVCC στις οθόνες αφής
Στις οθόνες αφής (κωδ. 01420, 01422 και 01425) μπορεί να εγκατασταθεί η εφαρμογή By-camera που προσφέρει την ίδια εμπειρία χρήσης με την έκδοση που διατίθεται 
για smartphone και tablet.  Η εφαρμογή διαχειρίζεται τις κύριες λειτουργίες των εγκαταστάσεων βιντεοπαρακολούθησης, όπως ζωντανή προβολή των εικόνων, εξατομίκευ-
ση των οθονών απεικόνισης, αναπαραγωγή βίντεο που εγγράφονται στα NVR και DVR, διαχείριση των καμερών fisheye και κίνηση των καμερών PTZ κλπ., γεγονός που 
επιτρέπει την ολοκληρωμένη επίβλεψη των εγκαταστάσεων εμφανίζοντας επίσης ταυτόχρονα τις εικόνες που προέρχονται από διάφορες εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, 
κύρια κατοικία, παραθεριστική κατοικία, γραφείο κλπ.).  
Δεν συνιστάται ωστόσο η εγγραφή στις οθόνες αφής: η λειτουργία αυτή παραμένει διαθέσιμη σε όλες τις άλλες φορητές συσκευές (tablet και smartphone) και φυσικά στα 
DVR/NVR μέσω της χρήσης επαγγελματικών σκληρών δίσκων ειδικών για εφαρμογές βιντεοπαρακολούθησης, οι οποίοι είναι το ασφαλέστερο μέσο για εγγραφές. Το υλικό 
που εγγράφεται στον σκληρό δίσκο είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής By-camera ανά πάσα στιγμή από smartphone και tablet, τα οποία προσφέρουν το μεγάλο 
πλεονέκτημα της φορητότητας. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται να αποφεύγετε την εγγραφή στις οθόνες αφής και να χρησιμοποιείτε τους πόρους τους για άλλες λειτουργίες 
της εγκατάστασης.
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή By-camera στις οθόνες αφής, επιλέξτε το «Εξατομίκευση   Επιλογές   Πληροφορίες για τον μηχανισμό» και εκτελέστε 

λήψη της εφαρμογής πατώντας το κουμπί . Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη:

      

             

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης και μετά επιλέξτε «Εγκατάσταση»: 
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Επιλέξτε «Apri» (Άνοιγμα) για να ξεκινήσει η εφαρμογή (ή, εναλλακτικά, επιστρέψτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε το εικονίδιο της εφαρμογής By-camera):

 

 Πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής.
Όταν η εφαρμογή ξεκινήσει για πρώτη φορά (αποκλειστικά και μόνο κατά την πρώτη πρόσβαση), οι οθόνες εμφανίζονται αντεστραμμένες.  
Ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία μπορείτε να διορθώσετε τον προσανατολισμό των οθονών ώστε να εμφανίζονται σωστά για κάθε επόμενη εκκίνηση.
Για τις οθόνες αφής κωδ. 01420 και κωδ. 01422, πρέπει να επιβεβαιώσετε την παραχώρηση συγκατάθεσης που αναφέρεται παρακάτω (η οποία είναι ίδια για smartphone 
και για tablet σύμφωνα με τις πολιτικές των συσκευών Android):

   

         

Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα ξεκινήσει με την οθόνη σε περιστροφή 90° (δηλ. σε κατακόρυφο προσανατολισμό, όπως συμβαίνει συνήθως στα smartphone). 
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Ακολουθεί η διαδικασία για προσαρμογή της προβολής σε «οριζόντιο» προσανατολισμό (landscape).  
ΣΗΜ. Για πιο εύκολη εκτέλεση των διαφόρων βημάτων, συνιστάται, εάν είναι δυνατόν, να εκτελέσετε τη διαδικασία αφού αφαιρέσετε την οθόνη αφής από το επιτοίχιο 
στήριγμα.

1. Επιλέξτε «Παράλειψη».

2. Επιλέξτε «Τοπικές».

3. Μετακινηθείτε προς τα δεξιά στη λίστα διαθέσιμων επιλογών και μέχρι το κάτω μέρος της σελίδας. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Οριζόντιος προσανατολισμός)» 
(landscape).

4. Εμφανίστε το γενικό μενού (μετακινώντας το δάχτυλό σας στην κάτω γραμμή) και επιλέξτε το εικονίδιο διαχείρισης εφαρμογών .
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5. Κλείστε την εφαρμογή με το «X» και εκτελέστε επανεκκίνηση επιλέγοντας το εικονίδιο που υπάρχει στην αρχική σελίδα
Όταν ανοίξει ξανά η εφαρμογή, οι οθόνες θα εμφανίζονται με τον σωστό προσανατολισμό (οριζόντιος/landscape).

Η εφαρμογή έχει πλέον προετοιμαστεί για σωστή προβολή στον οριζόντιο προσανατολισμό και μπορείτε να προχωρήσετε σε όλες τις διαδικασίες διαμόρφωσης μιας 
εγκατάστασης TVCC.

Προσοχή.
• Μετά την εγκατάσταση στις οθόνες αφής, η εφαρμογή δεν μπορεί να απεγκατασταθεί. Ακόμη και στην περίπτωση που εγκατασταθεί κατά λάθος, η εφαρμογή μπορεί να 

παραμείνει αχρησιμοποίητη χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του μηχανισμού.
• Στην περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ενημέρωσης υλικολογισμικού, οι ρυθμίσεις που αφορούν την προβολή σε οριζόντιο προσανατολισμό διατηρούνται.
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