
HEVR 1004
Digitálny 4-kanálový triplexný 
videorekordér s video web serverom

INTELLIX

Kombinovany digitálny 4-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.
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1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
1) Prečítajte si tieto pokyny. 

2) Uschovajte si tieto pokyny. 

3) Dbajte na všetky upozornenia. 

4) Nasledujte všetky inštrukcie. 

5) Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody. 

6) Čistite iba čistou vodou. 

7) Nezablokujte žiadne z ventilačných otvorov. 
Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. 

8) Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako je 
radiátor, pec, kotol alebo iné zariadenia vydávajúce 
teplo. 

9) Nezmarte bezpečnostný účel polarizovaných alebo 
uzemňovacích typov zástrčiek. Polarizované zástrčky 
majú dva kolíky, kde jeden je širší ako druhý. 
Uzemňovacie zástrčky majú dva kolíky a jeden 
uzemňovací hrot. Široký kolík, alebo tretí hrot sú 
dodané pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka 
nepasuje do vašej zásuvky obráťte sa na elektrikára. 

10) Nedovoľte, aby sa po napájacom kábli chodilo, alebo 
aby sa stláčal, hlavne pri zástrčke, objímkach a na 
mieste, kde vychádza zo zariadenia. 

11) Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom. 

12) Použite iba s vozíkom, stolíkom, stojanom a držiakom 
špecifikovaním výrobcom, alebo predávaným 
výrobcom. Keď používate vozík, dávajte pozor na 
prevrhnutie pri presune zariadenia. 

13) Odpojte od napájania počas búrky a ak sa nepoužíva 
na dlhšiu dobu. 

14) Obráťte sa so servisom na kvalifikovaného odborníka. 
Servis je potrebný, keď je zariadenie poškodené, ako 
napríklad: sieťový napájač a kábel je poškodený; 
vyliala sa voda na zariadenie; predmet spadol na 
zariadenie; zariadenie zmoklo alebo zvlhlo; zariadenie 
nefunguje správne alebo zariadenie spadlo. 

15) Zariadenie je na použitie vnútri a tiež aj celé 
káblovanie musí byť vnútri. 

16) Zásuvka musí byť blízko zariadenia a musí byť ľahko 
dostupná. 

17) UPOZORNENIE: 

NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE, AK JE BATÉRIA 
ZAMENENÁ ZA NESPRÁVNY TYP.       
ODSTRÁŇTE POUŽITÉ BATÉRIE PODĽA 
POKYNOV. 

 

# Maximálna teplota chodu: 40°C 

# Podmienky USB natiahnutia: USB Port (5Vdc, Max. 
50mA) 

 

 

2. PRED INŠTALÁCIOU 
• Inštalácia by mala byť spravená kvalifikovaným 

odborníkom a v súlade s platnými elektrickými 
reguláciami. 

• DVR musí byť umiestnené na pevnom povrchu alebo 
v schválenej skrinke. Adekvátna ventilácia musí byť 
zabezpečená, a tiež treba dávať pozor, aby neboli 
zablokované ventilačné otvory na DVR.  

• Nainštalujte prepäťovú ochranu a prúdový chránič.  

• Nasledujte všetky pokyny na DVR a v tomto manuáli. 

• Keď potrebujete DVR vyčistiť, najprv ho vypnite 
a odpojte od napájania. Použite jemnú suchú 
handričku, nikdy nepoužívajte drsné čistiace 
prostriedky. 

• Nepokúšajte sa urobiť servis, alebo opraviť DVR 
samy, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov 
vás môže vystaviť elektrickému napätiu a iným 
hazardom. Obráťte sa so servisom na 
kvalifikovaného odborníka. 

 

3. HLAVNÉ VLASTNOSTI 
 

OVLÁDANIE MYŠKOU 

Vytvorené pre ľahké ovládanie myškou. 

 

ROZŠÍRENÉ GRAFICKÉ UŽÍVATEĽSKÉ PREPOJENIE 
(GUI) 

Menu DVR a displej na obrazovke je v ľahko 
používateľnom a logickom GUI formáte. 

 

AUTENTICKÝ TROJITÝ CHOD 

DVR bude naďalej nahrávať naplno, počas lokálneho 
nahrávania a nastavovania, diaľkové prehrávanie 
a nastavovanie viacerými užívateľmi naraz.  

 

ZÁLOHOVANIE 

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

Prehrávací softvér je vložený so zálohovanými súbormi 
a zálohovanie tiež obsahuje log udalostí systému a log 
zálohovania pre plné sledovanie. 

 

KOMPLEXNÉ NASTAVENIE NAHRÁVANIA 

Nahrávanie môže byť rozvrhnuté, aktivované alarmom, 
alebo pohybom. Pre každý typ nahrávania môžete 
nastaviť obnovovací kmitočet, kvalitu obrazu a nahrávanie 
audia pre deň, pre hodinu, pre každý individuálny kanál. 
DVR má tiež núdzové nahrávanie z hlavného panelu, 
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ktoré preváži všetky ostatné nahrávania pre zabezpečenie 
najlepšej kvality nahrávky v núdzových prípadoch. 

 

OVLÁDANIE TELEMETRIE 

Plné ovládanie telemetrie je dostupné z predného panelu, 
alebo diaľkovo a široký počet protokolov rýchlostných 
kopúl je podporovaný. Protokoly môžu byť nastavené 
jednotlivo pre každý kanál a rýchlosť telemetrie môže byť 
nastavená tak, aby vyhovovala rýchlostným kopulám.  

 

LIVE OBRAZOVKA 

DVR zobrazuje jednu alebo viac obrazový displej a tiež 
má rôzne režimy sekvencie.  

 

ZÁLOHOVANIE NASTAVENÍ 

Všetky nastavenia v DVR môžu byť uložené na USB kľúč 
alebo do iného PC. Tieto uložené dáta potom môžu byť 
natiahnuté do iného DVR, čo skracuje dobu inštalácie tam, 
kde je viac DVR v jednej inštalácií. 

 

EMAILOVÁ PODPORA 

DVR môže zaslať maily určeným užívateľom a tým ich 
informovať o udalostiach, ako je alarm, detekcia pohybu, 
zlyhanie HD mechaniky, atď. 

 

AUDIO (Voliteľné) 

1 audio vstup je podporovaný, a môže byť pridelený 
k hociktorému video kanálu. Live alebo nahraté audio 
môže byť diaľkovo monitorované cez internet a diaľkový 
spätný dopyt po audio prenose do DVR je tiež možný. 

 

OVLÁDANIE PTZ (Voliteľné) 

Plné ovládanie PTZ je dostupné z predného panelu, alebo 
diaľkovo a široký počet protokolov rýchlostných kopúl je 
podporovaný. Protokoly môžu byť nastavené jednotlivo 
pre každý kanál a rýchlosť PTZ môže byť nastavená tak, 
aby vyhovovala rýchlostným kopulám.  

 

ROZŠÍRENÁ PODPORA MONITORU (Voliteľné) 

DVR má výstupy pre 2 hlavné monitory (VGA a BNC), 
ktoré môžu byť použité súčasne. 1 spot monitor je tiež 
podporovaný a jeho výstup môže byť naprogramovaný 
v nastaveniach DVR. 

 

ALARM IN/ RELÉ OUT (Voliteľné) 

DRV má 4 alarm in a 1 relé out. 

 

 

 

4. ORGANIZÁCIA SYSTÉMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. OBSAH SYSTÉMU 
Základný obsah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voliteľný obsah 
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6. POPIS SYSTÉMU 
6.1 PREDNÝ PANEL 
 

USB PORT 

Port pre USB zariadenie, ako je myška a USB kľúč na 
zálohovanie. 

 

 

POWER (NAPÁJANIE) 

Zapína a vypína systém. 

 

DISPLAY (OBRAZOVKA) 

Mení režim zobrazenia medzi delenou a plnou 
obrazovkou. 

 

SEARCH (VYHĽADÁVANIE) 

Vstup do menu vyhľadávania. 

 

MENU 

Vstup do konfiguračného menu systému. 

 

POZIČNÉ TLAČIDLÁ  

Používané pre posun v menu a kontrolu PTZ. 

 

6.2 ZADNÝ PANEL 
 

 

 

 

6.2.1 Video vstup 
Zapojte koaxiálne káble z video zdroja 
do BNC video spojok. 

 

 

6.2.2 Monitor out a Spot out (voliteľné) 
Zapojte AV monitor z hlavnej obrazovky                      
alebo spot monitor.         

 

6.2.3 Audio In/Out 
Zapojte mikrofón do input a                                    
reproduktor do Output. 

 

6.2.4 Video výstup 

Pre RGB monitor výstup. 

6.2.5 Alarm In/ Relé/ RS-485 
Alarm In: zapojenie senzorových 

zariadení. 

RELÉ: Zapojenie relé zariadenia 

pre alarm out. 

RS-485: Zapojenie PTZ kamery 

alebo klávesnicu.  

 

6.2.6 Sieť 
Zapojte RJ-45 pre lokálnu sieť alebo 
internet. 

 

 

6.2.7 DC-12V 
Zapojenie sieťového kábla zo sieťového 
napájača. 

 

 

 

6.3 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. CHOD SYSTÉMU 
7.1 REŽIM DELENIA OBRAZOVKY 
Dvoj-kliknite myškou na tlačidlo pre zmenu režimu 
obrazovky medzi delenou a plnou. 
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7.2 SEKVENCIA 
Kliknite pravým tlačidlom myšky na Live obrazovke 
a kliknite na menu [Sekvencia (Sequence)].  

 

7.3 ZAČIATOK NAHRÁVANIA (Núdzové 
nahrávanie) 
Núdzové nahrávanie preváži všetky ostatné nastavenia 
nahrávania, aby zabezpečilo nepretržité nahrávanie na 
všetkých kanáloch. Stlačte tlačidlo [REC START]. Červený 
štvorček s P sa zobrazí vo vrchnej pravej časti obrazovky 
a oznamuje, že DVR je v režime núdzového nahrávania.  

Stlačte tlačidlo [REC STOP] a                                     
vrátite sa do normálneho chodu. 

 

7.4 PTZ 
Kliknite pravým tlačidlom myšky na Live obrazovke 
a kliknite na menu [PTZ]. Otáčanie (Pan), nakláňanie (tilt), 
ZOOM, fókus, šošovka (iris) sú ovládané cez PTZ. 

 

7.5 ODHLÁSENIE 
Kliknite pravým tlačidlom myšky na Live obrazovke 
a kliknite na menu [Odhlásenie (Log off)]. 

*ZAMKNUTIE KLÁVES (Key lock): Zabraňuje stlačeniu hociktorej 
klávesy na prednom panely alebo diaľkovom ovládači. 

*ODHLÁSENIE (Log off): Výstup z pripojenia Administrátora, čim 
zabraňuje vstupu do menu neoprávneným osobám. 

 

8. NASTAVENIE SYSTÉMU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite pravým tlačidlom myšky na Live obrazovke. 

Po kliknutí na tlačidlo [Nastavenia (Setup)] sa objaví 
prihlasovacia obrazovka. Iba užívatelia s právami ADMIN 
môžu meniť nastavenia systému. Zadajte heslo [1234]. 

 

8.1 DISPLEJ 

8.1.1 OSD 

 

 

 

 

 

 

 
STAVOVÁ LIŠTA (STATUS BAR): zapína, alebo vypína 
stavovú lištu na spodku live obrazovky. 
NÁZOV KAMERY (CAMERA TITLE): Určuje, či je názov 
kamery zobrazený. 
IKONA UDALOSTI (EVENT ICON): Určuje, či je 
nahrávací stav DVR zobrazený v pravo hore na obrazovke 
každého kanálu. 
ORÁMOVANIE (BORDER): Určuje, či je kanál orámovaný 
v režime delenej obrazovky. 
SENZOR POHYBU (MOTION SENSOR): Ak sa stáva, že 
sa alarm často spúšťa po chybnej detekcií pohybu, môže 
užívateľ využiť túto funkciu, pre odstránenie chyby 
v reálnom čase. 
FARBA POHYBU (MOTION COLOR): Farba štvorčekov 
zobrazených po detekcií pohybu. 
 

8.1.2 Monitor 

 

 

 

 

 

 

 
SEQUENCE DWELL: Čas, ako dlho je zobrazená každá 
obrazovka v režime sekvencie. 
SPOT-OUT DWELL: Čas pre zmenu každej obrazovky 
v monitore. 
DEINTERLACE MODE: Zobrazuje obraz ako 2CIF 
rozlíšenie pre D1 rozlíšenie nahrávok. 
ALARM POP-UP MODE: Keď je nastavené na ON, 
spustenie alarmu spôsobí, že sa daný kanál zobrazí na 
celú obrazovku. 
ALARM POP-UP DWELL: Určuje na ako dlho sa zobrazí 
kanál so spusteným alarmom, na plnej obrazovke. Ak 
alarm pretrváva, prekrývacia obrazovka je zobrazená 
stále. 
MOTION POP-UP MODE: Keď je nastavené na ON, 
spustenie alarmu pohybom spôsobí, že sa daný kanál 
zobrazí na celú obrazovku. 



- 7 - 

 

MOTION POP-UP DWELL: Určuje na ako dlho sa zobrazí 
kanál s alarmom spusteným pohybom, na plnej 
obrazovke. Ak alarm pretrváva, prekrývacia obrazovka je 
zobrazená stále. 
 

8.2 KAMERA 

8.2.1 Názov kamery 

 

 

  

 

 

 
Kliknite na menu [Názov kamery (Camera Title)] a kliknite 
na [ON/OFF] v menu COVERT. 
Kliknite na [Číslo kamery (CAM NO)] a zmeňte meno. 
SKRYTÉ (COVERT): Keď nastavené na ON, obraz 
z kamery nie je na live displeji, ale stále nahráva. 
NÁZOV (TITLE): Použitím virtuálnej klávesnice môžete 
zadať meno každej kamery (maximálne 11 znakov). 
 

8.2.2 Nastavenie farby 

 

 

 

 

 
Jas, rozlíšenie, odtieň a farba môže byť nastavené pre 
každý kanál samostatne. Zvýraznite, ktorý kanál chcete 
nastaviť a stlačte [ENTER]. 
 

8.2.3 Nastavenie PTZ 

 

 

 

 

 

 

 
 
ADDRESS: Unikátne ID PTZ zariadenia. 
PROTOCOL: Protokol PTZ zariadenia. 
BAUDOVÁ RÝCHLOSŤ (BAUD RATE): Baudová 
rýchlosť PTZ zariadenia. 
 
 
 
 
 

8.2.4 Pohybový senzor 

 

 

 

 

 
CITLIVOSŤ (SENSITIVITY): Stupeň pohybu požadovaný 
na spustenie alarmu a nahrávania (Od 1 (najnižšie) do 10 
(najvyššie)). 
OBLASŤ (AREA): Vybraním tejto možnosti, môžete 
definovať oblasť obrazu, ktorá bude monitorovaná na 
detekciu pohybu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 ZVUK 

8.3.1 Audio 

 

 

 

 
 
Kliknite na menu Audio a kliknite na [ON/OFF]. 
 
LIVE AUDIO: Keď je zapnuté, vybraný audio kanál môže 
byť monitorovaný na audio výstupe. 
AUDIO MONITOROVACÍ KANÁL (AUDIO MONITORING 
CHANNEL): Nastavené ako kanál 1. 
NETWORK AUDIO TX: Keď zapnuté, live a prehrávané 
audio je zasielané do vzdialeného PC. 
NETWORK AUDIO RX: Keď zapnuté, povoľuje 
vzdialenému PC poslať audio spať do DVR. 
 

8.3.2 Bzučiak 
 

 
 

Kliknite na menu [Bzučiak (Buzzer)] a kliknite na 
[ON/OFF]. 

KLÁVESNICA (KEYPAD): Keď zapnutá, každé stlačenie 
klávesnice bude sprevádzané pípnutím. 

IR OVLÁDAČ (IR REMOTE): Keď zapnutý, každý príkaz 
z diaľkového ovládača bude sprevádzaný pípnutím. 
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8.4 SYSTÉM 
8.4.1 Dátum/čas 
 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na menu [Dátum/Čas (Date/Time)] a kliknite na 
[ON/OFF]. 

DÁTUM/ČAS (DATE/TIME): Povoľuje nastaviť alebo 
zmeniť aktuálny čas alebo dátum. 

DATE FORMAT: Určuje, ako bude zobrazený dátum. 

TIME FORMAT: Určuje, ako bude zobrazený čas. 

NETWORK TIME SERVER SETUP: Ak je DVR pripojené 
k internetu, dátum a čas môžu byť presne nastavené 
zvolením SYNC a stlačením [ENTER]. 

NASTAVENIE ČAS. ZÓNY (TIME ZONE SETUP): malo 
by byť nastavené podľa oblasti, kde sa DVR nachádza. 

D.S.T: Keď zapnuté, DVR automaticky posunie čas 
o hodinu dopredu alebo dozadu na jar alebo v lete. 
 

8.4.2. Sieť 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na menu [Sieť (Network)] a kliknite na [ON/OFF]. 

DHCP: Keď povolené, DVR si zistí IP adresu automaticky, 
ak zapojené do DHCP servera, alebo rútera. 

DDNS: Keď povolené, DVR je dostupné cez DNS server. 
Väčšinou používaný, ak broadband nemá statickú IP 
adresu. 

IP ADRESA: Ak DHCP nie je použité, môžete nastaviť IP 
adresu manuálne. 

GATEWAY: Ak DHCP nie je použité, IP adresa pre 
gateway môže byť nastavená manuálne. 

SUBNET MASK: Ak DHCP nie je použité, subnet mask 
môže byť nastavená manuálne. 

PRVÝ DNS SERVER: Ak DHCP nie je použité, prvý DNS 
server môže byť nastavený manuálne. 

DRUHÝ DNS SERVER: Ak DHCP nie je použité, druhý 
DNS server môže byť nastavený manuálne. 

DDNS SERVER: Aj je DDNS povolený, DDNS server 
hostiteľa môže byť nastavený tu. 

PORT RTSP SERVERA: Číslo portu, ktorý DVR používa 
na podporu diaľkového spojenia z užívateľského softvéru. 

WEB SERVER PORT: Číslo portu, ktorý DVR používa na 
podporu diaľkového spojenia cez internet. 

ALIAS: Zobrazuje celé meno domény pre vstup do DVR. 
Toto bude aktivované stlačením tlačidla AUTO vedľa WEB 
SERVER PORT. 

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

8.4.3. Email 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na menu [Mail] a kliknite na [ON/OFF]. 

PREDNASTAVENÝ SERVER (DEFAULT): Použite 
prednastavený mail server pre oznámenie emailom. 

SERVER: SMTP odchádzajúci email server, ktorý sa 
používa pre zasielanie oznámení emailom. 

PORT: Port číslo pre odchádzajúce emaily. 

BEZPEČNOSŤ (SECURITY): Nastavte do OFF, ak 
nepotrebujete heslo a užívateľské meno pre SERVER. 

UŽÍVATEĽ (USER): Zadajte užívateľské meno pre 
identifikáciu DVR v emailových správach. 

HESLO (PASSWORD): Ak je SECURITY nastavená na 
ON, zadajte heslo tu. 

TESTOVACÍ (TEST) E-MAIL: Pošlite testovací email 
registrovaným užívateľom. 
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8.4.4. Užívateľský manažment 
 

 

 

 

 

 

Kliknite na menu [Užívateľský manažment (user 
management)] a dvoj kliknite na [ADMIN] v menu 
[GROUP]. 

DVR je prednastavené s užívateľským ID ADMIN 
patriacim do skupiny ADMIN a s heslom 1234. 

Okrem možnosti pridania nového užívateľa, môžete 
zmeniť aj údaje o už existujúcych. 

Pre zmenu užívateľských údajov, zvýraznite užívateľa na 
zeleno a dvoj-kliknite. 
 

8.4.5. Manažment systému 

 
IP ADRESA (ADDRESS): Ukazuje, buď manuálne 
zadanú IP adresu v nastavený SIETE alebo IP adresu 
danú DHCP serverom.  

MAC ADRESA (ADDRESS): Ukazuje MAC adresu DVR. 
Je unikátna - žiadne iné DVR nemá takúto adresu. 

KAPACITA DISKU (DISK CAPACITY): Prvá hodnota 
ukazuje množstvo už použitého miesta na disku a druhá 
maximálnu kapacitu. 

F/W version: Ukazuje firmvér verziu DVR. 

H/W version: Ukazuje hardvér verziu DVR. 

TYP VIDEO SIGNÁLU (VIDEO SIGNAL TYPE): DVR 
automaticky prepína medzi PAL a NTSC záležiac od 
vstupného signálu na kanály 1 pri zapnutí. 

MENO SYSTÉMU (SYSTEM NAME): Meno systému má 
10 znakov a využíva sa pri identifikácií DVR pri 
oznámeniach mailom. 

F/W AKTUALIZÁCIA (UPGRADE): Aktualizácie firmvéru 
sú pravidelne dodávané pre zlepšenie chodu systému 
a extra vlastnosti. Operátor môže nainštalovať tieto 
aktualizácie cez USB kľúč. 

PREDNASTAVENIA (FACTORY DEFAULT): Ak zmeny 
spôsobia nesprávny chod systému, môžete použiť túto 
funkciu. 

DÁTA SYSTÉMU (SYSTEM DATA): Nastavenia systému 
môžu byť uložené na USB kľúč. Tieto potom môžete 
znovu natiahnuť, ak náhodne  použijete funkciu 
prednastavenia, ale ich môžete natiahnuť do iného DVR, 
ak je viac jednotiek v inštalácií s rovnakými nastaveniami. 
Uložené sú všetky informácie okrem nastavenia siete 
a mena systému. 

 

8.4.6 Ovládanie zariadenia 

 
Toto umožňuje ovládať maximálne 254 DVR z jednej 
klávesnice. 

SYSTEM ID: Ak je viac ako jedno DVR zapojené cez 
RS485 BUS, každé z nich musí mať svoje vlastné ID. 

Poznámka: Ak sú DVR nad sebou, aj tak musia mať 
unikátnu ID, pre ovládanie diaľkovým ovládačom. 

PROTOCOL: Musí byť nastavené ovládaním zariadenia. 

BAUDOVÁ RÝCHLOSŤ (BAUD RATE): Musí sa rovnať 
nastavenej baudovej rýchlosti PTZ. 

 

8.5. UDALOSŤ /SENZOR 

8.5.1 HDD Udalosť 

 
DVR môže monitorovať hard drive a zistiť problémy, ktoré 
môžu vzniknúť. 

PLNÝ DISK (DISK FULL EVENT): Alarm zaznie, keď je 
disk plný. 

SMART ALARM: Povoľuje SMART monitorovanie disku. 
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8.5.2 Alarmový vstup 

 
CHOD (OPERATION): Alarmový  vstup môže byť 
povolený alebo blokovaný. 

TYPE: Alarmový vstup môže byť NO alebo NC. 

 

8.5.3 Alarmový výstup 

 
CHOD (OPERATION): Vybraný alarmový výstup môže 
byť povolený alebo blokovaný. 

REŽIM (MODE): Môže byť buď TRANSPARENT (výstup 
je aktívny, iba keď sú aktívne spúšťacie kritéria) alebo 
LATCHED (výstup je aktívny na určenú dobu po spustení 
alarmu). 

TRVANIE (DURATION): V režime LATCHED, doba ako 
dlho je výstup aktívny po spustení alarmu. 

HDD UDALOSŤ (EVENT): Určuje, či udalosť HDD spustí 
alarm. 

ALARM: Určuje, či alarmové vstupy spustia alarmové 
výstupy. 

STRATA VIDEA (VIDEO LOSS): Určuje, či strata videa 
na hociktorom z kanálov spustí alarm. 

POHYB (MOTION): Určuje, či detekcia pohybu na 
hociktorom z kanálov spustí alarm. 

 

8.5.4 Bzučiakový výstup 

 

CHOD (OPERATION): Vnútorný bzučiak môže byť 
povolený alebo blokovaný. 

REŽIM (MODE): Môže byť buď TRANSPARENT (bzučiak 
znie, iba keď sú aktívne spúšťacie kritéria) alebo 
LATCHED (bzučiak znie určenú dobu po spustení 
alarmu). 

TRVANIE (DURATION): V režime LATCHED, doba ako 
dlho znie bzučiak po spustení alarmu. 

HDD UDALOSŤ (EVENT): Určuje, či udalosť HDD spustí 
bzučiak. 

ALARM: Určuje, či alarmové vstupy spustia bzučiakové 
výstupy. 

STRATA VIDEA (VIDEO LOSS): Určuje, či strata videa 
na hociktorom z kanálov spustí bzučiak. 

POHYB (MOTION): Určuje, či detekcia pohybu na 
hociktorom z kanálov spustí bzučiak. 
 

8.5.5 Notifikácia Emailom 

 
NOTIFICATION: Notifikácia emailom môže byť povolená, 
alebo blokovaná. 

HDD UDALOSŤ (EVENT): Určuje, či udalosť HDD zasiela 
mail. 

BOOTING UDALOSŤ (EVENT): Určuje, či reštartovanie 
systému zasiela mail. 

ALARM: Určuje, či alarmové vstupy zasielajú mail. 

STRATA VIDEA (VIDEO LOSS): Určuje, či strata videa 
na hociktorom z kanálov zasiela mail. 

POHYB (MOTION): Určuje, či detekcia pohybu na 
hociktorom z kanálov zasiela mail. 

 

8.6. MANAŽMENT DISKU 
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PREPIS / MANUÁLNY PREPIS (OVERWRITE/MANUAL 
OVERWRITES): AK nastavené do ON, DVR začne 
prepisovať najskoršie nahrávky, keď je disk plný. V tomto 
prípade, bude ukazovať stále 99% disku voľného. Ak 
nastavené do OFF, DVR prestane nahrávať, keď je disk 
plný. 

FORMAT: Ak je to potrebné, všetky nahrávky môžu byť 
vymazané z DVR použitím tejto možnosti. 

DISK INFORMATION: Kontrola informácií o HDD. 

 

9. NASTAVENIE NAHRÁVANIA 
9.1 JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE 

 
Jednoduché nahrávanie určuje rovnaké pravidlá pre 
všetky kamery. 

REŽIM ROZVRHU (SCHEDULE MODE): Buď denne 
(nastavenie platí pre každý deň v týždni) alebo týždenne 
(každý deň v týždni ma vlastné nastavenie). 

PRE EVENT RECORDING TIME: Keď nie je DVR 
v režime nepretržitého nahrávania, toto nastavenie určuje, 
ako dlho sa bude nahrávať pred spustením alarmu. 

POST EVENT RECORDING TIME: Keď nie je DVR 
v režime nepretržitého nahrávania, toto nastavenie určuje, 
ako dlho sa bude nahrávať po spustením alarmu. 

 
Nastavte kvalitu nahrávania, veľkosť nahrávky a FPS 
správne. Iba jeden typ nahrávania je podporovaný 
jednoduchým nahrávaním. 
 

9.2 ADVANCE RECORDING 

 

Kliknite na tabulátor NASTAVENIE (SETTING). 
Zvoľte čas pomocou myšky. 
Nastavte veľkosť, fps, kvalitu, audio a alarm každej 
kamery.  
Kliknite na tabulátor AKTIVÁCIA (ACTIVATION). 
Zvoľte typ nahrávania: nepretržite (continuous), pohyb 
(motion) a alarm. 
 

9.3 MANUÁLNE NAHRÁVANIE 

 
Nastavte vlastnosti pre núdzové nahrávania (panic 
recording). Počas režimu núdzového nahrávania, DVR  
preváži všetky iné nastavenia nahrávania a nepretržite 
nahráva na všetkých kanáloch, tak ako je nastavené 
v tomto menu. 
 

10. VYHĽADÁVANIE 
10.1 PODĽA ČASU 

 
Kliknite na dátum, ktorý chcete prehrať a vyberte čas 
ľavou myškou a stlačte PLAY. 

 
Ovládajte režim prehrávania pomocou hore uvedeného. 
 

10.2 PODĽA UDALOSTI 
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Vyberte si [vyhľadávania podľa udalosti (Search by 
EVENT)] a odfajknite, čo chcete nájsť. Kliknite na START 
a potom si zo zoznamu vyberte čo chcete prehrať a stlačte 
PLAY. 
 

11. ARCHIVOVANIE 

 
Vyberte čas a dáta a kliknite na PREVIEW. Objaví sa 
okno s informáciami o archivovaní, stlačte PLAY, pre 
prezretie dát. Kliknite na OK, ak naozaj chcete archivovať 
na externé médium. Zadajte meno pre archivované súbory 
a miesto pre archivovanie a stlačte START. 

 

VAROVANIE !!!! 

Nevkladajte žiadne USB do zariadenia počas archivácie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. WEBOVÉ PRIPOJENIE 
PREDBEŽNE PRED ZAPOJENÍM 

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

 

12.1 AKO SA PRIPOJIŤ? 
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. 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

Geforce MS400, Radeon 7500 
alebo vyššie VGA 

 
Geforce 8 séria alebo vyššie 

VGA PAMÄŤ 64MB 
MONITOR 1280 x 1024 
Oper. Systém Window XP2 
VERZIA INT. 
PREHLIADAČA 

Internet Explorer 6.0 a vyššie 

SIEŤ 100Mbps 
DIRECT X Vý.0 alebo vyššie 
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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, 
...). 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 LIVE REŽIM 

 
Vysvetlivky pre funkcie tlačidiel v LIVE režime. 

 
Výber režimu delenej live obrazovky. 

 
Presun na ďalšiu obrazovku a zväčšenie obrazovky. 

 
Výber kanálu na zobrazenie. 

 
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). 

 

Stav:  

1. Alarm – Indikátor bude zvýraznený, keď systém zistí 
alarm. 

2. Pohyb - Indikátor bude zvýraznený, keď systém zistí 
pohyb. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 VYHĽADÁVANIE 

 
1. Vyberte si čas na časovej lište alebo priamo zadajte 
čas. 

2. Potom stlačte PLAY. 

 
1. Refresh: obnovenie dáta 

2. Play: Po zadaní dátumu a času, môžete prehrávať. 

3. Backup: Zálohovanie daného kanálu a času. 

 

12.4 VYHĽADÁVANIE PODĽA UDALOSTI 

 
1. Event: Výber požadovanej udalosti 

2. Period: Výber dátumu a času začiatku a konca. 

3. Search: Vyhľadavanie podľa zadaných podmienok. 
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4.  Zvoľte si požadovanú udalosť v zozname a stlačte 
START. 

 

12.5 REŽIM NASTAVENIA 
Všetky nastavenia sú rovnaké ako nastavenia DVR. 
 

Kamera 

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. 

 

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.  

 
Zvuk 

1. Nastavenie audia – Zvoľte live audio kanál a aktiváciu 

2. Nastavenie Bzučiaka – aktivujte bzučiak pre oznámenie 
udalostí. 

 
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. 
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Užívateľský manažment 

Užívatelia môžu byť pridaný, alebo vymazaný. 

 
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 

Nastavené môžu byť všetky možnosti zariadenia pre 
oznámenie udalosti: 

(HDD Udalosť, alarmový vstup, alarmový výstup, 
bzučiakový výstup, notifikácia emailom) 

Všetky detaily nastavenia sú ako nastavenie systému 
DVR. 

 

 

 

 

 

 

12.6 INFORMÁCIE 
Skontrolujte model DVR a WEB verziu. 
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13. ZAPOJENIE SMART TELEFÓNU 

 
1.  Vyberte SAFARI prehliadač. 

 
2. Zadajte IP adresu alebo URL a kliknite na GO. 

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

 
Povoľuje iba live prezeranie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Vyberte webový prehliadač. 

 
 
2. Zadajte IP adresu alebo URL a stlačte ENTER. 

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

 
 
 
 
 




