UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL PRE HD-CVI DVR

Dôležité bezpečnostné opatrenia a varovania
1. Elektrická bezpečnosť
Všetky inštalácie a operácie musia abyť v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi.
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vzniknuté požiare alebo zásahy elektrickým prúdom v
dôsledku nesprávnej manipulácie alebo inštalácie.

2. Prepravná bezpečnosť
Hrubé zaobchádzanie , násilné vibrácie alebo striekajúca voda nie sú počas prepravy,
skladovania a montáže povolené.

3. Inštalácia
Udržujte smerom nahor. Zaobchádzajte s ním opatrne.
Nezapínajte napájanie DVR pred dokončením inštalácie.
Neklaďte žiadne predmety na DVR.

4. Potreba kvalifikovaných technikov
Všetky skúšky a opravy smie vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.
Nenesieme zodpovednosť za prípadné problémy spôsobené neoprávnenými úpravami alebo za
pokusy o opravu.

5. Životné prostredie
Zariadenie by malo byť inštalované na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia, horľavých, výbušných látok a atď.
Táto seria výrobkov musí byť prepravovaná, skladovaná a používaná v uvedených prostrediach.

6. Príslušenstvo
Uistite sa, že používate len príslušenstvo odporúčané výrobcom.
Pred inštaláciou skontrolujte či balenie obsahuje všetky komponenty.
Obráťte sa na miestneho predajcu ihneď, ak je niečo v balení poškodené.

7. Lithíová batéria
Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu alebo zranenie!
Pri výmene batérie sa uistite, že používate rovnaký model!

1

1 Prehľad a ovládacie prvky
Táto časť poskytuje informácie o prednom a zadnom paneli. Pri inštalácii tejto série DVR prvýkrát
si prečítajte túto časť ako prvú.

1.1 Predný panel
Predný panel je zobrazený na obrázku nižšie Figure 2-1

Figure 1-1

Por. číslo

Názov

Funkcia

1

Kontrolka stavu HDD

Pri poruche HDD svieti červeno.

2

Kontrolka napájania

Svieti červeno ak je napájanie v poriadku.

3

Kontrolka stavu siete

Pri poruche sieťového pripojenia svieti červeno.
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1.2 Zadný panel
Zadný panel so 4-kanálového DVR je znázornený na obrázku Figure 2-2.

Figure 1-2

Popisné
číslo

Ikona

Názov

Poznámka

1

VIDEO IN

Video vstup

Pripojenie ku kamere, videovstupný
signál.

USB2.0 port

Pripojenie k zariadeniu s rozhraním
USB, myš, DVD napaľovačka DVDROM atď..
VGA video výstupný port. Výstupný
analógový signál.

2

3

VGA

VGA video výstup

4

HDMI

High
definition
media interface
HDMI výstup

5
6
7

Sieťový port

HD audio a video výstupný port.
Prenáša nekomprimované video vo
vysokom rozlíšení a viac-kanálové
dáta do výstupného portu HDMI
zariadenia.
100M Ethernet port

Vstup pre napájanie

12V DC.

GND

Uzemnenie

Pri pripojení ethernetového portu, použite krížený kábel pre pripojenie PC a použite priamy kábel
pre pripojenie k prepínaču alebo smerovaču.
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1.3 Schéma zapojenia
Pozri obrázok

Figure 1-3.

Nasledujúci obrázok znázorňuje zapojenie 4-kanálového DVR.

Figure 1-3
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1.4 Diaľkové ovládanie
ovládanie je znázornené na obrázku Figure 2-4.
Vezmite prosím na vedomie, diaľkové ovládanie nie je štandardným príslušenstvom a nie je
zahrnutá v sáčku s príslušenstvom.

Figure 1-4

Popisné číslo

Názov

Funkcia

1

Tlačidlo napájania

Slúži na spustenie alebo vypnutie
zariadenia.

2

Adresa

Po stlačení čísla zariadenia ho
môžete ovládať.

3

Forward

Rôzne rýchlosti vpred a
prehrávanie normálnou
rýchlosťou

4

Slow play

Viac rýchlostí pre pomalé
prehrávanie alebo normálne
prehrávanie.

Next record

V režime prehrávania,
prehrávanie ďalšieho videa

5

5

Previous record

V režime prehrávania,
prehrávanie predošlého videa

Play/Pause

V režime pauzy po stlačení
spustíte normálne prehrávanie.

6
7

V režime prehrávania po stlačení
pozasatavíte prehrávanie.
V režime živého obrazu po
stlačení vstúpite do menu
prehrávania.
Reverse/pause

V režime pauzy reverzného
prehrávania po stlačení spustíte
normálne prehrávanie.

8

V reverznom prehrávaní po
stlačení pozastavíte prehrávanie.
Cancel - Zrušenie

Slúži na vrátenie sa do
predchádzajúceho menu alebo
zrušenie aktuálnej operácie.

Record - Nahrávanie

Manuálne spustenie alebo
zastavenie nahrávania.

9
10

V menu nahrávania smerovými
tlačidlami vyberte nahraný kanál.
Pri podržaní tohto tlačidla aspoň
1,5 sekundy system môže prejsť
do režimu manuálneho
nahrávania.
11

Smerové tlačidlá

Prepnutie súčasného aktívneho
ovládania, prechod doľava alebo
doprava.
V režime prehrávania tlačidlá
hore/dolu slúžia na prepínanie
kanálu. V režime prehrávania v 1
okne tlačidlá vľavo/vpravo slúžia
na ovládanie rýchosti
prehrávania.

12

Potvrdenie/ vstup do
menu

Prejdite na predvolené tlačidlo

13

Prepínanie medzi
zobrazeniami

Tlačidlo slúži na prepínanie
medzi zobrazeniami -viac okien
alebo jedno okno.

14

Auxiliary key/ Pomocné
tlačidlo

V režime zobrazenie
1kanálu:umožňuje zobrazenie

6

Prejdite do menu

pomocných funkcií:ovládanie
PTZ a farby videa
Umožňuje prepnutie do menu
ovládania PTZ v ovládacom
rozhraní PTZ.
V rozhraní detekcie pohybu
dokončite nastavenie pomocou
smerových tlačidiel.
Stlačenie tlačidla v režime text
umožňuje vymazať znak.
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0-9 číselné tlačidlá

Slúžia pre zadanie vstupného
hesla, voľbu kanálu alebo
prepnutie kanálu.
Shift je tlačidlo pre prepnutie
metódy zadávania.

1.5 Ovládanie PC myšou
Kliknutie
ľavým
tlačidlom
myšky

Systém vyhodí dialogové okno na zadanie hesla, pokiaľ nie ste prihlásení
V režime živého obrazu môžete vstúpiť do hlavného menu.
Ak ste vybrali jednu položku v menu, ľavým tlačidlom myši zobrazíte obsah
menu.
Vykonáva ovládacie operácie.
Upraviť políčko alebo stav detekcie pohybu.
Kliknite na pole so zoznamom pre zobrazenie v rozbaľovacom zozname.
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V zadávacom poli môžete vybrať zadávacie metódy.Ľavým tlačidlom myši
kliknite na príslušné tlačidlo na paneli a môžete vkladať číslice/znaky. Ikona
← znamená návrat,znak ＿ znamená vloženie medzery medzi znakmi.
V zadávacom režime english Ikona ← znamená vymazanie predošlého
znaku,znak ＿ znamená vloženie medzery medzi znakmi.

V číslicovom vstupnom režime ikona _ znamená premazanie a ikona ←
znamená vymazanie predošlej číslice.
Ak je potrebné zadať špeciálny znak, môžete pre vloženie kliknúť na
zodpovedajúcu číslicu na prednom paneli. Napríklad kliknite na položku
číslo 1 môžete zadať "/", alebo môžete kliknúť na číslicu priamo na
klávesnici na obrazovke.

Dvojité
Kliknutie
ľavým
tlačidlom
myšky

Umožňuje osobitné ovládacie úkony, ako je dvojklik na jednu položku v
zozname súborov pre prehrávanie videa.
V režime „multi window“ dvojitý klik ľavým tlačidlom myšky umožňuje
pohľad 1 kanála v celom okne.
Opätovným dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myšky sa vrátite do
predchádzajúceho režimu viacerých okien „multi window“
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Kliknutie
pravým
tlačidlom
myšky

V režime živého zobrazenia sa objaví skrátené menu: jedno okno, štyri
okná, deväť okien a šesťnásť okien, Pan / Tilt / Zoom, nastavenie farieb,
vyhľadávanie, záznam, alarmový vstup, alarmový výstup, hlavné menu.
V režime Pan / Tilt / Zoom a nastavenia farieb sa vzťahuje na aktuálne
zvolený kanál.
Ak ste v režime viacerých okien, systém sa automaticky prepne na
príslušný kanál.

Ukončenie aktuálnej ponuky bez uloženia zmeny.
Stlačenie
stredného
tlačidla

V číselných poliach: Zvýšenie alebo zníženie číselnej hodnoty.
Prepnutie položky v príslušnom políčku.
Strana hore alebo strana dole

Pohyb
myškou

Vybrať aktuálny ovládací prvok alebo ovládanie pohybu.

Ťahanie
myškou

Výber zóny detekcie pohybu.
Výber zóny ochrany údajov. (privacy mask)
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2 Inštalácia a zapojenie
Poznámka: Všetky inštalácie a operácie by mali zodpovedať elektrickým
bezpečnostným predpisom.

2.1 Kontrola balenia DVR
Po prijatí DVR od kuriérskej spoločnosti skontrolujte či existujú nejaké viditeľné poškodenia
prepravného balenia. Po otvorení krabice skontrolujte príslušenstvo.
Prosím skontrolujte položky podľa zoznamu. Nakoniec odstráňte ochannú fóliu z DVR.

2.2 Predný a zadný panel
Štítok s modelom na prednom paneli je veľmi dôležitý; prosím skontrolujte ho podľa vašej
objednávky.
Štítok na zadnom paneli je taktiež dôležitý. Obsahuje výrobné číslo a typ modelu a tieto údaje sú
potrebné pri reklamácií.
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3 Prehľad navigácie a ovládania
Poznámka:
Všetky operácie uvedené nižšie sa vzťahujú na 4-kanálovú seriu.
Pred začatím prevádzky sa uistite, že:





Ste správne nainštalovali HDD a všetky káblové prepojenia.
Vstupné napájanie a napájanie zariadenia je zhodné.
Externé napájanie musí byť DC 12V.
Vždy používajte stabilný prúd, ak je nutné použite UPS je to najlepšie alternatívne opatrenie.

3.1 Prihlásenie, Odhlásenie a Hlavné menu
3.1.1 Prihlásenie
Po spustení systému sa objaví sprievodca spustením.
Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel); môžete vojsť do menu pre prihlásenie.
Kliknutím na tlačidlo ďalší krok (Next step) spustíte sprievodcu spustením. Tu môžete nastaviť
základné informácie systému. Pozri obr. Figure 3-1.

Figure 3-1
Menu prihlásenia je znázornené na obr. Figure 3-2.
Systém sa skladá zo štyroch účtov:





Názov účtu / Username: admin.Heslo / Password: admin. (administrator, platí pre lokálne aj
sieťové prihlásenie)
Názov účtu / Username: 888888. Heslo / Password: 888888 (administrator, platí iba pre
lokálne prihlásenie)
Názov účtu / Username: 666666. Heslo / Password: 666666 (Nižšia autorita užívateľ, ktorý
môže iba sledovať živý obraz, prehrávať, zálohovať a atď)
Názov účtu / Username: default. Heslo / Password: default (skrytý užívateľ)

Pre vstup môžete použiť USB myš,predný panel alebo klávesnicu. O spôsobe zadávania textu:
kliknutím vpravo pri poli heslo (password) môžete prepínať klávesnicu medzi numerickou
a textovou anglickou.
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Poznámka:
Z bezpečnostných dôvodov, prosím, zmeňte heslo po prvom prihlásení.
Zadanie nesprávneho heslo tri krát zpustí poplašný systém, po zadaní nesprávneho hesla päť
krát bude účet zablokovaný!

Figure 3-2
3.1.2 Hlavné Menu
Po prihlásení sa zobrazí hlavné menu. Pozri obr. Figure 3-3
Zobrazí sa šesť ikon: Vyhľadávanie (search), Informácie (information), Nastavenie (Setting),
zálohovanie(back up) a Vypnutie (shutdown)
Presunntím kurzora zvýraznite ikonu, a potom dvakrát kliknite myšou pre vstup do
podponuky.

Figure 3-3
3.1.3 Odhlásenie
Existujú dva spôsoby pre odhlásenie.
Jeden z nich je z možnosti v menu:
V hlavnom menu, kliknutie na tlačidlo vypnúť (shutdown)., môžete vidieť rozhranie, ktoré je
zobrazené nižšie. Pozri obr.Figure 3-4.
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Figure 3-4
Máte niekoľko možností. Pozri obr. Figure 3-5.

Figure 3-5
Ďalší spôsob je stlačiť tlačidlo napájania na prednom paneli po dobu aspoň 3 sekúnd, systém
zastaví všetky operácie. Potom môžete kliknúť na tlačidlo napájania na zadnom paneli pre
vypnutie DVR

3.2 Sledovanie živého obrazu
Po prihlásení je systém v režime živého zobrazenia. Môžete vidieť systémový dátum, čas a
názov kanála. Ak chcete zmeniť dátum a čas, môžete tak urobiť vo všeobecných
nastaveniach (General settings) (Main Menu-> Setting-> General).Ak chcete zmeniť názov
kanála, nájdete to v ponuke Zobrazenie (Display setting) (Main Menu->Setting->Display).
1

Stav nahrávania

3

Strata videosignálu

2

Detekcia pohybu

4

Kamera zamknutá

Tipy



Ak chcete zmeniť pozície kanála 1 a kanála 4 v náhľade, kliknite ľavým tlačidlom myšky
na kanále 1 a potom pretiahnite do kanála 4,uvoľnením myšky môžete prepínať pozície
kanála 1 a kanála 4
Prostredným tlačidlom myšky (kolieskom) je možné zmeniť zobrazenia.

Ovládanie predprehrávania
Funkcia predprehrávania má nasledujúce vlastnosti


Podpora predprehrávania
 V náhľade plochy, systém môže prehrávať predošlých 5-60 minút aktuálneho kanála.
Choďte na Main Menu->General pre nastavenie reálneho času prehrávania.
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Podpora presúvania a play funkcie.Myškou môžete vybrať akýkoľvek počiatočný čas
prehrávania.
 Podpora funkcií prehrávanie, pauza a ukončenie.
 V tomto režime systém nepodporuje pomalé prehrávanie a funkciu prehrávania vzad.
Podpora funkcie digitálneho zoomu.
Podpora zálohovania v reálnom čase

Ponuka predprehrávania
Presuňte myšku do stredu hornej časti videá aktuálneho kanálu, zobrazí sa ovládacie
rozhranie. Pozri obrázok Figure 3-6. Ak vaša myš zostane v tejto oblasti po dobu dlhšiu ako 6
sekúnd a nevykonáte žiadnu funkciu, ovládací panel sa automaticky skryje.

1

2

3

4

Figure 3-6

SN

Name

Function

1

Prehrávanie
v reálnom čase

Prehrávanie predošlých 5-60 minút aktuálneho
kanála.
Choďte na Main Menu->General pre nastavenie
reálneho času prehrávania
Sytém môže zobraziť dialógové okno ak nie je
takýto záznam v aktuálnom kanáli.

2

Digitalny zoom

To je zoom v špecifickej zóne aktuálneho
kanála. Podporuje tiež zoomv režime
multizobrazenia.
Vybraná oblasť má ikonu
zobrazená ikonou

3

Funkcia zálohovania
v reálnom čase

a voľná oblast je

.

To je zálohovanie videa z aktuálneho kanála na
USB zariadenie.System nemôže zálohovať
video z viacerých kanálov v rovnakom čase.
Aktuálne vybranný kanál pre zálohu má ikonu
a voľný kanál je zobrazený ako ikona

.

Po tom ako začne zálohovanie, môžete vidieť
voľný kanál zobrazený ako ikonu
4

Exit
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.

Ovládanie prehrávania
Ovládanie prehrávania má nasledujúce vlastnosti.





Podpora funkcií play, pauza, ukončenie a posúvanie.
Počas predprehrávania, nemožno zobraziť názov kanála a stav záznamu aktuálneho
kanálu. Názov kanála a stav nahrávania sa zobrazí akonáhle ukončíte predprehrávanie.
Počas predprehrávania nemôžete prepnúť zobrazený kanál alebo zmeniť režim
aktuálneho zobrazovacieho okna.
Upozornenie funkcia tour má vyššiu prioritu ako predprehrávanie. Nemôžete ovládať
predprehrávanie pokiaľ funkcia tour neskončila.

3.3 Manuálne nahrávanie
Poznámka:
Potrebujete mať príslušné práva na vykonávanie takýchto operácií. Uistite sa, že HDD bol
správne nainštalovaný.
Existujú dva spôsoby pre manuálne nahrávanie:



Kliknutie pravým tlačídlom myšky alebo v hlavnom menu Advanced->Manual Record
V režime živého zobrazenia, kliknutím na record na prednom paneli alebo tlačidlo record na
diaľkovom ovládaní. Menu manuálneho nahrávania je zobrazené na obr. Figure 3-7.
Existuijú 2 režimy: hlavný (main) stream a extra stream. Tri statusy:schedule/manual/stop.
Prosím zvýraznite ikonu “○”pre výber zodpovedajúceho kanála.




Manual: najvyššia priorita.Pri tomto nastavení všetky vybrané kanály začnú obyčajné
nahrávanie.
Schedule: kanály nahrávajú tak ako ste ich nastavili v nastavení nahrávania (Main Menu>Setting->Schedule)
Stop: Všetky kanály prestanú nahrávať.

Figure 3-7
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3.4 Vyhľadávanie a Prehrávanie
V hlavnom menu stlačte tlačidlo search (vyhľadávanie). Rozhranie search je znázornené na obr.
Figure 3-8
Zvyčajne existujú tri typy súborov nahrávania:




R: Pravidelný-Nepretržitý
A: Externý alarm
M: Detekcia pohybu

Figure 3-8

SN
1

2

Názov
Zobrazovacie
okno

Vyhľadávanie

Funkcia
Tu je zobrazený vyhľadávaný obrázok alebo súbor.
Podporuje prehrávanie v multi-zobrazení 1/4 oknách.
Tu si môžete vybrať či hľadate obrázok alebo nahraný súbor.
Tu si môžete zvoliť prehrávanie z HDD, z periferneho zariadenia alebo
z reduntantného HDD.
Predtým ako vyberiete prehrávanie z periferného zariadenia, prosím
pripojte zodpovedajúce zariadenie. Môžete zobraziť všetky nahrané
súbory z koreňového adresára periferného zariadenia. Kliknite na tlačidlo
prehľadávať. Môžete vybrať súbor, ktorý chcete prehrať.
Dôležité
Reduntatný HDD neumožňuje zálohovanie iba prehrávanie. Môžete
vybrať prehrávanie z redundantného HDD ak tam existuje nahraný
súbor.
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3

Kalendár

4

Režim
prehrávania
a výber kanálu

5

Vyhľadávanie
čísla karty

Modro zvýraznený dátum znamená, že tam je obraz alebo súbor.
V opačnom prípade tam nie je.
V akomkoľvek režime prehrávania kliknite na dátum, ktorý chcete vidieť
a môžete vidieť zodpovedajúci nahraný súbor na časovej osi.
Playback mode režim prehrávania：1/4. ( môže sa líšiť v závislosti na
rôznych sériach)
 V 1-okne:môžete zvoliť 1-16 kanálov
 V 4 –okne môžete vybrať 4 kanály podľa vašej požiadavky.
Časová os sa zmení akonáhle zmeníte režim prehrávania alebo kanál.
Menu vyhľadávania „card number“ je znázornené nižšie. Umožňuje
implementovať pokročilé vyhľadávanie.

Dvojklikom môžete vidieť zoznam nahratých súborov za aktuálny deň.
Zoznam súboru zobrazuje prvý kanál z nahraného súboru.
Systém umožňuje zobraziť max.128 súborov v rovnakom čase.Použite
│a │alebo myš na zobarazenie súboru. Vyberte jednu položku a potom
dvakrát kliknite myšou alebo kliknite na tlačidlo ENTER pre prehrávanie.
Môžete zadať obdobie v nasledujúcom menu a začať presné
vyhľadávanie.
Typ súboru R- regular(nepretržité nahrávanie); A-external alarm record
(nahrávanie podľa externého alarmu); M-motion detect record
(nahrávanie pri detekcií pohybu)

Zamknutie súboru. Kliknite na súbor, ktorý chcete zamknúť a kliknite na
tlačidlo

6

Tlačidlo File
list- zoznam
súborov

zamknúť. Súbor, ktorý ste zamkli nebude prepísaný.

Po kliknutí na tlačidlo
Návrat: Kliknite na tlačidlo
a nastavenie kanálu.

sa zobrazí zamknutý súbor.
, systém sa vráti späť do menu kalendár

Poznámka:
Súbor, ktorý je zapisovaný alebo prepisovaný nemôže byť uzamknutý.
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7

Tlačidlo Mark
file list –
zoznam
označení

Po rozliknutí si môžete pozrieť všetky označené informácie z aktuálneho
kanála podľa času.
Poznámka:Iba produkty z tejto ikony umožňujú funkciu označenia.

Play/Pause
Existujú 3 možnosti pre spustenie prehrávania.
►/

 Tlačidlo play
 Dvojklik na platné obdobie z časovej osi.
 Dvoklik na položku zo zoznamu súborov.
V režime pomalého prehrávania, kliknite pre prepnutie medzi
play/pausa.

■

Stop - Zastavenie
Spätné prehrávanie



V normálnom režime prehrávania ľavým kliknutím na tlačidlo
súbor začne spätné prehrávanie. Kliknutím na tlačidlo znova
pozastavíte aktuálne prehrávanie.
V režime spätného prehrávania kliknutím na ►/obnovíte
normálne prehrávanie.
V režime prehrávania, kliknutie spustí prehrávanie nasledujúceho
alebo predošlého úseku.

8

Tlačidlá pre
ovládanie
prehrávania

│/
│

V režime normálneho prehrávania keď pozastavíte aktuálne
prehrávanie (pause), môžete kliknutím na │ a │ spustiť
prehrávanie snímky po snímke.
Kliknutím na ►/obnovíte normálne prehrávanie.
Pomalé prehrávanie

►

V režime prehrávania kliknutie spustí rôzne režimy pomalého
prehrávania ako je pomalé prehrávanie 1, pomalé prehrávanie 2
atď..
Rýchly posun vpred



V režime prehrávania kliknutie spustí rôzne režimy rýchleho
posunu vpred ako je rýchly posun vpred 1, rýchly posun vpred 2
atď..

Poznámka: skutočná rýchlosť prehrávania závisí na verzií softvéru.
Smart search - Funkcia chytrého „smart“ vyhľadávania
Hlasitosť prehrávania
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Kliknutím na tlačidlo v režime full-screen urobíte momentku 1
obrázok.
Systém umožňuje vytvoriť vlastnú cestu pre uloženie momentky.
Najprv pripojte periférne zariadenie, kliknite na tlačidlo
v režime full-screen a vyberte alebo vytvorte cestu.
Kliknite na tlačidlo Start, momentku je možné uložiť po zadanej
ceste.
Tlačidlo Mark (označenie)
Táto funkcia je dostupná iba u niektorých sérií.

9

Časová os

 Zobrazuje typ záznamu a jeho dobu v aktuálnom kritériu vyhľadávania.
 4-oknovému režimu prehrávania zodpovedajú 4 časové osi. V inom
režime prehrávania je len jedna časová os.
 Po kliknutí na 1 bod z farebnej zóny na časovej osi systém spustí
prehrávanie.
 Časová os začína s časom 0 hod. pri nastavení konfigurácie. Pri
prehrávaní súboru časová os priblíži obdobie aktuálneho času
prehrávania.
 Zelená farba označuje nepretržitý záznam, červená farba označuje
záznam podľa externého alarmu a žltá farba označuje záznam podľa
detekcie pohybu.

● Varianty zahŕňajú 24H,12H, 1H a 30minút. Je možné nastaviť presný
čas na časovej osi pre prehratie záznamu.

10

Jednotka
časovej osi

11

Zálohovanie

 Časová os začína s časom 0 hod. pri nastavení konfigurácie. Pri
prehrávaní súboru časová os priblíži obdobie aktuálneho času
prehrávania.

Zo zoznamu súborov vyberte súbor(y), ktoré chcete zálohovať.
Kliknutím na tlačidlo zálohovanie (backup) vojdete do menu pre
zálohovanie. Systém umožňuje nastaviť cestu pre umiestnenie
stiahnutých súborov. Po výbere alebo vytvorení nového adresára
kliknite na Start pre spustenie zálohovania. Nahraný súbor(y) bude
uložený vo zvolenom adresári.
 Po opätovnej kontrole súboru môžete zrušiť aktuálny výber. Systém
umožňuje zobrazenie max.32 súborov z jedného kanála.
 Následne pripojte nahraný súbor, kliknite na tlačidlo Backup pre
uloženie.
 Ak je zálohovanie v procese, pre jedno zariadenie nie je možné
začať novú operáciu zálohovania.
 Slúži pre upravenie súboru.
● Prehrajte súbor, ktorý chcete upraviť a potom kliknite na toto tlačidlo

12

Clip

kedy chcete upravovať. Zobrazí sa posuvník“ ako
alebo na časovej
osi v zodpovedajúcom kanále. Môžete upraviť posuvník alebo zadať
presný čas pre nastavenie konečeného času súboru.


Po nastavení môžete znovu kliknúť na tlačidlo Clip pre upravu druhej
periódy. Posúvník uvidíte v predošlej pozícií.
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Kliknite na tlačidlo Backup potom clip a môžete uložiť aktuálny obsah
do nového súboru.
Poznámka:


13

Record type Typ záznamu

Systém umožňuje max.1024 súborov zálohovania v rovnakom
čase.
Nie je možné používať funkciu Clip ak v zozname súborov nie je
žiaden kontrolovaný súbor.

V každom režime prehrávania sa časová os zmení akonáhle zmeníte typ
vyhľadávania.
Other Functions



14

Funkcia smart
vyhľadávania





Pri prehrávaní môžete zvoliť zónu v okne pre spustenie funkcie smart
search. Kliknite na tlačidlo detekcie pohybu pre spustenie
prehrávania.
Len čo prehrávanie detekcie začalo kliknutím na tlačidlo znova bude
ukončené a súbor aktuálnej detekcie pohybu prehraný.
V továrenskom nastavení nie je prednastavená žiadna zóna detekcie
pohybu.
Ak zvolíte prehrávanie iného súboru zo zoznamu súborov systém sa
prepne do prehrávania detekcie pohybu iného súboru.
Počas procesu prehrávania detekcie pohybu nie je možné realizovať
operácie ako je zmena časovej osi, spustenie spätného prehrávania
alebo prehrávanie snímky po snímke.

15

Iná
synchronizáci
a kanálu
prepnutie play
počas
prehrávania

Pri prehrávaní súboru kliknutie na tlačidlo s číslom kanála, systém tak
umožní prepnutie a sledovanie rovnakého obdobia na príslušnom kanály.

16

Digitálny
zoom

Ak je systém v režime full-screen prehrávania kliknite ľavým tlačidlom
myšky. Ťahaním myšky vyberte časť obrazovky a potom ľavým
kliknutím myšky realizujte digitálny zoom.

17

Manuálne
prepnutie
kanála počas
prehrávania

Počas procesu prehrávania je možné prepnutie na iný kanál pomocou
rozbaľovacieho zoznamu alebo rolovaním myšky.
Funkcia je neplatná ak nie je žiaden nahraný súbor alebo ak je systém
v procese smart vyhľadávania (smart search)

Poznámka:
Všetky spomínané operácie závisia od verzie hardvéru.Niektoré série DVR nepodporujú
nektoré funkcie alebo rýchlosti prehrávania.
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3.4.1 Smart Search – Funkcia smart vyhľadávania
Počas prehrávania v režime viacerých kanálov (multiple-channel), kliknite dvakrát na jeden kanál
a potom kliknite na tlačidlo
, systém tak spustí funkciu smart vyhľadávania. Systém
podporuje 396 (22x18 PAL) zón. Ľavým kliknutím potom zvoľte zónu pre smart
vyhľadávanie.Pozri obr. Figure 3-9.

Figure 3-9
Kliknutím na
prejdete na prehrávanie s funkciou smart search. Kliknutím znova systém
zastaví prehrávanie smart search.
Dôležité



Systém neumožňuje nastavenie detekčnej zóny pohybu počas režimu full-screen.
Počas prehrávania viacerých kanálov(multiple-channel), systém zastaví prehrávanie
zvyšných kanálov ak realizujte smart vyhľadávanie pre 1 kanál.

3.4.2 Presné prehrávanie podľa času.
Vyberte záznamy z jedného dňa, kliknutím, na zoznam prejdite do zoznamu súborov. Do
pravého horného rohu vložte čas pre vyhľadanie záznamov podľa času. Napríklad, zadajte
čas 06:00:00 a potom kliknite na tlačidlo Search/Vyhľadať/. Zobrazia sa všetky súbory
nahrávok po 06:00:00 (nahrávky zahŕňajú aktuálny čas) kliknite na tlačidlo Play. Systém
spustí prehrávanie od 06:00:00. Pozri obr. Figure 3-10 .
Poznámka




Potom ako ste vyhľadali súbory systém spustí presné prehrávanie len čo kliknete na Play
po prvý krát.
Systém neumožňuje presné prehrávanie pre obrázok.
Systém umožňuje synchrónne a nesynchrónne prehrávanie. Synchrónne prehrávanie
podporuje všetky kanály a nesynchrónne iba podporuje presné prehrávanie z aktuálne
vybraného kanála.
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Figure 3-10

3.4.3 Označenie prehrávania
Pri kúpe zariadenia za uistite, že zariadenie podporuje túto funkciu. Je možné používať
túto funkciu iba ak vidíte ikonu „mark playback“ v menu Search. (Obr. Figure 3-8)
Počas prehrávania záznamu je možné označiť nahrávku keď obsahuje dôležitú informáciu. Po
prehratí môžete použiť čas alebo kľúčové slová označenia pre vyhľadanie zodpovedajúcej
nahrávky a potom ju prehrať. Pre Vás je tak veľmi jednoduché sa dostať k dôležitej video
informácií.
 Pridanie označenia
Počas prehrávania kliknite na tlačidlo
Figure 3-11

pre zobrazenie nasledovného rozhrania. Pozri obr.

Figure 3-11
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Prehrávanie označeného súboru

Počas prehrávania v režime 1-okna kliknite na tlačidlo zoznam označených súborov
obr
Figure 3-8. Dvojklikom na jeden označený súbor spustíte prehrávanie od označeného času.

 Spustenie pred označeným časom
Môžete nastaviť začiatok prehrávania predošlých N sekúnd z označeného času.

Poznámka
Obvykle systém umožňuje prehrať predošlých N sekúnd záznamu ak tam je taký druh nahrávky.
V opačnom prípade systém prehraje predošlých X sekúnd v prípade, že je taký ako druh
nahrávky.



Manažér pre označenie

V menu Search kliknite na tlačidlo manažéra pre označenie
(obr. Figure 3-8) a vojdite do
menu Mark manager pozri Obr Figure 3-12. Systém môže spravovať všetky nahrané označené
informácie z aktuálneho kanála v továrenskom nastavení. Môžete si prezrieť všetky označené
informácie z aktuálneho kanála podľa času.

Figure 3-12
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 Úprava
Dvojklikom na jednu označenú položku sa objaví dialogové okno pre zmenu označenej
informácie.Tu môžete zmeniť názov značky.
 Vymazanie
Tu môžete skontrolovať položku s označenou informáciou, ktorú chcete odstrániť a potom kliknúť
na tlačidlo Delete/odstrániť/, môžete preniesť jednu označenú položku.

Poznámka



Potom ako vojdete do menu Mark management, systém potrebuje pozastaviť aktuálne
prehrávanie.Systém obnoví prehrávanie po ukončení rozhrania Mark management.
Ak chcete prehrať označený súbor, ktorý bol presunutý systém začne prehrávanie od prvého
súboru v zozname.

3.5 Schedule /Plánovač/
Po spustení systému je predvolený 24-hodinový stály režim/regular mode/ v rozhraní
Schedule/Plánovač/ je možné nastaviť typ záznamu a čas.

3.5.1 Schedule Menu
Schedule menu sa nachádza v hlavnom menu pre nastavenie /setting/ Pozri obr. Figure 3-13









Kanál: Najprv vyberte číslo kanálu. Môžete vybrať „all“/všetky/ ak chcete nastaviť pre všetky
kanály.
Pracovný deň: Existuje 8 možností: rozsah od Soboty do Nedele a all/všetky/
Predzáznam: Systém umožňuje predzáznam videa pred príchodom udalosti v súbore. Rozsah
hodnôt od 1 do 30 sekúnd v závislosti na bit streame.
Redundancia: systém podporuje funkciu redundantného zálohovania. To umožňuje zálohovať
nahrané súbory na dvoch HDD. Môžete zvýrazniť tlačidlo Redundancy pre aktiváciu tejto
funkcie. Vezmite prosím na vedomie, že predtým, než zapnete túto funkciu, nastavte prosím
aspoň jeden pevný disk ako na redundatný. (Main menu->Advanced->HDD Management)
Funkcia je nedostupná ak je zapojený iba jeden HDD
Momentka: môžete povoliť túto funkciu predtým ako mastane poplach.
Typ záznamu: existujú 4 typy: regular, motion detection (MD), Alarm, MD & alarm.
Nastavenie prázdnin: Po kliknutí sa objaví rozhranie podľa obr. Figure 3-14. Tu je možné
nastaviť dátum prázdnin.Zaškrtnutie políčka znamená, že aktuálny kanál bude nahrávať podľa
nastavenia prázdnin. Vojdite do menu Period pre nastavenie nahrávania v dátume dovolenky.

Zvýraznite ikonu
pre výber zodpovedajúcej funkcie. Po ukončení všetkých nastavení kliknite na
tlačidlo Save/uložiť/. Systém sa vráti do predošlého menu.
V spodnej časti menu sú farebné pruhy pre vašu potrebu. Zelená farba znamená nepretržité
nahrávanie, žltá je detekcia pohybu a červená je pre nahrávanie alarmu.Biela znamená
nahrávanie detekcie pohybu a alarmu. Potom ako nastavíte nahrávanie ak nastane MD
a alarm, systém nenahráva ani detekciu pohybu ani alarm.
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Figure 3-13

Figure 3-14

3.5.1.1 Rýchle nastavenie
Funkcia kopírovania umožňuje kopírovať jedno nastavenie kanálu na iný. Po nastavení kanála 1,
kliknite na tlačidlo Copy /kopírovať/ dostanete sa do menu podľa obr. Figure 3-15. Názov
aktuálneho kanála je sivý ako kanál 1.Teraz si môžete zvoliť kanál do ktorého chcete skopírovať
nastavenie. Ak chcete uložiť aktuálne nastavenie kanála 1 pre všetky kanály kliknite na prvé
tlačidlo „ALL“/všetky/. Kliknite na tlačidlo OK pre uloženie aktuálneho nastavenia kopírovania.
Kliknite na tlačidlo OK v menu Record /Nahrávanie/ pre uspešné dokončenie funkcie
kopírovania.
Vezmite prosím na vedomie, že ak zvolíte možnosť ALL na obr. Figure 3-15 nastavenie
záznamu je rovnaké pre všetky kanály a tlačidlo Copy bude neviditeľné.
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Figure 3-15
3.5.2 Maskovanie kamery
Keď niekto zlomyselne zakryje objektív alebo výstup videa je v jednej farbe spôsobenej
svetelnou zmenou prostredia systém Vás môže upozorniť na zaručenie video kontinuity.
Menu Camera masking je znázornené na obr. Figure 3-16.Môžete zvoliť „Alarm output“
/alarmový výstup/ alebo „Show message“ /zobraziť správu/ keď dôjde k maskovaniu kamery.


Sensitivity /Citlivosť/:Rozsah hodnôt je od 1 do 6. Týka sa hlavne jasu. Úroveň 6 má vyššiu
citlivosť ako úroveň 1. Prednastavená je úroveň 3.

Tipy:
Môžete povoliť preset/tour /patern aktiváciu pri strate videa.
Poznámka:





V menu Detect funkcia copy/paste (/kopírovanie /vloženie/ ) platí len pre rovnaký typ, čo
znamená že nie je možné skopírovať nastavenie kanála v režime straty videa do režimu
camera masking.
O prednastavenej funkcií.Vzhľadom k tomu, že detekcia kanálu a detekčný typ nemusia
byť rovnaké systém môže obnoviť iba predvolené nastavenia aktuálneho typu
detekcie.Napríklad ak kliknete na tlačidlo Default v menu camera masking môžete obnoviť
iba predvolené nastavenie Camera masking.Pre iné typy detekcie je nastavenie
nezmenené.
Systém povolí iba funkciu camera masking počas obdobi, ktoré tam nastavíte. Pre typy
detekcia pohybu alebo strata videa sa táto zmena netýka.

Figure 3-16
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3.6 Backup Zálohovanie.
DVR podporuje pre zálohovanie USB zariadenie a sťahovanie cez sieť. V tejto časti
predstavíme zálohovanie na USB zariadenie.

3.6.1 Detekcia zariadenia
Kliknutím na tlačidlo zálohovanie backup sa zobrazí menu ako na obr. Figure 3-17. Tu
môžete vidieť informácie o pripojenom USB zariadení.
Môžete vidieť názov zálohovacieho zariadenia a jeho celkovú kapacitu a voľnú kapacitu.
Zahriadenie obsahuje USB napaľovačku, flash disk, SD kartu a prenosný HDD.

Figure 3-17
3.6.2 Backup - Zálohovanie
Vyberte zálohovacie zariadenie a potom nastavte kanál, počiatočný a konečný čas súboru.
Kliknite na tlačidlo add, systém spustí vyhľadávanie. Všetky uzavreté súbory sú zobrazené
nižšie.Systém automaticky prepočíta potrebnú a zostávajúcu kapacitu. Pozri obr. Figure 3-18.
Systém zálohuje iba súbory označené √ pred názvom kanála. Môžete použiť Fn alebo tlačidlo
cancel pre vymazanie √ za serióvým číslom súboru.
Kliknutím na tlačidlo backup, môžete zálohovať vybrané súbory. Pre vašu informáciu sa
zobrazí os so stavom procesu.
Keď systém dokončí zálohovanie zobrazí sa dialógové okno s informáciou o úspešnom
zálohovaní.
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Figure 3-18
Kliknutím na tlačidlo backup systém spustí napaľovanie. V rovnakom čase tlačidlo backup sa
zmení na tlačidlo stop. V ľavej spodnej časti môžete vidieť zostávajúci čas a stav procesu.






File format/formát súboru/: po kliknutí na file format máte 2 možnosti: DAV/ASF.
Picture backup /zálohovanie obrázku/: Nastavte zodpovedajúci čas, kanál a potom
vyberte PIC z rozbaľovacieho zoznamu. Obr.

Figure 3-19. Kliknite na tlačidlo Add a potom vyberte obrázky. Kliknite na tlačidlo Start
a môžete skopírovať obrázky do zvoleného prenosného zariadenia.

Figure 3-19


Zálohovanie podľa 1 kľúča: záhŕňa 3 kroky: vyhľadanie, výber všetkého, začatie
zálohovania. Môžete tieto 3 kroky preskočiť a potom skopírovať všetky vyhľadané súbory
priamo. Názov formátu súboru je obvykle:Číslo kanála+ typ záznamu+čas. V názve
súboru YDM je Y(rok)+M(mesiac)+D (deň)+H(hodina)+M(minúta)+S (sekunda). Prípona
názovu je .dav.

Tipy
Počas procesu zálohovania môžete kliknúť na ESC pre odchod z aktuálneho menu do inej
operácie. Systém pritom neukončí proces zálohovania.
Poznámka:
Keď kliknete na tlačidlo stop počas procesu napaľovania funkcia zastavenia sa aktivuje
ihneď. Napríklad: Ak tam je 10 súborov a kliknete na stop pri piatom súbore systém uloží iba
predošlých 5 súborov na zariadení. (ale zobrazí 10 názvov súboru)
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3.7 Main Menu - Hlavné menu
Po prihlásení sa zobrazí hlavné menu podľa obr. Figure 3-20. zobrazí sa 6 ikon:
search/vyhľadanie/,Information/informácie/, setting /nastavenie/, backup /zálohovanie/,
advanced/pokročilé/ a shutdown /vypnutie/.pohybom kurzora zvýraznite ikonu a potom dvojklikom
vojdete do sub-menu.

Figure 3-20

3.8 Setting - Nastavenie
V hlavnom menu zvýraznite ikonu setting a dvojklikom vojdete do sub-menu, kt. je zobrazené na
obr. Figure 3-21.

Figure 3-21
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3.8.1 General – Všeobecné
Všeobecné nastavenia sú zobrazené na obr. Figure 5-3.



















System time:/Systémový čas/: tu nastavíte systémový čas.
Date format: Formát dátumu/: Existujú 3 typy: YYYYY-MM-DD: MM-DD-YYYYY alebo DD-MMYYYY.
Date separator: /Oddeľovač dátumu/: sú 3 označenia pre oddelennie dátumu. Bodka, pomlčka
lomítko.
DST: Tu môžete nastaviť DST čas a dátum. Povoľte funkciu DST a potom kliknite na tlačidlo set.
Zobrazí sa vám menu ako na obr. Figure 3-23. môžete nastaviť začiatočný a konečný čas
nastavením odpovedajúceho nastavenia týždňa.Podľa obrázka Figure 3-23 povolte tlačidlo
date/dátum/ a zobrazí sa menu podľa obr. Figure 5-5. Tu môžete nastaviť počiatočný a konečný
čas nastavením zodpovedajúceho nastavenia dátumu.
Time format /Formát času/:existujú 2 možnosti:24-hodinový režim a 12 hodinový režim.
Language /Jazyk/: Tu je možné nastavenie jazyku: Na výber sú : Chinese (simplified), Chinese
(Traditional), English, Italian, Japanese, French, Spanish
HDD full: tu je možné zvoliť pracovný režim keď je HDD plný. Existujú 2 možnosti: zastaviť
nahrávanie alebo premazať.Ak aktuálny HDD v prevádzke je prepísaný alebo aktuálny HDD je
plný zatiaľ čo další HDD nie je prázdny potom systém prepíše predošlé súbory.
Video štandard: existujú 2 formáty: NTSC a PAL.
Pack duration: tu sa nastavuje doba trvania záznamu. Rozsah hodnôt je od 1 do 120 minút.
Predvolená hodnota je 60 minút.
Real-time playback /Prehtávanie v reálnom čase/: Nastavíte prehrávací čas , ktorý sa zobrazí
v náhľade. Rozsah hodnôt je od 1 do 60 minút. .
Device ID:Prosím sem zadajte názov zariadenia.
Holiday setup /nastavenie prázdnin/: po kliknutí sa zobrazí menu podľa obr. Figure 3-26. tu
nastavte prázdninový dátum.
 Keď povolíte Nastavenie prázdnin a nastavenie plánovača (schedule setup) na rovnaký čas,
nastavenie prázdnin má vyššiu prioritu.Ak zvolený deň sú prázdniny potom systém nahráva
ako nastavíte v menu holiday setting. Ak nie sú prázdniny systém nahráva ako ste to
nastavili v menu Schedule. Plánovač (Schedule) povolí prázdninové nastavenie. V opačnom
prípade nie je možné povoliť nastavenie prázdninového nahrávania.
 Please note, there is no year setup on the holiday setup. For example, if you set 30th Oct,
2012 as a holiday, then the date of 30th Oct in each year will be set as a holiday. So,
general speaking, your holiday setup in other year may also affect the holiday setup in 2012.
Auto logout /Automatické odhlásenie/:tu nastavíte interval pre automatické odhlásenie ak
prihlásený užívateľ je neaktívny po určitý čas. Rozsah hodnôt je od 0 do 60 minút.
Mouse property /vlastnosti myšky/: Kliknite na tlačidlo Setup a vojdite do menu obr. Figure 3-26.
Môžete nastaviť rýchlosť dvojkliku. Kliknutím na tlačidlo Dafault obnovíte predvolené nastavenie.
Startup wizard: Sprievodca spustením / Startup wizard/: zaškrnutím políčka systém spustí
sprievodcu spustením keď sa zariadenie reštaruje.
Navigation bar /navigačný panel/: po zaškrtnutí políčka systém zobrazí navigačný panel.

Poznámka:
Vzhľadom k tomu, že systémový čas je veľmi dôležitý neupravujte ho pokiaľ to nie je nutné!
Pred upravením času najprv zastavte nahrávanie!
Po dokončení všetkých nastavení kliknite na tlačidlo Save /uložiť/. Systém sa vráti do predošlého
menu.
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Figure 3-22

Figure 3-23

Figure 3-24

Figure 3-25
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Figure 3-26
3.8.2 Display - Zobrazenie
Menu zobrazenie /display/ je znázornené na obr. Figure 3-30











Transparency /priehľadnosť/: tu môžete prispôsobiť priehliadnosť. Rozsah hodnôt je od 128
do 255.
Channel name /Názov kanála/:Tu môžete upraviť názov kanála.Systém umožňuje max.
25miestne názvy (hodnota sa môže líšiť v závoslosti na sérií). Zmeny v tomto menu sú
platné iba pre lokálne DVR. Je potrebné otvoriť webové pripojenie alebo klientský SW
a aktualizovať názov kanála.
Time display/zobrazenie času/:Pri prehrávaní môžete zvoliť zobrazenie alebo nezobrazenie
času.
Channel display /zobrazenie kanála/: Pri prehrávaní môžete vybrať či sa zobrazí alebo
nezobrazí názov kanála.
Resolution/Rozlíšenie/: existujú 4 možnosti: 1920×1080,
1280×1024(predvolené),1280×720,1024×768, Systém vyžaduje reštart pre aktiváciu
aktuálneho nastavenia.
Image enhance /vylepšenie obrazu/: zaškrtnutím políčka môžete optimalizovať okraj náhľadu
videa.
Tour setup /nastavenie prehliadky/: Tu môžete aktivovať funkciu prehliadky. Kliknutím na
tlačidlo Setup vojdete do menu podľa obr. Figure 3-32
 Enable tour/povoliť prehliadku/: zvýraznením povolíte túto funkciu.
 Interval: systém umožňuje zobrazenie vo 1/4/8/9/16 –oknách. Sem vložte vhodný
interval. Rozsah hodnôt je od 5-120 sekúnd. Platí pre prehliadku
plánovača/alarmu/detekcie pohybu.
 Split /Rozdelenie/: môžete vybrať režim rozdelenia okna z rozbaľovacieho zoznamu.
 Channel group /Skupina kanálu/:zobrazenie názvu kanálov v aktuálnom režime
rozdelených okien.tu môžete pridať/vymazať kanál. Dvojklikom na jednu položku môžete
zmeniť alebo upraviť skupinu kanálu. Systém podporuje max. 32 kanálov.
 Add /pridať/: podľa zadaného režimu rozdelenia okien, kliknuite pre pridanie skupiny
kanálu.
 Delete /Vymazať/: Kliknite pre odstránenie vybranej skupiny kanálu.
 Move up /Presunúť nahor/: Kliknutím presuniete aktuálne vybraný kanál hore.
 Move down /Presunúť dole/: Kliknutím presuniete aktuálne vybraný kanál dole.
 Default /Predvolené/: Kliknite pre obnovenie predvolených nastavení.
Favorites /obľúbené/: slúži pre nastavenie a uloženie obľúbených prehliadacích nastavení.
Môžete vybrať rôzne režimy zobrazení a potom vybrať zodpovedajúci kanál(y). Vezmite
prosím na vedomie, že pre jeden režim jeden kanál môže byť zvolený iba raz. Kliknutím na
tlačidlo Setup sa zobrazí menu ako na obr. in Figure 3-27


Current setup/Aktuálne nastavenie/: Kliknutím dostanete informáciu o nastavení kanálu
z aktuálneho prehliadaacieho rozhrania. Napríklad je režim rozdelenia okien 4
a nastavenie kanálu zahŕňa kanál 1/2/3/4 môžete vidieť 4 z rozdeleného rozbaľovacieho
zoznamu a potom vidieť kanál 1/2/3/4 v strede.
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View now /vidieť teraz/: Kliknutím aktivujete aktuálne nastavenie. Môžete vidieť
Defualt/Predvolené/: slúži pre iobnovenie predvolených nastavení Napríklad režim 1
okna zobrazí kanál 1 a režim 4-okna zobrazí kanál 1/2/3/4.
Save /Uložiť/: Kliknutím na save uložíte aktuálne nastavenie do pričinka Obľúbené.
V opačnom prípade nebudete môcť nájsť aktuálne nastavenie v priečinku Obľúbené.

Figure 3-27
Na navigačnom paneli môžete vidieť Obľúbené skrátené menu. Môžete vybrať z rozbaľovacieho
zoznamu. Kliknutím na View 1, môžete vidieť kanál(y), ktoré ste uložili v priečinku obľúbené.
Pozri obr. Figure 3-28

Figure 3-28


Zero-Channel Encoding: Kliknutím na tlačidlo Setup môžete vojsť do nasledujúceho
rozhrania obr. Figure 3-29.Tu môžete povoliť a nastaviť funkciu enkódovania pre kanál 0
takže si môžete pozrieť niekoľko zdrojov videa na jednom kanáli.
 Enable /Povoliť/: Táto funkcia je v predvolenom nastavení vypnutá.Zaškrtnite políčko
pre povolenie tejto funkcie cez WEB.
 Compression /Kompresia/: V predvolenom nastavení systém podporuje H.264.Môžete
nastaviť podľa možnosti zariadenia.
 Resolution/Rozlíšenie/: Hodnota rozlíšenia sa môže meniť v závislosti na rozdielnych
schopnostiach zariadenia. Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.
 Frame rate /Snímková frekvencia/: Hodnota frame rate sa môže meniť v závislosti na
rozdielnych schopnostiach zariadenia. Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.
 Bit Rate: Hodnota bit rate sa môže meniť v závislosti na rozdielnych schopnostiach
zariadenia. Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.
 Save /Uložiť/: Kliknite na tlačidlo Save pre uloženie aktuálneho nastavenia.Ak je táto
funkcia vypnutá nie je možné ovládať 0-kanálové enkódovanie cez WEB, video je
čierne alebo žiadne. Po povolení funkcie a prihlásení sa cez Web môžete vybrať režim
zero-channel encoding v pravom rohu. Vyberte režim a môžete vidieť lokálny náhľad
videa.
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Figure 3-29
Zvýraznite ikonu

pre výber zodpovedajúcej funkcie

Po ukončení všetkých nastavení kliknite na tlačidlo save pre uloženie a system sa vráti do predošlého
menu.

Figure 3-30
Na obr. Figure 3-30 kliknite na tlačidlo modify /zmeniť/ umiestnené za názvom kanálu. Dostanete
sa do rozhrania zobrazeného na obr. Figure 3-31. Vezmite na Vedomie, že všetky úpravy tu
platia len lokálne. Je potrebné občerstviť web klienta pre získanie najnovšieho názvu kanála.
Systém podporuje max. 25-znakov.
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Figure 3-31

Figure 3-32
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4 Vzdialený prístup

4.1.1 Prístup prostredníctvom PC sofvéru
Pre pripojenie k DVR použite softvér SmartPSS.
Pre prihlásenie zadajte:
Užívateľské meno: admin
Heslo: admin

4.1.2 Prístup prostredníctvom mobilného telefónu
Pre pripojenie je možné využiť nasledujúce zariadenia:
Apple
Verzia: iDMSS Lite v 1.00.0 (Free Version)
gDMSS Plus v 1.00.0 (Charge Version)
Android
Verzia: gDMSS Lite v2.60.5 (Free Version)
gDMSS Plus v 2.70.0 (Charge Version)
Blackberry
Symbian
Windows mobile
Windows phone
Verzia: DMSS v1.00.0 for Windows Phone
Požiadavka: Windows Phone OS 7.0 or higher

36

