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1. Bezpečnostné opatrenia 

 
 

 
 

 
- Zariadenie triedy A (zariadenie na prenos (vysielanie) a komunikáciu) 
 
-Predajcovia a užívatelia by mali byť oboznámení, že zariadenie bolo registrované 
pre elektro-magnetickú kompatibilitu Registrácia pre podnikanie (trieda A), ktorá je 
určená pre použitie v priestoroch s výnimkou domova. 
 

Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek duševné alebo fyzické zranenia a 
škody spôsobené poruchami alebo zlyhaním DVR. 

 
Uistite sa, že postupujete podľa pokynov v príručke pre bezpečné používanie 

produktu a pre prevenciu rizika pred nehodami, ktoré spôsobujú osobné alebo 
materiálne škody.  
 

 
Upozornenie- zlyhanie pri dodržovaní pokynov môže spôsobiť zranenia alebo straty 
na životoch. 
 
-nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte výrobok (hrozí nebezpečenstvo  požiaru, 
úrazu elektrickým prúdom alebo iné zranenia. Obráťte sa na servisné stredisko pre 
opravy.) 
-nepoškodzujte, neupravujte alebo neohýbajte napájací kábel. (hrozí 
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru) 
-nevkladajte žiadne kovy ani horľavé materiály do vetracích otvorov na výrobku. 
-udržujte tekuté materiály ďaleko od výrobku. Keď tekutina zasiahne výrobok, môže 
spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenia. 
-keď sa objaví dym alebo nezvyčajný zápach, vytiahnite napájací kábel z elektriny a 
okamžite sa obráťte na servisné stredisko. (pri zanedbaní problémov hrozí riziko 
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.) 
-nepripájajte mnoho zariadení do elektrickej zásuvky (hrozí riziko vzniku požiaru 
v dôsledku elektrického preťaženia.) 
-nevyťahujte napájací kábel a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. (hrozí riziko 
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.) 
-netraste s napájacím káblom a nepoužívajte s iným napätím, než je uvedené. (zlé 
pripojenie môže viesť k požiaru.) 
-nainštalujte zariadenie na miesto, ktoré je dobre vetrané a nie príliš teplé. Taktiež 
nezakrývajte vetracie otvory handričkou alebo závesom. (zvýšenie teploty môže 
spôsobiť požiar.) 
 

 
Upozornenie – zlyhanie pri dodržiavaní pokynov môže spôsobiť zranenie 
používateľa alebo poškodiť majetok. 



-neinštalujte zariadenie na miesta s vysokou vlhkosťou, prachom a dymom. (upchatie 
vetracieho otvoru môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie prístroja alebo požiar.) 
-pri inštalácii produktu udržujte jeho hladinu vodorovne a v žiadnom prípade na 
zariadenie neukladajte vázy, kvetináče, kozmetiku alebo akékoľvek nádoby s vodou. 
(infiltrovaná voda v zariadení môže spôsobiť požiar.) 
-dávajte pozor pri preprave zariadenia. (zranenia môžu byť spôsobené upustením 
zariadenia.) 
-uistite sa, že používate originálne príslušenstvo, ktoré spĺňa bezpečnostné normy 
-ak sa v produkte vyskytne akýkoľvek problém, obráťte sa na dodávateľa pre 
príslušné opravy. Záručná oprava nie je k dispozícii v prípade, že bol produkt 
rozložený bez schválenia. 
-používajte iba batérie určené k produktu. (Pokazené batérie alebo únik kvapalín 
môže spôsobiť riziko požiaru.) 
-neinštalujte zariadenie na miesta, kde je teplota príliš vysoká (40°C ), alebo príliš 
nízka (5°C alebo menej). 
-uchopte koniec napájacieho konektora kvôli rozdeleniu kábla od tela zariadenia. 
-vymeňte batérie za tie správne. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu. 
Nikdy nevymieňajte batérie za iné ako tie s rovnakým typom, alebo rovnocenným 
produktom. 
 

 
Upozornenie – zlyhanie pri dodržiavaní pokynov môže spôsobiť poruchu prístroja 
alebo stratu dát. 
-hlavným účelom produktu je nahrávanie záznamov z kamier a je stavaný na 
používanie v nepretržitej prevádzke. 
- k strate alebo poškodeniu dát môže dôjsť v prípade, keď je vypínač vypnutý 
abnormálne alebo zástrčka je zo zásuvky odstránená nevhodne. 

 
Upozornenie – zlyhanie pri dodržiavaní pokynov môže spôsobiť stratu dát. 
-vzhľadom k tomu, že produkt používa HDD nepretržite, odporúča sa , aby sa 
používali nové pevné disky, pokiaľ to je možné. 
-odporúča sa zálohovať dôležité dáta pomocou zálohovacích zariadení. 
-spoločnosť nie je zodpovedná za stratu dát v dôsledku poruchy HDD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Špecifikácia produktu 



3. Komponenty 
-DVR telo 
-napájací kábel 
-užívateľská príručka 
-CD so softvérom (RAMSPRO, Uniplayer PRO, FULL_Manual) 
 
4. Predný panel 

4.1 DVD napaľovačka 
 

- Voliteľné príslušenstvo. 
 

4.2 Tlačidlo pre prehrávanie záznamu 
 
-RECORD : Toto tlačidlo spúšťa vynútené nahrávania okrem režimu súvislého 
záznamu. Stlačením tohto tlačidla sa spustí nahrávanie všetkých videokanálov a jeho 
opätovným stlačením sa nahrávanie zastaví.  
-R.PLAY : (Spätné prehrávanie) Týmto tlačidlom je možné spustiť spätné 
prehrávanie počas prehrávania vpred.V režime ovládania PTZ sa tlačidlo používa na 
zníženie ovládajúcej rýchlosti. 
-PAUSE: týmto tlačidlo sa zastaví režim prehrávania až do jeho opätovného 
stlačenia.    
- PLAY: To je spúšťacie tlačidlo prehrávania, jeho stlačením sa začne prehrávanie 
zvoleného kanálu, spustenie súboru  a/alebo zvuku keď je stlačené počas režimu 
živého obrazu. V režime živého obrazu v stave „PAUZA“ stlačenie tohto tlačidla 
obnoví prehrávanie.  
V prípade režimu ovládania PTZ môže byť použité na zvýšenie ovládacej rýchlosti.  
-EXIT: Tlačidlo umožňuje zastaviť prehrávanie počas prehrávania.  
-MENU: Slúži pre vstup do MENU.  
 
 4.3 LED Displej 
 
-POWER: V režime stand-by svieti zelené LED svetlo 
-REC: Červené svetlo bliká v režime nahrávania. 
-NET: Zelené svetlo bliká keď je sieť pripojená.   
 



4.4 Tlačidlá funkcií 
 
-LOCK: poskytuje funkciu, ktorá bráni systém pred riadením neoprávnenými 
používateľmi. DVR umožňuje zamknutie prístupu jedným stlačením tlačidla a 
následne po stlačení ľubovoľnej klávesy vyskočí okno so vstupným heslom. 
Blokovanie tlačidiel sa uvoľní po zadaní správneho vstupného hesla. 
-FZR: používa sa na dočasné pozastavenie obrazovky v režime živého 
obrazu. Dočasné pozastavenie sa uvoľní ďalším stlačením tlačidla. 
-PTZ: používa sa pre vstup do PTZ módu pre ovládanie PTZ v režime živého 
obrazu. Režim sa vráti späť do režimu živého videa po opätovnom stlačení 
tlačidla. 
-ZOOM: používa sa pre zväčšenie v špecifických oblastiach na obrazovke 
v živom režime a tak isto aj pre návrat (zmenšenie) do pôvodného stavu. 
-SEARCH: HĽADAŤ: Vyhľadávanie súborov s videodátami, ktoré sú zaznamenané 
na HDD.  
-MULTI: určuje, v akej forme rozdelenia budú zobrazené kamery. kamery1až 8 alebo 
1/16.  
-SEQ: zobrazí kanály postupne podľa hodnoty nastavenia z MENUNastavenia 
kamery –Sekvencia 
 
4.5 Číselné tlačidlá: používajú sa na vloženie sieťovej IP adresy, pri výbere kanálu v 
živom režime alebo v režime prehrávania, alebo pri zadávaní hesla v dialógovom 
okne. 
 
4.6 Smerové tlačidlá 
 
- UP:HORE: v stave menu, sa kurzor presunie nahor na výber detailných položiek , 
ktoré majú byť kontrolované a v PTZ stave sa kamera pohybuje smerom 
nahor a v prehrávacom stave slúži na prepínanie kanálov. 
- DOWN:DOLE: v stave menu, sa kurzor presúva nadol k výberu detailných 
položiek, ktoré majú byť kontrolované v PTZ stave sa kamera pohybuje 
smerom nadol a v prehrávacom stave slúži na prepínanie kanálov 
- LEFT: VĽAVO: v stave menu hrá úlohu zmeny nastavenia a v PTZ stave sa 
kamera pohybuje smerom doľava a v prehrávacom stave sa používa na 
zníženie rýchlosti prehrávania. 
- RIGHT: VPRAVO: v stave menu, hrá úlohu zmeny nastavenia a v PTZ stave sa 
kamera pohybuje smerom doprava, a v prehrávacom stave sa používa na 
zvýšenie rýchlosti prehrávania. 
-OK tlačidlo: po stlačení tlačidla dvakrát nepretržite za sebou sa zobrazí sa 
ďalšia ponuka pre vybraný kanál. 
 
4.7 IR prijímač prijíma IR dáta z diaľkového ovládača 
 
4.8 Tlačidlá Jog/ Shuttle 
- Jog: umožňuje vidieť zaznamenaný obraz pozorne v smere vpred/spätnom.  
- Shuttle: stlačením môže užívateľ spustiť rýchle prehrávanie v smere vpred/ 
spätnom. 
 
4.9 Predný USB port : používa sa na zálohovanie video dát. 
 



 5. Funkcie zadného panela  

 
 
5.1 Vstup napájania  
 

- Port pre napájanie zariadenia (100 ~ 240VAC, 50hz/ 60hz) 
 

5.2 Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie zariadenia 
 

- Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia   
  
5.3 Video výstup 

 
- Main /Hlavný/ - port pre video výstup, podporuje CVBS video výstup (1ks) 
- SPOT – port pre SPOT video výstup, podporuje CVBS video výstup (3ks) 

 
5.4 Video vstup 
 

- IN /vstup/ - port pre video vstup, podporuje CVBS video vstup. 
- OUT/výstup/- port pre preslučkovaný výstup z videovstupu. Môže byť použitý 

pre videovstup na iné DVR a kanály. 
 
5.5 Alarmový výstup 
 

- 4ks. keď dôjde k poplachu kontakt výstupu je k dispozícii počas alarmu cez 
relé. Užívatelia si môžu vybrať a používať NO, COM a NC kontaktný bod 
podľa spôsobu prevádzky pripojeného poplašného zariadenia.  
*NO (Normal OPEN) je kontaktný bod, ktorý je pripojený na COM (Common), 
v normálnom stave je oddelený a  
*NC (Normal Close) je kontaktný bod, ktorý je pripojený ku COM v normálnom 
stave a oddelený od COM, keď sa objaví alarm. 



5.6 Audio vstup/výstup 
 

- 1x vstup (16CH : 1~16, 8CH : 1~8) a výstup je podporovaný cez rozširujúci 
port 
 

5.7 Alarmový vstup 
 

- Je možné pripojenie 16 senzorov (8 senzorov pre 8CH) dvoma spôsobmi ako 
NO/NC a výber menu a vzťah pripojenia s vstupným kanálom môže byť 
nastavený v menu. 

 
5.8 HD (Vysoké rozlíšenie) 
 

- Výstup s vysokým rozlíšením hlavného obrazu (max. rozlíšenie 1920 * 1080P) 
  
5.9 VGA 

 
- Výstup videosignálu VGA normou (DSUB-15 konektor) 

 
5.10 RS-232 
 

- RS-232 umožňuje ovládanie externej riadiacej jednotky cez RS-232. 
 
5.11 RS-485 

- RS-485 umožňuje ovládanie externej riadiacej jednotky cez RS-485.Umožňuje 
tiež ovládanie PTZ. 
 

5.12  E-SATA 
 
- Konektor pre pripojenie externého (rozširujúceho) HDD  

 
5.13 Ethernet 

 
- Konektor RJ-45 (10/100/1000 Mbps) 

 
 

6. Základné operácie 
 

6.1 Zapnutie/ vypnutie  
 
6.1.1 Zapnutie 
- keď je napájací kábel pripojený, a tlačídlo zapnutia/vypnutia na zadnom paneli  je 
v polohe zapnutia, napájacie LED svetlo sa zmení na červené DVR je v režime stand-
by a pripravené na zapnutie. Doba nábehu sa môže mierne líšiť v závislosti na kapacite 
pevného disku. Progress bar je zobrazený na dolnej časti obrazovky pri spúšťaní- 
ukazuje stav nábehu. Keď je nábeh (štart) ukončený, zobrazí sa ponuka OSD menu. 
Potom môže užívateľ pohodlne ovládať DVR. 
 
 
 



6.1.2 Vypnutie 
- pre vypnutie DVR systému, stlačte tlačidlo SHUT DOWN (skončiť) v MENU  – potom 
sa objaví okno pre vloženie hesla. 
DVR systém sa ukončuje normálne, keď užívateľ vloží nastavené heslo 
(predvolená hodnota: 111111). Prepnite tlačidlo zapnutia/vypnutia v zadnej časti 
zariadenia potom ako sa objaví správa o normálnom ukončení systému. 
 
6.1.3. Nastavenie dátumu a času 
-vložte dátum a čas do DVR systému. Po zmene nastavení, použijete nakonfigurovaný 
čas tým, že zmeníte položky aplikácie dátum/čas a stlačíte tlačidlo OK. 
 
6.1.4 Heslo 
- zmení užívateľské meno a heslo DVR. 
 
6.1.5 Nastavenie siete 
-vyberte nastavenie typu siete v nastaveniach siete v menu. Podporované sú 
STATIC, DHCP a DDNS 
 
6.2 Nahrávanie  
 
6.2.1 Nastavenie nahrávania v MENU 
Detaily sú zvolené z Recording Setup menu. Najprv vyberte rozlíšenie Na výber sú 3 
možnosti.- (PAL) : 720x576(D1),720x288(Half D1), 360x288(CIF). Potom vyberte 
audionahrávanie a nastavte kvalitu nahrávania pre kanál.  
Kvalita nahrávania môže byť nastavená na 4 úrovniach –NOMÁLNA,NÍZKA,VYSOKÁ 
a NAJVYŠŠIA. Kvalita môže byť nakonfigurovaná pre každý kanál inak alebo rovnako 
pre všetky kanály v tomto rozsahu pre pohodlie užívateľa. Nahrávacia podmienka 
môže byť nakonfigurovaná na záver. 
 
6.2.2 Nastavenie nahrávacej podmienky 
Nahrávacie podmienky sa skladajú z režimu TYPICAL a CUSTOM. Môžete nastaviť 
hodnoty DAY/deň/, NIGHT/noc/, WEEKEND v režime TYPICAL a REC1, REC2, REC3 
v režime CUSTOM.  
 
6.3 Prehrávanie 
 
6.3.1 Priame prehrávanie použitím tlačidla PLAY 
Po stlačení tlačidla PLAY. DVR spustí prehrávanie podľa nastavenej podmienky 
prehrávania zvoleného kanálu, východiskový bod prehrávania a možnosť prehrávania 
zvuku. 
 
6.3.2. Prehrávanie zvuku 
-pri prehrávaní nahratých súborov s audio aplikáciou, najprv vyberte príslušné kanály 
s myšou a kliknite na tlačidlo RIGHT, aby sa zobrazilo menu spojené s audiom.  Zvoľte 
AUDIO ON“ /audio zapnuté/ a kliknite na „PLAYBACK“.potom prehranie zvuku je 
automatické. Keď používate tlačidlá predného panelu DVR, stlačte OK tlačidlo, vyberte 
zodpovedajúci kanál a znovu stlačte tlačidlo OK, aby sa objavilo menu spojené s 
audiom. Potom ako je audio zapnuté, kliknite na PLAYBACK na prehratie zvuku. 
 
 



6.4. Vyhľadávanie 
DVR ponúka 4 režimy vyhľadávania 
 
6.4.1. Režim vyhľadávania 
Rýchle vyhľadávanie: zadajte Deň/Mesiac/Rok 
Vyhľadávanie podľa kalendára: Pre ľahké vyhľadávanie nahraných dát, DVR ponúka 
formát vyhľadávania podľa kalendára. 
Vyhľadávanie podľa udalostí: umožňuje nahraté dáta generovať cez ALARM,POHYB, 
STRATU VIDOOSIGNÁLU.  
Prekrývajúci zoznam:  znázorňuje prekrývajúce dáta spôsobené zmenou času. 
 
6.4.2 Metóda vyhľadávania 
Rýchle vyhľadávanie: Stlačením tlačidla „SEARCH“ sa zobrazia 4 vyhľadávacie 
režimy. Vyberte „TIME“ zo 4 režimov a zadajte dátum a čas. Stlačte „OK“ a nahrané 
dáta na všetkých kanáloch za zvolený čas sa prehrajú naraz. 
Vyhľadávanie podľa kalendára: Stlačením tlačidla „SEARCH“ sa zobrazia 4 
vyhľadávacie režimy. Vyberte „CALENDAR“. Po výbere sa zobrazí okno kalendára a 
zadajte dátum „rok“. „mesiac“ a „deň“ potom, nastavte čas „hodiny“ a „minúty“. Kanály 
z príslušného časového pásma budú prehraté v rovnakom čase.  
Vyhľadávanie podľa udalostí: Stlačte tlačidlo vyhľadávania /Search/, vyberte menu 
udalostí, nastavte pre podmienky pre vypnutie/zapnutie vyhľadávania a vyberte LOG 
zoznam, aby sa zobrazil zoznam výskytu udalostí. Keď je vybratý požadovaný 
zoznam, videá sú prehrávané v rovnakom čase. 
Prekrývajúci zoznam: – Zoznam údajov, ktoré prekrývali, ako sa mení čas sa zobrazí 
stlačením tlačidla Hľadať /Search/ a následným výberom z prekrývajúceho sa 
zoznamu. Keď je vybratý požadovaný zoznam, videá sú prehrávané v rovnakom čase. 
 
6.5. Zálohovanie 
 
6.5.1 DVD Napaľovačka 
Po inštalácií DVD-RW ovládača môžete zálohovať nahrané video určitého časového 
úseku z HDD na CD/DVD nosič. 
-Vyberte DVD/RW ako cieľ a zvoľte zálohovaný čas, súbor, kanál a kliknite na WRITE 
a potom DVR spustí zálohovanie (Zvolením „ESTIMATE“ je možné vypočítať kapacitu 
zálohovaného súboru) 
 
6.5.2. USB pamäťové médium 
Pripojením USB pamäťového média k USB portu môžete zálohovať dáta manuálne. 
Užívateľ môže zálohovať video dáta z HDD na USB cez System setup > Backup menu.  
•Po pripojení USB média k USB portu zvoľte „USB“ ako cieľ a pokračujte týmto 
postupom: vybrať zálohovaný čas, súbor, kanál a  kliknite na WRITE a potom DVR 
spustí zálohovanie (Zvolením „ESTIMATE“ je možné vypočítať kapacitu zálohovaného 
súboru) 
 
6.5.3 Sieť 
Použitím siete je možné preniesť video a zvukové dáta z HDD v DVR do vzdialeného 
užívateľského PC pre zálohu.  
 
 
 



6.6. Upgrade softvéru  
1) Nakopírujte F/W súbor na USB pamäťové médium a vložte do USB portu na 
prednom paneli DVR. 
2) Reštartujte DVR a potom sa zobrazí  screen podľa obrázku A-1 
3) Kliknite na tlačidlo „OK“ pre upgrade. Pre zrušenie kliknite na „CANCEL“  
4) Proces upgradeu je znázornený na obr. A-2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr:A-1                                  Obr: A-2 
 
5) Ak sa objaví správa o ukončení upgradeu, vyberte USB a kliknite na OK 
6) Po reštartovaní je uprgade kompletný.  
 
6.7 Klientský program 
 
6.7.1 RAMS PRO 
-RAMS PRO je program, ktorý monitoruje živý prenos, vyhľadáva a prehráva dáta z 
DVR a umožňuje zálohovanie dát na strane klienta cez prístup na diaľku cez sieť. 
-je vybavený funkciou aktualizácie softvéru DVR 
-spustite RAMS PRO program a stlačte tlačidlo, potom sa zobrazí obrazovka pre 
správu zoznamu DVR. Najprv vytvorte skupinu na pripojenie, vložte meno, adresu, 
port, ID a heslo DVR, ktoré má byť pripojené a potom stlačte 
ADD (pridať) na uloženie. 
-východisková hodnota je nasledovná: „CMS PORT : 7000, WEB PORT : 80, 
ID: ADMIN, heslo: 111111“ 
 
6.7.2 Uniplayer PRO 
 
- Uniplayer PRO je program na prehrávanie a prezeranie súborov nahratých RAMS 
PRO, zachytených súborov alebo zálohovaných súborov. 
 
6.7.3 Mobilný prehliadač 
- Mobilný prehliadač je program pre monitorovanie stavu DVR alebo obrázkov v 
reálnom čase pomocou mobilných zariadení so schopnosťou bezdrôtového pripojenia 
na internet, ako sú PDA alebo smart telefóny. 
-i-RAMS pro: program pre monitorovanie stavu DVR alebo obrázkov 
v reálnom čase pomocou Iphone. 
-a-RAMS pro: program pre monitorovanie stavu DVR alebo obrázkov 
v reálnom čase pomocou Android telefónu. 
 
 
 



7. Predvolené ID / heslo 
- pomocou ID poskytovaných DVR, užívatelia ADMIN1, ADMIN2, užívateľ 1-6 
môžu byť registrovaní. 
-užívatelia ADMIN1, ADMIN2, užívateľ1-6 môžu byť registrovaní pomocou ID 
poskytovaný klientom. 
- pri prvom použití, účet ADMIN je nastavený na nasledujúce predvolené 
heslo. Ostatní užívatelia by mali mať svoje vlastné heslo. 
- ID: ADMIN Heslo: 111111 


