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UPOZORNENIE
Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti, zníži sa tým riziko požiaru
a úrazu elektrickým prúdom.
Inštalácia zariadenia môže byť vykonávaná len kvalifikovanou osobou
v súlade s platnými technickými normami.

UPOZORNENIE !
Pred spustením systému si prečítajte nasledovné pokyny !
Dodržujte tieto pokyny, zabránite tým poškodeniu systému alebo zraneniu
osôb.
Výstražné značky a upozornenia:
Upozornenie: Táto značka indikuje, že nesprávne použitie môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie užívateľa ak nebude dodržovať tu uvedené
pokyny pre obsluhu a inštaláciu systému.
Upozornenie: Táto značka indikuje, že užívateľ môže byť zranený alebo
môže očakávať poškodenie majetku ak nebude dodržiavať pokyny pre
obsluhu a inštaláciu tohoto systému.
Upozornenie: Nevystavujte zariadenie hmle, dažďu alebo vysokej vlhkosti,
znížite tak riziko úrazu elektrickým prúdom alebo riziko vzniku požiaru.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
1. Používajte len dodaný alebo výrobcom odporúčaný napájací napäťový kábel. Inak
to môže viesť ku vzniku požiaru.
2. Zariadenie samovoľne nedemontujte, môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo požiaru.
3. V prípade poruchy na zariadení žiadajte opravu od dodávateľa. Pri nesprávnej
oprave môže dôjsť k úrazu alebo požiaru.
4. Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu alebo požiaru.
5. Inštalácia systému musí byť zverená len do rúk vyškoleného technika, inak môže
dôjsť k úrazu, zlyhaniu systému alebo vzniku požiaru.
6. Miesto inštalácie zariadenia konzultujte s dodávateľom. Nesprávna inštalácia môže
spôsobiť úraz, zlyhanie systému zariadenia alebo zapríčiniť vznik požiaru.
7. Uzemnenie sa pri video zariadeniach realizuje 3-káblovým typom prípojky, ktorá má
tretí kolík ako uzemňovací. Táto prípojka sa hodí len do napäťovej zásuvky
s uzemňovacím kolíkom. Ak nebude správne prevedené uzemnenie môže dôjsť k
úrazu, zlyhaniu systému alebo vzniku požiaru.

8. Uzemnenie sa nesmie dotýkať plynového ani vodovodného potrubia a ani telefónnej
linky. Ak nebude správne vykonané uzemnenie, môže dôjsť k úrazu, zlyhaniu
systému alebo vzniku požiaru. Do vnútra zariadenia sa nesmie dostať žiadny cudzí
kovový predmet. Môže dôjsť k zlyhaniu funkcií jednotky alebo úrazu elektrickým
prúdom.
9. Z dôvodu vzniku požiaru nepoužívajte počas prevádzky jednotky v jej blízkosti
žiadne insekticídy alebo iné horľavé spreje.
10. Voda sa nesmie takisto dostať dovnútra zariadenia k elektrickým častiam. Čistenie
prevádzajte len suchou a čistou handrou, aby ste zamedzili vzniku požiaru alebo
úrazu.
UPOZORNENIE
1. Používajte len dodaný, alebo výrobcom odporúčaný napäťový kábel. Vnútorný
ventilátor rotuje veľkou rýchlosťou a môže spôsobiť úraz.
2. Zariadenie nehádžte, nepodrobujte silným otrasom ani vibráciám. Môže to
spôsobiť zlyhanie niektorých, alebo všetkých funkcií zariadenia.
3. Vstup vzduchu na prednom paneli a výstup na zadnom alebo bočnom paneli
zariadenia nesmú byť blokované počas prevádzky. Vnútorná teplota výrobku by
sa mohla zvýšiť nad prípustný limit a mohla by spôsobiť zlyhanie funkčnosti
zariadenia alebo požiar.
4. Nedotýkajte sa zariadenia ani silového kábla počas búrky. Môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
5. Neinštalujte zariadenie blízko alebo na tepelnom zdroji. Mohlo by dôjsť
k prehriatiu a následnému požiaru prípadne zlyhaniu zariadenia.
6. Neinštalujte zariadenie na šikmé, nerovné a nestabilné povrchy alebo blízko
zdroja vibrácií. Môže dôjsť k poruche zariadenia.
Pokyny pre napájanie zariadenia
UPOZORNENIE
Na pripojenie napäťového kábla môžete používať len zásuvku s uzemňovacím
kolíkom, inak môže dôjsť k požiaru.
Nepredlžujte ani nijako neupravujte prívodný silový kábel. Nepoužívajte
nedoporučené predlžovacie káble. Môže dôjsťk požiaru, alebo úrazu či zlyhaniu
zariadenia
Nechytajte napäťový kábel mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.

Napäťový kábel udržujte suchý a chráňte ho pred vlhkosťou. Môže dôjsť ku
vzniku tepla a následnému požiaru. Napäťový kábel nie je vodotesný.
Pri odstraňovaní napäťovej prípojky držte teleso zásuvky. Neťahajte za napäťový
kábel. Poškodenie napäťového kábla môže spôsobiť požiar.
Napäťový kábel pravidelne kontrolujte. Vlhkosť a aj mierne fajčenie môže
spôsobiť požiar.
Odstráňte napäťový kábel zo zásuvky ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu.
Môže vzniknúť skrat alebo úraz.
UPOZORNENIE:
Nevypínajte zariadenie vyťahovaním prípojky napäťového kábla. Ak chcete
zariadenie vypnúť, vypínajte ho stlačením tlačidla na prednom paneli. Ak sa
systém nevypne normálnou cestou stane sa, že tlačidlo hlavného vypínača
nebude fungovať. Stlačte toto tlačidlo aspoň na 5 sekúnd a systém sa vypne.
Počas aktivácie HDD nevypínajte umelo zariadenie od napätia ani
nepodrobujte zariadenie otrasom alebo vibráciám. Môže dôjsť k poruche
HDD alebo dokonca k strate údajov.
Poznámky
Obrazy a tlačidlá sú subjektom zmeny alebo modifikácie k rôznym verziám
panelov. Funkcie a konfigurácie podliehajú zmenám bez upozornenia.
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1. ÚVODOM
1.1

Kontrola dodaných položiek

Presvedčite sa, či máte dodané všetky položky dodávané
né s DV
DVR. Ak niečo chýba alebo je poškodené, oznámte to
okamžite svojmu dodávateľovi. Balenie si uchovajte na účely
čely dopravy alebo skladovania.
Položka

Foto

Množstvo

Manuáll
(DVR a Software)

1 sada
1 sada

CD (Manuál + Software)
a gumené podložky

1 sada
1 sada (4 ks)

12V D/C Adaptér
a napäťový kábel

1 sada

Diaľkový IR ovládač

1 sada

Svorkovnice
(Externé)

1 Pár (2 ks)

Uzemňovací kábel (Len pre
1.5U prevedenia skrinky)

1 sada

1.2

Pripojenie periférnych zariadení

Táto kapitola popisuje ako správne pripojiť periférne zariadenia k systému DVR.
Inštalujte DVR na rovný povrch. Ak je treba tak použite gumové podložky. V prípade, že pre inštaláciu použijete
19-palcový rack a prevedenie skrinky vysoké 1.5U, odporúča sa inštalovať systém na polici a ponechať 2.5~3U
(1U=1.75 “ alebo 4.45 cm) priestor na dostatočnú ventiláciu.

Poznámka

Inštalujte system len na miestach s dobrou ventiláciou aby sa zabránilo prehrievaniu.

[DVR s kompaktným krytom (šírka x výška x hĺbka : 270 x 71 x 215 mm)]

[DVR s 1.5U výškou (W x H x D: 360 x 66 x 380 mm)]

Upozornenie
!

※Podľa typu uzemnenia, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom pri pripájaní BNC kábla
od kamery. Odpojte systém od napätia a odpojte silový kábel ešte pred pripojením
BNC kábla na BNC konektor systému.
※Pri pripájaní napäťového kábla k systému, sa odporúča najprv zapojiť silový kábel do
systému a potom druhú stranu kábla zapojiť do stenovej zásuvky.

1.3

Štart a vypnutie systému

1.3.1.

Štart systému

Po pripojení všetkých periférnych zariadení, pripojte napäťový kábel k DVR systému.
Po zapnutí sieťového tlačidla a nábehu systému sa prihláste cez “LOGIN” (LOGIN/UŽÍVATEĽ/HESLO) s menom admin.
Nastavenie od výrobcu je “1234”. Užívateľ “admin” môže riadiť DVR systém bez akýchkoľvek obmedzení.
Iný užívateľ sa môže prihlásiť cez iné užívateľské meno, „admin“ môže pridať nového užívateľa v menu užívateľských
nastavení.

Poznámka

Nezabudnite heslo správcu „admin“-a ktoré bolo nastavené prvý krát. Ak sa heslo stratí, kontaktujte
dodávateľa.

Poznámka

Ak používate káblovú USB myš, odporúčame používať známe značky ako napríklad DELL,
MICROSOFT, LOGITECH alebo SAMSUNG.

Pozor

Ak užívateľ opustí konfiguráciu siete s nastavením DHCP, a DHCP a server nie je v sieti, alebo nie je sieť
pripojená, môže trvať niekoľko minút kým začne systém po zapnutí pracovať.

1.3.2.

Vypnutie systému

Ak chcete vypnúť system, kliknite “TOOL” a potom kliknite “SHUTDOWN” (VYPNUTIE) v užívateľskom rozhraní software
(obrázok dolu). Neodpájajte napájací kábel pred úplným ukončením činnosti zariadenia..

Heslo od výrobcu je štvormiestne “1234” .

Poznámka

Užívateľ môže zadať heslo virtuálnou klávesnicou, IR diaľkovým ovládačom alebo numerickými
tlačidlami na prednom paneli (ak je dodaná verzia krytu s numerickými tlačidlami).

2. Vysvetlenie jednotlivých funkcií
2.1

Predný panel

[DVR s kompaktným krytom (270 x 71 x 215 mm)]

4

2

No.

8

3

1

5

6

9

7

Tlačidlá

1
2

Hlavný vypínač
USB Port

3

LED Indikátor

4
5
6
7
8
9

E-Rec tlačidlo
Search
Display
Menu/Return
Smerové tlačidlá
Enter

Funkcie
Štart alebo vypnutie systému
USB port (Ver 2.0) pre prácu s myšou alebo export záznamu
Indikuje stav systému
Prítomnosť napájania, nahrávanie a prijímač IR diaľkového ovládača
Núdzové nahrávanie
Prejde do režimu vyhľadávania
Zmena režimu zobrazenia
Otvorí menu systému alebo sa vráti do predošlého režimu
Pohyb do požadovaného smeru v menu
Zvoľte hodnotu alebo nastavenie

[DVR s výškou 1.5U (360 x 66 x 380mm)]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

13

14

15

No.

!!!

Tlačidlo

1

DVD mechanika

2
3
4
5
6

USB Port
Rýchly posuv vzad
Smerové tlačidlá
Rýchly posuv vpred
Návrat

7

Enter

8
9

Prehrávanie /Pauza
Mód zobrazenia

10

LED Indikátor

11
12
13
14
15
16

Sieťové tlačidlo
Vyhľadávanie
Menu
PTZ/Ostrenie
Prijímač IR ovládania
Ovládače Jog/Shuttle

Funkcie
Zálohovanie nahratého obrazu internou DVD napaľovacou mechanikou
(voliteľný doplnok)
USB port (Ver 2.0) pre myš alebo export záznamu
Rýchly posuv pri prehrávaní záznamu
Pohyb k požadovanej polžke v menu
Rýchle prehrávanie v prehrávacom režime
Nastavenie zrušenia alebo návrat do predošlého režimu
Voľba hodnoty alebo nastavenia a funkcia rýchleho zálohovania počas
prehrávania.
Prehrávanie alebo zastavenie ovládačom počas prehrávania.
Voľba režimu zobrazenia alebo cyklovania.
Indikuje stav systému
Prítomnosť napájania, nahrávanie a LAN pripojenie
Systém – štart/vypnutie
Režim vyhľadávania
Otvorí menu systému
Riadenie PTZ funkcií otočnej kamery a ostrenia
Okienko pre vstup signálu od IR diaľkového ovládača
Ovládanie prehrávania obrazu rôznou rýchlosťou a krokovanie

Rýchle zálohovanie (Quick Backup)
V režime prehrávania, môžete stlačením “ENTER” tlačidla nastaviť počiatočný čas. Po zobrazení správy “Quick
backup starts” (RÝCHLY ŠTART ZÁLOHY) opäť zatlačte tlačidlo “ENTER” na konci potrebného úseku pre
nastavenie koncového času. Následne sa zobrazí okno zálohovania pre uloženie zvoleného video obrazu.

2.1.1. DVD mechanika (Voliteľný doplnok)
Miesto pre DVD mechaniku na zálohovanie nahratého videa. Popis sa nachádza v “Nastavenie > Zálohovanie” .
Možné je pripojiť len SATA DVD mechaniky.
2.1.2. Smerové tlačidlá
1) Živé zobrazenie & mód prehrávania
Zmena čísla kanálu šípkovým tlačidlom Vľavo/Vpravo.
Užívateľ mení režim zobrazenia tlačidlami Hore/Dolu
2) Nastavovací Mód (ak je zobrazené nastavovacie menu)
Pohyb na požadovanú polohu v menu.
3) Pan & Tilt Mód (Režim ovládania otočnej kamery po stlačení PTZ tlačidla)
Pohyb kamery v požadovanom smere.
4) Zoomovací a ostriaci mód (Po opätovnom zatlačení PTZ tlačidla)
Užívateľ môže riadiť Zoom-In & Out pomocou tlačidiel hore a dolu.
Užívateľ môže riadiť Focus-In & Out pomocou tlačidiel vľavo a vpravo
2.1.3. Tlačidlo Návrat
Zrušenie nastavenia alebo návrat do predošlého režimu.
2.1.4. Tlačidlo Enter
1) Voľba hodnoty alebo nastavenia.
2) Rýchle zálohovanie počas prehrávania. (kapitola 3.5)
2.1.5. Tlačidlo módu zobrazenia
Voľba režimu zobrazenia jednej alebo viacerých kamier na obrazovke.

2.1.6. Tlačidlo vyhľadávania
Vyhľadávanie nahratého videa podľa dátumu a času.
Detailnejšie vyhľadávanie obrazu nájdete v sekcii “Obsluha > Vyhľadanie nahraného videa“.
2.1.7. Tlačidlo Menu
Nastavenie systému podľa požiadaviek užívateľa.
2.1.8. Tlačidlo PTZ
1) Po jeho stlačení sa DVR prepne do režimu ovládania otočnej kamery ( Pan & Tilt.)
Užívateľ riadi funkcie Pan & Tilt cez smerové tlačidlá.
2) Po jeho opätovnom stlačení sa zmení režim na ovládanie objektívu ( Zoom & Focus)
Užívateľ môže ovládť Zoom a Ostrenie pomocou smerových tlačidiel
2.1.9. Prijímač IR ovládania
Príjem vstupného signálu od diaľkového ovládača.
2.1.10. Shuttle
Kombinovaný otočný ovládač “Jog/Shuttle” sa používa na prehrávanie nahratého obrazu. Vnútorný otočný kotúč “Jog” a
vonkajší “Shuttle”.
Tento ovládač Jog/Shuttle má dva druhy funkcií. Ovládač Shuttle (vonkajší) sa používa na zrýchlenie prehrávania obrazu
v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Rýchlosť prehrávania je x2, x4, x8, x16, x32 indikovaná v spodnej časti
obrazu..
2.1.11. Jog
Ovládač Jog (vnútorný) sa používa pre „krokovanie“ nahratého obrazu snímok po snímke. Otočením ovládača Jog
doprava alebo doľava posúvate obraz po snímkach v režime pauzy (pozastavenie obrazu).

2.2

Zadný panel

[DVR s kompaktným krytom (270 x 71 x 215 mm)]
1

2

4

3

5

10 12

6

7

8

9 11 13

[DVR s výškou 1.5U (360 x 66 x 380mm)]
1

2

4

3

5

10 12

6

7

8

9 11

13

14

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

!!!

Názov
Video vstup
Audio vstup
Audio výstup
Video výstup
Spot výstup
VGA výstup
USB rozhranie
LAN prípoj
NTSC/PAL prepínač
RS-485 rozhranie
Senzorové vstupy
Polachový výstup
Napájací vstup
Zemniaci prípoj

Popis
Pripojenie kamery (podporuje NTSC/PAL signál)
Pripojenie vstupu audio zariadenia (s predzosilňovačom)
Pripojenie výstupu audio zariadenia (so zosilňovačom)
Pripojenie CCTV monitora BNC konektorom
Pripojenie SPOT monitora BNC konektorom
Pripojenie PC (VGA) monitora
USB port (Ver 2.0) pre myš alebo exportovanie obrazu
10/100 konektor pripojenia Ethernetu
Zvolí typ video signálu
Pripojenie PTZ kamery alebo ovládacej klávesnice
Pripojenie externého snímača
Pripojenie zariadenia externého poplachu.
Pripojenie napäťového kábla ( 12 V, 5~8A)
Svorkovnice pre uzemnenie

Skontrolujte, či sa špecifikácie periférnych zariadení zhodujú s DVR špecifikáciou.

2.2.1. Video vstup
Pripojenie kamerového vstupu na príslušný kanál označený na zadnom paneli.
!!!

Vstupná úroveň videosignálu je 1Všš ±10%.

2.2.2. Audio vstup
Pripojenie vstupu od audio zariadenia.
2.2.3. Audio výstup
Pripojenie výstupu audio zariadenia.
!!!

Audio vstup a výstup používajú tzv. linkovú úroveň. V prípade mikrofónu preto odporúčame použitie
predzosiľňovača. Pre výstup audia taktiež doporučujeme použitie koncového zariadenia so zosilňovačom.

2.2.4. Video výstup
Pripojenie CCTV monitora prostredníctvom koaxiálneho kábla s BNC konektorom.
2.2.5. Spot výstup
Spot (pomocný) monitor sa môže použiť na zobrazenie vstupného obrazu v režime automatického prepínania
prostredníctvom koaxiálneho kábla s BNC konektorom.
2.2.6. VGA výstup
Pripojenie PC monitora s VGA prípojom.
2.2.7. USB Port (Verzia 2.0)
1) Zálohovanie nahratého videa na pamäťové zariadenie USB (USB kľúč alebo USB HDD).
2) Aktualizácia systémového software.
3) Pripojenie myši pre ovládanie systému.
2.2.8. LAN Port
Pripojenie konektora RJ-45 kábla LAN. Konfiguráciu IP siete konzultujte so správcom siete.
2.2.9. Voľba NTSC/PAL
Vypnite DVR a zvoľte správnu normu prepnutím NTSC/PAL prepinača podľa typu signálu od kamery (obvykle PAL)
Potom DVR znovu zapnite.

2.2.10. Blok prípojov
1) Pripojte senzory (bezpotenciálový kontakt) so zemnením (GND) na “G” pin.
2) Pripojte potrebné alarmové zariadenie s relé výstupom do výstupu z tohto zariadenia.
3) Pripojte RS-485 kábel pre riadenie PTZ kamery alebo riadenie externou klávesnicou.

!!!

Podporuje N/O (Normálne rozpojený) a N/C (Normálne zopnutý) typ senzorov. Ak pripojený senzor nefunguje,
skontrolujte zapjenie.
Spôsob pripojenia otočnej kamery sa môže líšiť podľa typu ovládača P/T/Z. Konzultujte s dodávateľom.

Poznámka

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

No.
2
3
7
8
4
9

Senzor
Senzor 1
Senzor 2
Senzor 3
Senzor 4
Senzor 0V (Zem)
Senzor 0V ( Zem)

No.

Alarm

5
10

Alarm 1 (+)
Alarm 1 (+)

No.
1
6

PTZ
RS 485 D+
RS 485 D-

2.2.11. Napájací vstup
Pred pripojením napájacieho kábla k systému, overte, či je napájacie napätie v súlade so systémovou špecifikáciou.
2.2.12. Zemniaci prípoj
Užívateľom sa odporúča urobiť uzemnenie na ochranu proti vonkajším elektrickým rázom.
Zemniaci kábel sa dodáva len s krytom (skrinkou) typu 1.5U.

2.3

Diaľkový IR ovládač

Funkčné tlačidlá diaľkového ovládača (IR Remote controller) sú nasledovné:.

1

7

2

8
9

3

10
11

4

12

5

13
14
6
15

!!!

Č.

FUNKCIE - tlačidlá

1
2
3
4

Tlačidlo vypnutia systému
Zoom (bližšie/ďalej) v režime PTZ
Smerové tlačidlá (vľavo/vpravo/hore/dolu)
Enter (Výber)
Prehrávacie tlačidlá v režime prehliadania záznamu
(rýchle dozadu/Prehrávanie/Pauza/Rýchlo dopredu)
Numerické tlačidlá
Voľba ID zariadenia
Ostrenie v režime PTZ
Menu
Return - návrat
PTZ
Search - vyhľadávanie
Režim zobrazenia viacerých kamier
Tlačidlo Auto-Sekvencie v režime živého zobrazenia
Okamžité nahrávanie (Emergency)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pre použitie IR diaľkového ovládača nastavte počiatočné ID, tak aby bolo rovnaké ako ID v DVR v menu:
SYSTEM > SYSTEM INFO > REMOTE ID. (SYSTEM/SYSTEMINFO/VZDIALENÉ ID). Default ID číslo pre
DVR a IR diaľkový ovládač je “0”.
Všetky DVR majú rovnaké nastavenie ID po expedovaní z výrobnej továrne. Preto, ak sa použije, jeden
diaľkový ovládač môže ovládať niekoľko DVR naraz. Aby sa tomu javu zabránilo, odporúča sa nastaviť rôzne
ID medzi DVR a diaľkovým ovládaním.

Procedúra

Ako nastaviť ID v diaľkovom ovládači.
1) Podržte tlačidlo ID označené ako “#” počas 5 sekúnd.
2) Nastavte ID číslo stlačením numerického tlačidla na ovládači IR Remote Controller.
- ID číslo je dostupné od 000 do 255.
- Musíte stlačiť numerické tlačidlo v 3-číslicovom formáte.
Napríklad: stlačte “000” pre 0, “023” pre 23, “234” pre 234.

3. Obsluha systému
3.1

Prihlásenie užívateľa (User Log-in)

Overte pripojenie napätia. Systém sa môže použiť prakticky okamžite po zapnutí (power-on).
DVR má rôzne kategórie nastavenia. Správca - administrator môže nastaviť systémové heslo „password“ a „User“
užívateľa aby zabránil neoprávneným zmenám nastavení a zmenám nahratých súborov.
Zadajte “Admin“ alebo „User“ heslo, ktoré bolo nastavené.

!!!

1) <LOG-IN> (prihlasovacie) okno bude zobrazené na monitore dovtedy (obr.hore), pokým sa užívateľ
neprihlási správnym menom a heslom.
2) Ak je DVR nastavené v režime Auto Log-In (Automatické prihlásenie), DVR nepožaduje prihlásenie. (kapitola
4.1.2 User-užívateľ.)

3.2

Režim živého zobrazenia “Live”

3.2.1.

Výber kamery

Obraz v reálnom čase tzv. “Real-time live” uvidíte jednoducho po zapnutí systému.
Obraz môžete vidieť v reálnom čase na obrazovke so zobrazením 1, 4, 9, 16 a PIP. Spôsob zobrazenia sa bude
sekvenčne meniť kedykoľvek stlačíte šípkové tlačidlo hore alebo dole na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači.

[1 k]

[4 k]

[9 k]

[16 k]

[PIP Mód]
Ak chcete zvoliť kanál myšou, kliknite 2x ľavým tlačidlom myši. Ďalším dvojklikom sa po voľbe určitého plného kanála
vrátite do predošlého režimu obrazovky.

Poznámka:

Kvôli správnej voľbe kamery, musíte klikať pomaly a zreteľne ľavým tlačidlom myši !.

3.2.2.

Ikony

V režime živého zobrazenie budú ikony alebo správy indikované na obrazovke aby oznámili režim a stav systému.
V tabuľke nižšie sú popísané ikony, ktoré sú zobrazované na monitore.
Ikony v pravom hornom rohu na obrazovke
každého kanála
Kontinuálne nahrávanie (Continous)

Ikony v pravom dolnom rohu na plnej obrazovke
každého kanála
Žiadny HDD, Smart Alarm alebo chyba
HDD

Nahrávanie detekciou pohybu (Motion)

Použitie “Emergency záznamu”

Nahrávanie pri aktivácii senzora

Použitie PTZ

Kontinuálny záznam + Záznam od
detekcie zmeny v obraze
Kontinuálny záznam (Continous) a citlivosť na poplachové vstupy (Sensor)
Nahrávanie
od
detekcie
pohybu
(Motion)
+ citlivosť na poplachové
vstupy (Senz.)

Výstraha-prekročená teplota
Sekvenčný režim
Režim digitálneho zoomu

Núdzové nahrávanie
Aktivovaný senzor
Detekovaný pohyb
Audio kanál
PTZ Kamera

Užívateľ môže umiestniť ukazovateľ USB myši na spodok monitora v režime live. Potom sa zobrazí lišta menu tak ako
ukazuje obrázok nižšie :

Ikona s krížikom
znamená “okamžité (núdzové) nahrávanie”, ktoré je užitočné pre urgentný štart nahrávania. V
tomto nahrávaní systém maximalizuje rýchlosť záznamu všetkých dostupných kamier rovnako s rozlíšením CIF.

Ikona “joystick”
značí režim “PTZ”. Tento slúži na okamžité prepnutie na riadenie PTZ funkcií. V režime PTZ
môžete robiť funkcie pan/tilt (horizontálne/vertikálne otáčanie) a zooming-in/out (priblíženie/vzdialenie) pohybom
ukazovateľa myši. Táto funkcia je niekedy nazvaná ako virtuálny joystick.

Aktiváciou tejto šípovej ikony

automaticky prehráte najnovší (posledný) video záznam.

Ikona “špendlík”
značí, že užívateľ môže fixovať zobrazenie tejto lišty, alebo vypnúť fixovanie a jej zobrazenie
vypínať pohybom ukazopvateľa myši mimo oblasť jej zobrazenia.
Ak fixujete lištu menu, potom toto menu nezmizne dokonca aj keď pohnete myšou von z poľa lišty.
Ak nefixujete lištu potom sa menu zobrazí len ak umiestnite ukazovateľ myši len na túto spodnú oblasť obrazovky.

Kruhová ikona
informuje o využití HDD v % pri video nahrávaní. Ak ukazuje 60%, potom 60% priestoru na disku
HDD sa práve použilo na účely nahrávania.

!!!

3.2.3.

Ak nemôžete nájsť žiadnu farebnú značku v pravom rohu live obrazovky, potom to značí, že systém nenahráva
žiadny obraz. V tomto prípade potrebujete skontrolovať plánovač nahrávania alebo kameru v nastaveniach v
hlavnom menu.

Pop-up Menu

Užívateľ môže kliknúť pravým tlačidlom myši pre zobrazenie podmenu :

Ak zvolíte režim “SEQUENCE”,
sekvenčne meniť.

ikona sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky a obraz sa bude

Ak zvolíte “ZOOM” v režime “full screen”, aktivuje sa funkcia digitálneho zoom-u a zobrazí sa ikona
v pravo
dolu na obrazovke. V zoom pop-up menu, môžete zvoliť funkcie ZOOM-IN alebo ZOOM-OUT a opäť spustiť normálny
režim “live display” voľbou položky ZOOM EXIT.

“NO SIGNAL” (BEZ SIGNÁLU) sa zobrazí na obrazovke ak nie je pripojená žiadna kamera alebo sa kamera odpojila na
určitom kanáli. Ak je spojenie s kamerou prerušené môže sa ozvať varovný zvukový signál v závislosti na nastavení
systému.

Užívateľ “Admin” môže nastavovať rôzne úrovne autorizácie pre každého užívateľa. Ak určitý užívateľ nemá prístup
prehliadať určitý živý kanál alebo prehrávať video, potom sa na obrazovke nezobrazí žiadny obraz.

3.3

PTZ Operácie

Užívateľ sa môže dostať do PTZ režimu kliknutím pravého tlačidla myši a voľbou “PTZ” v pop-up menu (obr.dolu), alebo
zvolením tlačidla joystick

na lište menu na spodu hlavnej obrazovky.

V režime PTZ môžete riadiť PTZ funkcie USB myšou.
Zatlačením ľavého tlačidla myši, a súčasným pohybom ukazateľa myši hore/dole alebo vľavo/vpravo môže užívateľ
ovládať vertikálny i horizontálny pohyb kamer. Ak užívateľ pohne ukazateľom myši od stredu hlavnej obrazovky smerom
k okraju rýchlosť PTZ kamery sa bude zvyšovať. Rolovaním stredového kolieska myši hore/dolu môžete tiež meniť
priblížnie/vzdialenie objektu (zoom-in/out) .

!!!

Všetky funkcie PTZ sú dostupné použitím USB myši, IR diaľkového ovládača alebo klávesnicového ovládača.

Pre riadenie ostrenia v režime PTZ, môže užívateľ opäť kliknúť pravým tlačidlom myši, čím sa opätovne dostane do popup menu (obr.dolu). Default režim má ovládanie “ZOOM”. Teda užívateľ môže kliknúť “FOCUS” (OSTRENIE) na prepnutie
funkcie kolesa myši zo zoom-in/out pre ostrenie. Potom môže užívateľ ovládať zaostrenie pohybom kolieska myši.
A rovnako môžete zvoliť tlačidlo preset (POLOHA) alebo opustiť režim PTZ.

!!!

Užívateľ uvidí numerickú klávesnicu pre zadanie predvoľby čísla “Preset” (POLOHA), podmienkou je
nastavnie PTZ protokoul v menu pre nastavenia PTZ kamery .
Maximálny počet prednastavených polôh je 255. Maximálny počet však môže byť obmedzený, počtom ktorý
PTZ kamera podporuje.

Užívateľ môže automaticky prepnínať prednastavené polohy PTZ kamery spustením sekvencie prednastavených polôh
prepoužitím funkcie GUARD TOUR (GUARD TRASA) dokonca i v prípade, že pripojená kamera nepodporu podobnú
funkciu priamo. GUARD TRASA sa môže zapnúť po zmene na “full screen” (celoobrazovkové zobrazenie kamery) pre
kanál, kde je PTZ kamera pripojená. Skontrolujte prosím nastavenia PTZ kamery, inak sa funkcia “GUARD TOUR”
(GUARD TRASA) zobrazí ako vypnutá.

Upozornenie

V závislosti na PTZ kamere, sa niektoré presetové polohy môžu preskočiť v prípade , že PTZ kamera
nestihne mechanicky nastaviť prednastavenú polohu, v intervale nastaveného času v DVR. V tomto
prípade sa odporúča upraviť nastavenia časového intervalu pre scan tak, aby bol o niečo dlhší.

3.4

Prehrávanie nahratého obrazu

Ak chcete prehrávať nahraté video, stlačte tlačidlo Play na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla
Play sa prehrá posledne nahraté video.
Na prehávanie video súborov jednoducho použite USB myš alebo kotúčový dvojovládač Jog/Shuttle na prednom paneli.
Otočte kotúč Jog (vnútorný í kruh) a môžete prehrávať nahraté súbory dozadu alebo dopredu. Otočením ovládača
Shuttle (vonkajší kruh) sa môže video prehrávať rýchlosťou 2, 4, 8, 16, 32x počas prehrávania dozadu alebo dopredu.
Užívateľ môže kliknúť tlačidlo

pre automatické prehranie posledného videosúboru.

Obrázky dolu: systém prehráva video.
Na obrazovke môžete navoliť rôzne režimy prehrávania či vyhľadania obrazu: okamžité ručné zálohovanie, prejsť do
kalendára-vyhľadávanie, zmenu kanála, a zmenu režimu zobrazenia. Kliknutím ľavej myši vo farebnej časovej lište môžete
hýbať bielou-vertikálnou čiarou, ktorá reprezentuje zobrazovaný prehrávaný čas (časová os).

3.5

Rýchle zálohovanie počas prehrávania video súboru.

Užívateľ môže jednoducho archivovať video počas prerhávania videa.
Stlačením tlačidla“ENTER” počas prehrávania nastavíte štart doby archivácie “start” time. Po stlačení tohto tlačidla
“ENTER” uvidíte “Quick backup starts” vpravo dolu na monitore. Hneď ako sa zobrazí “Quick backup starts” (RÝCHLY
ŠTART ZÁLOHY), môžete pokračovať v prehrávaní videa pokiaľ nechcete ukončiť archiváciu, a potom stlačte tlačidlo
“ENTER” znovu pre nastavenie koncového času zálohovania. Potom sa zobrazí okno zálohovania a môžete zvoliť
zálohovacie médium ako sú CD/DVD alebo USB pamäťové médium, a vykonať archiváciu.

Stlačením “ENTER” nastavíte “start” a
koniec “end” archivácie videa počas
playbacku.
Typ tlačidla sa môže líšiť v závislosti na type

3.6

Vyhľadávanie nahratého obrazu

3.6.1.

Hľadanie podľa kalendára

Zvoľte dátum a čas pre vyhľadanie určitého súboru.

Môžete pohybovať kurzorom v časovej osi (bielou vertikálnou čiarou) k časovej hodnote, ktorú chcete vyhľadať.
Farby časovej lišty sú rôzne podľa režimu nahrávania. (kapitola 4.3.2 – detaily o farbách).
Časové lišty vo farbe sa zobrazia pre skupinu štyroch kamier.
Značka “*” v dátume (obrázok hore) značí, že v danom dni sú nahraté video dáta.

3.6.2.

Vyhľadávanie podľa dátumu a času

Zadajte požadovaný dátum a čas na prehratie nahratého obrazu.
Pomocou šípkových tlačidiel sa pohnite k príslušnému dňu/mesiacu/roku (day/month/year) a časovej hodnote pre výber
sekúnd, minút, hodín, (second/minute/hour).

3.6.3.

Event Log (LOG UDALOSTI)

Funkcia HĽADAŤ/LOG UDALOSTI sa používa pri hľadaní osobitnej udalosti, rýchlo a jednoducho.
Môžete tiež kopírovať zoznam udalostí do pamäte USB vo formáte textového súboru.
Po vložení USB pamäťového kľúča cez USB port, musíte stlačiť “SCAN” kvôli detekcii, a potom stlačiť “EXPORT” pre
kopírovanie log-informácií na médium.

Ak chcete vidieť určitú udalosť aktivovaného času, pohnite šípkovým tlačidlom predného panelu alebo diaľkového
ovládača na požadovaný časový interval, prípadne ho vyznačte myšou.
Kategórie indikované na prehliadači udalostí “Event Viewer” sú alarmy aktivované senzorom, pohybom, stratou videa
alebo plným HDD :
1.
2.
3.
4.
!!!

3.6.4.

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

by Sensor (SENZOR)
by Motion (POHYB)
by Video Loss (STRATA VIDEA)
by HDD Full (PLNÝ DISK)

V prípade, že sa alarm neaktivoval hoci boli prevedené nastavenia vstupu alarmu, skontrolujte prípojný port
alarmového pripojenia na zadnom paneli prístroja, prípadne nastavenie plánovača.

System Log (SYSTEM LOG)

Vyhľadávanie v systémových hláseniach sa používa pri hľadaní osobitnej informácie o systéme “system log information”.
Práca s nimi je rýchla a jednoduchá.
Zoznam udalostí môžete kopírovať do USB pamäte ako textový súbor.

Po skončení exportu, môžete nájsť dátumový priečinok vytvorený na USB zariadení.
V dátovom priečinku bude vytvorený súbor “system.log”.

Toto sú kategórie prihlásení indikované v prehliadači “system log viewer” podľa systému, nastavenia a siete :
1.
2.
3.

!!!

3.6.5.

Log by system (SYSTEM)
Log by setup (NASTAV...)
Log by network (SIEŤ)

Na jednej strane <System Log> a okne <Event Log> sa zobrazí 20 záznamov. Kliknutím na šípovú ikonu
zobrazíte záznamy na ďalšej strane.

First Data (PRVE DATA).

Spustí na obrazovke prvú nahratú videosekvenciu . Toto je najstaršie nahraté video.
3.6.6.

Last Data (POSL.DATA)

Spustí na obrazovke poslednú nahratú videosekvenciu. Toto je najnovšie nahraté video.

!!!

3.7

Stlačením tlačidla “SEARCH” na prednom paneli sa zobrazí menu SEARCH (HĽADAŤ) (obrázok dolu). V tomto
menu je dostupná funkcia vyhľadávania pomocou predných tlačidiel.

DST nastavenia a prehrávanie obrazu

Počas doby DST (letný čas), sa DVR časové hodiny musia nastaviť podľa regionálneho časového pásma. To značí, že
DVR hodiny sa posunú o 1 hodinu v dobe platnosti letného času. V prípade, že DVR obnoví časové hodiny na normál po
ukončení letného času treba na túto zmenu pamätať pri vyhľadávaní záznamu.
Ak chcete urobiť nastavenia DST na DVR, choďte do menu SYSTEM > SYSTEM INFO a kliknite “SET” (TOOL/SYSTEM
INFO/DÁTUM ČAS), aby ste sa dostali do okna nastavení DST (LETNÝ ČAS) (pozri obr.nižšie). Tu môžete nastaviť DST
“Begin & End” čas po zakliknutí poľa “USE DST”. (Pozn.: Nové verzie užívateľského sw volia obdobie letného času
automaticky podľa zvolenej časovej zóny)

Po skončení letného času DST existuje v zázname jedna hodina s prekývajúcimi sa údajmi. Takýto hodinový interval
bude v prehrávacom režime na časovej lište indikovaný modrou farbou .

Ak kliknete na takýto prekrytý interval, zobrazí sa správa “Data Selection”, potom môžete zvoliť či prehrať “DST data”
alebo “Non-DST” data (letný alebo normálny čas).

Kliknite OK pre prehratie letného času.

[“DST” je zobrazené na obrazovke]

Kliknite CANCEL pre prehratie bežného času.

[“Non-DST” obraz je zobrazený na obrazovke]

4. Nastavenia
Štruktúra všeobecných nastavení pozostáva zo “System” (SYSTEM), “Device” (ZARIADENIE), “Record” (ZÁZNAM),
“Network” (SIEŤ), “Backup” (ZÁLOHA) a ‘Quick Setup” (RÝCHLE MENU) :
Hlavná klasifikácia

SYSTEM (SYSTEM)

DEVICE (ZARIADENIE)

RECORD (ZÁZNAM)
NETWORK (SIEŤ)
BACKUP (ZÁLOHA)
QUICK SETUP
(RÝCHLE MENU)

4.1

Pod-klasifikácia
SYSTEM INFO (SYSTEM INFO)
USER (UŽÍVATEĽ)
EXPORT/IMPORT (EXPORT/IMPORT)
HDD (HDD)
FACTORY DEFAULT (VÝROBNÉ NASTAVENIE)
CAMERA (KAMERA)
AUDIO (AUDIO)
SENSOR (SENZOR)
MOTION ALARM (DETEKCIA POHYBU)
EXTRA ALARM (EXTRA POPLACH)
PTZ (PTZ)
CAMERA (KAMERA)
SCHEDULE (PLÁNOVAČ)
NETWORK (SIEŤ)
DDNS (DDNS)
NOTIFICATION (HLÁSENIE)
MANUAL BACKUP (ZÁLOHA)
QUICK SETUP (RYCHLE MENU)

Systém

Užívateľ môže nájsť tlačidlo menu v položke “TOOL” na lište menu alebo v zobrazovacom menu pravého tlačidla myši.
Tu môže posúvať ukazovateľ myši od “System” až k “Quick Setup” k okamžitému prehliadaniu pod-menu na obrazovke
menu. Po kliknutí ľavého tlačidla myši, môže fixovať kategóriu menu, kde sa chce dostať.

4.1.1.

System Info.

Táto funkcia má overiť stav systému alebo zmeniť konfiguráciu systému.
Môžete sa presunúť do iného pod-menu pohybom kurzora myši alebo stlačením predného šípkového tlačidla.
MAC adresa je unikátna identita, teda číslo pre každý systém v počítačovej sieti..
VIDEOSIGNAL NTSC/PAL je voliteľný pohyblivým selekčným prepínačom na zadnom paneli systému. Zmena nastavenia
sa prejaví až po reštartovaní systému.

SITE NAME (LOKÁLNE MENO) Užívateľ môže pomenovať zariadenie pomocou virtuálnej klávesnice :

V položke “DATE/TIME SET” (DÁTUM/ČAS), môžete aktivovať letný čas (DST - Daylight Saving Time), a zvoliť časovú
synchronizáciu servera okrem základných nastavení ako je časové pásmo, formát času, manuálne nastavenie
času/dátumu a podobne.

!!!

Video obraz sa môže dosť triasať a blikať, alebo zobraziť čierno-biely v prípade, že nie je správne zvolená
norma signálu NTSC/PAL.
Užívateľ potrebuje skontrolovať nastavenia NTSC/PAL, či sú v súlade s miestnym štandartom. V Európe je to
obvykle PAL .

!!!

Sú dva typy režimu časovej synchronizácie (TIME SYNC MODE).
1) Server Mode (SERVER)
Nastavovaný DVR je pracuje ako Time Sync Server, ktorý synchronizuje časové hodiny ďalšieho DVR
pripojeného v rovnakom prostredí siete.
2) Client Mode (CLIENT) – režim klienta
Nastavovaný DVR je nastavený ako jeden z klientských DVR. Zadajte číslo IP synchronizujúceho DVR
(nastaveného do „Server mode“) alebo RemoteManger PC sw (RMS) alebo Central Management PC sw
(CMS) ako Time Sync Server v položke “SYNC SERVER”. Čas tohto DVR je potom synchronizovaný s Time
Sync Serverom s nastaveným časovým intervalom.

SITE ID (LOKÁLNE ID): tu musíte nastaviť SITE ID tak, aby sedelo s nastavením ID na klávesnici, ak chcete použiť
klávesnicu pre ovládanie DVR.
Užívateľ musí zvoliť správny model klávesnice a nastavenie prenosovej rýchlosti (BUAD RATE).
REMOTE ID (VZDIALENÉ ID): tu musíte nastaviť ID tak aby sedelo s nastavením ID v diaľkovom ovládači, ak chcete
použiť tento ovládač na ovládanie DVR.

Užívateľ môže ľahko aktualizovať systém v menu “Upgrade Firmware” (UPGRADE) cez DVD/CD/USB/FTP server :

Postup

Pozor!

Ako aktualizovať systémový firmware použitím USB pamäte.
1) Vložte USB kľúč, ktorý bol formátovaný na FAT/FAT32 do USB portu DVR, ktorý by mal byť
kompatibilný s USB 2.0.
2) Ako systém detekuje “USB pamäť“ po stlačení “SCAN”, uvidíte značku alebo názov modelu pamäte
v riadku “DEVICE” (ZARIADENIE).
3) Kliknutím “OK” potvrdíte.

Odporúča sa použiť “HDD Format” po skončení upgrade firmwaru, pretože dáta nahraté predošlým
firmvérom môžu spôsobiť zlyhanie funkcie DVR kvôli rôznym formátom.
Hodnoty systémových nastavení sa môžu meniť na hodnoty od výrobcu “factory default” v prípade, že je
veľa zmien medzi novým firmware a existujúcou verziou firmwaru vo funkciách, atď.
Preto sa odporúča skontrolovať nastavenia a operačné podmienky DVR po aktualizácii firmware.
Nikdy nevypínajte DVR, neodpájajte zariadenie, alebo nevyberajte médium s novou verziou firmware
pred ukončením aktualizácie firmware, inak to môže spôsobiť zničenie zariadenia.

V nastaveniach “Display Setting” (ZOBRAZIŤ), môžete nastaviť dobu sekvencie, zdržný čas spot-out, spot-out kanál,
kamera pop-up a OSD, obrázok dolu :
Užívateľ môže nastaviť spot-out (PREP.CAS) a zdržný čas sekvencie v tomto menu a takisto zobrazenie/nezobrazenie
OSD.
“Alpha blending” (PRIESVIT) je úroveň transparentnosti menu obrazovky. 0% značí žiadnu priehľadnosť pozadia.

“FIT-IN VGA” značí dostať správne zarovnanie okrajov obrazu podľa použitého monitora, VGA alebo CCTV monitora. V
prípade, že okrajová časť obrazu je na monitore odrezaná (VGA / CCTV monitor), potom skúste zmeniť nastavenia
funkcie “FIT-IN VGA” (zakliknúť/nezakliknúť).

Poloha ikony sa mení v závislosti na
nastavení “FIT-IN VGA ”.

[FIT-IN VGA aktivované]

!!!

[FIT-IN VGA aktivované]

Tento systém podporuje rôzne rozlíšenia VGA monitora : 640x480, 800x600, 1024x768 a 1280x1024.
Doporučujeme nastaviť vhodné rozlíšenie v súlade s rozlíšením monitora.

4.1.2.

USER (UŽÍVATEĽ)

Hlavný užívateľ tohto systému je vždy správca “admin” s prednastaveným heslom (factory default) “1234” pre plnú
funkcionalitu.
Admin si môže v tejto kategórii zmeniť heslo.
Admin môže pridať nového užívateľa s rôznymi úrovňami oprávnení pre funkcie, prístupu do menu, a živého zobrazenia
a prehrávania.
“FUNCTION” (FUNKCIE) môžu obmedziť užívateľa riadiť určité funkcie ako sú: shutdown (VYPNUTIE), search
(HĽADAŤ), PTZ control ((PTZ), backup (ZÁLOHA) a playback (PREHRÁVANIE).
“MENU ACCESS” (PRÍSTUP) môže obmedziť prístup užívateľa do určitého hlavného menu nastavení: system
(SYSTEM), device (ZARIADENIE), record (ZÁZNAM), network (SIEŤ), backup (ZÁLOHA), a quick setup (RYCHLE
MENU).
“LIVE & PLAYBACK” môže obmedziť prístup užívateľa prehliadať video pre určitý kamerový kanál v živom režime
i režime prehrávania.

!!!

Celkový možný počet užívateľov vrátane správcu je 32.

Užívateľ môže DVR nastaviť tak, že nepožaduje log-in (prihlásenie), alebo zablokuje možnosť ovládania DVR.

Ak vyberiete “On Boot”, DVR nebude znovu požadovať ID a heslo, dokonca ani po reštarte systému.
A naopak ak zvolíte Auto Log-off a nastavíte čas, DVR prejde do „živého“ režimu režimu zobrazenia automaticky, po
nastavení času od poslednej operácie užívateľom. Potom opäť pýta ID a heslo, ak užívateľ chce ovládať DVR.

4.1.3. Export/Import
Užívateľ môže uložiť, alebo obnoviť systémovú konfiguráciu v tomto menu. “Export”, znamená že chcete kopírovať
nastavenia tohto systému na USB pamäťové zariadenie. “Import” (EXPORT Z) značí, že chcete obnoviť nastavenia
iného systému z CD/DVD/USB zariadenia. Počas procesu importu sa uistite či verzia F/W zdrojového DVR je rovnaká
ako cieľové DVR, kde chcete importovať hodnoty nastavení.

4.1.4.

HDD

Informácia o HDD sa zobrazí v tomto menu. (v tomto zariadení sa používajú SATA HDD).
Užívateľ môže zvoliť “Overwrite” (PREPISOVAŤ) alebo “Stop recording” (STOP ZÁZNAMU) ak je HDD plný.
Takisto môžete formátovať nový HDD alebo existujúci HDD zakliknutím políčka pre každý z HDD.
Maximálny počet zabudovaných HDD závisí od typu a modelu DVR.

Ak sú systémové zdroje vyťažené napr. sieťovým spojením alebo prehrávaním obrazu počas formátovania, formát môže
zlyhať. Tu sa odporúča reštartovať systém, aby sa uvoľnili systémové zdroje a potom vyskúšať formátovanie znovu.

[Format completed]
!!!

1) Formátovanie môže trvať cca 2 minúty pre 250GB, 3 minúty pre 500GB, a 4 minúty pre 750GB platí pre
jeden HDD.
2) Systém si vždy rezervuje maximum 5GB priestoru v každom zabudovanom HDD na efektívne využitie
archivačnej pamäte.

Aby sa dosiahla vysoká stabilita systému, zobrazí sa správa (obr.dolu) ak teplota vnútri systému prekročí optimálny
rozsah. Tento problém môže pochádzať od poruchy ventilátora. V tomto prípade musíte preveriť správnu funkciu
chladiaceho ventilátora, alebo preveriť hodnoty okolitej teploty.

4.1.5.

Factory Default (PÔVODNÉ)

S autorizovaným heslom, môže užívateľ dostať systém späť do základných nastavení od výrobcu.

!!!

Po kliknutí tlačidla “OK” musíte zadať heslo správcu, potom sa všetky hodnoty nastavení prevedené
užívateľom zmažú.
Systémové nastavenia budú obnovené na hodnoty od výrobcu “factory defaults”. Napriek tomu sú nahraté
video dáta zachované.

4.2

Device (ZARIADENIE)

4.2.1.

Kamera

Užívateľ sa jednoducho presunie na menu “Device” (ZARIADENIE) voľbou ikony
vpravo hore na obrazovke.
Funkcia “Covert” (SKRYŤ) môže skryť obraz kamery akoby nebola pripojená do systému, tzv. funkcia “skrytá kamera”.
Nastavenie oblasti pohybu (Default) zvolí celú kamerovú oblasť.

4.2.2.

Audio

Užívateľ zvolí audio vstup a výstup počas živého zobrazenia, a priradenie audio vstupu pre zvolený kanál (kapitola 4.3.1
Kamera-nahrávanie)

!!!

Zvuk môžete počúvať v režime živého zobrazenia i v režime prehrávania v závislosti od nastavení. Okrem toho
môžete počúvať audio aj v režime živého zobrazenia a VOD režime (prehrávania) prostredníctvom siete v
prostrediach RemoteManager S/W (RMS), Central Management S/W (CMS) a/alebo prehliadač IE web
browser.

4.2.3.

Senzor (SENZOR)

“Intensive” (INTENZÍVNE) značí, že systém zvyšuje rýchlosť nahrávania na maximum pre zvolené rozlíšenie pri aktivácii
poplachu počas zvoleného zdržného času. Počas aktivovaného alarmu intenzívnehonahrávania sa rýchlosť nahrávania
všetkých ostatných kanálov automaticky zníži a takisto sa aktivuje alarmový signál na zvolený poplachový výstup.



ON/OFF (ZAP/VYP)
Vypnúť/zapnúť senzor



CAM (KAM)
Voľba pripojenej kamery



OUT (VÝS...)
Voľba pripojeného alarmového výstupu.

Pozor!

Relé kontakt je zaťažiteľný do 24V/1A. V prípade, že je pripojený k obvodu, ktorý je nad 24V/1A, môže to
spôsobiť problém v systéme.



INTENSIVE (INTENZÍVNE)
“Intensive” (INTENZÍVNE) značí, že systém zvyšuje rýchlosť nahrávania na maximum pre zvolené rozlíšenie
pri aktivácii poplachu počas zvoleného zdržného času. Rýchlosť nahrávania všetkých ostatných kanálov sa
počas aktivovaného alarmu intenzívneho nahrávania automaticky zníži, a takisto aktivuje alarmový signál cez
zvolený poplachový výstup.



PRESET (POLOHA)
Môžete zvoliť kameru pre natočenie k presetovej pozícii, pri aktivácii senzora. (Užívateľ musí vopred nastaviť
presetovú polohu v PTZ menu kamery 4.2.6)



DWELL (ONESK)
Nastavenie doby nahrávania od štartu aktivácie senzorového vstupu. Počas tejto doby, bude odpovedajúci
kamerový obraz nahrávavaný podľa nastavení pre rýchlosť záznamu a poplach (relé výstup). Nahrávanie sa
ukončí a alarmový výstup sa vypne po uplynutí nastavenej doby.



PRE-ALARM (PREDALARM)
Nastavenie doby nahrávania v sekundách ešte pred aktiváciou senzorového vstupu. Max. dĺžka sú tri sekundy.
Systém nahráva určitú dobu v sekundách predchádzajúcej dobe, kedy sa alarm aktivuje. Takto môže užívateľ
vyhľadať záznam ešte pred spustením alarmu. Režim nahrávania “pre-alarm” (PREDALARM) je vždy
kontinuálny s nahrávacou rýchlosťou, ktorú nastavíte v menu “record” (ZÁZNAM) a “camera” (KAMERA).



TYPE (TYP)
Zvoľte typ senzora medzi N/O (Normal Open) a N/C (Normal Close), podľa typu senzora pripojeného k
vstupným obvodom tohto zariadenia. Obvod typu N/O je v kľudovom stave rozpojený a aktivácia senzora sa
spustí jeho zopnutím, typ N/C pracuje opačným spôsobom.



NOTIFY (HLÁSIŤ)
Užívateľ si môže nastaviť “varovný signál” pri aktivácii senzora alebo detekcii pohybu. Stlačením tlačidla
“NOTIFY” (HLÁSIŤ) môže zmeniť nastavenia.
Systém vygeneruje zvuk bzučiaka pri voľbe “buzzer” (BZUČIAK) a/alebo zvoľte rýchle zobrazenie kamery pri
voľbe “camera pop-up” (ZOBRAZIŤ KAMERU).

!!!

Výraz “Sensor” (SENZOR) tu značí poplachový vstup pripojený k DVR, ktorý je aktivovaný fyzickým
senzorovým snímačom.

!!!

Ak senzor nepracuje správne overte nastavenia typov senzora (N/O alebo N/C).
Alarm nemusí fungovať ak si aktuálny typ senzora a senzor v systémových nastaveniach protirečia.

!!!

“Camera pop-up” (ZOBRAZIŤ KAMERU) značí, že režim videa “multi-screen live” sa pri spustení poplachu
prepne automaticky do video režimu zobrazenia jedného kanála. Toto video jedného kanálu je vlastne kamera
aktivovaná poplachom.

4.2.4.

Motion Alarm (DETEKCIA POHYBU)

Motion alarm (DETEKCIA POHYBU) je nahrávanie dát pri detekcii pohybu spustenom cez DVR S/W v užívateľsky
nastavenej oblasti pohybu.
Systém nahráva maximálnou rýchlosťou pri detekovanom pohybe ak nastavíte “on” (ZAP) v “Intensive” (INTENZÍVNE)
počas zvoleného zdržného času. Nahráva tiež predpoplach počas zvoleného času pred aktiváciou alarmu
(PREDALARM), a takisto spustí poplachový signál na zvolenom poplachovom výstupe (VÝSTUP).

!!!

4.2.5.

“Motion Alarm” (DETEKCIA POHYBU) znamená poplach spustený detekciou pohybu nastavenou v menu DVR.

Extra Alarm (EXTRA POPLACH)

S.M.A.R.T. poplach má spustiť signál, ak hrozí poškodenie harddisku.
Toto hlásenie je tvorené v HDD a je zachytené systémom DVR. Ak HDD túto informáciu nevytvorí, potom DVR takisto
toto hlásenie nemôže zachytiť a poplachový výstup nespustí poplachový signál.

4.2.6.

PTZ

Úplné riadenie PTZ kamery je dostupné v tomto menu.
Viac nájdete v kapitole 3.3 PTZ Operácie.

“M” (V závislosti od modelu PTZ kamery)
Ak je zvolené, OSD menu PTZ kamery sa zobrazuje na DVR monitore a môžete vykonať úplné nastavenia PTZ
zariadenia.
Protokol
Zvoľte správny protokol pripojenej PTZ kamery.
Adresa
Nastavte adresu PTZ jednotky pripojenej kamery.
Overte nasledovné položky pre správnu činnosť PTZ.
Overte:
1. Správnosť protokolu pripojenej PTZ kamery.
2. Komunikačné nastavenia vrátane prenosovej rýchlosti pripojenej PTZ kamery a súlad so zvoleným typom PTZ protokolu.
3. Správnosť adresy pripojenej PTZ kamery.
4. Správnosť káblových spojení ku PTZ ovládačom.
Postup

Ako nastaviť PTZ kameru s Pelco-D protokolom (príklad)
1) Skontrolujte sériovú komunikáciu s PTZ kamerou cez RS-485 rozhranie.
2) Zvoľte “Pelco-D” v zozname protokolov a nastavte adresu.
3) Kliknutím “Save” potvrdíte konfiguráciu.

Preset (POLOHA)
Systém podporuje presety od 1 do 255.
Maximálny počet môže byť obmedzený počtom, ktorý PTZ kamera podporuje.
Baud Rate
Môžete zvoliť prenosovú rýchlosť od 2.400bps do 57.600bps.
POZNÁMKA: PTZ (Pan Tilt Zoom) Je riadenie horizontálneho natáčania, vertikálneho naklápania a zmena priblíženia
objektívu kamery.

4.3

RECORD (ZÁZNAM)

4.3.1 Kamera
“On/Off” (ZAP/VYP) povoľuje nahrávanie pre každý kanál. Ak sa na zvolených kanáloch nepožaduje nahrávanie, aj keď je
pripojená kamera, nastavte záznam príslušného kanálu na OFF (VYP). Potom sa nahrávanie kanálu zastaví bez potreby
odpojenia BNC konektoru kamery. Voliteľné je ON (ZAP) alebo OFF (VYP). Default je ON (ZAP).
FPS značí Frame Per Second – počet snímok za sekundu. Systém automaticky prepočítava zostávajúce snímky Remained FPS (Zostávajúce FPS). Tieto je možné rozdeliť medzi ostávajúce kamery. Zariadenie neumožní uložiť
nastavenie pokiaľ je táto hodnota záporná.
Voľba rozlíšenia pre nahrávanie obrazu.
Rozlíšenie je vlastne počet požadovaných horizontálnych a vertikálnych bodov v obraze. Indikuje sa ako počet
horizontálnych X a vertikálnych Y bodov. Môžete zvoliť z nasledovných rozlíšení: 352×240/288, 720×240/288,
720×480/576. Default je 352×240/288 (NTSC/PAL). Ako sa rozlíšenie zvyšuje, kvalita obrazu je vyššia. Hodnota
352×240 je VHS úroveň. Ak sa použije kvalitná kamera, 720×480/576 poskytuje kvalitu obrazu na úrovni DVD. Ak sa
kvalita obrazu zvyšuje, spotreba záznamového média sa zvyšuje a doba nahrávania sa skráti. Teda je dôležité nastaviť
vhodné rozlíšenie podľa konkrétnej situácie.
Nastavenie “Quality” (KVALITA) priamo ovplyvní veľkosť bytov/obraz. Napríklad: veľkosť bytov sa znižuje s kvalitou.
V tomto prípade je tendencia vzniku „štvorčekovania“ (mosaic), ktoré vyplýva z vysokej kompresie. A naopak fenomén
„štvorčekovania“ zmizne ako sa kvalita zvyšuje. Požadovaný priestor na uloženie dát na obraz sa zvyšuje, čo vedie k
skráteniu celkovej doby nahrávania. Preto pri nastaveniach kvality nahrávania treba zvažovať potrebnú dobu nahrávania,
dôležitosť obrazu každej kamery, a kvalitu analógového signálu.
“Auto Del” (AUTOVÝMAZ), - automatické vymazanie, značí, že systém zmaže každé video, ktoré je nahraté dlhšie než
počet dní nastavených v “Auto Del” (AUTOVÝMAZ). Toto nastavenie by malo byť v súlade so “zákonmi o ochrane
osobných údajov” v príslušnej krajine.
“Audio” môžete priradiť ľubovoľne pre každý video kanál.

!!!

“Auto Del” (AUTOVÝMAZ) negarantuje počet nahrávacích dní nastavených užívateľom. Napríklad, hoci
nastavíte 10 dní v “Auto Del” (AUTOVÝMAZ), a priestor na HDD nie je dostatočný, potom systém nenahráva
10dní. Táto funkcia negarantuje uloženie video dát určený počet dní nastavených užívateľom len garantuje, že
nebudú uložené dlhšie.
Ak nastavíte 10dní v “Auto Del” (AUTOVÝMAZ) 20. Augusta pre systém, ktorý má napríklad kapacitu HDD na
30dní video dát, potom systém uchová videodáta od 11.Augusta do 20. Augusta po dobu 10 dní. Všetky
ostatné nahraté videá pred 11. Augustom budú vymazané. 21. Augusta, systém zachová video dáta od
12.Augusta do 21.Augusta t.j. po dobu 10dní.

!!!

Ukladacia kapacita pre rovnaký obraz bude rôzna. Spotreba obraz/byte je pomerná k rozlíšeniu obrazu
(horizontalne x vertikálne), teda 720×240/288(2CIF) je 2x väčší než 352×240/288(1CIF) a 720×480/576(D1)
spotrebuje cca 4x viac priestoru pamäte ako CIF. Preto ak máte vyššie rozlíšenie pre rovnakú dobu, bude
väčšia spotrebovaná kapacita priestoru pamäte a doba uloženia bude kratšia pri rovnakej kapacite hard disku.

!!!

Systém má zvyčajne maximálnu záťaž pri vysokých nastaveniach kvality obrazu.
Teda, maximálna rýchlosť nahrávania je 200fps(PAL)/240fps(NTSC), táto však nemusí byť garantovaná v
režime najvyššej kvality obrazu, čo značí, že môže dôjsť k sporadickému preskakovaniu obrazu.

!!!

Pri rovnakom rozlíšení, snímkov a kvality sa bude pri nahrávaní meniť z rôznych dôvodov spotreba diskového
priestoru. Vplyv bude mať napríklad množstvo pohybu v obraze, komplexnosť (zložitosť) obrazu a šum. Preto
bude celková doba nahrávania dosť závisieť na osobitostiach video obrazu a kvalite videosignálu.
 352×240/288 : Štandartná kvalita, Štandard 1~5KB
 720×240/288 : Štandartná kvalita, Štandard 5~10KB
 720×480/576 : Štandartná kvalita, Štandard 10~20KB
“Quality (KVALITA)” 40- low (NIŽŠIA), 60– standard (STANDARD), 80- high (VYSOKÁ), a 100 highest
(NAJVYŠŠIA) ) mení veľkosť snímky asi o 30% medzi každou úrovňou.

4.3.2 Schedule (PLÁNOVAČ)
Nastavenie plánu nahrávania pre každú kameru. Najprv zvoľte kameru pre plánovač, alebo všetky “All” .
Nahrávanie sa môže nastaviť pre každú hodinu samostatne od 00 do 23 denne. Každý režim nahrávania je v plánovacej
tabuľke vyznačený inou farbou.
Žiadna farba

Off (VYP)
“Off” (VYP) značí žiadne nahrávanie. Hoci užívateľ nastavil počet snímkov pri nahrávaní a ON (ZAP)
v menu “CAMERA” (KAMERA), systém nebude pre zvolenú kameru alebo kamery prevádzať záznam
ak užívateľ nastavil v plánovači “OFF” (VYP).

Žltá farba

Continuous (KONTINUÁLNE) - Nepretržitý záznam
V tomto režime, bude systém nahrávať po nastavenú dobu s takými parametrami ako je nastavené v
menu “CAMERA” (KAMERA), bez ohľadu na to, či bol alebo nebol v obraze detekovaný pohyb.

Zelená farba

Motion (POHYB) – Záznam pri detekcii pohybu
V tomto režime, systém nahráva len pri detekcii pohybu v nastavenej oblasti a zastaví nahrávanie ak
sa pohyb ukončí.
Zmeny parametrov detekcie sa dajú prevádzať v menu “DEVICE” (ZARIADENIE) podmenu “MOTION
ALARM” (DETEKCIA POHYBU) a rovnako v menu „Camera“ (KAMERA)
Ak nastavíte “OFF” (VYP) v “MOTION ALARM” DETEKCIA POHYBU) v hlavnom menu “DEVICE”
(ZARIADENIE) a v „SCHEDULE” (PLÁNOVAČ) nastavíte “MOTION” (POHYB) “ potom bude systém
nahrávať len pri detekcii pohybu ale poplach spustený pohybom nie je aktivovaný.

Oranžová farba

Sensor (SENZOR)- Sensorom aktivovaný záznam.
V režime senzora bude systém nahrávať len pri aktivácii senzora (poplachového vstupu) len počas
zdržnej doby ako je nastavené v “SENSOR” (SENZOR) menu hlavného menu “DEVICE”
(ZARIADENIE).
Ak nastavíte “OFF” (VYP) v “SENSOR” (SENZOR) hlavného menu “DEVICE” (ZARIADENIE)
a v plánovači nastavíte “SENSOR” (SENZOR), potom nebude v takto nastavenom čase vykonaný
žiadny záznam hoci je senzor aktivovaný.

Svetlo modrá farba- “Cont + Mot“ (KONT+POH) Kontinuálny záznam a detekcia pohybu.
Systém nahráva celú dobu kontinuálnym režimom podľa parametrov nastavených v menu „record“
(ZÁZNAM) podmenu “CAMERA” (KAMERA) ale pri detekcii pohybu v nastavenej oblasti prepne
nahrávací režim podľa konfigurácie v menu “DEVICE” (ZARIADENIE), podmenu”“MOTION ALARM”
(DETEKCIA POHYBU). Systém takisto oznámi “motion event” (udalosť o detekovaní pohybu) pre
Remote Manager PC prostredníctvom počítačovej siete.
Ak užívateľ nastaví “OFF” (VYP) v “MOTION ALARM” (DETEKCIA POHYBU) hlavného menu
“DEVICE” (ZARIADENIE) a “CONT + MOT” (KONT+POH) v “SCHEDULE” (PLÁNOVAČ), potom
bude systém nahrávať kontinuálne hoci je detekovaný pohyb v nastavenej oblasti detekcie pohybu.
Tmavo oranžová farba - “Cont+Sens“ (KONT+SEN) –Kontinuálny a senzorom aktivovaný záznam
Systém nahráva celú dobu kontinuálnym režimom podľa parametrov nastavených v menu „record“
(ZÁZNAM) podmenu “CAMERA” (KAMERA) ale pri aktivovaní poplachového vstupu prepne
nahrávací režim podľa konfigurácie v menu “SENSOR” (SENZOR) hlavného menu “DEVICE”
(ZARIADENIE). Systém takisto oznámi udalosť “sensor event” do Remote Manager PC
prostredníctvom počítačovej siete. Ak nastavíte “OFF” (VYP) v podmenu “SENSOR” (SENZOR)
hlavného menu “DEVICE” (ZARIADENIE) a v plánovači nastavíte “CONT + SENS” (KONT+SEN),
potom bude systém v zvolenej dobe nahrávať len kontinuálnym režimom hoci by bol senzor
aktivovaný.
Ružová farba

Pozor!

- „Mot + Sens“ (POH+SEN) Detekcia pohybu a senzorom aktivovaný záznam
Za normálnych okolností nebude systém nahrávať, ale nahráva len pri detekcii pohybu podľa
podmienok nastavených v menu “MOTION” (DETEKCIA) hlavného menu “DEVICE” (ZARIADENIE)
alebo ak je aktivovaný poplachový vstup tak podľa nastavení v “SENSOR” (SENZOR) hlavného
menu v “DEVICE” (ZARIADENIE).
Ak bude zvolené nastavenie “OFF” (VYP) v podmenu “MOTION” (POHYB) a tiež rovnako v
podmenu “SENSOR” (SENZOR) hlavného menu “DEVICE” (ZARIADENIE), systém nebude
nahrávať ani posielať hlásenia do Remote Manager PC alebo Central Management PC.
Dark Blue Color
Dáta nahraté počas DST (letného času) budú indikované v tmavo modrej farbe na lište Intelli-Search
v prehrávacom režime.

!!!

V prípade, že plánovač záznamu je nastavený na “CONT + MOT” alebo “MOT + SENS”, potom systém
nahráva kontinuálne alebo s detekciou pohybu v režime normal. Ak sa vyskytne pohyb v oblasti pohybu alebo
sa aktivuje poplachový vstup, potom sa nahrávací režim automaticky prepne na intenzívne nahrávanie ako je
nastavené v “MOTION” (POHYB) alebo “SENSOR” (SENZOR v menu „DEVICE“ (ZARIADENIE).

Užívateľ môže pridať voľné dni (sviatky) v nastavení „HOLIDAY SETUP“ (SVIATKY), obrázok dolu, max. 32 dní.
Zvolením “DATE” (DÁTUM), napíšte popis, a potom stlačte “ADD” (PRIDAŤ) pre zobrazenie zoznamu.

!!!

Instant Recording (Emergency Recording)
V prípade modelu, ktorý má tlačidlo “Instant recording” na prednom paneli, bude systém po jeho zatlačení
okamžite nahrávať všetky kanály s rozlíšením CIF maximálnou rýchlosťou fps. Nahrávané budú všetky kanály
bez ohľadu na nastavenia režimu.
sa zobrazí v režime živého zobrazenia a v režime prehrávania sa na lište časovej zobrazí červenosfarbený úsek zodpovedajúci obdobiu spustenia „emergency“ záznamu”.

4.4

Network (SIEŤ)

4.4.1.

Network (SIEŤ)

Systém má zabudovaný web server.
Network Type (TYP SIETE)
Zvoľte typ pripojenia siete. Buď STATIC IP pre pevnú IP alebo DHCP pre dynamickú IP.
Subnet Mask (MASKA SIETE)
Subnet Mask adresa clasifikuje podsieť, ku ktorej systém patrí. Štandardná adresa je 255.255.255.0. Viac zistíte u
správcu vašej siete.
Gateway (BRÁNA)
Toto je IP adresa routera siete alebo bránového servera. Toto nastavenie sa požaduje ak chce užívateľ pripojenie cez
externý router zo vzdialeného miesta. Viac zistíte u správcu vašej siete.

!!!

Systém prenáša video obrazy v reálnom čase cez sieť dokonca i vtedy ak nie je v režime záznamu.
Napríklad, užívateľ môže sledovať živý obraz aj keď sa pohyb nevyskytol v režime detekcie pohybu.

!!!

Môže trvať aj niekoľko minút aby začal systém pracovať v prípade, že užívateľ opustí sieťovú konfiguráciu
s aktivovaným nastavením DHCP a DHCP server nie je v užívateľskej sieti definovaný, alebo neexistuje
fyzické sieťové pripojenie.

!!!

Maximálny počet simultánnych pripojení je 5 x (3x pre 16kanálový model) počet DVR kanálov, čo značí 20
kanálových pripojení pre 4 kanálový model, 40 kanálových pripojení pre 8kanálový model, a 48kanálových
pripojení pre 16 kanálový model.
Napríklad, 3 ľudia sa môžu pripojiť na 16 kanálový model DVR súčasne pozorujúc všetkých 16 kamier každý,
alebo 48 ľudí sa môže pripojiť na 16 kanálový model DVR súčasne každý pozorujúc len jednu určitú kameru .

4.4.2.

DDNS

DDNS má použiť Dynamický IP server, ktorý je prevádzkovaný výrobcom.
Tu musíte zakliknúť políčko “Use DDNS”, ak chcete použiť tento server.
DDNS Server
“cctv-link.net” je pevný názov domény DDNS servera prevádzkovaného výrobcom.
Nepredpokladá sa, že by mal užívateľ meniť tento názov.
TCP/IP Port
Nastavenie od výrobcu portu TCP/IP je “10000”. Užívateľ nemôže meniť číslo tohto portu.

!!!

Štandardný názov DDNS domény je cctv-link.net.

4.4.3. Nastavenia DDNS
Nastavenia DVR
Užívateľ môže zmeniť DDNS nastavenia pôvodne nastavených vo výrobných nastaveniach (factory default).
DDNS server je cctv-link.net :

!!!

Po zmene nastavení sa odporúča systém reštartovať.

Nastavenia v programe RemoteManager S/W
V nastavovacom menu „Remote Options“ programu RemoteManager sa užívateľ potrebuje uistiť o správnom nastavení
DDNS IP a porte.
DDNS je “cctv-link.net” a Port je 10000. Tieto nastavenia musia byť rovnaké ako nastavenie DDNS v DVR.

V položke “Registration” a “File” programu RemoteManager, stlačením “ADD” zobrazíte menu “Site Property” (obrázok
dolu).

Je veľmi dôležité zadať MAC addresu + cctv-link.net v položke pre IP Adresu (alebo URL).
Užívateľ môže nájsť správnu MAC Adresu systému v položke “SYSTEM” a “SYSTEM INFO“” v DVR.
Web port bude 80.
Napríklad, ak je Mac adresa “00:1C:84:01:00:02”, potom zadanie adresa IP (alebo URL) v „Site Property RemoteManager
S/W“ bude “001c84010002.cctv-link.net”.
“cctv-link.net” je názov domény výrobcovho vlastného DDNS servera.

Nastavenia vo Web prehliadači
Užívateľ nastavuje typ mac adresy + cctv-link.net, napríklad, http://00231c381f2d.cctv-link.net.

Nastavenia Routra
Ak je užívateľská sieť pripája cez router, potom sa musia otvoriť sieťové porty podľa tabuľky :

Zoznam TCP Portov
Port

TCP

9010

TCP
TCP
TCP
TCP
TCP

9011
9012
9013
9014
9017

TCP

8002

Služba synchronizácie času
DVR

Áno

TCP

8003

Posielanie
(requesting port)

Áno

TCP

80

Web služba

TCP

10000

DDNS Server

4.4.4.

Účel použitia
Riadiaci port
autorizačných služieb
Riadiaci port VOD videa
Dátový port VOD videa
Riadiaci port „Živého“ videa
Dátový port „Živého“ videa
Služba systémových Log-ov

Poznámka

Editovateľnosť

Protocol

TCP Základný port

Áno

Umiestnenie
Sieť/Sieť

TCP základný port +1
TCP základný port +2
TCP základný port +3
TCP základný port +4
TCP základný port +7

udalostí

Áno
Pevný

System Info &
Date
Time
Setting
Network/
Notification
Network/
Network
Network/ DDNS

Notification (HLÁSENIE)

Remote Notify (DIAĽKOVO HLÁSIŤ)
Systém môže oznámovať poplachovú správu na IP adresu Remote Manager PC prostredníctvom siete.
Užívateľ môže pre každého adresáta zvoliť rôzne druhy poplachov zvolením “ADD” (PRIDAŤ). Voliteľné sú správy Login/Out (LOG-VSTUP/VYSTUP), System start (SYSTEM ŠTART), Sensor (SENZOR), Video loss (STRATA VIDEA),
Recording failure (CHYBA ZÁZANMU), Setup (NASTAVENIE), Shutdown (VYPNUTIE), Motion alarm (DETEKCIA
POHYBU), S.M.A.R.T., a HDD full (PLNÝ DISK).
Maximálny počet príjemcov správ je 5.

!!!

Konfiguračnou prioritou je vždy “SCHEDULE” (PLÁNOVAČ) v menu “RECORD” (ZÁZNAM).
Teda, systém neoznámi alarmovú správu pri pohybovom polachu alebo senzore, hoci zakliknete kontrolné
pole (vyššie) výberu udalosti, ak ste nenastavili “SCHEDULE” (PLÁNOVAČ) v menu “RECORD” (ZÁZNAM)
a takisto “MOTION”(POHYB) / ”SENSOR”(SENZOR) v menu “DEVICE”(ZARIADENIE).
Napríklad, ak užívateľ nastaví len “Continuous” (KONTINUALNE) v menu “SCHEUDLE” (PLÁNOVAČ) pri
“RECORD” a zaklikne “All” (t.j. všetky) v políčku “REMOTE NOTIFY” (DIAĽKOVO HLÁSIŤ), potom systém
neoznámi alarmové správy. V tomto prípade musí užívateľ nastaviť “CONT + MOT” (KONT+POH), “MOTION”
(POHYB), “SENSOR” (SENZOR), alebo “CON + SENS” (KONT+SEN) pre správnu činnosť odosielania
diaľkových hlásení.

!!!

Užívateľ môže nastaviť diaľkové zobrazenie (pop-up) v RemoteManager S/W (RMS) a Central Management
S/W (CMS) pri aktivácii alarmu v DVR.
Aby RMS užívateľ mohol prijať okamžité „pop-up video“ po sieti z DVR, DVR užívateľ musí vyznačiť
“SENSOR” (SENZOR) alebo “MOTION ALARM” (DETEKCIA POHYBU) v menu(vyššie).
“SENSOR” (SENZOR) znamená poplach spustený fyzickým alarmom, zatiaľ čo “MOTION ALARM”
(DETEKCIA POHYBU) znamená poplach spustený detekciou pohybu.

E-Mail - oznamy
Systém vie poslať oznam formoue-mailovej správy .
Užívateľ môže zvoliť rôzne druhy alarmu zvolením “ADD” (PRIDAŤ). Voliteľné sú správy Log-in/Out (LOGVSTUP/VYSTUP), System start (SYSTEM ŠTART), Sensor (SENZOR), Video loss (STRATA VIDEA), Recording failure
(CHYBA ZÁZANMU), Setup (NASTAVENIE), Shutdown (VYPNUTIE), Motion alarm (DETEKCIA POHYBU), S.M.A.R.T., a
HDD full (PLNÝ DISK).
Maximálny počet príjemcov e-mailu je 5.

!!!

Konfiguračnou prioritou je vždy “SCHEDULE” (PLÁNOVAČ) v menu “RECORD” (ZÁZNAM).
Teda, systém neodošle e-mailovú správu pri pohybovom polachu alebo senzore, hoci zakliknete kontrolné pole
(vyššie) výberu udalosti, ak ste nenastavili “SCHEDULE” (PLÁNOVAČ) v menu “RECORD” (ZÁZNAM)
a takisto “MOTION”(POHYB) / ”SENSOR”(SENZOR) v menu “DEVICE”(ZARIADENIE).
Napríklad, ak užívateľ nastaví len “Continuous” (KONTINUALNE) v menu “SCHEUDLE”(PLÁNOVAČ) pri
“RECORD” a zaklikne “All” (t.j. všetky) v políčku “REMOTE NOTIFY” (DIAĽKOVO HLÁSIŤ), potom systém
neoznámi alarmové správy. V tomto prípade musí užívateľ nastaviť “CONT + MOT” (KONT+POH), “MOTION”
(POHYB), “SENSOR” (SENZOR), alebo “CON + SENS” (KONT+SEN) pre správnu činnosť odosielania
diaľkových hlásení. onfiguračnou prioritou je vždy “SCHEDULE” v “RECORD”.

4.5

Backup (ZÁLOHA)

4.5.1.

Manuálne zálohovanie

Užívateľ môže archivovať video záznamy zvoleného obdobia pre zvolený kanál (obrázok dolu).
Pripojte vhodné pamäťové zariadenie ako sú: USB pamäťový kľúč/USB HDD, zabudované CD alebo DVD napaľovacia
mechanika a stlačte “SCAN”, aby systém rozpoznal pripojené zariadenie pred aktuálnou archiváciou. Potrebná veľkosť
súboru sa zobrazí pred jeho exportovaním.
Užívateľ môže zakliknúť pole “ADD VIEWER” (PRIDAŤ PREHLIA...) pre automatické pribalenie spustiteľného prehliadača
súborov (*.exe formát) pre prehrávanie video súborov bez potreby inštalovania programu do PC. Podporovaný je len
formát videosúborov s prílohou *.ssf, čo je vlastný formát súborov výrobcu tohto zariadenia.

!!!

Pozor!

Ako zálohovacie zariadenie by mala byť použitá zabudovaná napaľovacia mechanika CD/DVD alebo známe
značky výrobcov USB pamäťových zariadení formátované na FAT/FAT32. Systém nedetekuje externý HDD
kvôli rôznym typom formátovania.

Podporované DVD mediá sú DVD+R, a DVD-R. DVD-RW/+RW nie sú väčšinou podporovateľné.
Overte zoznam kompatibilných médií, ktoré sú poskytované výrobcom napaľovacej mechaniky.

!!!

Užívateľ môže zálohovať video tiež pomocou menu “Quick Backup” (RÝCHLA ZÁLOHA počas prezerania
nahraných video súborov. (Kapitola 3.5 pre rýchle zálohovanie).

!!!

Užívateľ môže kliknúť “ESTIMATE”, aby zistil veľkosť zálohovaného súboru pred spustením zálohovania.

4.5.2.

Prehrávanie zálohovaného videa

Po archivácii, by na médiu malo byť viacero súborov vytvorených podľa obrázka (nižšie) ak bola zvolená položka “ADD
VIEWER” (PRIDAŤ PREHLIA...).
Dvojklikom na súbor “BKPlayer.exe” a otvoriť súbor video dát (SSF format) v priečinku nazvaného podľa dátumu
z ktorého boli dáta zálohované.

Pretiahnite ikonu súboru SSF (súbor Video dát) (drag and drop) na prázdnu obrazovku prehrávača Backup Player
(obr.nižšie) - video súbor sa načíta. Alebo zvoľte požadovaný SSF súbor po kliknutí tlačidla vľavo dolu.

Alebo kliknite
“OPEN”

Obrázok môžete vytlačiť, exportovať, alebo zväčšovať či zmenšovať“ výberom ikon vpravo dolu na obrazovke.

!!!

Takisto môžete prehrávať zálohované video klipy pomocou RemoteManager S/W (RMS) a Central
Management S/W (CMS).

!!!

Niektoré počítače nepodporujú prostredie “Direct Draw”.
V tomto prípade, môžete odkliknúť pole DirectDraw v položke “Option”.

Užívateľ môžete zvoliť/nezvoliť funkciu “De-interlace” kliknutím pravého tlačidla myši (obrázok nižšie), alebo overiť
rozlíšenie videa.
Užívateľ by mal zvoliť “Audio Play” na prehrávanie audio dát popri video prehrávaní po kliknutí pravým tlačidlom myši na
zobrazovacie okno.

Funkcia „de-interlacing“ sa obvykle požaduje hlavne kvôli hladkým hranám pri prehrávaní videa, ktoré je nahrané v
rozlíšení 720x480/576 (D1).
Pre poorovnanie ukazujú obrázky nižšie rozdiely medzi “Interlace” a “De-interlace” video klipom.

[ De-interlace image ]

!!!

[ Interlace Image ]

Užívateľ môže konvertovať zálohovaný súbor z SSF formátu do AVI formátu v programe RemoteManager S/W
alebo Central Management S/W, takže môžete prehrávať AVI súbor v obyčajnom programe Window Media
s kodekom od výrobcu.
Viac pre AVI konverziu nájdete v príručke ku RemoteManager S/W.

Pri prehrávaní AVI video klipu v BackupPlayeri môžete overiť, či AVI súbor bol modifikovaný alebo nie, stlačením tlačidla
vodoznaku

.

V originálnom AVI video klipe
nebola zistená žiadna zmena.

AVI video klip bol
zmenený.

4.6

Quick Setup (RYCHLE MENU)

Quick Setup (RYCHLE MENU) má pomôcť užívateľovi urobiť jednoduché nastavenie rozlíšenia nahrávania, celkovej
rýchlosti nahrávania, režimu nahrávania a periód nahrávania.
Systém dáva najvyššiu prioritu konfigurácii rýchleho nastavenia a dodržuje toto pravidlo aj pri akýchkoľvek užívateľských
nastaveniach v iných menu. Užívateľ by nemal zakliknúť pole USE QUICK SETUP (RÝCHLE NAST.) ak chce používať
celú systémovú konfiguráciu nastavení v iných menu.

!!!

Quick setup by malo byť celé deaktivované ak potrebujete nastaviť iné celé menu.

!!!

Ihneď po vyznačení zadávacieho poľa “USE QUICK SETUP” (RYCHLE NAST.) pre aktivováciu týchto
nastavení, bude systém ignorovať všetky iné konfigurácie nastavené cez full menu.

5. Sledovanie prostredníctvom Web siete.
Systém má zabudovaný web server.
Teda užívateľ môže byť stále spojený so systémom obyčajným web-prehliadačom cez sieť pre živé monitorovanie
prehrávanie alebo diaľkovú konfiguráciu bez potreby inštalácie programu RemoteManager.

5.1

Web Login

Užívateľ musí zadať správnu IP adresu do web prehliadača po tom čo získal web port poskytovaný router-om.
Po povolení stiahnutia súborov Active-X súboru, sa užívateľovi zobrazí stránka pre prihlásenie (obrázok dolu). Default
USER ID a heslo je “admin” a “1234”.

5.2

Web konfigurácia
Menu pre Web konfiguráciu
-Jazyková verzia zobrazená cez WEB pripojenie záleží od verzie jazyka zvolenej priamo na zariadení.
Hlavná klasifikácia

SYSTEM (SYSTEM)

DEVICE (ZARIADENIE)

RECORD (ZAZNAM)
NETWORK(SIEŤ)
QUICK SETUP
(RYCHLEMENU)

Pod-klasifikácia
SYSTEM INFO (SYSTEM INFO)
USER (UŽIVATEĽ)
FACTORY DEFAULT (VÝROBNÉ NASTAVENIE)
SYSTEM REBOOT (REŠTART SYSTÉMU)
CAMERA (KAMERA)
AUDIO (AUDIO)
SENSOR (SENZOR)
MOTION ALARM (POH.POPLACH)
EXTRA ALARM (EXTRA POPLACH)
CAMERA (KAMERA)
SCHEDULE (PLANOVAC)
NETWORK (SIEŤ)
DDNS (DDNS)
NOTIFICATION (HLASENIE)
QUICK SETUP (RYCHLE MENU)

Po prihlásení správnym menom a heslom, môžete vytvoriť rôzne konfigurácie v okne “Web Configuration”, obrázok dolu.
Táto Web konfigurácia je možná len pre správcu “admin account”.
System (SYSTEM)

Device (ZARIADENIE)

Record (ZÁZNAM)

Network (SIEŤ)

Quick Setup (RÝCHLE MENU)

!!!

Tento DVR systém má svoj vlastný zabudovaný web server.
Preto je toto web CGI zobrazenie priamo podporované zo zabudovaného web servera DVR bez ohľadu na
Internetové pripojenie.

!!!

<System Reboot> umožňuje užívateľovi reštart systému bez akýchkoľvek vplyvov na nastavenie.
Užívateľ môže použiť túto funkciu ak je sieť odpojená kvôli nesprávnej činnosti systému a skúša sa znovu
pripojiť. Pamätajte však, že IP zariadenia sa môže meniť v prípade nastaveného režimu DHCP prideľovania IP.

5.3

Web monitoring

Užívateľ musí načítať súbor Active-X z DVR a inštalovať na pracovné PC pred prvým sledovaním živého videa.

Ak chcete stiahnuť Active-X súbor z DVR bez ďalších problémov, Zmente nastavenia “Security Setting” v prehliadači IE.
Zvoľte “Tools > Internet Options > Security > Internet > Custom Level” (Nástroje/ Možnosti Internetu/ Zabezpečenie/
Vlastné) v IE menu a povoľte všetky ovládače Active-X a plug in-y podľa nasledovného obrázku:

Užívateľ sa môže dostať do prostredia web monitorovania kliknutím na “WEB MONITORING” (WEB SLEDOVANIE) v
pravom hornom rohu okna. Pre pripojenie k DVR musíte zvoliť číslo kanála alebo všetky “ALL CHANNEL” a kliknúť
“CONNECT” (SPOJENIE).

Užívateľ môže monitorovať živé video v 1, 4, 9 alebo 16 násobne delenom obraze. Ak chcete vidieť jednotlivý kanál v
režime „full screen“ (celý obraz), kliknite 2x ľavou myšou na živúé zobrazenie.

!!!

!!!

Rozlíšenie obrazu v “Live monitoring” v tomto web prehliadači je priamo prenášané z DVR. Preto uvidíte
v jednokanálovom móde veľkosť pôvodného rozlíšenia nastaveného v DVR . Pre zobrazenie full screen CIF
(352 x 240/288) videa kliknite pravým tlačidlom myši, a voľbou “Full Screen” v zobrazenom menu.

Ak sa živý obraz nezobrazí správne v IE web prehliadači kvôli preťaženej sieti alebo jej úzkej šírke pásma,
odporúča sa zavrieť a znovu otvoriť prehliadač IE web browser.

5.4

Web prehrávanie

DVR obraz sa dá diaľkovo prehrávať kliknutím na “PLAYBACK” (PREHRÁVA) v okne vpravo hore. Pre pripojenie k DVR
zvoľte číslo kanála alebo zvoľte “ALL CHANNEL ” a kliknite “CONNECT” (SPOJENIE).

Prehrávací čas
Zvoľte dátum a čas a kliknite “GO”.
Ikony ovládania prehrávania
Play/ Pauza mení stav prehrávania. Rýchlosť prehrávania sa zobrazí v poli vpravo od týchto ikon.
Play DST
Vyznačte toto pole na prehratie preložených obrazov počas obdobia letného času DST (Daylight Saving Time).
Viac nájdete v kapitole 3.7 (DST Nastavenie a prehrávanie obrazu)
Os zobrazenia typu záznamu
Tu môžete pohybovať červenou vertikálnou čiarou k času, kde chcete záznam vyhľadať.
Farby časovej lišty sú rôzne pre každý režim nahrávania. Viac o farbách, v kapitole 4.3.2.

