
HEVR 824, 1648
Digitálny 8 / 16-kanálový triplexný 
videorekordér s video web serverom

INTELLIX

Kombinovany digitálny 8 / 16-kanálový triplexný videorekordér 

Návod na in taláciu, programovanie a prevádzku
Simultánny preklad anglickej verzie návodu
Predtým ne  prístroj uvediete do prevádzky, nájdite si pár minút asu a pozorne si pre ítajte tento 
návod na pou itie. Obsahuje dôle ité informácie o pou ívaní prístroja. Návod starostlivo uschovajte 

pre prípadného al ieho u ívate a.



DÔLEDÔLEŽŽITITÉÉ BEZPEBEZPEČČNOSTNNOSTNÉÉ POKYNYPOKYNY

1. Prečítajte si tieto informácie.

2. Uschovajte tieto informácie.

3. Všímajte si všetky výstrahy.

4. Nasledujte všetky pokyny.

5. Nepoužívajte tento prístroj blízko vody.

6. Čistite iba suchou handrou.

7. Nezablokujte žiadny z ventilačných otvorov. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

8. Neumiestňujte blízko tepelného zdroja, ako je radiátor, pece, ...

9. Nezmarte bezpečnostný účel polarizovaného alebo uzemňovacieho typu zásuvky. 
Polarizovaná zásuvka má dva kolíky, jeden širší ako druhý.

Uzemňovací typ zásuvky má dva kolíky a jeden uzemňovací otvor.

Širší kolík alebo uzemňovací otvor poskytuje vašu bezpečnosť.

Ak dodaná zásuvka nevyhovuje vašej zástrčke na stene, poraďte sa s 
elektrikárom o výmene nemodernej zástrčky na stene.  

10. Ochráňte prívodný kábel pred tým, aby sa po ňom chodilo alebo zabráňte ťahaniu, hlavne 
pri zásuvke v stene, pri elektrickej zásuvke a na mieste, kde vychádza zo zariadenia.  

11. Používajte iba doplnky doporučené výrobcom.

12. Používajte iba vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolík špecifikovaný výrobcom, alebo 
predaný so zariadením.

Ak používate vozík, dbajte na bezpečnosť pri presúvaní.

13. Odpojte toto zariadenie od napájania počas búrky alebo keď sa nepoužíva dlhodobo.

14. Obráťte sa na kvalifikovaného odborníka so servisom. Servis je potrebný, keď bolo 
zariadenie nejako zničené: zničený prívodný kábel alebo zástrčka, rozliata voda alebo 
predmet padnutý na zariadenie, zariadenie zmokne, alebo zvlhne, zariadenie nefunguje 
správne alebo spadlo.

15. Toto zariadenie je pre vnútorné používanie a všetky komunikačné vedenia sú limitované na 
použitie vnútri budovy.

16. Zásuvka na stene by mala byť blízko zariadenia a ľahko dostupná.

17. UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK BATÉRIA JE VYMENENÁ ZA NESPRÁVNY TYP.

ZBAVTE SA POUŽITÝCH BATERIEK PODĽA POKYNOV.

# Maximálna teplota chodu: 40°C

# Podmienky USB záťaže: USP Porty (5 Vdc, Max. 500mA)
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PRED PRED ININŠŠTALTALÁÁCIOUCIOU

● Inštalácia by mala byť vykonávaná len kvalifikovanou osobou v súlade s elektrickými predpismi, 

ktoré sú v platnosti v danom čase.

● DVR musí byť umiestnený na stabilnom povrchu alebo namontovaný do schváleného kabinetu.

Adekvátna ventilácia musí byť zabezpečená, a pozor na blokovanie vzdušných otvorov na DVR.

● Adekvátna ochrana proti bleskom a nárazovým prúdom musí byť nainštalovaná, aby sa  

predišlo poškodeniu DVR.

● Všetky bezpečnostné výstrahy na DVR a v tomto návode musia byť dodržané.

● Ak je nutné čistenie, najprv vypnite DVR a odpojte zo siete. Použite iba suchú handru a nikdy

nepoužite drsné čističe.

● Nepokúšajte sa o servis a opravu DVR, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže

vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. 

Obráťte sa zo servisom na kvalifikovaných odborníkov.
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HLAVNHLAVNÉÉ SSÚÚČČASTIASTI

OVLÁDANIE MYŠOU

Navrhnuté pre ovládanie myšou a pre ľahké používanie. 

ROZŠÍRENÉ GRAFICKÉ UŽIVAŤEĽSKÉ PREPOJENIE [GUI]

Štruktúra DVR menu a OSD (displej na obrazovke) sú jednoduché na používanie a v logickom GUI 

formáte. 

AUTENTICKÁ PENTAPLEX PREVÁDZKA

DVR bude pokračovať v nahrávaní v plnom obnovovacom kmitočte počas lokálneho playbacku, 

lokálneho nastavenia, multi užívateľského diaľkového prehliadania a playbacku a diaľkového 

nastavenia.

AUDIO

4 audio vstupy sú podporované a môžu byť pridelené k hociktorému video kanálu. Live a nahrané

audio môže byť diaľkovo monitorované cez internet a diaľkový ‘talkback’ audio prenos do DVR je 

tiež možný.

ZÁLOHOVANIE

Nahrávky (vrátane audia) môžu byť zálohované na USB kľuč.

Playback softvér je vložený so zálohovými súbormi a zálohovanie taktiež obsahuje log udalostí

systému a log zálohovania pre plnú možnosť sledovania.

DIAĽKOVÉ SPOJENIE

Softvér je vybavený pre povolenie diaľkového spojenia až do 4 DVR v jednom spojení. Záleží od

schopnosti užívateľa, plná kontrola DVR je dostupná cez internet, taktiež aj diaľková konfigurácia

DVR. Alarmové výstupy na DVR môžu byť diaľkovo spustené cez internet.

KOMPLETNÉ NASTAVENIE NAHRÁVANIA

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

nahrávania môžete nastaviť obnovovací kmitočet, kvalitu obrazu a vlastnosti audio nahrávanie na

hodinu, na deň a pre každý samostatný kanál.

DVR má tiež funkciu poplachového nahrávania (z predného panelu alebo vonkajšieho vstupu), 

ktoré preváži všetky nastavenia nahrávania pre poskytnutiu najvyššej kvality nahrávania v prípade

pohotovosti.
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HLAVNHLAVNÉÉ SSÚÚČČASTIASTI

PTZ KONTROLA

Plná PTZ kontrola ja možná z predného panelu alebo z diaľkového spojenia a široký počet rýchlostí

DOME protokolov je podporovaný. Protokoly môžu byť nastavené individuálne pre každý kanál a 

PTZ rýchlosť môže byť upravená, aby vyhovovala konkrétnej rýchlosti DOMU.

TELEMETRICKÁ KONTROLA

Plná telemetrická kontrola je dostupná z predného panelu alebo z diaľkového spojenia a široký 

počet rýchlostí DOME protokolov je podporovaný. Protokoly môžu byť nastavené individuálne pre 

každý kanál a telemetrická kontrola môže byť upravená, aby vyhovovala konkrétnej rýchlosti 

DOMU.

ROZSIAHLA PODPORA MONITORA

DVR má 4 hlavné výstupy pre monitory (Composite, VGA, S-Video a HDMI), ktoré môžu byť

používané naraz. Podporuje tiež aj 4 spot monitory a každý z nich môže byť naprogramovaný v 

nastaveniach DVR.

LIVE OBRAZOVKA

DVR zobrazuje jeden alebo viac obrazoviek a taktiež má viac režimov postupnosti.

(štandardné a definované uživateľom)

ZÁLOHA KONFIGURÁCIE

Všetky nastavenia konfigurácie na DVR môžu byť uložené na USB kľúči alebo diaľkovo do PC.

Uložené dáta môžu byť natiahnuté do inej  DVR jednotky, čím povoľuje urýchlenú inštaláciu, tam

kde je nainštalovaných viac DVR jednotiek.

PODPORA EMAILOM

DVR môže poslať emaili špecifickým užívateľom a informovať ich o udalosti ako je alarm, alebo 

detekcia pohybu, zlyhanie hard disku atď...



ORGANIZORGANIZÁÁCIA SYSTCIA SYSTÉÉMUMU
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KONFIGURKONFIGURÁÁCIA SYSTCIA SYSTÉÉMUMU

1. POPIS PREDNÉHO PANELU

KĽÚČ POPIS

Funkčné tlačidlá

POWER Zapína a vypína systém.

DISPLAY Výber rôznych režimov live obrazovky a prehrávania

SETUP Zobrazí menu nastavovania.

SEARCH Zobrazí menu vyhľadávania.

Tlačidlá ovládania

KURZOROVÉ
KLÁVESY

Povoľujú navigáciu v menu.

ENTER Aplikovať alebo vybrať položku.

RETURN Zrušenie alebo návrat do predchádzajúceho menu.

Ovládanie prehrávania

◄◄ Zvýšenie rýchlosti prehrávania dozadu.

◄ Výber prehrávania dozadu.

► / ▌▌
Výber prehrávania dopredu a tiež okamžitý vstup do 
prehrávania.
Pozastavenie/znovu spustenie.

► ► Zvýšenie rýchlosti prehrávania dopredu.
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A. KAMERA VSTUPY: Pripojenie 8 alebo16 kamier. 

B. MONITOR: Hlavný BNC monitor.

SPOT OUT: BNC spot out monitor.

C. AUDIO VSTUPY A VÝSTUPY: 4 audio vstupy a 1 audio výstup môžu byť zapojené ako 
je potrebné.

D. PAL/NTSC: Zmena typu vstupu kamery.

E. ALARMOVÉ VSTUPY: Až 4 alarmové vstupy môžu byť pripojené a nastavené s 
vysokou alebo nízkou citlivosťou a so spoločným uzemnením.

VÝSTUPY PRE RELÉ: 1 alarmový výstup môže byť pripojený a nastavený s vysokou 
alebo nízkou citlivosťou a so spoločným uzemnením.

RS485: Zapojenie PTZ kamery. 

F. LAN: Pripojenie do rútera a do vnútornej siete. 

G. VGA: Pripojenie VGA hlavného monitoru do PC monitoru alebo plazma obrazovky.

H. POWER: Pripojenie 12V/3.33A sieťový napájač.

KONFIGURKONFIGURÁÁCIA SYSTCIA SYSTÉÉMUMU

2. POPIS ZADNÉHO PANELU
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KONFIGURKONFIGURÁÁCIA SYSTCIA SYSTÉÉMUMU

3. POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

※ Ak je veľa DVR na jednom mieste, každé DVR má iné ID, ktoré sú nastavené na diaľkovom 
ovládači. Všetky DVR sa dajú ovládať jedným diaľkovým ovládačom.

Ako nastaviť ID na diaľkovom ovládači. 

: Stlačte ID tlačidlo a na obrazovke sa objaví správa INPUT ID (zadajte ID).

Stlačte tlačidlo nastavte ID a stlačte tlačidlo RETURN (prednastavené ID je 01).

Pre návrat do pôvodnej situácie, stlačte tlačidlo ID znovu. 

A zadajte 255 a stlačte tlačidlo RETURN na diaľkovom ovládači.
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PRIPOJENIE A ZAPNUTIEPRIPOJENIE A ZAPNUTIE

•Ak potrebujete, zapojte 16 VSTUPOV PRE KAMERU. 

•Pripojte monitory do DVR použitím pripojení COMPOSITE alebo VGA.

•Pripojte napájanie do DVR. DVR skontroluje správny prívod elektriny a vydá dva pípnutia.
Stlačte POWER TLAČIDLO na prednom panely na DVR, aby ste zapli systém.

Začiatočná obrazovka DVR nájde a skontroluje 
stav hard diskov.

Keď sú počiatočné diagnostiky ukončené, operátor 
sa musí prihlásiť do systému. Prednastavené
užívateľské meno je ‘ADMIN’.

Použitím tlačidlo pre CHANNEL SELECTION, 
zadajte prednastavené heslo ‘1234’ a stlačte tlačidlo
ENTER.

DVR začne normálne pracovať a ukáže 
prednastavenú obrazovku zo všetkými 8 alebo 16
kanálmi.

Stavový lišta (zahŕňa menu ovládania) na spodku 
obrazovky ukáže po prvý raz menu a potom ukazuje 
momentálny čas a dátum.

Názov každého kanála je ukázaný.

Červený štvorec a písmeno ‘T’ v pravom hornom 
rohu každej obrazovky kanálu ukazuje, že je kanál 
v nahrávacom režime nepretržite/ rozvrh.
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LIVE OBRAZOVKALIVE OBRAZOVKA

DELENIE OBRAZOVKY

Stlačte tlačidlo 'DISPLAY' a menu DELENIA OBRAZOVKY sa zobrazí. 

Vyberte typ obrazovky (1, 4, 6, 8, 9, 16 a rotačná postupnosť).

Všetky menu môžu byť ovládané z hore uvedenej stavovej lišty pomocou myšky, alebo z 
predného panelu.

OVLOVLÁÁDACIE MENUDACIE MENU

Režim postupnosti

Užívateľ si môže vybrať typ z menu obrazovky. 

Stlačte tlačidlo SEQ. Každý kanál je zobrazený na plnej obrazovke na nastavenú dobu 
predtým ako sa prepne na ďalší kanál.

Ak chcete zastaviť na požadovanom kanáli, stlačte znovu tlačidlo SEQ.

Náročnejšie postupnosti môžu byť naprogramované cez nastavenia systému.
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LIVE OBRAZOVKALIVE OBRAZOVKA

PTZ

1. CAM: Vyberte si kanál.

2. POSTUPNOSŤ: Keď stlačíte tlačidlo "START" po dopredu 
priradení "PRESET", postupnosť sa spustí. 

3. MENO POZÍCIE: Zadajte meno, predtým ako priradíte pozíciu 
"PRESET".

4. Dostupné pozície: Užívateľ môže vidieť dostupné pozície 
PRESET. Ak stlačíte "GO TO" po zvolení pozície, kamera sa 
pohne. Stlačte "REMOVE" pre vymazanie uloženej pozície 
PRESET.

5. ZOOM, FOKUS, IRIS: Užívateľ môže kontrolovať tlačidlami + a 
-.

6. PARAMETRE: Stlačte toto tlačidlo a zobrazí sa nové okno.

Užívateľ si môže vybrať hociktorý z parametrov v tomto menu.

DIGITÁLNY ZOOM

Pri prezeraní kanála v plnej obrazovke môžete priblížiť konkrétnu oblasť 2 krát.

Pre použitie digitálneho zoomu, zvoľte si požadovaný kanál a stlačte tlačidlo ZOOM. 

Zvoľte si tlačidlo "ZOOM". 
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LOG

LIVE OBRAZOVKALIVE OBRAZOVKA

Užívateľ môže okamžite vidieť log (zoznam) všetkých udalostí.

NÚDZOVÉ NAHRÁVANIE

Toto menu sa používa pre začatie a ukončenie núdzového nahrávania. 

Keď bolo spustené núdzové nahrávanie,  ikona nahrávania sa zmení na červenú s 
písmenom P.

Stlačte ešte raz a nahrávanie sa zastaví.

- Nastavenie núdzového nahrávania je možno v menu nahrávania.
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Kliknite na pravé tlačidlo na myške na kanály, ktorý chcete ovládať.

LIVE OBRAZOVKALIVE OBRAZOVKA

RÝCHLE MENU

Užívateľ môže vstúpiť do rýchleho menu 
kliknutím na pravé tlačidlo na myške na 
každom kanáli.

1. Freeze On/Off: Užívateľ môže zastaviť live obrazovku na tom kanály, ktorý chce. Aj keď
ostatné kanály ukazujú live obrazovku, daný kanál je zastavený. Kliknite ešte raz pre návrat 
do pôvodného stavu.

2. PTZ: Pozrite menu PTZ na strane 12.

3. Zoom: Pozrite menu Digitálny zoom na strane 12.

4. Panic Rec Start (stop): pozri stranu 13. 
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Pre pohyb v položkách v menu nastavovania použite KURZOROVÉ KLÁVESY, ENTER a 
RETURN. Zvyčajne sa tlačidlo ENTER používa pre výber a zmenu určitej položky a tlačidlo 
RETURN sa používa na zrušenie zmeny alebo pre výstup z danej obrazovky nastavovania.

Pre nastavenie všetkých hlavných funkcii systému, označte SYSTEM SETUP a stlačte ENTER.

NASTAVENIA SYSTNASTAVENIA SYSTÉÉMUMU

Kliknite na MENU a potom na SYSTEM MENU. 
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KAMERA

Kamera: Nastavenie kamery

Pre nastavenie rôznych nastavení kamery, označte CAMERA a stlačte ENTER.

TITLE: Zadajte názov kamery.

COVERT: Keď nastavené do ON, obraz z kamery nie je zobrazený v live vysielaní ale 
pokračuje v nahrávaní.

AUDIO: Určuje audio pre nahrávací kanál.

NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Kliknite na CAMERA menu. 

Kamera: Nastavenie farby

Jas, kontrast, odtieň a farba môžu byť nastavené individuálne pre každý kanál. 

Zvýraznite, ktorý kanál chcete upraviť a stlačte ENTER.
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NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Vybraný kanál je zobrazený na plnej obrazovke.

Jas, kontrast, odtieň a farba môžu byť zmenené podľa potreby.

Pre zmenu ďalšieho kanálu, zvýraznite CAMERA a vyberte si požadovaný kanál.

Stlačte RETURN, keď sú všetky zmeny hotové.

Kliknite na každú hodnotu 
použitím tlačidla     .

Kamera: Nastavenie PTZ

Kliknite na PTZ SETUP 
menu a kliknite hodnotu na 
ADDRESS(adresa), 
PROTOCOL (protokol) a 
BAUD RATE(baudová
rýchlosť) menu. 

Zmeňte hodnotu, 
tlačidlom     .

ADDRESS: Unikátna ID PTZ zariadenia.

PROTOCOL: Protokol PTZ zariadenia.

BAUD RATE: Baudová rýchlosť PTZ zariadenia.

DETAIL: Detailné nastavenia PTZ (pozri ďalšiu stranu).
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NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Kliknite na tlačidlo "DETAIL" a zmeňte hodnotu 
tlačidlom     .

Pamätajte, že niektoré nastavenia, ako napríklad 
AUTO FOKUS, nemusia byť kompatibilné s použitým 
PTZ zariadením. 

V tomto prípade, zmena tejto hodnoty nebude mať
vplyv na ovládanie PTZ.
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Kamera: Senzor pohybu

SENSITIVITY : Medzi 1 (Najnižšia) a 10 (Najvyššia) a určuje stupeň pohybu potrebný na 
aktiváciu nahrávania.

AREA SETUP (NASTAVENIE OBLASTI): 

Výber tejto možnosti vám povoľuje definovať, ktorá oblasť na obrazovke je monitorovaná pre 
detekciu pohybu.

Pre rýchly výber a zrušenie výberu celej mriežky, kliknite pravým tlačidlom na myške a kliknite 
na SELECT ALL alebo DESELECT ALL.

Oblasť červených čiar: vybraná oblasť

Oblasť žltých čiar: Nevybraná oblasť.

NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Kliknite na MOTION SENSOR 
menu a kliknite hodnotu na 
SENSITIVITY (citlivosť) menu. 

Zmeňte hodnotu tlačidlom      . 

Kliknite 
tlačidlo.
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OBRAZOVKA
: Pre nastavenie rôznych funkcií obrazovky, označte DISPLAY a stlačte ENTER.

Obrazovka: OSD

STATUS BAR: Určuje čas na prepnutie z menu stavovej lišty na časovú obrazovku. 

CAMERA TITLE: Určuje. či je názov kamery zobrazený.

RECORDING MODE ICON: Určuje, či stav nahrávanie na DVR je zobrazený v pravom hornom 
rohu na obrazovke každého kanálu.

BORDER: Určuje, či je orámovanie okolo obrazovky každého kanálu v režime delenej 
obrazovky.

BORDER COLOUR: Ak je orámovanie zapnuté, operátor si môže vybrať farbu.

MOTION SENSOR DISPLAY: Ak nastáva falošné nahrávanie zapnuté pohybom, operátor môže 
použiť túto funkciu pre stanovenie a odstránenie pôvodu v 
skutočnom čase.

OFF – normálny režim obrazovky.

ON – oblasti, kde je zistený pohyb sú zvýraznené farebnými blokmi. 

MOTION COLOR: Farba blokov, ktoré sú zobrazované keď je MOTION SENSOR DISPLAY
zapnutý.

LANGUAGE: Určuje aký jazyk sa používa.

NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Kliknite na OSD menu.

Potom kliknite na tlačidlo        pre 
ON/OFF alebo zmenu hodnoty.
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Obrazovka: Monitor

SEQUENCE DWELL: Čas, na ktorý je zobrazená každá obrazovka v režime postupnosti.

SPOT DWELL: Čas, ktorý je každá obrazovka zobrazená v SPOT výstupoch monitora.

DE-INTERLACE MODE: Keď je nahrávanie nastavené v D1 rozlíšení (704 x 576), toto by malo 
byť nastavené do ON, aby ste predišli chveniu počas prehrávania.

ALARM POP-UP MODE: Keď nastavené do ON, alarmový výstup spôsobí, že príslušný kanál je 
zobrazený v plnej obrazovke.

ALARM POP-UP DWELL: Určuje ako dlho je zobrazené prekrývacie okno na celej obrazovke po 
spustení alarmu. Ak podmienky alarmu pokračujú, prekrývacie 
okno bude trvalo zobrazené.

MOTION POP-UP MODE: Keď nastavené do ON, detekcia pohybu spôsobí že príslušný kanál je  
zobrazený na celej obrazovke.

MOTION POP-UP DWELL: Určuje ako dlho je zobrazené prekrývacie okno na celej obrazovke 
po detekcii pohybu. Ak pohyb pokračuje, prekrývacie okno bude 
trvalo zobrazené.

NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Kliknite na MONITOR menu-

Potom kliknite na tlačidlo        pre 
ON/OFF a zmenu hodnoty.
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Obrazovka: Postupnosť

Keď je stlačené tlačidlo SEQ, prednastavená postupnosť bude obiehať cez všetkých 16 kanálov, 
jeden po druhom.

Nastavenie postupnosti vám umožní definovať postupnosť na zákazku použitím viac 
obrazového prehľadu a hociktorých požadovaných kanálov.

Ak chcete pridať novú postupnosť, označte ADD a stlačte ENTER.

Názov postupnosti je označený – stlačte ENTER a objaví sa virtuálna klávesnica. Zadajte meno 
alebo číslo pre novú postupnosť.

Kliknite na tabulátor ACTIVATION a kliknite     pre ON/OFF.

Kliknite na SAVE, keď sa zobrazí nasledovné obrazovka. 

NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Kliknite na SEQUENCE menu.

Kliknite na ADD menu. 
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Určite VIEW TYPE (type prehľadu) a priraďte CONFIGURE. Potom kliknite na CONFIRM.

Pre pridanie ďalšieho režimu, kliknite na ADD priebežne. Po ukončení nastavenia, stlačte 
CLOSE. 

Pre zmenu už existujúceho, dvoj kliknite na režim a menu nastavenia postupnosti sa zobrazí.

NASTAVENIA SYSTNASTAVENIA SYSTÉÉMUMU

Kliknite na ADD a zobrazí sa 
menu nastavenia 
postupnosti.

Nová postupnosť je teraz uložená a môže byť spustená stlačením tlačidla SEQ v live 
obrazovke. 
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NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Obrazovka: Spot-out

DVR má 1 SPOT VÝSTUP MONITORA (analógový spot). 

Užívateľ môže priradiť SPOT OUT obrazovku ku každému kanálu.

Dvoj kliknite na spot out kanál, ktorý treba priradiť.

Kliknite na SPOT-OUT menu a
kliknite na kanál kamery pre 
zapnutie alebo vypnutie.

SPOT TITLE: zadajte názov.

ACTIVATION: ON/OFF.

Stlačte MODIFY. (Nižšie nájdete prednastavenia).

Pre zmenu aktuálnej obrazovky, dvoj kliknite na obrazovku. Zobrazí sa  "Spot Sequence Setup".  

Ako nastaviť je rovnaké ako nastavenie postupnosti. (Užívateľ môže priradiť iba obrazovku 
jednoduchú).

Pre pridanie ďalšej obrazovky, stlačte ADD.  
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NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

ZVUK

Pre nastavenie rôznych zvukových možností, označte SOUND a stlačte ENTER.

Zvuk : Audio

LIVE AUDIO: Keď nastavené do ON, zvolený audio kanál môže byť monitorovaný na AUDIO 
VSTUPE.

AUDIO MONITORING CHANNEL: Určite, ktorý zo 4 AUDIO VSTUPOV je presmerovaný do AUDIO
VÝSTUPU.

NETWORK AUDIO TX: Keď nastavené do ON, live a playback audio je prenášané do diaľkového 
PC pripojenia.

NETWORK AUDIO RX: Keď nastavené do ON, povoľuje zapojeniu diaľkového PC posielať
audio späť do DVR.

Kliknite na SOUND (zvuk) menu. 

Kliknite na AUDIO menu a
kliknite na ON/OFF menu.

Potom kliknite tlačidlo    pre 
ON/OFF.

Zvuk : Bzučiak

Kliknite na BUZZER menu a
kliknite na ON/OFF menu.

Potom kliknite na tlačidlo      
pre ON/OFF.

KEYPAD: Keď nastavené do ON, každé stlačenie tlačidla na prednom panely je potvrdené
pípnutím.
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NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

SYSTÉM

Pre nastavenie rôznych možností systému, označte SYSTEM a stlačte ENTER.

Kliknite na SYSTEM menu.

Systém: Dátum / Čas

Kliknite na DATE / TIME menu.

DATE TIME: Povoľuje vám nastaviť alebo zmeniť aktuálny čas a dátum.

DATE FORMAT: Určuje ako sa bude zobrazovať dátum.

TIME FORMAT: Určuje ako sa bude zobrazovať čas.

NETWORK TIME SERVER SETUP: Ak je DVR pripojené na internet, čas a dátum môže byť

presne nastavený zvolením SYNC a stlačením ENTER.

TIME ZONE SETUP : malo by byť nastavené podľa regiónu, kde sa DVR používa.

D.S.T. : Keď nastavené do ON, DVR automaticky prestaví čas na letný alebo zimný čas.
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Systém : Správa systému

S/W version: Ukazuje firmvér verziu DVR.

H/W version: Ukazuje hardvér verziu DVR.

VIDEO SIGNAL TYPE: DVR automaticky prepína medzi PAL a NTSC závisiac od signálu 
vstupu kanálu 1 pri zapnutí.

DISK CAPACITY: Prvá hodnota ukazuje veľkosť použitej kapacity hard drivu pre nahrávanie, 
druhá hodnota ukazuje celkovú kapacitu disku.

IP ADDRESS: Ukazuje buď manuálnu IP adresu alebo IP adresu pridelenú DHCP serverom, 
ak je aktívny.

MAC ADDRESS: Ukazuje MAC (Media Access Control) adresu DVR. Je to unikátna adresa –
žiadne iné zariadenie nemá túto MAC adresu.

DDNS DOMAIN NAME: Ak je DDNS server aktívny, hostiteľský DDNS server je špecifikovaný 
tu.

NET CLIENT PORT: Číslo portu, ktoré DVR používa pre diaľkové spojenie s užívateľským 
softvérom.

WEB SERVER PORT: : Číslo portu, ktoré DVR používa pre diaľkové spojenie s webovým 
prehliadačom.

NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMUMU

Kliknite na menu SYSTEM 
MANAGEMENT.

SYSTEM INFORMATION: Informácie o systéme.
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NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMUMU

SYSTEM NAME: Používa sa pre identifikáciu pri oznámeniach emailom.

F/W UPDATE: Aktualizácie firmware sú pravidelne zverejňované pre zlepšenie výkonu systému 
a pridanie extra funkcií. Operátor môže aktualizovať firmware cez USB kľúč.

Po vložení firmware na USB kľúči, stlačte UPDATE, a zobrazí sa nasledovné
menu.

FACTORY DEFAULT: Ak boli nastavenia zmenené tak, že sa zariadenie správa premenlivo, 
pôvodné nastavenie vo fabrike môže byť natiahnuté.

SYSTEM DATA: Nastavenie systému môže byť uložené na USB kľúč. Nastavenie môže byť
znovu natiahnuté v prípade náhodného resetovania alebo môžu byť
presunuté do ďalšieho DVR ak je nainštalovaných viacej jednotiek s 
rovnakými nastaveniami. Uložené sú všetky informácie okrem nastavenia 
siete a mena systému.

PASSWORD: Určuje, či je potrebné heslo pri vstupe do systému.

Po zvolení firmware zo zoznamu, stlačte UPGRADE
a aktualizácia sa začne.

Systém : Kontrolné zariadenie

Toto umožní, aby mohlo byť z jednej klávesnice ovládaných až 254 DVR.

SYSTEM ID: Ak je pripojených do jedného RS485 BUS viac DVR, každé z nich musí mať unikátne 
ID.

Poznámka: Ak je viacej ako jedno DVR na kope, každé DVR musí mať unikátne ID pre ovládanie      
diaľkovým ovládačom.

PROTOCOL: Musí byť nastavený riadiacim zariadením.

BAUD RATE : Musí byť nastavený podľa baudovej rýchlosti ovládača PTX.
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NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Systém : Užívateľ

DVR má vopred prednastavené uživateľské ID ako ADMIN, patriace do skupiny ADMIN a 
heslom 1234.

Taktiež ako schopnosť pridať nových užívateľov, môže aj zmeniť údaje existujúcich.

Pre zmenu týchto údajov, zvýraznite zeleným kurzorom užívateľa a stlačte ENTER.

Maximálny počet užívateľov je 8.

Kliknite na USER menu.

Pre nastavenie rôznych možností systému, označte USER a stlačte ENTER.

Systém : Uživateľský manažment

Pre zmenu, dvoj kliknite na každý tabulátor.

Po zmene, kliknite na tlačidlo OK.

USER ID: Upravte užívateľské ID použitím virtuálnej klávesnice (maximálne 10 znakov).

PASSWORD: Zmeňte heslo použitím virtuálnej klávesnice (maximálne 4 znaky).

GROUP: Užívatelia môžu patriť do jednej z troch skupín - ADMIN, MANAGER or USER.

E-MAIL: Zadajte emailové adresy užívateľov, ak je potrebné oznámenie emailom (maximálne

64 znakov).

E-MAIL NOTIFICATION: Aktivuje alebo blokuje oznámenie emailom konkrétnemu užívateľovi.
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Užívateľ môže dať práva pre: MANAGER a USER.

Pre zvolenie práv, kliknite na tlačidlo APPLY po kliknutí na každú položku.

Poznámka: Každý užívateľ môže byť zmazaný, okrem prednastaveného ADMINa.

NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMUMU

USER ID: Upravte užívateľské ID použitím virtuálnej klávesnice.

PASSWORD: Zmeňte heslo použitím virtuálnej klávesnice.

GROUP: Užívatelia môžu patriť do jednej z troch skupín - ADMIN, MANAGER or USER.

E-MAIL: Zadajte emailové adresy užívateľov, ak je potrebné oznámenie emailom.

E-MAIL NOTIFICATION: Aktivuje alebo blokuje oznámenie emailom konkrétnemu užívateľovi.

Pre ADD (pridanie) , dvoj kliknite na 
každý tabulátor.

Po zmene, kliknite na tlačidlo OK.

Systém : Uživateľské práva

Systém : Log out

AUTO LOGOUT: Určuje, či je automatické odhlásenie zapnuté alebo vypnuté.

DURATION: Čas po ktorom sa systém automaticky odhlási ak je AUTO LOGOUT zapnutý.
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SIEŤ

NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Kliknite na NETWORK menu a určite každú hodnotu.

DHCP: Keď aktivované, DVR získa IP adresu automaticky ak je zapojený do DHCP serveru alebo        
rúteru.            

IP ADDRESS: Ak DHCP nie je používané, IP adresa môže byť manuálne nastavená.

GATEWAY: Ak DHCP nie je používané, ústredná IP adresa môže byť ručne nastavená.

SUBNET MASK: Ak DHCP nie je používané, subnet mask môže byť ručne nastavené.

1ST DNS SERVER: Ak DHCP nie je používané, prvý DNS server môže byť ručne nastavený.

2ND DNS SERVER: Ak DHCP nie je používané, druhý DNS server môže byť ručne nastavený.

RTSP SERVICE PORT: Ak pripojený rúter podporuje UP&P (universal plug and play) funkciu, keď
kliknete AUTO PORT, port forwarding je automaticky nastavené. Tiež môže aj 
vymazať port a testovať port, či správne funguje.

WEB SERVER PORT: Ak pripojený rúter podporuje UP&P (universal plug and play) funkciu, keď
kliknete AUTO PORT, port forwarding je automaticky nastavené. Tiež môže aj 
vymazať port.

Číslo portu, ktoré DVR používa na podporu diaľkové spojenie z Internet
Explorera alebo iného webového prehliadač.

ALIAS: Keď zadáte DDNS HOST NAME v nastavení DDNS (ďalšia strana), môžete vidieť informácie 
ako napríklad: 1234.dvrlink.net:8080

MAX TX SPEED: Určuje maximálnu šírku pásma, ktorú DVR môže používať počas diaľkového 
spojenia.

Sieť: IP Nastavenia

Kliknite na IP 
SETUP menu.
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NASTAVENIE SYSTNASTAVENIE SYSTÉÉMUMU

Sieť: DDNS

Sieť : Mail

Kliknite na EMAIL

menu.

SERVER : SMTP odchádzajúci email server, ktorý by mal byť použitý na posielanie oznámenia   
mailov.

PORT : Číslo portu odchádzajúceho emailu.

SECURITY : Nastavte do OFF ak SERVER nepotrebuje užívateľské meno a heslo k pripojeniu.

USER : Vložte užívateľské meno, aby ste identifikovali DVR v emailových správach.

PASSWORD : Ak SECURITY je nastavená do ON, tu sa zadáva heslo.

FROM: Vložte emailovú adresu, alebo text. Toto je použité iba pre testovací mail.

TEST EMAIL: Užívateľ môže testovať po zadaní emailovej adresy pre prijatie test mailu.

DDNS : Keď aktivovaný, DVR je dostupné cez Dynamický DNS server. 

Bežne používané, keď internet nemá statickú IP adresu.

UPOZORNENIE

Pre použitie DDNS funkcie, užívateľ musí port forwarding.

a. Prednastavený WEB SERVICE PORT: 8080

b. Prednastavený RTSP SERVICE PORT: 554

Prednastavené DDNS HOST NAME je Mac adresa, takže sa užívateľ môže pripojiť dvoma 
spôsobmi. (Mac adresa/Vlastné HOST NAME).

a. 00115ff00213.dvrlink.net

b. 1234.dvrlink.net  → užívateľ môže zadať hocijaké DDNS HOST NAME.
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NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMMUU

UDALOSŤ / SENZOR

Pre nastavenie rôznych možností manipulácie s udalosťou, highlight EVENT/SENSOR 
and press ENTER.

Kliknite na EVENT / SENSOR menu. 

Udalosť / Senzor : HDD udalosť

Kliknite na HDD 
EVENT menu.

DVR môže monitorovať hard disky a zistiť problém, ktorý je v zárodku

SMART ALARM : Povoľuje inteligentné monitorovanie disku.

CHECK INTERVAL : Môže byť nastavený ako je potrebné.

DISK FULL EVENT :  Zapnuté alebo vypnuté.

Udalosť / Senzor : Alarmový vstup

Kliknite na menu ALARM 
INPUT a kliknite na 
hodnoty OPERATION
(chod) a TYPE (typ). 

Určuje správanie sa každého zo 16 alarmových vstupov.

OPERATION: Alarmové vstupy môžu byť aktivované alebo blokované.

TYPE : Alarmové vstupy môžu byť nastavené ako NO alebo NC.
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Udalosť / Senzor : Alarmový výstup

Určuje správanie a akcie, ktoré sú spustené na jednom alarmovom výstupe.

Nastavenie správania

ALARM OUT : Vyberá, ktorý z alarmových výstupov sa ide nastavovať.

OPERATION : Vybraný alarmový výstup môže byť aktivovaný alebo blokovaný.

MODE : Môže byť buď TRANSPARENT (výstup je aktivovaný, keď sú prítomné spúšťacie kritéria) 
alebo LATCHED (výstup je aktivovaný na určenú dobu od spustenia).

DURATION : V režime LATCHED, doba ako dlho ostane alarmový výstup aktívny po jeho spustení.

TYPE : Môže byť nastavený ako vysoký (0V do +5V keď aktívny) alebo nízky (+5V do 0V keď
aktívny).

HDD EVENT : Určuje, či udalosť hard drivu spustí alarm.

Nastavenie akcií

ALARM : Určuje, či alarmový vstup spustí alarmový výstup.

VIDEO LOSS : Určuje, či strata obrazu na niektorom z kanálov spustí alarmový výstup.

MOTION : Určuje, či detekcia pohybu na niektorom z kanálov spustí alarmový výstup.

Zapamätajte si, že treba zvoliť APPLY a stlačiť ENTER pre uloženie všetkých nastavení
pred výstupom z týchto menu.

NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMUMU

Kliknite na menu ALARM OUTPUT 

a kliknite na každú hodnotu.
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Udalosť / Senzor : Bzučiakový výstup

Určuje správanie a akcie, ktoré spustia vnútorný bzučiak.

Nastavenie správania

OPERATION : Vnútorný bzučiak môže byť aktivovaný alebo blokovaný.

HDD EVENT : Určuje, či udalosť hard drivu spustí bzučiak.

MODE : Môže byť buď TRANSPARENT (bzučiak začne zvoniť, keď sú prítomné spúšťacie 
kritéria) alebo LATCHED (bzučiak začne zvoniť na určenú dobu od spustenia).

DURATION : V režime LATCHED, doba ako dlho bzučiak zvoní po jeho spustení.

Nastavenie akcií

ALARM : Určuje, či alarmový vstup spustí bzučiakový výstup.

VIDEO LOSS : Určuje, či strata obrazu na niektorom z kanálov spustí bzučiakový výstup.

MOTION : Určuje, či detekcia pohybu na niektorom z kanálov spustí bzučiakový výstup.

Zapamätajte si, že treba zvoliť APPLY a stlačiť ENTER pre uloženie všetkých nastavení
pred výstupom z týchto menu.

NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMUMU

Kliknite na menu BUZZER OUTPUT
a kliknite na každú hodnotu.  
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Udalosť / Senzor : Oznámenie emailom

Určuje správanie a akcie, ktoré zašlú email diaľkovému užívateľovi.

Nastavenie správania

NOTIFICATION : Oznámenie emailom môže byť zapnuté alebo vypnuté.

SETUP CHANGE: Určuje, či udalosť zmeny nastavenia zašle email.

HDD EVENT : Určuje, či udalosť hard drivu zašle email.

BOOTING EVENT: Určuje, či udalosť bootovania zašle email.

Nastavenie akcií

ALARM : Určuje, či alarmový vstup zašle email.

VIDEO LOSS : Určuje, či strata obrazu na niektorom z kanálov zašle email.

MOTION : Určuje, či detekcia pohybu na niektorom z kanálov  zašle email.

FREQUENCY: Interval zasielania emailov (max. 60 minút).

Nastavenie emailu musí byť nastavené v nastaveniach MAILU a UŽIVATEĽSKÉHO 
MANAŽMENTU.

NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMUMU

Kliknite na menu EMAIL 
NOTIFICATION a kliknite na 
každú hodnotu.  
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SPRAVOVANIE DISKU

Pre spravovanie vnútorných hard diskov, označte DISK MANAGE a stlačte ENTER.

RECORD TIME LIMIT : V niektorých prípadoch, bude potrebné obmedziť množstvo uložených 
nahrávok v DVR (napríklad: práva na ochranu dát).

Nahrávanie môže byť obmedzené na 12 hodín, 1 deň, 2 dni, 3 dni, 1 týždeň alebo 
1 mesiac. Keď už má už DVR nahratý nastavený počet nahrávok, začne prepisovať
skorej uložené nahrávky.

OVERWRITE : Keď zapnuté, DVR začne prepisovať skôr uložené nahrávky, keď už je hard disk 
zaplnený. V tomto prípade, percento použitej hard drive pamäte bude vždy 
ukazovať 99%. Keď vypnuté, DVR prestane nahrávať , keď je už hard disk 
zaplnený.

FORMAT : V prípade potreby, všetky nahrávky môžu byť vymazané použitím tejto funkcie.

Poznámka: Keď je nastavený RECORD TIME LIMIT, možnosť OVERWRITE sa nedá zmeniť.

NASTAVENIE NASTAVENIE SYSTSYSTÉÉMUMU

Kliknite na menu DISK 
MANAGEMENT.
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Pre nastavenie správania nahrávania DVR, označte RECORD MENU a stlačte ENTER.

Nahrávanie: Chod nahrávania

SCHEDULE MODE : Buď DAILY (jeden rozvrh bude platný pre každý deň v týždni) alebo
WEEKLY (každý deň v týždni má svoj vlastný rozvrh).

PRE EVENT RECORDING TIME : Keď DVR nie je v režime nepretržitého nahrávania, toto 
nastavenie určí dĺžku nahrávky, ktorá je nahratá pred tým ako sa stane udalosť. 
( detekcia pohybu, alarmový vstup, ...)

POST EVENT RECORDING TIME : Keď DVR nie je v režime nepretržitého nahrávania, toto 
nastavenie určí dĺžku nahrávky, ktorá je nahratá po tom ako sa stane udalosť. 
( detekcia pohybu, alarmový vstup, ...)

MENU NAHRMENU NAHRÁÁVANIAVANIA

Zadajte heslo. A objaví sa 
hlavné menu. Kliknite na 
menu RECORD.

Kliknite na menu RECORDING 
OPERATION a kliknite na každú
hodnotu.  

Potom zmeňte hodnotu, použitím 
tlačidla      .

Kliknite na MENU. 
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Nahrávanie: Nepretržite / Pohyb

Táto obrazovka nastavenia povoľuje operátorovi nastaviť rozvrh nahrávania a nahrávanie po 
detekcií pohybu.

Sú tu 2 skupiny:

SIZE/FPS/QUALITY : Nastavenie nahrávania pre každý kanál môže byť určené počas 24 
hodinového intervalu, v úsekoch (napr. medzi 09:00 a 18:00) alebo na každú
hodinu. Keď je SCHEDULE MODE nastavená na WEEKLY, môžete vybrať aj 
každý deň.

ACTIVATION : Táto skupina určuje kedy bude DVR nahrávať a či sa nahráva nepretržite alebo 
po detekcií pohybu.

MENU NAHRMENU NAHRÁÁVANIAVANIA

Kliknite na menu 
CONTINUOUS/MOTION SETUP.

SIZE/FTP/QUALITY

Pre zmenu nastavení SIZE/FTP/QUALITY, označte CONTINUOUS/MOTION SETUP a stlačte
ENTER. 

Uistite sa, že SIZE/FTP/QUALITY je označené v žltom a stlačte znovu ENTER.

24 hodinová časová lišta je vysvietená na zeleno.

Kliknite na menu
SIZE/FTP/QUALITY.
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Stlačte ENTER, aby sa zobrazil zelený kurzor.

Zobrazený zelený kurzor reprezentuje jednu hodinu. 

Tabuľka pod časovou lištou ukazuje nastavenie nahrávania pre tento interval.

Napríklad: Pre zmenu nastavenia nahrávania medzi 09:00 a 18:00.

Použite KURZOROVÉ KLÁVESY pre posun zeleného kurzora na pozíciu 09:00 a stlačte 
ENTER. 

Kurzor zmení farbu na oranžovo, aby ukázal začiatočnú pozíciu.

Použite KURZOROVÉ KLÁVESY pre natiahnutie oranžového kurzora až na pozíciu 18:00.

MENU NAHRMENU NAHRÁÁVANIAVANIA

Kliknite na TIMEBAR, na 
ktorom chce užívateľ
urobiť zmenu.

Potiahnite čas, 
ktorý užívateľ chce. 



41

Stlačte ENTER. Nastavenia nahrávania pre vybraný interval sú zobrazené. 

Maximálny stupeň nahrávania pre každú skupinu je 240FPS v rezolúcií 1CIF 
( 352X240).

4 kanále môžu nahrávať v plnej rezolúcií D1 (4CIF@704x480).

Počas prehrávania, keď je určitý kanál zobrazený na celej obrazovke, pridelený audio kanál 
bude prehrávať v tom istom čase.

Nastavte hodnoty ako je potrebné, a vyberte OK pre ukončenie a návrat do menu parametre. 
Ďalší interval môže byť nastavený rovnakým spôsobom.

Pamätajte, že ak je SCHEDULE MODE nastavená na WEEKLY, nastavenia nahrávanie 
musia byť zmenené pre každý deň a tiež aj pre každý daný čas.

SIZE : Nastavuje rozlíšenie nahrávania 352x288, 704x288 alebo 704x576(NTSC) pre každý 
kanál.

FPS : Nastavuje obnovovací kmitočet medzi 1 a 25 alebo 30 pre každý kanál.

QUALITY : Nastavuje kvalitu obrazu nahrávanie z 5 typov pre každý kanál.

AUDIO : Ak je audio zariadenie zapojené do DVR, užívateľ môže zapnúť alebo vypnúť
nahrávanie audia.  Každý z audio kanálov môže byť pridelený každému z video kanálov. Pozrite 
sa na nastavenie kamery.

Poznámka: DVR podporuje maximálny stupeň nahrávania pre všetky kanále: 480
obrázkov za sekundu v rozlíšení 352x240. Keď zmeníte nastavenia,  dole 
vľavo uvidíte počet ostávajúcich použiteľných obrázkov a toto musí vždy 
byť nula alebo vyššie. 

Ak, počas menenia nastavení nahrávania, je táto hodnota negatívna, rozlíšenie 
nahrávania a /alebo obnovovací kmitočet musí byť znížený, aby sa zvýšil 
počet použiteľných obrázkov na nulu alebo vyššie.

MENU NAHRMENU NAHRÁÁVANIAVANIA

Kliknite na hodnoty SIZE, FPS, 
QUALITY a AUDIO.

Potom zmeňte hodnotu, použitím 
tlačidla      .
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AKTIVÁCIA

Pre zmenu nastavenia ACTIVATION, označte CONTINUOUS/MOTION SETUP a stlačte ENTER.

Použitím KURZOROVÝCH KLÁVES označte ACTIVATION a stlačte ENTER.

Rámček rozvrhu je zvýraznený na zeleno.

MENU NAHRMENU NAHRÁÁVANIAVANIA

Kliknite na menu
ACTIVATION.

Po zvolení oblasti, určite typ  nahrávania. 

Potiahnite Čas a Kanál ľavým tlačidlom.

Obrazovka rozvrhu má 4 znaky pre zobrazenie rôznych režimov nahrávania.

Bezfarebné bloky: Žiadne nahrávanie podľa rozvrhu alebo po detekcii pohybu..

Belaso-modré bloky: DVR bude nahrávať nepretržite.

Modré bloky: DVR bude nahrávať iba po detekcii pohybu.

Fialové bloky: DVR bude nahrávať nepretržite a s detekciou pohybu.
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Nahrávanie: Nastavenie Alarmu

Táto obrazovka nastavenia povoľuje operátorovi nastavenie nahrávania aktivované alarmovým 
vstupom.

SIZE/FPS/QUALITY : Nastavenie nahrávania pre každý kanál môže byť určené počas 24 
hodinového intervalu, v úsekoch (napr. medzi 09:00 a 18:00) alebo na každú
hodinu. Keď je SCHEDULE MODE nastavená na WEEKLY, môžete vybrať aj 
každý deň.

ACTIVATION : Táto skupina určuje, kedy začne DVR monitorovať alarmové vstupy a aktivuje 
nahrávanie.

Prosím obráťte sa na nastavenie Continuous/motion pre nastavenie SIZE/FPS/QUALITY a 
ACTIVATION.

Nahrávanie aktivované alarmom môže byť použité v spojení s časovým nahrávaním a 
nahrávaním po detekcií pohybu. 

Napríklad, DVR môže byť nastavené pre nepretržité nahrávanie v nízkom obnovovacom 
kmitočete (nastavte v nastaveniach continuous/motion) a potom sa zvýši na vyšší
obnovovací kmitočet počas alarmového vstupu (nastavte v nastavení alarmu).

MENU NAHRMENU NAHRÁÁVANIAVANIA

Kliknite na menu ALARM RECORDING.

Nastavenie je rovnaké ako 
CONTINUOUS/MOTION SETUP.
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Nahrávanie: Núdzové Nastavenie

Počas núdzového nahrávania, DVR preváži všetky iné nastavenia nahrávania a nepretržite 
nahráva na všetkých kanáloch podľa nastavení v tomto menu.

MENU NAHRMENU NAHRÁÁVANIAVANIA

Kliknite na menu PANIC RECORDING.

Vyberte Size, Frame, Quality a Audio.

Nahrávanie: Nastavenie Streamovania

Kliknite na menu NETWORK 
STREAMING.

Vyberte Size, Frame, Quality a Audio.

Počas streamovania, DVR môže nastaviť diaľkovo pridané video a audio použitím programu 
ako je Web RA.

Maximálny stupeň nahrávania je 120FPS v rezolúcií 1CIF ( 352X240).
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VYHVYHĽĽADADÁÁVANIEVANIE

Pre vyhľadávanie v konkrétnom odseku nahrávok, stlačte tlačidlo SEARCH.

Pre ochranu pred nepovoleným prezeraním nahrávok, iba užívateľské stupne ADMIN a 
MANAGER môžu prehrávať nahrávky.

Prihlásenie sa ako ADMIN, zadajte prednastavené heslo 1234 a stlačte ENTER.

DVR používa kalendár a metódu časového vyhľadávanie pre rýchly prístup k nahrávkam.

Kalendár zobrazený naľavo ukazuje aktuálny mesiac.

Dni označené žltou majú nahraté nahrávky.

Časová čiara napravo ukazuje 24 hodinový stav všetkých vybraných kanálov pre vybraný deň. 

Nahrávky sú zobrazené podľa typu:

Biela: núdzová nahrávka

Zelená: pohyb

Belaso modrá: časovač

Červená: alarm

Kliknite na dátum, ktorý užívateľ
chce zmeniť.

PODĽA ČASU
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VYHVYHĽĽADADÁÁVANIEVANIE

Stlačte ENTER pre výber kalendáru a použite KURZOROVÉ KLÁVESY pre posun na 
požadovaný deň.

Ak sú vybrané rôzne dni, zobrazenie časovej čiary sa tiež mení, aby zobrazilo nahrávky daného 
dňa. 

Stlačte ENTER pre výber dňa a posuňte časovú čiaru.

Potiahnite časovú čiaru 
ľavým tlačidlo na myške.

Použitím KURZOROVÝCH KLÁVES hýbete kurzorom časovej čiary doprava alebo doľava, aby 
ste vybrali požadovaný časový úsek.

Práve zvolený čas je zobrazený nad kalendárom.

Stlačte PLAY pre začiatok prehrávania od zvoleného času.

Kliknite na menu 

PLAY (viac zobrazení). 
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PLAY (viac zobrazení):

Prednastavený režim 
prehrávania je 16 obrazovkový.

Stlačením DISPLAY alebo 
použitím tlačidla CHANNEL 
SELECTION, je možné zobraziť
len jednu obrazovku alebo iný 
multi obrazový formát rovnako 
ako pre režim live obrazovky.

VYHVYHĽĽADADÁÁVANIEVANIE

Keď je pozastavené prehrávanie, 

alebo      môže byť použité na presný 
posun nahrávok dopredu, alebo 
dozadu, obraz po obraze.

Rýchlosť a smer prehrávania môže byť
tiež kontrolovaný použitím piatich 
tlačidiel prehrávania.

Podľa Času: PLAY
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VYHVYHĽĽADADÁÁVANIEVANIE

Počas prehrávania, môže užívateľ označiť nahrávky, ktoré chce archivovať.

Stačte       tlačidlo vtedy, keď chcete aby sa archivovanie začalo. Prehrávanie sa zastaví a 
zobrazí sa nasledovná obrazovka. 

Po zadaní „TAG“ mena, stlačte START. Obrazovka sa vráti do prehrávania.

Stlačte       tlačidlo znovu, pre ukončenie archivovania. A znovu sa objaví nasledovná
obrazovka. 

RESERVE: Stlačte toto pre označenie nahrávky, ktorú prezeráte.

CONTINUE:  Stlačte toto ak chcete označiť viac nahrávok. Potom sa obrazovka vráti do 
prehrávania.

STOP: Uistite sa, že stlačíte toto tlačidlo pre označenie momentálne prezerajúcej nahrávky. 
Potom môže užívateľ zvoliť RESERVE.

START: Stlačte toto pre začiatok označenie.

STOP: Ukončite archivovanie.

Označené nahrávky budú označené na HDD. Užívateľ môže vidieť označené nahrávky v 
„RESERVED DATA MANAGEMENT“ v menu ARCHIVOVANIA.
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Pre odchod z režimu prehrávania a 
návrat do obrazovky vyhľadávania , 
stlačte RETURN.

Pre odchod z obrazovky vyhľadávania a 
návrat na live obrazovku, opätovne 
stlačte RETURN.

VYHVYHĽĽADADÁÁVANIEVANIE

PODĽA UDALOSTI

Log udalostí DVR uschováva udalosti ako je nahrávanie spustené alarmom, alebo pohybom, 
strata videa, atď.

Pre vyhľadanie udalosti a prehratie nahrávky, stlačte tlačidlo SEARCH a prihláste sa ako 
ADMIN s prednastaveným heslom 1234.

Kliknite na menu SEARCH BY EVENT a 
na každú hodnotu.

Potom kliknite na čas a zmeňte hodnotu, 
použitím tlačidla      .
Kliknite na tlačidlo SEARCH.
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VYHVYHĽĽADADÁÁVANIEVANIE

Pre prehratie nahrávky pre určitú udalosť, zvoľte udalosť zo zoznamu použitím 
KURZOROVÝCH KLÁVES a stlačte ENTER.

Prehrávanie sa začne od toho okamihu, kedy sa zvolená udalosť stala a pokračuje až dokým 
nie je zastavená operátorom. 

Počas prehrávania udalosti, tlačidlá prehrávania môžu byť normálne používané.

Pre zastavenie prehrávania a návrat do live obrazovky, opakovane stlačte RETURN.
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Ak chcete archivovať nahrávky na USB kľúč, stlačte tlačidlo ARCHIVE.

Pre ochranu pred nepovoleným prezeraním a distribúciou nahrávok, iba ADMIN môže 
archivovať nahrávky.

Prihlásenie sa ako ADMIN, zadajte prednastavené heslo 1234 a stlačte ENTER.

Uistite sa, že najprv stlačíte QUERY a až potom BURN alebo RESERVE. 

Stlačte RELEASE pre resetovaní po QUERY.

RESERVE: Stlačte toto po zadaní TAG mena.

Alebo

BURN: stlačte toto po zadaní TAG mena. Potom stlačte START a objaví sa nasledovné menu.

Zastavte, stlačením STOP na napaľovaní.

ARCHIVARCHIVOVANIEOVANIE

Kliknite na požadovaný kanál.

Potom zmeňte čas pomocou tlačidla     .

Kliknite na menu QUERY. 

NOVÉ ARCHIVOVANIE
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ARCHIVARCHIVOVANIEOVANIE

AVI ARCHIVAČNÝ ZOZNAM: Užívateľ môže vidieť AVI archivované dáta, ktoré boli označené z 
menu nové archivovanie alebo archivovanie vyhľadávania.

INFORMATION: detailné informácie označených AVI dát.

DELETE: Užívateľ môže vymazať označené AVI dáta.

BURN: Zálohovanie vybraných AVI dát.

RESERVED DATA MANAGEMENT
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA

PREDBEŽNÉ PRED PRIPOJENÍM
Pre webové použitie, porty 554 a 8080 by mali byť správne nastavené v rútery, pozri 
manuál pre rúter a port forwarding.

MINIMÁLNE WEB RA PC POŽIADAVKY
CPU P4 3.0 alebo vyššie
RAM 512MB alebo vyššie

VGA
Geforce MS400, Radeon 
7500 alebo vyššie
Geforce 8 séria alebo vyššie

VGA PAMÄŤ 64MB
MONITOR 1280 x 1024
Prehliadač Internet explorer, Firefox, 

Crome, Opera, Safari
VERZIA INT. 
PREHLIADAČA

Internet Explorer 6.0 
a vyššie

SIEŤ 100Mbps
DIRECT X V7.0 alebo vyššie

Zadajte IP adresu alebo URL na internete. 
Ak užívateľ používa DDNS server, zadajte URL adresu ako vidíte nižšie: 
http://1234.dvrlink.net:8080 pre web port 8080 alebo
http://1234.dvrlink.net pre web port 80.

AKO SA PRIPOJIŤ?
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA

Prednastavené heslo a užívateľské meno je: "ADMIN" a "1234".

Užívateľ musí nainštalovať Active-X, kliknutím na Run Add-on.

V prípade, že sa nedá nainštalovať active-X, treba skontrolovať nastavenia v menu 
internetového prehliadača.

Zvoľte „povolené“ pre všetky možnosti active-X. (Ex, Download signed active-x , 
Download unsigned active-x, ...).
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA

LIVE REŽIM

Vysvetlivky pre funkcie tlačidiel v LIVE režime.

Výber režimu delenej live obrazovky (1,4,8,9,16).

Postupnosť
Presun na ďalšiu kameru
Plná obrazovka

Výber kanálu na zobrazenie – manuálne.

Aktivujte mikrofón pre zaslanie zvuku do DVR.
ON/OFF zvuk z DVR.

Uloženie fotky z live obrazovky.
Tlač práve zobrazenej obrazovky.
Odfotenie live obrazovky.
Nastavenie (späť) a (uloženie súboru).
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA
• Stav: 
1. Alarm – Indikátor bude zvýraznený, keď systém zistí alarm.
2. Pohyb - Indikátor bude zvýraznený, keď systém zistí pohyb.
3. Strata videa - Indikátor bude zvýraznený, keď systém zistí alarmový vstup.
4. Nahrávanie – Zobrazuje momentálny režim nahrávania
(T: nepretržitý, M: pohyb, A: alarmové nahrávanie)
5. Alarmový výstup - Indikátor bude zvýraznený, keď systém zistí alarmový výstup.
6. Čas obnovenia – nastavená doba obnovovania alebo reštartovania pre manuálne 
obnovenie.

• Log: vidieť všetky záznamy

• PTZ: ovládanie kamery

1. Vzor – presun kamery na dané miesta podľa určitého vzoru.
2. Prednastavené – nastavená pozícia kamery.
3. Výkyv – posúvanie kamery medzi dvoma bodmi nepretržite.
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA

VYHĽADÁVANIE PODĽA ČASU

1. Vyberte si čas na časovej lište alebo priamo zadajte čas.
2. Potom stlačte PLAY.

1. Refresh: obnovenie dáta
2. Play: Začne zobrazovať nahrávky zo systému.
3. Backup: Zálohovanie nahrávok do vzdialeného miesta.
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA

VYHĽADÁVANIE PODĽA UDALOSTI

1. Event: Výber udalosti pre dopytovanie.
2. Period: Výber trvania pre dopytovanie nahrávok.
3. Search: Začiatok dopytovania a zobrazenie všetkých udalostí v zozname.

4.  Zvoľte si požadovanú udalosť v zozname a DVR začne prehrávať daný obraz z kamery.
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA
REŽIM NASTAVENIA

Užívateľ môže nastaviť kameru: názov, farbu, PTZ a pohyb.

Nastavenie pohybového senzoru pre detekciu pohybu.

1. Vyberte si pohyb (motion) z ponuky.
2. Zvoľte kanál a senzitivitu
3. Myškou zvoľte oblasť
4. Stlačte OK.

Kamera
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA
Obrazovka

1. OSD – Užívateľ môže zvoliť zobrazenie textu cez obrazovku.

2. Monitor – užívateľ môže zvoliť trvanie pre sekvenciu alebo bod, a tiež aj funkcie 
prekrývacieho okna. 

1. Nastavenie audia – Zvoľte live audio kanál a aktiváciu
2. Nastavenie Bzučiaka – aktivujte bzučiak pre oznámenie udalostí.

Zvuk
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA
Systém

Užívateľ môže nastaviť dátum systému, skontrolovať informácie o systéme 
a nastaviť ovládače.

Nahrávanie

Užívateľ môže nastaviť parametre nahrávania, detaily nastavenia sú rovnaké ako 
pre nastavenia systému.

Užívateľ

Povoľuje pridať užívateľa, zvoliť autorské práva a čas odhlásenia.
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA
Sieť
Užívateľ môže skontrolovať informácie o systémovej sieti a voliteľné stupne 
rýchlosti. Ale IP nastavenia sa nedajú meniť z diaľkového pripojenia.
IP siete môže byť nastavené iba na sieti.

Pre notifikáciu emailom, môže užívateľ zadať údaje SMTP servera ako je zobrazené
nižšie. 

Senzor
Manager môže nastaviť všetky možnosti zariadenia pre oznámenie udalosti:
(HDD Udalosť, alarmový vstup, alarmový výstup, bzučiakový výstup, notifikácia 
emailom)
Všetky detaily nastavenia sú ako nastavenie systému DVR.
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NASTAVENIE WEBOVNASTAVENIE WEBOVÉÉHO PRIPOJENIAHO PRIPOJENIA
INFORMÁCIE
Skontrolujte model DVR a WEB verziu.
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WATERARK PROCESWATERARK PROCES

1. Otvorte archivované dáta zo zariadenia a spustite [BPLAYER], ktorý nájdete v 
zálohovacom súbore.

2. Kliknite na [Open File] a otvorte archivované dáta.
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WATERMARK PROCESWATERMARK PROCES

3. Keď dáta otvoríte zobrazí sa nasledovná správa, iba kliknite na [YES].

4. Ak bol archivovaný AVI súbor pozmenený, zobrazí sa správa [Verification failed].
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ZAPOJENIE SMART TELEFZAPOJENIE SMART TELEFÓÓNUNU
I-PHONE

1. Vyberte SAFARI prehliadač. 2. Zadajte IP adresu alebo 
URL a kliknite na GO.

3. Zadajte užívateľské meno a heslo a môžete vidieť obraz (prednastavené ADMIN/1234).
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ZAPOJENIE SMART TELEFZAPOJENIE SMART TELEFÓÓNUNU
BLACKBERRY

1. Vyberte webový prehliadač. 2. Zadajte IP adresu alebo 
URL a stlačte ENTER.

3. Zadajte užívateľské meno a heslo a môžete vidieť obraz (prednastavené ADMIN/1234).


