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13. PRIPOJENIE NA WEB.

8.3.1 AUDIO
8.3.2 BZUČIAK

1.DÔLEŽITÉ BESPEČNOSTNÉ

8.4.1. DÁTA/ČAS

INŠTRUKCIE

8.4.2. SIEŤ
8.4.3. MAIL

1) Prečítajte si tieto inštrukcie.
2) Uschovajte tieto inštrukcie.

8.4.4 UŽIVATEĽSKÉ RIADENIE

3) Všimnite si všetky upozornenia.

8.4.5 RIADENIE SYSTÉMU

4) Nasledujte všetky inštrukcie.

5) Napoužívajte toto zariadenie blízko vody.

Použite suchú handričku a nikdy nepoužívajte drsné

6) Čistite iba suchou handrou.

čistiace prostriedky.

7) Nezablokujte žiadne z vetracích otvorov.

● Nepokúšajte sa očistiť a servisovať DVR, pretože

Namontujte v súlade s inštrukciami od výrobcu.

otvorenie alebo odstránenie krytu vás môže vystaviť

8) Neinštalujte blízke tepelného zdroja ako radiator, pec,

nebezpečnému napätiu alebo iným hazardom. Obráťte sa

alebo iné zariadenia, ktoré vydávajú teplo.

na kvalifikovanú osobu.

9) Nezanedbajte bezpečnostný účel polarizovaných alebo
uzemňovacích typov zástrčiek. Polarizovaná zástrčka má

3. HLAVNÉ FUNKCIE

dva otvory, jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka
má dva otvory a tretí uzemňovací hrot.

OVLÁDANIE MYŠKY

Širší otvor alebo tretí hrot sú pre vašu bezpečnosť. Ak

Navrhnuté pre ovládanie myšou a pre ľahké používanie.

dodaná zástrčka nevyhovuje vašej zásuvke, poraďte sa
s elektrikárom o výmene zástrčky.

ROZŠÍRENÉ GRAFICKÉ UŽIVATEĽSKÉ PREPOJENIE

10) Ochraňujte prúdový kábel, aby sa po ňom nechodilo,

[GUI]

alebo aby nebol niekde prištipnutý, hlavne pri zástrčke a pri
výstupe kábla zo zariadenia.
11) Používajte iba vybavenie špecifikované výrobcom.
12) Používajte iba s držiakmi doporučenými výrobcom,
alebo predávanými s týmto zariadením.
Ak použijete vozík, dávajte pozor pri presune zariadenia.

Štruktúra menu DVR menu a displej na obrazovke je
ponúknuté v ľahko používateľnom a logickom GUI formáte.
PRAVÝ TRIPLEX CHOD
DVR bude pokračovať nahrávať na plný počet obrázkov za
sekundu

počas

lokálneho

playbacku,

lokálneho

nastavovania, diaľkového prezeranie a playbacku viacerými
užívateľmi a diaľkového nastavovania.

13) Odpojte zariadenie zo siete počas búrky s bleskami
alebo keď nie je používané dlhšiu dobu.

AUDIO

14) Obráťte sa so servisom na kvalifikovanú osobu. Servis je

4 audio vstupy sú podporované a môžu byť pridelené

potrebný ak bolo zariadenie akokoľvek poškodené (prúdový

hociktorému video kanálu. Aktuálne a nahraté audio môže

kábel alebo zástrčka boli poškodené, zariadenie bolo obliate

byť monitorované diaľkovo cez internet a diaľkový ‘talkback’

vodou, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhku

audio prenos do DVR je tiež možný.

a nefunguje riadne, alebo vám zariadenie spadlo.
ZÁLOHOVANIE
15) Toto zariadenie je pre použitie do vnútra a taktiež všetky

Nahraté videá (vrátane audia) môžu byť archivované na

káble a komunikácia musia byť vo vnútri.

USB alebo CD.

16) Zásuvka by mala byť blízko pri zariadení a mala by byť

Playback softvér je vložený do zálohovaných súborov a

ľahko dostupná.

zálohovanie tiež obsahuje log systémových udalostí a
zálohovanie logu pre plné vystopovanie.

17) UPOZORNENIE
NEBEZPEČENTVO VÝBUCHU AK JE POUŽITÝ

DIAĽKOVÉ PRIPOJENIE

NESPRÁVNY TYP BATERIÍ.

Softvér povoľuje diaľkové pripojenie až do 4 DVR naraz.

ZBAVTE SA POUŽITÝCH BATERIÍ PODĽA INŠTRUKCIÍ.

Záleží od užívateľského levelu, ale plná kontrola DVR je

# Maximálna teplota chodu : 40

dostupná cez internet a tiež aj možnosť diaľkovo nastaviť

# USB podmienky: USB Porty( 5 Vdc, Max. 500 mA)

DVR.

2. PRED INŠTALÁCIOU

internet.

Alarm výstupy na DVR môžu byť diaľkovo spustené cez

● Inštaácia by mala byť spravená kvalifikovanou osobou

KOMPLETNÉ NASTAVENIE NAHRÁVANIA

a v súlade s elektrickými reguláciami v tej dobe.

Nahrávanie môže byť naplánované, aktivované alarmom
alebo aktivované pohybom. Pre každý tento typ nahrávania

● DVR musí byť umiestnené na pevnom povrchu alebo

môžete nastaviť počet obrázkov za sekundu, kvality obrazu,

v schválenej skrinke.

a vlastnosti nahrávania audia na každý deň, každú hodinu

Adekvátna ventilácia musí byť poskytnutá, a pritom treba

a pre každý kanál zvlášť. DVR má tiež funkciu núdzového

zvlašt brať ohľad, aby neboli zablokované ventilačné otvory

nahrávania (z predného panelu alebo z vonkajšieho vstupu),

na DVR.

ktorá anuluje všetky ostatné nastavenia, aby poskytovala
najlepšiu kvalitu nahrávania v prípade núdze.

● Adekvátna ochrana proti udretiu blesku a skratom musí
byť nainštalovaná, aby sa zabránilo poškodeniu DVR.

KONTROLA PTZ
Plná kontrola PTZ je možná z predného panelu alebo cez

● Všetky bezpečnostné pokyny na DVR a v týchto

diaľkové spojenie a veľký počet protokolov rýchlosti DOMu

inštrukciách musia byť dodržané.

je podporovaný. Protokoly môžu byť nastavené jednotlivo

● Ak je potrebné DVR očistiť, vypnite ho a odpojte od siete.

rýchlosti DOMu.

pre každý kanál a rýchlosť PTZ môže byť prispôsobená

5. OBSAH SYSTÉMU
KONTROLA MERANIA NA DIAĽKU
Plná kontrola merania na diaľku je možná z predného
panelu

alebo

cez

diaľkové

spojenie

a veľký

počet

protokolov rýchlosti DOMu je podporovaný. Protokoly môžu
byť nastavené jednotlivo pre každý kanál a rýchlosť
merania na diaľku môže byť prispôsobená rýchlosti DOMu.
ROZŠÍRENÁ PODPORA MONITORA
DVR má 3 hlavné výstupy na monitor (Kombinovaný, VGA
a S-Video), ktoré môžu byť použité naraz.
Podpora je tiež poskytnutá pre 4 bodové monitory a každý
výstup bodového monitora môže byť naprogramovaný
v nastaveniach DVR.
AKTUÁLNY DISPLEJ
DVR zobrazuje jedno alebo viacej obrázkov a tiež viacero
sekvenčných režimov.
(štandardný a definovaný užívateľom)
KONFIGURÁCIA ZÁLOHOVANIA
Všetky konfiguračné nastavenia na DVR môžu byť
vzdialene uložené na USB alebo do PC súboru.
Uložené dáta môžu byť potom natiahnuté do ďalších DVR
jednotiek, čo umožňuje rapídne rozmiestnenie, kde viac ako
jedno DVR je inštalované.
PODPORA EMAILU
DVR môže poslať mail daným užívateľom, aby ich
oboznámilo o udalosti ako je alarm, zaznamenanie pohybu,
zlyhanie hard drivu, atď.

6. PREHĽAD POVRCHU SYSTÉMU
6.1. PREDNÁ ČASŤ

4. ORGANIZÁCIA SYSTÉMU

CD-ROM SLOT
Zostávajúce CD-RW, DVD-RW alebo odstrániteľné HDD.
USB PORT
Port pre USB zariadenie, pre myšku a zálohovanie.
SIEŤ
Zapína celý systém.
DISPLEJ
Mení režim displeju medzi rozdelenou, a plnou obrazovkou.
VYHĽADÁVANIE
Vstup do režimu vyhľadávania
MENU
Vstup do konfiguračného menu systému.
NAVIGAČNÝ KĽÚČ
Používa sa pre navigáciu v menu alebo kontrolu PTZ.

6.2. ZADNÁ ČASŤ

6.3. DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

6.2.1 Video Vstup

Prípojka pre koaxiálny kábel z video zdrojov
do BNC videa v Spojkách.

6.2.2 Monitor Výstup
Prípojka AV monitora pre OSD hlavného systému.

6.2.3 Audio vstup/ výstup
Prípojka pre Mikrofón do vstupu

7. CHOD SYSTÉMU

a reproduktor do výstupu

7.1. REŽIM ROZDELENEJ OBRAZOVKY

6.2.3 Audio vstup/ výstup
Poskytuje RGB monitor výstup

6.2.4 Alarm vstup/ Relé/ RS-485
Alarm vstup: prípojka pre senzory
RELÉ: prípojka pre relé zariadenia pre
Alarm výstup
RS-485: prípojka PTZ kamery alebo
klávesnicu.

Dvojkliknite na myšku pre zmenu režimu medzi plnou
a rozdelenou obrazovkou

6.2.5 PS/2
Prípojka PS/2 typu myšky

7.2. REŽIM SEKVENCIE

6.2.6 SIEŤ
Prípojka pre RJ-45 lokálnu sieť a internet.

6.2.7 DC-12V
Prípojka pre sieťový napájač.

Kliknite na pravé tlačidlo na myške na aktuálnej obrazovke
a kliknite na SEQUENCE(sekvencia) menu.

7.3. DIGITÁLNY ZOOM

Tlačidlo PRESET môže byť použité pre pohyb do špeciálnej
pozície a SWING pre pohyb medzi dvoma pozíciami.

7.5. ODHLÁSENIE

Pre použitie digitálneho zoomu, zvoľte požadovaný kanál
a stačte tlačidlo ZOOM. Malé okienko sa objaví na spodku
obrazovky a hlavný displej zobrazí podiely zoomu.

7.4. Núdzové nahrávanie

ZAMKLUNIE: Zabraňuje stlačenie tlačidla na prednom
panely a na diaľkovom ovládači.
ODHLÁSENIE: Odchod z pripojenia Administrátora,
zabraňuje nepovolenému prístupu inej osoby do systému.

8. NASTAVENIE SYSTÉMU

Núdzové nahrávanie anuluje všetky standartné nastavenia
nahrávania, aby poskytlo neprerušené nahrávanie na
všetkých kanáloch.
Stlačte tlačidlo REC START. V pravo hore na displeji sa
ukáže červený stvorec s P, aby ste vedeli, že DVR je
v režime núdzového nahrávania. Stlačte tlačidlo REC STOP
a DVR sa vráti do normálneho režimu nahrávania.

7.5. PTZ
Stlačte pravé tlačidlo na myške na aktuálnej obrazovke
a kliknite SETUP(nastavenie) menu.
Stlačte tlačidlo SETUP(nastavenie) pre privolanie
prihlasovacej sa obrazovky.
Iba osoba s právami Administrátora može konfigurovať
DVR. Zadajte heslo (prednastavené: ‘1234’).

Kliknite pravé tlačidlo na myške na aktuálnej obrazovke
a kliknite na PTZ menu.

8.1. DISPLEJ
8.1.1. OSD

Panoráma, pohyb naklonenia, ZOOM, Fókus, Clona sú
kontrolované PTZ kontrolnou krabicou.

STAVOVÁ LIŠTA : Zapína a vypína lištu na spodku displeja.
NÁZOV KAMERY: Určuje či je zobrazený názov kamery.
IKONA UDALOSTI: Určuje či status nahrávania DVR je
Stlačte tlačidlo PRESET & SWING pre rozšírenú kontrolu

zobrazený v pravom hornom rohu na okne každého kanálu.

PTZ.

OKRAJE : Určuje, či je okraj okolo okna každého kanálu

v režime viacerých obrazoviek.
8.2.2 NASTAVENIE FARBY

DISPLEJ SENZORU POHYBU: Ak nastane falošné
rozoznanie pohybu, operátor môže použiť túto funkciu pre
určenie a napravenie problému v reálnom čase.
FARBA POHYBU: Farby, ktoré sú zobrazené keď je
spustený DISPLEJ SENZORU POHYBU.

8.1.2. MONITOR

Kliknite na COLOR SETUP(nastavenie farby) menu
a kliknite

na

hodnotu

menu

BRIGHTNESS(jas),

CONTRAST(kontrast), TINT (sfarbenie) a COLOR(farba)
menu.
Jas, kontrast, sfarbenie a farba môžu byť nastavené pre
každý kanál zvlášť. Označte, ktorý kanál chcet pozmeniť a
stlačte ENTER.
ZOTRVANIE

SEKVENCIE:

Čas

na

ktorý

je

každá

obrazovka zobrazená na displeji v režime sekvencie.

8.2.3 NASTAVENIE PTZ

REŽIM PREKRÝTIA ALARMOM: Keď zapnuté, alarm
spôsobí,

že

daný

kanál

zobrazí

plnú

obrazovku.

ZOTRVANIE PREKRYTIA ALARMOM: Určuje ako dlho je
zobrazená plná obrazovka po Alarme. Ak alarm naďalej
pokračuje prekrytá obrazovka je stále zobrazená.
REŽIM

PREKRÝTIA

POHYBOM:

Keď

zapnuté,

zaznamenanie pohybu spôsobí, že daný kanál zobrazí plnú
obrazovku
ZOTRVANIE PREKRYTIA POHYBOM: Určuje ako dlho je
zobrazená plná obrazovka po zaznamenaní pohybu. Ak
pohyb naďalej pokračuje prekrytá obrazovka je stále

Kliknite na PTZ SETUP (nastavenie PTZ) menu a kliknite

zobrazená.

na každú hodnotu na menu ADDRESS (adresa),

CIF PLAYBACK ROZMERY : Zobrazuje, aká veľkosť CIF

PROTOCOL(protokol) a BAUD RATE (baudová rýchlosť).

bude pri playbacku.

ADRESA: Osobitné ID pre PTZ zariadenie.
PROTOKOL: Protocol PTZ zariadenia.
BAUDOVÁ RÝCHLOSŤ: Baudová rýchlosť PTZ zariadenia.

8.2. DISPLEJ
8.2.1 NÁZOV KAMERY

8.2.4 SENZOR POHYBU
Kliknite na MOTION SENSOR(senzor pohybu) menu
a kliknite na hodnotu SENSITIVITY (citlivosť) menu.
CITLIVOSŤ : Medzi 1 (najnižšia) a 10 (najvýššia). Určuje
stupeň pohybu vyžadovaného pred tým ako sa aktivuje
nahrávanie

Kliknite na menu CAMERA TITLE(názov kamery) a kliknite
na menu ON/OFF na COVERT(chránené) menu.
Kliknite na CAM No(číslo kamery) na menu TITLE(názov)
a zmeňte názov kamery.
SKRYTIE: Keď zapnuté, obraz z kamery nie je zobrazený,
ale naďalej sa nahráva.

NASTAVENIE OBLASTI : Vybranie tejto možnosti povoľuje

NÁZOV: Pre každú kameru, názov s max. 11 znakmi môže

operátorovi definovať oblasť na obrazovke, kde má byť

byť nastavený použitím klávesnice.

monitorované zaznamenanie pohybu.

8.3. ZVUK
8.3.1 AUDIO

DÁTUM A ČAS: Povoľuje operátorovi nastaviť alebo
pozmeniť aktuálny dátum a čas.
FORMÁT DÁTUMU: Určuje ako je zobrazený dátum.
FORMÁT ČASU: Určuje ako je zobrazený čas.
NASTAVENIA SIEŤOVÉHO ČASOVÉHO SERVERU: Ak
DVR je pripojené na internet, čas a dátum môžu byť presne
nastavené, keď si vyberiete funkciu SYNC a stlačíte
ENTER.

Kliknite na SOUND(zvuk) menu.
Kliknite na AUDIO menu a kliknite na ON/OFF menu.
AKTUÁLNE AUDIO : Keď nastavené na ON, vyberte audio
kanál, ktorý chcete monitorovať na AUDIO VÝSTUP.
MONITOROVACÍ KANÁL AUDIA : špecifikujte, ktorý zo 4
AUDIO VÝSTUPOV je navedený do AUDIO VÝSTUPU.
SIEŤ TX : Keď nastavené na ON, aktuálne a prehrávané

NASTAVENIE ČASOVEJ ZÓNY: malo by byť nastavené
podľa regiónu, kde sa DVR používa.
D.S.T. : Keď nastavené na ON, DVR automaticky posunie
čas o hodinu keď je to potrebné na jar a na jeseň.
8.4.2. SIEŤ

audio je prenášané do diaľkového spojenia PC.
SIEŤ AUDIO RX : Keď nastavené na ON, povoľuje
diaľkovému spojeniu PC posielať audio spať do DVR.

8.3.2 BZUČIAK

Kliknite na NETWORK(sieť) menu a kliknite na ON/OFF
menu.
DHCP

:

Keď

aktivované,

DVR

obdrží

IP

adresu,

automatický na DHCP server alebo router.
DDNS : Keď aktivované, DVR môže byť dostupné cez
Dynamický DNS server.
Kliknite na BUZZER(bzučiak) menu a kliknite na ON/OFF

Bežne používané, keď internetové spojenie nemá stálu IP

menu.

adresu.

KLÁVESNICA: Keď nastavené na ON, každé stlačenie
tlačidla na prednom panely je potvrdené pípnutím.

WEB SERVIS : Keď aktivované, povoľuje diaľkové spojenie

DIAĽKOVÉ IR: Keď nastavené na ON, každý príkaz prijatý

použitím web browsera.

cez diaľkové IR je potvrdené pípnutím.
IP ADRESA : Ak DHCP nie je používané, IP adresa môže
byť manuálne nastavená.

8.4. SYSTÉM
8.4.1. DÁTA/ČAS

BRÁNA: Ak DHCP nie je používané, IP adresa brány môže
byť manuálne nastavená.
SUBNET MASK: Ak DHCP nie je používané, subnet mask
môže byť manuálne nastavené.
1. DNS SERVER : Ak DHCP nie je používané, prvý DNS
server môže byť manuálne nastavený.
2ND DNS SERVER : Ak DHCP nie je používané, druhý
DNS server môže byť manuálne nastavený.

Kliknite na SYSTEM(systém) menu.

DDNS SERVER : Ak DDNS je aktivované, host DDNS

Kliknite na DATE / TIME (dátum/čas) menu a kliknite na

server je tu špecifikovaný.

ON/OFF menu.

NET CLIENT PORT : Číslo portu, ktorý DVR používa na

8.4.5 RIADENIE SYSTÉMU

podporu diaľkového spojenia pre užívateľský softvér.
WEB SERVER PORT : Číslo portu, ktorý DVR používa pre
podporu diaľkového spojenia cez internet.
MAX. TX RÝCHLOSŤ : Určuje maximálnu šírku pásma,
ktorú DVR používa počas diaľkového spojenia.
8.4.3. MAIL
Kliknite na SYSTEM MANAGEMENT(riadenie systému)
menu.
Kliknite

na

PRESS

menu

pre

FW

UPGRADES

(aktualizáciu), FACTORY SETTINGS(fabrické nastavenia)
a SYSTEM DATA(dáta systému).
Stlačte tlačidlo PRESS na SYSTEM INFORMATION
(informačnej časti) systému.
IP ADRESA: Ukazuje buď manuálne nastavenú IP adresu v
nastavení SIEŤE alebo IP adresu pridelenú DHCP
Kliknite na MAIL menu a kliknite na ON/OFF menu.

serverom ak je aktivovaný.
MAC ADRESA: Ukazuje MAC (Media Access Control -

ŠTANDARDNÝ SERVER: Používa štandardný mail server

vstupná kontrola média) adresu DVR. Je unikátna – žiadne

pre posielanie oznámení cez email.

iné sieťové zariadenie nemá túto MAC adresu.
KAPACITA DISKU: Prvá hodnota ukazuje už nahrané

SERVER: SMTP odchádzajúci email server, ktorý by mal

množstvo na hard drive, druhá hodnota ukazuje

byť použitý pre posielanie oznámení cez email.

nainštalované množstvo kapacity na hard drive.

PORT: Číslo portu pre odchádzajúci email.

F/W verzia: Ukazuje firmvér verziu DVR.
H/W verzia: Ukazuje hardvér verziu DVR.

BEZPEČNOSŤ: Nastavte na OFF ak SERVER nevyžaduje

TYP VIDEO SIGNÁLU: DVR automaticky prepína medzi

užívateľské meno a heslo pre pripojenia.

PAL a NTSC, čo záleží od vstupu kanálu 1pri štarte
systému.

UŽÍVATEĽ: Zadajte užívateľské meno pre identifikáciu DVR

MENO SYSTÉMU: Meno systému má maximálne 10

v emailoch.

znakov. Používa sa to, aby sa dali identifikovať oznámenia
cez email.

HESLO: Ak SECURITY (bezpečnosť) je nastavená na ON,

F/W AKTUALIZÁCIA: Firmvér aktualizácie sú vydávané

zadajte tu heslo.

periodicky pre zlepšenie chodu systému a pridanie extra

TEST E-MAIL: Pošlite test email registrovaným užívateľom.

funkcií. Operátor môže aktualizovať systém cez USB.
FABRICKÉ NASTAVENIA: Ak nastavenia boli zmenené

8.4.4 UŽIVATEĽSKÉ RIADENIE

a spôsobilo to nepravidelné správanie systému, môžete
natiahnuť fabrické nastavenia.
DÁTA SYSTÉMU: Nastavenia systému môžu byť uložené
na USB. Nastavenia môžu byť potom natiahnuté v prípade
náhodného natiahnutia fabrických nastavení., alebo môžu
byť presunuté do ďalšieho DVR ak existuje viacej jednotiek
v inštalácií s rovnakými nastaveniami. Všetky informácie sú
uložené, okrem nastavenia siete a mena systému.
8.4.6 KONTROLA ZARIADENIA

Kliknite

na

USER

MANAGEMENT

(užívateľský

manažment) menu a dvoj kliknite na ADMIN v GROUP
(skupina) menu.
Štandardne, DVR je konfigurované s užívateľským ID
ADMIN, patriacim do skupiny ADMIN a s heslom 1234.
Tak ako možnosť pridanie nových užívateľov, existuje aj
možnosť zmenenia existujúcich užívateľov.
Pre zmenu užívateľských údajov, zvýraznite užívateľa
zeleným kurzorom a potom dvoj kliknite.

Kliknite na CONTROL DEVICE(kontrola zariadenia) menu.
A vyberte SYSTEM ID(ID systému), PTZ Protocol(PTZ

protokol) a camera BAUD RATE (baudová rýchlosť kamery).

8.5.3 ALARM VÝSTUP

Toto umožní možnosť kontroly maximálne 254 DVR z jednej
klávesnice.
ID SYSTÉMU: Ak viac ako jedno DVR je pripojené na
rovnaký RS485 BUS, každé z nich musí mať unikátne ID.
Poznámka: Ak je použité viac ako jedno DVR na kope,
každé DVR musí mať unikátne ID pre kontrolu cez diaľkový
ovládač.
PROTOKOL : Musí nastavený kontrolou zariadenia.
BAUDOVÁ

RÝCHLOSŤ:

Musí

byť

nastavená

podľa
Kliknite

baudovej rýchlosti PTZ kontroly.

na

ALARM

OUTPUT(alarm

výstup)

menu

a kliknite na každú hodnotu.
CHOD: Vybraný vstup alarmu môže byť spustený alebo

8.5 UDALOSŤ/SENZOR

blokovaný.

8.5.1 HDD UDALOSŤ

REŽIM: Môže byť buď TRANSPARENT(priesvitný - výstup
je

aktívny

iba

keď

sú

spustené

kritéria)

alebo

LATCHED (západkové – výstup je aktívny na určitú dobu po
spustení).
TRVANIE: Doba, ako dlho ostane výstup aktívny po
spustení v západkovom režime.
TYP : Môže byť nastavený na High (vysoký - 0V do +5V,
keď aktivovaný) alebo low (nízky - +5V to 0V keď
aktivovaný).
HDD UDALOSŤ: Určuje či udalosť hard drivu spustila alarm.
Nastavenie akcie
Kliknite na EVENT / SENSOR(udalosť/senzor) menu.

ALARM : Určuje či vstup alarmu spustí alarm výstup.

Kliknite na HDD EVENT(udalosť na HDD) menu a kliknite

STRATA VIDEA: Určuje či strata videa na hociktorom video

na

kanály spustí alarm výstup.

hodnoty

DRIVE,

SMART

ALARM

a

CHECK

INTERVAL(kontrola intervalu).

POHYB: Určuje či zaznamenanie pohybu na hociktorom

DVR môže monitorovať hard drivy a zistiť problémy, ktoré

z vybraných video kanálov spustí alarm výstup.

môžu vznikať.
UDALOSŤ KRACH DISKU: Spustí alarm, keď DISK

8.5.4 BZUČIAK VÝSTUP

prestane nahrávať dáta.
UDALOSŤ PLNÝ DISK: Spustí alarm, keď je disk plný
a nemôže ďalej nahrávať dáta.
SMART ALARM : Povoľuje SMART monitorovanie disku.
KONTROLA

INTERVALU: Môže byť nastavená, ako je

požadované.
8.5.2 ALARM VSTUP

Kliknite na BUZZER OUTPUT(bzučiak výstup) menu
a kliknite na každú hodnotu.
CHOD: Vnútorný bzučiak môže byť aktivovaný alebo
blokovaný.
REŽIM: Môže byť buď TRANSPARENT (priesvitný- bzučiak
znie iba keď sú spustené kritéria) alebo LATCHED
(západkové- bzučiak znie na vopred určenú dobu po
spustení).
Kliknite na ALARM INPUT(alarm vstup) menu a kliknite na

TRVANIE: Doba, ako dlho znie bzučiak po spustení

hodnotu OPERATION(chod) a TYPE(typ).

v západkovom režime.

Určuje správanie sa každého z vstupov alarmu.

HDD UDALOSŤ: Určuje či udalosť hard drivu spustila

CHOD: Alarm vstupy môžu byť spustené alebo blokované.

bzučiak.

TYP: Alarm vstupy môžu byť nastavené ako normálne
otvorené, alebo normálne zatvorené.

Nastavenie akcie
ALARM : Určuje či vstup alarmu spustí bzučiak.
STRATA VIDEA: Určuje či strata videa na hociktorom video
kanály spustí bzučiak.
POHYB: Určuje či zaznamenanie pohybu na hociktorom

z vybraných video kanálov spustí bzučiak.
8.5.5. NOTIFIKÁCIA E-MAILOM.

Kliknite na RECORD SETUP (nastavenie nahrávania)
menu.
Vyberte si SIMPLE(jednoduché) z RECORDING TYPE (typ
Kliknite na EMAIL NOTIFICATION (notifikácia emailom)

nahrávania).

menu a kliknite na každú hodnotu.

SIMPLE

Určuje správanie sa a akcie ktoré budú poslané emailom

nastavenie nahrávania pre všetky kamery.

(jednoduché)

nahrávanie

poskytuje

rovnaké

vzdialenému užívateľovi.
REŽIM ROZVRHU: Buď DAILY (denne – jeden rozvrh
Nastavenie správania

bude použitý každý deň v týždni) alebo WEEKLY (týždenne

NOTIFIKÁCIA: Email notifikácia môže byť zapnutá alebo

– každý deň v týždni má svoj rozvrh).

vypnutá.

NAHRÁVACÍ ČAS PRED UDALOSŤOU: Keď DVR nie je

HDD UDALOSŤ: Určuje či HDD udalosť zašle email.

v režime priebežného nahrávania, toto nastavenie určuje

UDALOSŤ NASTAVENIA: Určuje či udalosť nastavenie

množstvo nahrávok, ktoré je vždy nahrané predtým ako

zašle email.

nastane udalosť (zaznamenanie pohybu, alarm vstup, atď.)

UDALOSŤ

REŠTARTOVANIA:

Určuje

či

udalosť

reštartovania zašle email.

NAHRÁVACÍ ČAS PO UDALOSTI: Keď DVR nie je
v režime priebežného nahrávania, toto nastavenie určuje
množstvo nahrávok, ktoré je vždy nahrané potom ako

Nastavenie akcie

nastane udalosť (zaznamenanie pohybu, alarm vstup, atď.)

ALARM : Určuje či vstup alarmu zašle email.
STRATA VIDEA: Určuje či strata videa na hociktorom video
kanály zašle email.
POHYB: Určuje či zaznamenanie pohybu na hociktorom
z vybraných video kanálov zašle email.
8.6 RIADENIE DISKU

Nastavenie recording quality (kvalita nahrávania), record
size (veľkosť nahrávania) a FPS property (FPS vlastnosti).
Iba jeden typ nahrávania pre jednoduché nahrávanie.

9.2 ROZŠÍRENÉ NAHRÁVANIE

Kliknite na DISK MANAGEMENT(riadenie disku) menu.
PREPÍSANIE/ MANUÁLNE PREPÍSANIE: Keď zapnuté,
DVR začne prepisovať skôr nahrané nahrávky, keď je už
disk plný. V tomto prípade, percento použitého miesta na
hard disku na aktuálnom displeji bude vždy 99%. Keď
vypnuté, DVR prestane nahrávať keď je už disk plný.
FORMÁT: Ak je to nutné, všetky nahrávky môžu byť
vymazané z DVR použitím tejto funkcie.
KONTROLA DISKU: Kontroluje HDD disk kvôli chybám.
Kliknite na tabulátor SETTING (nastavenie).
Označte a presuňte myškou na časovú čiaru.

9. NASTAVENIE NAHRÁVANIA
9.1 JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE

Nastavte size(veľkosť), fps, quality(kvalita), audio a alarm
na každej kamere.
Kliknite na tabulátor ACTIVATION (aktivácia)
Presuňte priestor pre nastavenie a vyberte typ nahrávania.

Viac výberov povolených pre typ nahrávania (CONTINOUS (p
riebežné),MOTION(pohyb), ALARM).

9.3 MANUÁLNE NAHRÁVANIE

Kliknite na SEARCH BY EVENT (vyhľadávanie podľa
udalosti) menu a každú hodnotu pre dotaz.
Kliknite na START menu.
Dvoj kliknite na udalosť v zozname.
Teraz systém vstúpi do režimu prehrávania.

Nastavte konfiguráciu nahrávania pre Panic Recording
(núdzové nahrávanie).
Počas režimu núdzového nahrávania, DVR anuluje všetky

11. ARCHÍV

ostatné nastavenia a nahráva priebežne na všetkých
kanáloch podľa nastavenie tu.

10. VYHĽADÁVANIA
10. 1. PODĽA ČASU

Kliknite pravých tlačidlo na myške na aktuálny displej
a kliknite na SEARCH (vyhľadávanie) menu.
Kliknite na dátum, ktorý užívateľ chce.
Posúvajte časovú lištu ľavým tlačidlom na myške.
Kliknite na PLAY (hrať) menu.
Kliknite pravých tlačidlo na myške na aktuálny displej
a kliknite na ARCHIVING (archivovanie) menu.
Vyber čas a dátum a potom stlač tlačidlo PREVIEW
(prezeranie).
Okno s informáciami o zálohovaní sa objaví
.
Stlačte tlačidlo PLAY (prehrať) pre skontrolovanie dát
s režimom prehrávanie.
Riaďte režim prehrávania kontrolnou krabicou.
Stlačte ok pre pokračovanie zálohovania na externé
zariadenie.
Vložte názov pre zálohovaný súbor a vyberte si zariadenie
a stlačte štart.

10. 2. PODĽA UDALOSTI

12. DIAĽKOVÉ PRÍKAZY
12.1. INSTALLATION
Vložte CD dodané s DVR do vášho PC. Inštalačný proces
sa

začne

automaticky

a displej

zobrazí

nasledovnú

obrazovku.
Kliknite na ‘Next>’ (ďalej) pre pokračovanie.

Pre začatie používania tohto softvéru dvoj kliknite na
inkonku na pracovnej doske alebo kliknite:
Start – Programs –RemoteAgent – DVR – RemoteAgent.
Hlavné okno softvéru sa zobrazí.

12.2. ORGANIZÁCIA SOFTVÉRU
Kliknite ‘Next>’(ďalej) pre začatie inštalácie.

Softvér pre diaľkové príkazy pre DVR je nainštalovaný.

VÝBER KAMERY: Indikuje číslo pripojenej kamery & vyberte si
číslo kamery, ak chcete vidieť obraz.
STAV: Ukazuje pripojené DVR.
ALARM : kontrola výstupu alarmu/ SPÄTNÝ DOPYT: komunikuje
medzi DVR a diaľkovým klientom. / AUDIO: počúvanie aktuálneho
audia (ON/OFF).
VYHĽADÁVANIE: Vstupuje do režimu vyhľadávania na prehratie
obrázkov. / NASTAVENIE: vstupuje do softvéru pre zmenu alebo
kontrolu nastavení. / NASTAVENIE DVR: vstupuje do pripojeného
DVR pre zmenu alebo kontrolu nastavení.
VÝSUVNÝ ZOZNAM : Vyberte si skupinu na pripojenie.

Konečná inštalačná obrazovka, ktorá potvrdzuje úspešnú
inštaláciu je zobrazená.
Dve ikonky sú vytvorené na pracovnej ploche PC.
‘Remote Agent’ je hlavný softvér.
‘BackupPlayer’ je softvér na prezeranie archivovaných
nahrávok z DVR.

PRIPOJENIE: Pripojenie k DVR. / ODPOJENIE: Odpojenie od
DVR.
DISPLEJ: Zmena rozdelenej obrazovky na 1,4,9 alebo 16.
SEKVENCIA: Automatická zmena na aktuálnu obrazovku.
MANUÁLNY SPÍNAČ: Zmena na aktuálnu obrazovku manuálne
stlačením myšky. / PLNÁ OBRAZOVKA: Zmena na plnú obrazovku.
ULOŽIŤ DO AVI: Uloženie práve zobrazeného obrazu do AVI
súboru./ PREHLIADAČ UDALOSTÍ: Ukážka súčasnej udalosti na
DVR a vyhľadanie obrázku.

PTZ KONTROLA: Kontrola
naklonenie/ zoom) kamery.

PAN/TILT/ZOOM

(panoráma/

zvýraznenie a potom zadajte nasledujúce informácie do
okna ‘DVR Information’.

12.3. NASTAVENIE SPOJENIA

Meno: Hocijaké meno, ktoré ľahko identifikuje DVR.
Meno IP / Domény: IP alebo DDNS adresa DVR.
Port: Sieťový port DVR.
Užívateľské ID: Platné užívateľské ID už nastavené v DVR.
Heslo: Heslo pridelené užívateľskému ID.

DVR diaľkový softvér môže byť nastavený s hocijakým
množstvom skupín pripojenia.
Každá skupina pripojenia môže mať maximálne 4 DVR.
Pre vytvorenie skupiny, kliknite na tlačidlo SETUP
(nastavenie) a zobrazí sa Lokálne obrazovka nastavenia.
V okne ‘Group’ (skupina) na ľavo, kliknite pravým tlačidlo na
myške na ‘Site’ (stanovisko) a vyberte ‘Add Group’ (pridať

V okne ‘Camera Assignment’ (pridelenie kamery), špecifické

skupinu).

kanále DVR môžu byť pridelené pre zobrazenie kanálov pre
diaľkového užívateľa.
Použitím výsuvného zoznamu pod DVR, vyberte, ktoré
kanále sú zobrazené a v akej pozícií. Pre ignorovanie
daných kanálov nechajte vo výsuvnom liste ‘x’
V tomto prípade, iba kanály 1-4 z vybraných na DVR budú
zobrazené.
Poznámka: iba jedna inštancia každého kanálu môže
byť zvolená.

Zadajte meno pre ľahšiu identifikáciu skupiny pripojenia
a kliknite na OK.

Pre skompletizovanie údajov pre zvolené DVR:
-Označte, ktoré vyskytnuté udalosti zašle DVR do
systémového logu diaľkového užívateľa.
-Označte ‘Audio out’ (audio výstup) pre aktivovanie alebo
blokovanie funkcie spätný dopyt.
-Označte ‘Alarm out’(alarm výstup) pre aktivovanie
spúšťacej funkcie diaľkového alarmu.
-V ‘Monitoring audio’(monitorovanie audia) vyberte, ktoré
Nová skupina je vytvorená.

DVR audio vstup je prenášané do softvéru diaľkového
užívateľa počas aktuálneho displeja.
-V ‘Connection retries’ (opakované spojenie) vyberte počet
opakovaných pokusov spojenia s diaľkovým užívateľom,
predtým ako oznámi chybu v spojení.
Nakoniec, kliknite ADD(pridať) pre uloženie údajov.

Detaily pre maximálne 4 DVR môžu byť pridané do skupiny
‘OFFICE’ (kancelária). Kliknite na ‘OFFICE’ pre jej

12.5 DIAĽKOVÉ VYHĽADÁVANIE

Ak chcete pridať zvyšné 4 DVR, jednoducho len zopakujte
kroky opísané na predchádzajúcej strane. Pre vytvorenie
ďalších skupín spojenia , tiež len zopakujte kroky na
predchádzajúcej strane.
Počas chodu, iba jedna skupina môže byť pripojená.
Napríklad ‘OFFICE’ (kancelária) musí byť odpojená pred
tým ako sa pripojí ‘Head Office’ (centrála).

12.4. KONFIGURÁCIA SOFTVÉRU
AKTUÁLNE: Vracia do aktuálneho režimu. /NASTAVENIE: vstup
do softvéru užívateľa pre zmenu alebo kontrolu nastavení. /
NASTAVENIE DVR: vstup do pripojeného DVR pre zmenu
a kontrolu nastavení.
ROZDELENÁ OBRAZOVKA: Zmeňte rozdelenú obrazovku na
1,4,9 alebo 16.
ZÁLOHOVANIE: Umožnuje zálohovať podľa kanálu vrátane audia.
FOTOGRAFIA Z VIDEA: Umožňuje uložiť aktuálny obraz.
PREHLIADAČ LOGU: Umožňuje vidieť všetky nahraté logy.
ZAPNUTIE ZÁLOHOVÉHO PREHRÁVAČA: Zapína zálohový
prehrávač.
TLAČ: Umožňuje vytlačiť aktuálny obraz.
PREHLIADAČ UDALOSTÍ: Umožňuje vidieť všetky udalosti.
VÝBER KAMERY: Umožňuje vybrať kameru.
RÝCHLE VYHĽADÁVANIE: Pre rýchle prehratie, zadajte dátum
a čas.

Kliknite na tabulátor ‘Configuration’ (konfigurácia) pre

KONTROLA VYHĽADÁVANIA: Umožňuje kontrolu funkcie
vyhľadávania.

nastavenie rôznych možností programu diaľkového
užívateľa.
Video OSD
Zobrazí alebo nezobrazí informácie pre každé pripojené

VYHĽADÁVACIA LIŠTA: Zobrazuje status nahrávania.

12.6 RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

DVR.
Video výstup
Pre najlepšie výsledky, ponechajte štandardne nastavené
na ‘Video Renderer’. Overlay mixer a GDI sú poskytnuté iba
pre spätnú kompatibilitu so staršími PC.
Režim Videa
Určuje sekvenčný čas medzi každým kanálom, keď
v režime sekvencie. Taktiež, určuje čas zobrazenia plnej
obrazovky keď je spustený alarm na DVR.
Displej Videa
Pre najlepšie výsledky, ponechajte vybraté ‘Quality
improve’(zlepšenie kvality).
Adresár pre uloženie
Určite miesto, kde sa budú ukladať všetky AVI súbory
a obrázky na lokálnom PC.

Kliknite na tlačidlo SEARCH(vyhľadávanie) na aktuálnej
obrazovke pre zapnutie režimu vyhľadávania.
TIMELINE(časový riadok) na spodku displeja ukazuje
grafický prehľad nahrávky pre daný deň. Biele bloky
indikujú nahrávku pre daný časový diel, kým modré bloky
indikujú žiadnu nahrávku.

12.8 FOTOGRAFIA Z VIDEA
Vyberte daný dátum, výberom a potom zmenou dátumu
použitím šípok hore a dole.
Keď zvolíte rôzne dátumy, ČASOVÝ RIADOK sa mení
a ukazuje status nahrávok pre zvolený dátum.

Počas prehrávania, fotografia z videa môže byť uložený
Použite myšku a premiestnite kurzor na požadovaný čas.

na lokálny hard drive kliknutím na tlačidlo

Presný čas je zobrazený pod dátumom.

SNAPSHOT(momentka).
Špecifikujte lokalitu súboru, názov súboru a vyberte BMP

Kliknite pre spustenie prehrávania

alebo JPG formát. Kliknite na ‘Save’ (uložiť).

zvoleného dátumu a času.

Momentka je uložená rovnako ako je zobrazená aktuálna
obrazovka, napríklad štvoritá obrazovka a jednoduchá

Pre voľbu opačného prehrávania,
kliknite na

. Použite + a – pre

zrýchlenie alebo spomalenie prehrávania.
Kliknite na

obrazovka, atď.

12.9 PREHLIADAČ LOGU

pre zastavenie prehrávania a zvoľte iný

čas/ dátum ak potrebujete.

12.7 ARCHIVOVANIE

Keď chcete vyhľadať udalosť a prehrať nahrávku, kliknite
na tlačidlo EVENT SEARCH (vyhľadať udalosť).
Vyberte čas štartu a konca. Vyberte, ktoré udalosti
vyhľadávať a stlačte ‘Search’(vyhľadať).
Log udalostí pre vybraný časový úsek je zobrazený.
Vyberte udalosť a kliknite na ‘Go to timeline’(prejsť na
časovú čiara a potom kliknite na OK .
Kliknite na
Nahrávky na DVR môžu byť archivované na hard drive
lokálneho PC.
Kliknite na tlačidlo ARCHIVE(archivovanie) a zobrazí sa
obrazovka archivovania.
Zvoľte čas začiatku a konca, kanál, ktorý chcete archivovať
a či archivovať aj audio.
Ak zvolíte ‘Select All’ (výber všetkého), označia sa všetky
kanále (vrátane audia) pre archivovanie.
Kliknite na OK a začne sa archivovanie dát na hard drive
na PC.

a času.

a začne sa prehrávanie od zvoleného dátumu

12.10 PODPORNÝ PREHRÁVAČ

Pre prezeranie archívu zálohovaných z DVR, dvoj kliknite
na súbor prehrávača.
Kliknite na

pre výber archivovaných súborov na

prehratie.

12.13 SYSTÉM PRE DIAĽKOVÉ NASTAVENIE
12.13. 1 NASTAVENIE NAHRÁVANIA

Prehrávanie archivovaných súborov sa začne.
Kontrolka pod displejom môže byť použitá na nastavenie
smeru a rýchlosti prehrávania.

12.11 TLAČ

Kliknite na tlačidlo SETUP (nastavenia), zadajte správne
heslo pre užívateľa ADMIN a kliknite na OK

Počas, prehrávania, fotografia z videa môže byť vytlačená
na lokálnom PC, kliknutím na tlačidlo PRINT(tlač).
Vytlačený obrázok je rovnaký ako aktuálna obrazovka
napríklad štvoritá obrazovka a jednoduchá obrazovka, atď.

12.12 PREHLIADAČ UDALOSTÍ
Počas prehrávania, každá zistená aktuálna udalosť na DVR
je zaslaná do logu udalosti diaľkového užívateľa. Pre
zobrazenie, kliknite na tlačidlo CURRENT EVENT LOG
(aktuálny log udalostí).

• Chody nahrávania
Schedule Mode (Režim rozvrhu): Vyberte týždenne alebo
denne.
Pre Event Recording Time (čas nahrávania pred
udalosťou): Nahráva pred tým ako sa udalosť stane (0 ~ 5
Sekúnd).

Post Event Recording Time (čas nahrávania po udalosti)

Monitorovací kanál audia: Výber kanálu pre aktuálne audio.

: Nahráva po tom ako sa udalosť stane(5 ~ 180 Sekúnd)

Sieť Audio TX : Výber audio presunu.
Sieť Audio RX : Výber audio prijímania.

• Rozvrh nahrávanie Alarmu
Kliknite na tlačidlo SET(nastavenie).

12.13.4 NASTAVENIE UDALOSTI/ SENZORU

Nastavte veľkosť, stupňa nahrávania, kvality a audia.
• Rozvrh nahrávania Priebežného/ spusteného
pohybom
Kliknite na tlačidlo SET(nastavenie).
Nastavte veľkosť, stupňa nahrávania, kvality a audia.

12.13.2 NASTAVENIE KAMERY

• HDD Udalosť
Bystrý Alarm: On/Off.
Čas výzvy: Čas kontroly HDD.
• Notifikácia e-mailom
Kontrola notifikácie emailom. (Alarm, Strata Videa, Pohyb)
Udalosť Disku: Výber notifikácie emailom On alebo Off pre
zasielanie emailov, keď sa stane nejaká udalosť na HDD.
Notifikácia: Výber On alebo Off pre použitie tejto funkcie.
• Alarm Vstup
• Kryt / Názov

Nastavenie spojenia a typy alarmu pre každý kanál.

Kryt kamery a zmena názvu kamery.

(Aktivovaný /Blokovaný, Normálne otvorený / Normálne

(Funkcia krytu On/Off, Názov kamery).

zatvorený)

• Farba

• Alarm Výstup

Nastavenie Jas, Kontrast, Sfarbenie a Farbu.

Kontrola udalosti Alarm výstup. (Alarm, Strata videa, Pohyb)

• PTZ

Udalosť Disku: Výber notifikácie emailom On alebo Off, keď

Nastavenie adresy, protokolu, baudovej rýchlosti PTZ

sa stane nejaká udalosť na HDD.

Kamery a vlastnosti pre detailné nastavenie.

Chod: Výber použitia alebo nepoužitia relé spojenia so

• Oblasť pohybu

senzorom Alarmu.

Nastavenie citlivosti a oblasti pohybu.

Režim: Výber účinných relé. (Západkové/Priesvitné)
Typ: Výber typu relé. (Normálne otvorené / Normálne

12.13.3 NASTAVENIE ZVUKU

zatvorené)
Trvanie: Nastavenie času trvania účinných relé. (5 sekúnd
do 5 minút alebo až do zadania kľúča)
• Bzučiak výstup
Kontrola udalosti bzučiaka. (Alarm, Strata videa, Pohyb):
Výber bzučiak On alebo Off pre znenie bzučiaka.
Trvanie: Nastavenie času trvania bzučiaka. (5 sekúnd do 5
minút alebo až do zadania kľúča)
Udalosť disku: Výber bzučiaka On/ OFF pre znenie
bzučiaka, keď sa stane nejaká udalosť na HDD.
Klávesnica: Výber znenia bzučiaka On alebo Off, keď je
zadaný kľúč.
Diaľková kontrola : Výber znenia bzučiaka On alebo Off ,
keď vstup z diaľkovej kontroly.

• Nastavenie aktuálneho audia
Aktuálne audio: On/Off.

12.13.5 NASTAVENIE SYSTÉMU

Zadajte štandardný Port (6100) a správne užívateľské
ID(ADMIN) a Heslo(1234).
Potom nastavte Camera Assignment(priradenie kamery)
ako na obrázku dole.
• Informácie o systéme

Kliknite tlačidlo MODIFY(zmeniť) a tlačidlo OK.

Kontrola informácií v DVR systéme.
• SMTP
Zadajte meno SMTP serveru a užívateľské ID a heslo pre
používanie notifikácie emailom.
• Užívatelia
Pridanie alebo vymazanie užívateľov.
• Rýchlosť siete
Výber rýchlosti siete.
• Prepísanie Disku
Vyberte On & Off pre použitie prepísania disku.
• Limit nahrávacieho času
Výber doby nahrávania.

13. PRIPOJENIE NA WEB.

Kliknite na tlačidlo CONNECTION(pripojenie).

Zadajte IP Adresu alebo URL DVR do riadku pre adresu
v Internet Explorer.
Ak užívateľ používa DDNS, zadajte URL ako je nižšie.

http://00115f349021.dvrlink.net
Potom sa zobrazí dialóg, ktorý potvrdí načítanie ActiveX
control.
Prosím kliknite na tlačidlo CONFIRM(potvrdiť) alebo
CONTINUE(pokračovať).

