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Αποκτήστε την πλήρη τεκμηρίωση για το προϊόν σας Η παρεχόμενη 
έντυπη τεκμηρίωση αποτελεί μέρος της πλήρους τεκμηρίωσης που 
διατίθεται για το προϊόν σας. Σημαντικό: Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις 
όλων των αγγλικών και μεταφρασμένων εγχειριδίων διατίθενται στην 
τοποθεσία web της Raymarine. Ανατρέξτε σε αυτή την τοποθεσία web 
για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη 
τεκμηρίωση και τις αντίστοιχες πληροφορίες ασφάλειας για το προϊόν 
σας. 

Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε το smartphone ή το tablet σας με μια οθόνη MFD μέσω Wi-Fi και έπειτα να συνδεθείτε 
στο ενσωματωμένο περιβάλλον εργασίας web της κάμερας ΑΧ8 για να ρυθμίσετε τις παγίδες του συναγερμού. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της οθόνης LightHouse 81360.

1. Ρύθμιση κάμερας

Βήματα εγκατάστασης: 
1. Ρύθμιση κάμερας 
2. Δημιουργία συνδέσεων 
3. Στερέωση 
4. Λειτουργίες / Παρακολούθηση 
5. Επιλογή λειτουργίας εικόνας

Για να ρυθμίσετε τις παγίδες του συναγερμού και να έχετε 
πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες και ρυθμίσεις της 
κάμερας, που δεν είναι διαθέσιμες μέσω της οθόνης MFD, 
ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο περιβάλλον 
εργασίας web της κάμερας. Μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας web 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο web ενός 
συνδεδεμένου υπολογιστή ή μιας έξυπνης συσκευής.

Προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης: 
Όνομα χρήστη: admin 
Κωδικός πρόσβασης: admin

LightHouse MFD

2. Δημιουργία συνδέσεων
Η τροφοδοσία της κάμερας μπορεί να γίνει μέσω του 
παρεχόμενου ακροφύσιου ΡοΕ. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια οθόνη MFD ή ένα μεταγωγέα δικτύου 
με δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω Ethernet.

Μπορείτε να συνδέσετε σε δίκτυο έως 8 κάμερες ΑΧ8 ταυτόχρονα.
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Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
περιβάλλον εργασίας web, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης FLIR AX Series που 
περιλαμβάνεται στο CD (T559913).
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Λυχνία LED Ανάψτε και σβήστε 
τη λυχνία LED της κάμερας 
απευθείας από το μενού της 
εφαρμογής κάμερας στην οθόνη 
MFD: Μενού > Ρύθμιση > Λυχνία.

Συναγερμοί 
Ενεργοποιήστε τις 
παγίδες συναγερμού ΑΧ8 
στην οθόνη MFD. (Για να 
ρυθμίσετε τις παγίδες 
συναγερμού, ΠΡΕΠΕΙ να 
χρησιμοποιήσετε το 
περιβάλλον εργασίας web 
της κάμερας.)

3. Επιλογές τοποθέτησης 
Όλες οι επιλογές στερέωσης απαιτούν την τοποθέτηση του παρεχόμενου βραχίονα ψύξης 
στην κάμερα πριν από την εγκατάσταση. Α) Στερέωση με βραχίονα (με το προαιρετικό 
εξάρτημα R70375), B) Στερέωση με RAM® (με το προαιρετικό εξάρτημα 261-2288-00), Γ) 
Στερέωση σε επιφάνεια.  Σημαντικό: Πριν εγκαταστήσετε την κάμερα, ελέγξτε το σημείο 
στο οποίο θέλετε να την τοποθετήσετε και βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ή τα αντικείμενα που 
θέλετε να παρακολουθήσετε βρίσκονται εντός του οπτικού πεδίου της κάμερας και ότι 
έχετε τοποθετήσει σωστά τις παγίδες του συναγερμού. Θα σας προτείναμε, επίσης, να 
χρησιμοποιήσετε το FLIR ONE™ για να εντοπίσετε το καλύτερο δυνατό σημείο για την 
κάμερα AX8 πριν από την τοποθέτηση.

4. Λειτουργίες / Παρακολούθηση Ροή εικόνας και ενδείξεις παγίδων μέσω 
της εφαρμογής κάμερας

Σημαντικό: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη 
λειτουργία της κάμερας μέσω της οθόνης 
πολλαπλών λειτουργιών (MFD) της Raymarine, 
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της οθόνης 
LightHouse™ MFD (81360). Για να κατεβάσετε 
το έγγραφο 81360, επισκεφτείτε την τοποθεσία 
web. 

Απαιτήσεις λογισμικού: Η οθόνη MFD πρέπει να διαθέτει 
την έκδοση LightHouse™ II 15.xx ή νεότερη.

Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία εικόνας απευθείας από το μενού της εφαρμογής κάμερας της οθόνης MFD. 

Κωδικός 
προαιρετικού 
εξαρτήματος 
στερέωσης RAM®: 
261-2288-00 

Τοποθέτηση σε 
επιφάνεια

Κωδικός 
προαιρετικού 
βραχίονα 
στερέωσης: 
R70375

Σημείωση: Αγνοήστε τις βίδες που 
παρέχονται με το εξάρτημα R70375 
και χρησιμοποιήστε την εξάγωνη 
βίδα 1/4'' 20 x 30 χιλ. που 
παρέχεται με την κάμερα ΑΧ8.

Θερμική MSX® Θερμική

LightHouse MFD
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http://www.flir.com/flirone/

Σημείωση: Κατά τη χρήση της κάμερας σε θερμική λειτουργία MSX®, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου ρύθμισης της 
απόστασης στο περιβάλλον εργασίας web για να προσαρμόσετε τη θέση 
επικάλυψης της ορατής εικόνας σε σχέση με τη θερμική.

Προσοχή: Για να 
αποφύγετε πιθανή βλάβη 
στο περίβλημα της 
κάμερας, προσέξτε να ΜΗΝ 
σφίξετε υπερβολικά τις 
βίδες κατά τη στερέωση του 
βραχίονα ψύξης.

Προσοχή: Για να 
αποφύγετε πιθανή βλάβη 
στο περίβλημα της 
κάμερας, προσέξτε να 
ΜΗΝ σφίξετε υπερβολικά 
τις βίδες κατά τη 
στερέωση του βραχίονα 
ψύξης.

Προσοχή: Για να 
αποφύγετε πιθανή βλάβη 
στο περίβλημα της 
κάμερας, προσέξτε να 
ΜΗΝ σφίξετε υπερβολικά 
τις βίδες κατά τη στερέωση 
του βραχίονα ψύξης.

Σημείωση: Αγνοήστε τις βίδες που 
παρέχονται με το εξάρτημα 
261-2288-00 και χρησιμοποιήστε τις 
εξάγωνες βίδες 10-32UNF 1/2'' που 
παρέχονται με την κάμερα ΑΧ8.

5. Επιλογή λειτουργίας εικόνας
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