
ΣΠΙΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ FAQ Εγχειρίδιο χρήστη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΝΤΕΟ

FAQ> Πρόβλημα βίντεο

Πρόβλημα βίντεο

Πρόβλημα ρύθμισης βίντεο

Πώς να ρυθμίσετε την εγγραφή της κάρτας μνήμης

· Ανοίξτε την εφαρμογή V380 και κάντε κλικ στο κουμπί [Ρυθμίσεις] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών. -> [Εγγραφή συσκευής]

1) Ανοίξτε μόνο την αυτόματη εγγραφή. Ο χρόνος εγγραφής είναι συνεχής. Η εγγραφή Mle είναι συνήθως 10 λεπτά.

2) Μόνο η εγγραφή συναγερμού είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιείται ο συναγερμός κινητού. Εγγραφή βίντεο, ο χρόνος εγγραφής βίντεο δεν είναι συνεχής, η διάρκεια εγγραφής είναι 

αβέβαιη, όχι περισσότερο από 10 λεπτά.

3) Ανοίξτε ταυτόχρονα την αυτόματη εγγραφή και εγγραφή συναγερμού. Ο χρόνος εγγραφής είναι συνεχής. Η διάρκεια ηχογράφησης είναι indeMnite και δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

4) Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ανεξάρτητα από το αν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, Όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα ξεκινήσει η εγγραφή.

Σημείωση: Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να ανοίξετε την ώρα της συσκευής συγχρονισμού προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο για να διασφαλίσετε ότι ο χρόνος εγγραφής 

είναι κανονικός.

Πού είναι η υποδοχή κάρτας μνήμης

[Κανονική αναδευόμενη μηχανή] Η υποδοχή βρίσκεται δίπλα στο τροφοδοτικό 【

Αναδευτήρας Q6】Η υποδοχή βρίσκεται στο πλάι του κεφαλιού 【Συνηθισμένο 

πανόραμα】Η υποδοχή βρίσκεται στο πλάι του σώματος της κάμερας

【Μπουλόνι εξωτερικού χώρου】Η υποδοχή βρίσκεται στο σώμα της κάμερας και πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να αφαιρεθεί

【Μηχανή πανοραμικού μπουλονιού] Η υποδοχή κάρτας βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Αφαιρέστε το αδιάβροχο κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Ποια κάρτα μνήμης χρησιμοποιεί η κάμερα V380;

· Χρησιμοποιήστε κάρτα TF (κάρτα macroSD), μέγιστη χωρητικότητα υποστήριξης 64G), η μορφή είναι FAT, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για μάρκα, ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής

Το σύστημα προτρέπει "Η κατάσταση ανάγνωσης/εγγραφής της κάρτας SD είναι μη φυσιολογική"

1) μορφοποιήστε την κάρτα στον υπολογιστή, μετά τοποθετήστε την ξανά στην κάμερα και δοκιμάστε ξανά

2) Δοκίμασε μια νέα κάρτα αν και πάλι δεν λειτουργεί

3)εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή για να το επισκευάσει

Σημειώσεις : Η κάμερα υποστηρίζει κάρτες μνήμης 64G το μέγιστο (τα προϊόντα pixel 200W και άνω υποστηρίζουν κάρτες μνήμης 32G)

Κάρτα μνήμης μορφή βίντεο Ele

1) Το βίντεο Mle στην κάρτα μνήμης είναι σε μορφή AVI

2) Το βίντεο Mle που κατεβάσατε στο τηλέφωνο είναι σε μορφή MP4

Το σύστημα προτρέπει "Η συσκευή δεν έχει τοποθετημένη κάρτα SD"

1) Η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί σε υπολογιστή, συνδέστε την ξανά για επανεκκίνηση της συσκευής αφού η συσκευή εξακολουθεί να σας ζητάει

2) λειτουργεί κανονικά προσπαθήστε να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης

3) ενδέχεται να εξακολουθούν να ζητούνται ανωμαλίες για την υποδοχή κάρτας μνήμης που απαιτείται για να επικοινωνήσετε με τον πωλητή για να επισκευάσετε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό μετά την αλλαγή της κάρτας

Σημειώσεις: Η κάμερα υποστηρίζει κάρτες μνήμης έως και 64G (τα προϊόντα pixel 200W και άνω υποστηρίζουν κάρτες μνήμης 32G)

Ηχογραφεί αυτόματη κάλυψη όταν η κάρτα SD είναι γεμάτη

· Εάν η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, θα γράψει αυτόματα σε προηγούμενες εγγραφές με παλαιότερη ημερομηνία

. Εάν το βίντεο είναι γεμάτο, δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτόματα. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή και συνδέστε την ξανά στη συσκευή.

Η συσκευή δεν εγγράφει σε κάρτα SD

1) Ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας SD στις Ρυθμίσεις εφαρμογής -> Η συσκευή εγγραφής είναι ενεργοποιημένη. ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας SD στο Device Information -> Card Capacity 

Test

2) δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την κάμερα

3) βγάλτε την κάρτα SD και μορφοποιήστε την στον υπολογιστή και μετά τοποθετήστε την ξανά στην κάμερα και επανεκκινήστε τη συσκευή

Μέγεθος μνήμης για το βίντεο μιας ημέρας

· Σύμφωνα με τη σκηνή της οθόνης

1) Το εύρος χωρητικότητας Mle βίντεο μιας ημέρας συσκευής 130w_H264 είναι μεταξύ 0,5G~2,5G

2) Το εύρος χωρητικότητας Mle βίντεο μιας ημέρας συσκευής 200w_H265 είναι μεταξύ 1,0G~3,0G

3) Συσκευή 300w_H265 βίντεο μονοήμερης χωρητικότητας Mle Εύρος μεταξύ 3,0G~5,0G

4) Συσκευή 500w_H265 μονοήμερης χωρητικότητας βίντεο Mle από 5,0G έως 7,0G

Το βίντεο Ele είναι πολύ μεγάλο

· Εάν η χωρητικότητα ενός μεμονωμένου βίντεο Mle είναι μεγάλη και 50 M, το βίντεο Mle είναι πολύ μεγάλο

· Μπορεί να υπάρχει πολύς θόρυβος στην οθόνη. (Για παράδειγμα, μπορεί να προκύψει θερμικός θόρυβος όταν η συσκευή δεν ψύχεται σωστά.)

· Εάν η οθόνη εμφανίζει πολύ θόρυβο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ψύχεται σωστά ή δοκιμάστε να αναβαθμίσετε την έκδοση Mrmware της συσκευής. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι θόρυβοι μετά την 

αναβάθμιση, μπορεί να είναι πρόβλημα υλικού. Επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή της συσκευής.

Πώς να διαγράψετε την κάρτα μνήμης βίντεο Eles

Μέθοδος 1: Αφού συνδεθεί η συσκευή στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ στο κουμπί [Ρυθμίσεις] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών -> [Πληροφορίες συσκευής] -> 

[Ανίχνευση χωρητικότητας κάρτας] Κάντε κλικ στο [Μορφοποίηση κάρτας μνήμης]

Μέθοδος 2: Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και χρησιμοποιήστε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών Τοποθετήστε την κάρτα SD στον υπολογιστή για να δείτε ή να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα της κάρτας SD

Σημείωση: Μετά τη διαμόρφωση της κάρτας SD, δεν είναι δυνατή η επαναφορά της εγγραφής βίντεο. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί.

· Ανοίξτε την εφαρμογή V380 και κάντε κλικ στο κουμπί [Ρυθμίσεις] στην κάτω δεξιά γωνία της 

οθόνης λίστας συσκευών. -> [Εγγραφή συσκευής]

1) Ανοίξτε μόνο την αυτόματη εγγραφή. Ο χρόνος εγγραφής είναι συνεχής. Η 

εγγραφή Mle είναι συνήθως 10 λεπτά.

2) Μόνο η εγγραφή συναγερμού είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιείται ο συναγερμός κινητού. 

Εγγραφή βίντεο, ο χρόνος εγγραφής βίντεο δεν είναι συνεχής, η διάρκεια εγγραφής είναι αβέβαιη, 

όχι περισσότερο από 10 λεπτά.

3) Ανοίξτε ταυτόχρονα την αυτόματη εγγραφή και εγγραφή συναγερμού. Ο χρόνος 

εγγραφής είναι συνεχής. Η διάρκεια ηχογράφησης είναι indeMnite και δεν υπερβαίνει τα 10 

λεπτά.

4) Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ανεξάρτητα από το αν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος 

στο δίκτυο, Όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα ξεκινήσει η εγγραφή.

Σημείωση: Όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, είναι απαραίτητο να ανοίξετε την ώρα 

της συσκευής συγχρονισμού προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο για να διασφαλίσετε ότι ο χρόνος 

εγγραφής είναι κανονικός.

Πού είναι η υποδοχή κάρτας μνήμης

[Κανονική αναδευόμενη μηχανή] Η υποδοχή βρίσκεται δίπλα στο τροφοδοτικό 【

Αναδευτήρας Q6】Η υποδοχή βρίσκεται στο πλάι του κεφαλιού 【Συνηθισμένο πανόραμα

】Η υποδοχή βρίσκεται στο πλάι του σώματος της κάμερας 【Μπουλόνι εξωτερικού χώρου

】Η υποδοχή βρίσκεται στο σώμα της κάμερας και πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να 

αφαιρεθεί

【Μηχανή πανοραμικού μπουλονιού] Η υποδοχή κάρτας βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. 

Αφαιρέστε το αδιάβροχο κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Ποια κάρτα μνήμης χρησιμοποιεί η κάμερα V380;

· Χρησιμοποιήστε κάρτα TF (κάρτα macroSD), μέγιστη χωρητικότητα υποστήριξης 64G), η μορφή είναι FAT, 

δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για μάρκα, ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής

Το σύστημα προτρέπει "Η κατάσταση ανάγνωσης/εγγραφής της κάρτας 

SD είναι μη φυσιολογική"

1) μορφοποιήστε την κάρτα στον υπολογιστή, μετά τοποθετήστε την ξανά στην κάμερα και δοκιμάστε 

ξανά

2) Δοκίμασε μια νέα κάρτα αν και πάλι δεν λειτουργεί

3)εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή για να το επισκευάσει

Σημειώσεις : Η κάμερα υποστηρίζει κάρτες μνήμης 64G το μέγιστο (τα προϊόντα pixel 200W 

και άνω υποστηρίζουν κάρτες μνήμης 32G)

Κάρτα μνήμης μορφή βίντεο Ele

1) Το βίντεο Mle στην κάρτα μνήμης είναι σε μορφή AVI

2) Το βίντεο Mle που κατεβάσατε στο τηλέφωνο είναι σε μορφή MP4

Το σύστημα προτρέπει "Η συσκευή δεν έχει 
τοποθετημένη κάρτα SD"

1) Η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί σε υπολογιστή, συνδέστε την ξανά για επανεκκίνηση της συσκευής 

αφού η συσκευή εξακολουθεί να σας ζητάει

2) λειτουργεί κανονικά προσπαθήστε να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης

3) ενδέχεται να εξακολουθούν να ζητούνται ανωμαλίες για την υποδοχή κάρτας μνήμης που απαιτείται για να 

επικοινωνήσετε με τον πωλητή για να επισκευάσετε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό μετά την αλλαγή της κάρτας

Σημειώσεις: Η κάμερα υποστηρίζει κάρτες μνήμης έως και 64G (τα προϊόντα pixel 200W και 

άνω υποστηρίζουν κάρτες μνήμης 32G)

Ηχογραφεί αυτόματη κάλυψη όταν η κάρτα SD είναι γεμάτη

· Εάν η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, θα γράψει αυτόματα σε προηγούμενες εγγραφές με παλαιότερη 

ημερομηνία

. Εάν το βίντεο είναι γεμάτο, δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτόματα. Διαμορφώστε την 

κάρτα μνήμης στον υπολογιστή και συνδέστε την ξανά στη συσκευή.

Η συσκευή δεν εγγράφει σε κάρτα SD

1) Ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας SD στις Ρυθμίσεις εφαρμογής -> Η συσκευή εγγραφής είναι 

ενεργοποιημένη. ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας SD στο Device Information -> Card Capacity 

Test

2) δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την κάμερα

3) βγάλτε την κάρτα SD και μορφοποιήστε την στον υπολογιστή και μετά τοποθετήστε την ξανά στην 

κάμερα και επανεκκινήστε τη συσκευή

Μέγεθος μνήμης για το βίντεο μιας ημέρας

· Σύμφωνα με τη σκηνή της οθόνης

1) Το εύρος χωρητικότητας Mle βίντεο μιας ημέρας συσκευής 130w_H264 είναι μεταξύ 

0,5G~2,5G

2) Το εύρος χωρητικότητας Mle βίντεο μιας ημέρας συσκευής 200w_H265 είναι μεταξύ

1,0G~3,0G

3) Συσκευή 300w_H265 βίντεο μονοήμερης χωρητικότητας Mle Εύρος μεταξύ

3,0G~5,0G

4) Συσκευή 500w_H265 μονοήμερης χωρητικότητας βίντεο Mle από 5,0G έως 7,0G

Το βίντεο Ele είναι πολύ μεγάλο

· Εάν η χωρητικότητα ενός μεμονωμένου βίντεο Mle είναι μεγάλη και 50 M, το βίντεο Mle είναι πολύ μεγάλο

· Μπορεί να υπάρχει πολύς θόρυβος στην οθόνη. (Για παράδειγμα, μπορεί να προκύψει 

θερμικός θόρυβος όταν η συσκευή δεν ψύχεται σωστά.)

· Εάν η οθόνη εμφανίζει πολύ θόρυβο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ψύχεται σωστά ή δοκιμάστε να 

αναβαθμίσετε την έκδοση Mrmware της συσκευής. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι θόρυβοι 

μετά την αναβάθμιση, μπορεί να είναι πρόβλημα υλικού. Επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή 

της συσκευής.

Πώς να διαγράψετε την κάρτα μνήμης βίντεο Eles

Μέθοδος 1: Αφού συνδεθεί η συσκευή στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ στο κουμπί [Ρυθμίσεις] στην 

κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών -> [Πληροφορίες συσκευής] -> [Ανίχνευση 

χωρητικότητας κάρτας] Κάντε κλικ στο [Μορφοποίηση κάρτας μνήμης] Μέθοδος 2 : Αφαιρέστε την 

κάρτα μνήμης και χρησιμοποιήστε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών Τοποθετήστε την κάρτα SD στον 

υπολογιστή για να δείτε ή να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα της κάρτας SD

Σημείωση: Μετά τη διαμόρφωση της κάρτας SD, δεν είναι δυνατή η επαναφορά της εγγραφής βίντεο. 

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί.

Πρόβλημα αναπαραγωγής βίντεο

Τρόπος αναπαραγωγής βίντεο

· Αναπαραγωγή βίντεο από κινητό τηλέφωνο

Η εφαρμογή για κινητά δεν μπορεί να τερματίσει το βίντεο Eles

1) Τοποθετήστε την κάρτα SD στον υπολογιστή Ελέγξτε εάν υπάρχουν εγγραφές στην κάρτα

2) Αναβαθμίστε την έκδοση Mrmware της συσκευής

3) Βγάλτε την κάρτα SD και μορφοποιήστε την στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά στην κάμερα και επανεκκινήστε τη συσκευή.

Μαύρη οθόνη αναπαραγωγής βίντεο

1) Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε λειτουργία Hotspot, εάν το βίντεο μπορεί να προβληθεί κανονικά, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα δικτύου, Ελέγξτε το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή.

2) Εάν η αναπαραγωγή της λειτουργίας hotspot έχει επίσης φαινόμενο μαύρης οθόνης: 

Μέθοδος 1: Αναβαθμίστε την έκδοση Mrmware της συσκευής

Μέθοδος 2: βγάλτε την κάρτα SD και μορφοποιήστε την στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά στην κάμερα και επανεκκινήστε τη συσκευή 3) Εάν δεν 

επιλυθεί, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για βοήθεια

Γιατί ο χρόνος ηχογράφησης είναι 1970 ή 1979;

1) εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία AP ή σε λειτουργία σταθμού, αλλά ο δρομολογητής δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η ώρα θα επανέλθει στο 1970 ή το 1979.

2) ο χρόνος βίντεο πρέπει να συμμορφώνεται με την ώρα Διαδικτύου, χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ο χρόνος εγγραφής δεν μπορεί να ρυθμιστεί σωστά, απλώς πατήστε για να δείτε βίντεο σε πραγματικό χρόνο, ο χρόνος θα ρυθμιστεί ώστε να 

συμμορφώνεται με την ώρα Διαδικτύου

Σημείωση: Ο χρόνος πρέπει να διορθώνεται μετά από κάθε επανεκκίνηση της συσκευής

Δεν ακούγεται ήχος στην αναπαραγωγή κάρτας μνήμης

1) Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου πολυμέσων του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη

2) Επιβεβαιώστε ότι η προεπισκόπηση της συσκευής σε πραγματικό χρόνο μπορεί να λάβει κανονικό ήχο

3) Κάντε κλικ στο κουμπί [Ρύθμιση] -> Διεπαφή [Device Video] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης λίστας συσκευών για να επιβεβαιώσετε ότι ο ήχος βίντεο έχει ενεργοποιηθεί

Μπορεί να ελεγχθεί η επανάληψη της εγγραφής

Η αναπαραγωγή βίντεο με κάρτα μνήμης υποστηρίζει μόνο λειτουργίες μεταφοράς, διακοπής/αναπαραγωγής και εναλλαγής βίντεο. Δεν υποστηρίζονται προσωρινά οι λειτουργίες γρήγορης προώθησης, επαναφοράς, ζουμ 

και άλλων λειτουργιών

Ζητήματα λήψης βίντεο

"Σύνδεση" ή "Η σύνδεση απέτυχε" κατά τη λήψη του βίντεο

· Γενικά ένα πρόβλημα δικτύου:

1) Προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά το βίντεο Mle

2) Επανεκκινήστε τη συσκευή μετά από διακοπή ρεύματος

3) Δοκιμάστε να αντικαταστήσετε το δίκτυο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή

Πού αποθηκεύονται οι ληφθείσες εγγραφές;

Το ληφθέν βίντεο αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και μπορεί να προβληθεί στο λογισμικό V380 – [My] – [Άλμπουμ] ή να αναζητήσετε το αποθηκευμένο βίντεο Mles στο άλμπουμ του τηλεφώνου

Έγινε λήψη του συστήματος βίντεο "Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή"

Το βίντεο Mle είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Προσπαθήστε να κατεβάσετε ξανά το βίντεο Mle
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