Užívateľský manuál pre NVR

NVR
Vlastnosti a špecifikácia
 Prehľad
Táto séria NVR zahŕňa vysokovýkonné sieťové videorekordéry. NVR tejto série umožňuje
lokálne prezeranie, zobrazenie v tzv. multiscreene /režim viacerých okien/, lokálne nahrávanie,
vzdialenú správu a ovládanie.

 Vlastnosti
Dohľad
v reálnom
čase

Prehrávanie

Management
Užívateľa

Úložisko

Alarm

Sieťový
Monitor

 VGA, HDMI port. Pripojením k monitoru je možné ralizovať dohľad
v reálnom čase. Niektoré série podporujú tiež TV/VGA/HDMI výstup
v rovnakom čase.
 Skrátené menu pri prezeraní.
 Podpora bežných PTZ protokolov.
 Podpora nezávislého nahrávania každého kanála a v rovnakom čase
podporuje vyhľadávanie, prehrávanie vpred, sieťový monitor, vyhľadávanie
záznamu, sťahovanie atď.
 Podpora rôznych režimov prehrávania: pomalé, zrýchlené prehrávanie,
prehrávanie dozadu a prehrávanie jednej snímke.
 Podpora zväčšenia zadanej zóny
 Každá skupina má iné právomoci riadenia, ktoré možno ľubovoľne
upravovať. Každý užívateľ patrí do jedinečnej skupiny.

 Príslušným nastavením ( podľa alarmu a plánovača) je možné zálohovať
odpovedajúce audio/video dáta v sieťovom video záznamníku.
 Podpora Web nahrávania, nahrávania lokálneho videa a záznam do
súborov na strane klienta.
 Reaguje na externý alarm (do 200MS), podľa preddefinovaných
nastavení relé, môže systém spracovať alarmový vstup správne a upozorniť
užívateľa na obrazovke alebo zvukom (podpora audio správ)
 Podpora centrálneho alarmového server nastavenia, takže alarmové
informácie môžu vzdialene upozorniť užívateľa automaticky. Alarmové
vstupy môžu byť odvodené od rôznych pripojených periférnych zariadení.
 Upozornenie emailom/sms.
 Prostredníctvom siete, poslané audio/video komprimované dáta IP
kamerou alebo sieťovým video úložiskom ku klientovi, budú
dekomprimované a zobrazené.
 max. 128 pripojení v rovnakom čase.
 Prenos audio/video dát cez HTTP, TCP, UDP, MULTICAST, RTP/RTCP
atď.
 Prenos alarmových dát alebo informácií cez SNMP.
 Podpora WEB prístupu vo WAN/LAN.

Rozdelenie
okien

 Upraví video kompresiu a digitálne spracuje pre zobrazenie v niekoľkých
oknách na jednom monitore.

Nahrávanie

 Podporuje funkcie nahrávania: normal/detekcia pohybu/alarm. Uloží
nahrané súbory na HDD, USB zariadenie, PC klienta alebona stieťové
uložisko. Je možné vyhľadať alebo prehrať nahrané súbory lokále alebo cez
Web/USB zariadenie.
2

NVR
Zálohovanie

 Podporuje sieťové zálohovanie, nahrané súbory môžu byť uložené na
sieťovom úložisku, periférnom USB2.0 zariadení, napaľovačke atď.

Sieťový
Management

 Dohliadanie na konfiguráciu NVR a ovládanie napájania cez Ethernet.
 Podpora managementu cez WEB.

Správa
periferných
zariadení

 Podpora správy periférnych zariadení ako je nastavenie protokolu
pripojenia portu.
 Podpora prenosu transparentných dát – RS232 (RS-422), RS-485.

Prídavné
funkcie

 Podpora prepínania medzi NTSC a PAL.
 Podpora registrovaného /log/ súboru.
 Lokálny GUI
výstup. Zrýchlený prístup k funkciám menu myšou.
 Funkcia IR ovládania (len pre niektoré série). Zrýchlený prístup
k funkciám menu cez diaľkový ovládač.

 Špecifikácie
 NVR41H/41H-P Séria
Model
System

Decode

Video

Audio

41H Series

41H-P Series

System
Resources

4/8/16-ch series product support 4/8/16 HD connection respectively.
Total bandwidth supports 28/56/80Mbps respectively.

OS

Embedded Linux real-time operation system

Operation
Interface

WEB/Local GUI

Video
Type

H.264/MJPEG/MJPEG4

Decode

Decode
Capability

Max 2-ch 5M 25fps or 4-ch 3M 25fps or 4-ch 1080P 30fps or 8-ch
720P 30fs

Video Input

4/8/16-ch network compression video input

Video Output

1-channel VGA analog video output

HDMI

1-ch HDMI output. Version number is 1.4

Window Split

1/4/8/9/16-window

Audio Input

1-ch bidirectional talk input

Audio Output

1-ch bidirectional talk output
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Model

Alarm

Funciton

Port and
Indicator

41H Series

41H-P Series

Audio
Compression
Standard

G.711a

Alarm Input

N/A

Alarm Output

N/A

Storage

1 built-in SATA port

MultipleChannel
Playback

Max 4-channel 1080P playback

RS232 Port

N/A

RS485 Port

N/A

USB Port

2 peripheral USB2.0 ports.

Network
Connection

1 RJ45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet port.

Power Port

1 power socket. Power adapter
power supplying mode. DC 12V
power.

Power Button

1 button

Power On-off
Button

N/A

IR Receiver
Window

N/A

Clock

Built-in clock.

Indicator Light

One power status indicator light.

1 power socket. Power adapter
power supplying mode. DC 48V
power.

One network status indicator light.
One HDD status indicator light.
General

Power
Consumption

＜10W (Exclude HDD)

Working
Temperature

﹣10℃～﹢55℃

Working
Humidity

10℅～90℅

Air pressure

86kPa～106kPa
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Model

41H Series

41H-P Series

Dimension

325mm×250.58mm×51mm

Weight

0.5kg～1kg (Exclude HDD)

Installation
Mode

Desk installation

 NVR42/42-P/42-8P Séria
Model

System

42 Series

42-P Series

42-8P Series

System
Resource
s

4/8/16/32-channel series product support 4/8/16/32-channel HD
connection respectively. Main stream bandwidth supports
40/80/160/160Mbps respectively.

Operatio
n System

Embedded Linux real-time operation system

Operatio
n

WEB/Local GUI

Interface
Decode

Video

Audio

Video
Compres
sion

H.264/MJPEG/MPEG4

Decode
Capacity

Max supports 16-channel D1, or 8-channel 720P, or 4-channel 1080P,
or 4*3M or 2*5M decode.

Video
Input

4/8/16/32-ch network compression video input

Video
Output

1-channel VGA analog video output.

HDMI

1-ch HDMI output. Version number is 1.4

Window
Split

1/4/8/9/16-window

Audio
Input

1-ch bidirectional talk input

Audio
Output

1-ch bidirectional talk output
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Alarm

Function

Port and
Indicator

Audio
Compres
sion

G.711a

Alarm
Input

4-ch alarm input

Alarm
Output

2-ch alarm output

Storage

2 built-in SATA ports.

Multiplechannel
Playback

Max 8-channel 720P/4-channel 1080P playback at the same time.

RS232
Port

One RS232 port to debug transparent COM data.

RS485
port

One RS485 port to control PTZ. Support various protocols.

USB2.0
Port

Three peripheral USB2.0 ports.

Network
Connecti
on

1 RJ45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet port.

Power
Port

One power port,
power adapter. Input
DC 12V.

Power
Button

One button. At the rear panel.

Power
On-off
Button

One button. At the front-panel.

IR
Receiver
Window

Support IR remote control

Clock

Built-in clock.

Indicator
Light

One power status indicator light.

Two power ports. Input
DC 12V/DC 48V.

One power ports.
Input 100-240V，
47~63Hz.

One network status indicator light.
One HDD status indicator light.
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General

Power
Consump
tion

＜30W(Exclude HDD)

Working
Temperat
ure

-10 ～+55℃

Working
Humidity

10℅－90℅

Air
pressure

86kpa－106kpa

Dimensio
n

375mm×287mm×52
mm

Weight

1.5kg～2.5kg（Exclude HDD）

Installati
on

Desk installation

375mm×287mm×52m
m

295mm×275mm×47
mm
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 Predný a zadný panel
 Predný panel
 NVR11/11-P/41/41-P Séria
Predný panel je znázornený na obr. Figure 0-1.

Figure 0-1
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.

 NVR11H/11H-P/41H/41H-P Series
Predný panel je znázornený na obr.Figure 0-2.
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Figure 0-2

Ikona
NET
PWR
HDD
IR

Názov
Kontrolka
siete

Funkcia
stavu

Kontrolka napájania
Kontrolka
stavu
HDD
Prijímač diaľkového
ovládača

Pri poruche sieťového pripojenia svieti červeno.
Svieti červeno ak je napájanie v poriadku.
Pri poruche HDD svieti červeno.
Príjem signálu z diaľkového ovládača

 NVR42/42-P/42-8P/72/72-8P Series
Predný panel je na obr. Figure 0-3.

Figure 0-3
Názov

Ikona

Stlačenie tlačidla po dobu 3 sekúnd zapne alebo vypne NVR.

Tlačidlo
napájania

Shift

Funkcia

Shift

V texte, kliknutie prepína číslice, písmená (malé, veľké) atď.
Aktivácia aktuálneho ovládania, úprava nastavenia, pohyb
hore a dole

Up/1
Down/4

、

Zvyšovanie/znižovanie číslice
Prídavné funkcie ako PTZ menu.
V režime text, vloženie čísla 1/4 ( G/H/I)
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Posunutie aktuálneho aktivovaného ovládania.
Left/2
Right/3

ESC



ESC

V režime prehrávanie, kliknutím na tieto tlačidlá je možné
ovládať lištu prehrávania.
V režime text, vloženie 2(A/B/C)/3 (D/E/F)

Prechod do predošlého menu alebo zrušenie aktuálnej
operácie.
V režime prehrávania, kliknutie vráti režim živého obrazu.
Potvrdenie aktuálnej operácie

Enter

ENTER

Prechod na predvolené tlačidlo
Vstup do menu

Record

REC

Manuálne zastavenie/spustenie nahrávania, pre výber
nahrávaného kanála použite smerové alebo číselné tlačidlá.

Pomalé alebo normálne prehrávanie.
V režime text, vloženie čísla 8 alebo písmen (T/U/V)

Slow play/8

V režime 1-okna, kliknutie na tlačidlo zobrazí pomocné
funkcie: ovládanie PTZ a farba obrazu

Funkcia backspace: v režime text stlačením na 1,5s sa
odstráni predchádzajúci znak pred kurzorom.
Assistant

Fn

V režime nastavenia detekcie pohybu pomocou tlačidla Fn a
smerových tlačidiel je možné realizovať nastavenie.

V režime text slúži na prepínanie režimu kláves (číslice,
písmená…)
Ďalšie špeciálne funkcie.

Fast play/7



Rozličné rýchlosti zrýchleného a normálneho prehrávania.
V režime text vloženie 7 resp. P/Q/R/S

10

NVR
Play
previous/0

Reverse/Pau
se/6

Play Next/9

Play/Pause /5

|

V režime prehrávanie, prehratie predošlého videa
V režime text vloženie 0.

||

V režime normálneho prehrávania alebo pauzy, kliknutie
spustí spätné prehrávanie
V režime spätného prehrávania, kliknutie na tlačidlo vykoná
pauzu v prehrávaní.
V režime text, vloženie 6 resp. M/N/O.

|

||

USB port

V režime prehrávania, prehrá ďalšie video
V menu nastavenia, posun dole v zozname
V režime text, vloženie 9 (W/X/Y/Z)
V normálnom prehrávaní kliknutie pozastaví prehrávanie
(pauza).
V režime pauza kliknutie obnoví prehrávanie
V režime text, vloženie 5 resp. J/K/L
Pre pripojenie USB zariadenia, USB myši.

Kontrolka
stavu siete

Net

Upozorní na chybu siete resp. na chybu sieťového pripojenia
rozsvietením na červeno.

Kontrolka
stavu HDD

HDD

Upozorní na chybu HDD alebo ak kapacita HDD je pod
žiadanou prahovou hodnotou, rozsvieti sa červená kontrolka.

Kontrolka
nahrávania

1-16

Svieti ak systém nahráva.

IR prijímač

IR

Prijíma signál z diaľkového ovládača.

 Zadný panel
 NVR41/41-P Séria
Zadný panel zNVR41je na obr. Figure 0-4.

Figure 0-4
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Zadný panel z NVR41-P je na obr.Figure 0-5.

Figure 0-5

.
Názov portu

Zapojenie

Funkcia

USB2.0 port

USB2.0 port. Pripojenie myšky, USB uložného
zariadenia, USB napaľovačky atď

Sieťový port

10M/100Mbps Ethernet port. Pripojenie
sieťového kábla.

HDMI

High Definition
Media Interface

Port pre pripojenie HD audio a video signálneho
výstupu. Prenáša nekomprimované video a multikanálové data k HDMI portu zobrazovacieho
zariadenia.

VGA

VGA
video
output port

VGA video výstupný port. Výstup analógového
videosignálu pre monitor.

GND

Uzemnenie.

Power input
port

Konektor pre napájanie.
 Pre NVR41 sériu, vstup DC 12V/2A.
 Pre NVR41-P sériu, vstup DC48V/1.5A.

MIC IN

Audio vstupný
port

Port pre obojsmernú komunikáciu. Prijíma
analógový audio výstupný signál zo zariadení
ako mikrofón.

MIC OUT

Audio výstupný
port

Audio výstupný port, Výstup analógového signálu
k zariadeniu ako reproduktor.
 Výstup obojsmernej audio komunikácie
 Audio výstup v režime 1-okna video monitora.
 Audio výstup v režime 1-okna prehrávania.

PoE PORT

PoE port

Vstavaný switch s funkciou POE napájania
Pre sériu POE produktov je možné použiť tento
port pre napájanie IP kamier cez POE.
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 NVR42/42-P/42-8P Séria
Zadný panel NVR42 série je na obr. Figure 0-6.

Figure 0-6

Zadný panel NVR42-P série je na obr.Figure 0-7.

Figure 0-7

Zadný panel NVR42-8P série je na obr. Figure 0-8.

Figure 0-8

Názov

Funkcia

Napájací
prepínač

/

Konektor
napájania

/

Tlačidlo zapnutia/vypnutia.

Vstup AC 100~240V.
Iba pre NVR42-8P sériu.
Vstup DC 12V/5A.

Vstupný port
napájania
Vstupný
napájania

MIC IN

Iba pre NVR42 sériu.
port

Audio vstupný
port

Vstup DC 48//1.04A.
Iba pre NVR42-P sériu.

Port pre obojsmernú komunikáciu. Prijíma
analógový audio signál zo zariadení ako mikrofón.
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Názov

MIC OUT

Funkcia

Audio výstupný
port

Audio výstupný port. Výstup analógového signálu k
zariadeniu ako reproduktor.
 Výstup obojsmernej audio komunikácie
 Audio výstup v režime 1-okna video monitora.
 Audio výstup v režime 1-okna prehrávania.

1～4

N1, N2
C1, C2

Alarmový
port 1～4

 Existujú 2 typy; NO (normal open)/NC (normal
close).
vstup
 Ak alarmový vstup zariadenia využíva externé
napájanie, dbajte na to aby toto zariadenie a NVR
mali rovnaké uzemnenie.

GND

Uzemnenie alarmového vstupu.

Alarmový výstup
port

 2 skupiny (skupina 1: port NO1～C1, Skupina 2:
port NO2 ～ C2).výstupný alarmový signál
k externému alarmovému zariadeniu. Skontrolujte
napájanie externého alarmovéhio zariadenia.
 NO：Normal open alarm output port.
 C：Alarm output public end.

1～2

A
B

RS-485
komunikačný
port
Sieťový port

RS485_A port. Kábel A.Je možné pripojiť k
ovládanému zariadeniu ako otočná PTZ kamera.
RS485_B Kábel B. Je možné pripojiť k ovládanému
zariadeniu ako otočná PTZ kamera.
10M/100M/1000Mbps self-adaptive
Pripojenie sieťového kábla

Ethernet

port.

USB2.0 port. Pripojenie USB myšky, USB úložného
zariadenia, USB napaľovačky atď.



 USB2.0 port

RS-232

RS-232
Komunikačný
port pre ladenie

Všeobecný komunikačný port pre nastavenie IP adresy
alebo prenos transparentných komunikačných dát.

HDMI

High Definition
Media Interface
HDMI výstup

HD audio a video výstupný port. Prenáša
nekomprimované video vo vysokom rozlíšení a viackanálové dáta do výstupného portu HDMI zariadenia.

VGA

VGA výstup

VGA video výstupný port. Výstupný analógový signál.

Vstavaný switch podpora PoE
PoE
PORTS

/

Produkty 4 PoE serie podporujú celkovo 48V 50W.
Produkty 8 PoE serie podporujú celkovo 48V 120W.
1 port podporuje max 15W.
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 Ovládanie PC myškou
Kliknutie
ľavým
tlačidlom
myšky

Pri výbere jednej položky z menu kliknutie zobrazí obsah.
Upravenie zaškrtávacieho políčka alebo stav detekcie pohybu.
Kliknite na pole so zoznamom pre zobrazenie v rozbaľovacom zozname.

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 zadávacom režime číslice ikona _ znamená premazanie a ikona ←
znamená vymazanie predošlej číslice.

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“
V režime živého zobrazenia sa objaví skrátené menu
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Kliknutie
pravým
tlačidlom
myšky

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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 Príklad zapojenia

 NVR11H/11H-P/41H/41H-P Séria
Príklad zapojenia je na obr. Figure 0-9.
Na obrázku je zapojenie NVR41H.

Figure 0-9
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 NVR42/42-P/42-8P Séria
Príklad zapojenia je na obr. Figure 0-10.
Na obr. je znázornené zapojenie 42-8P série.

Figure 0-10
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NVR
 Základné lokálne operácie
 Spustenie a vypnutie
 Spustenie
Pred spustením sa uistite, že:
 Napájacie napätie zodpovedá napájaniu zariadenia. Uistite sa, že konektor napájania je
v poriadku. Potom stlačte tlačidlo on-off.
 Vždy používajte stabilný prúd, ak je nutné použite UPS je to najlepšie alternatívne opatrenie.
Postupujte podľa pokynov nižšie pre spustenie zariadenia.
 Pripojte zariadenie k monitoru a potom pripojte myš.
 Pripojte napájací kábel.
 Stlačením tlačidla pre zapnutie/vypbutie na prednom alebo zadnom paneli spustíte
zariadenie. Po spustení je systém v predvolenom režime multi kanálového zobrazenia.

 Vypnutie
Poznámka
 Ak vidíte dialógové okno “System is shutting down…” Nestláčajte tlačidlo on-off priamo.
 Neodpájajte napájací kábel alebo nestláčajte tlačidlo on-off pre vypnutie priamo za chodu
zariadenia (najmä ak nahráva.)
Existujú 3 možnosti pre odhlásenie sa:
 Main menu/ hlavné menu (ODPORÚČANÉ)
Z hlavného nemu Main Menu->Shutdown, vyberte shutdown z rozbaľovacej ponuky
Kliknite na tlačidlo OK pre vypnutie.

 Tlačidlom power on-off na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači.
Pre vypnutie stlačte tlačidlo on-off na prednom paneli NVR alebo diaľkovom ovládači na viac
ako 3 sekundy.

 Tlačidlom power on-off na zadnom paneli.
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 Sprievodca spustením - Startup Wizard
Po spustení systému sa objaví sprievodca spustením.
Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel); môžete vojsť do menu pre prihlásenie.

Tipy
Zaškrtnutím políčka Startup systém spustí sprievodcu spustením znova po spustení
v budúcnosti.
Zrušením tlačidla Startup, po následnom spustení systém prejde do prihlasovacieho rozhrania
priamo.

Figure 0-1

Kliknutím na tlačidlo Cancel alebo Next Step systém prejde do rozhrania pre prihlásenie. Obr.
Figure 0-2
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) Skrytý užívateľ
„default“ je iba pre interné systémové použitie a nemôže byť vymazané. Ak nie je prihlásený
užívateľ, skrytý užívateľ „default“ je prihlásený automaticky. Je možné nastaviť určité práva ako
monitorovanie pre tohto užívateľa tak, že môže sledovať niektoré kanály bez prihlásenia.
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Figure 0-2

Poznámka:
Z bezpečnostných dôvodov, prosím, zmeňte heslo po prvom prihlásení.

Zadanie nesprávneho hesla tri krát v priebehu 30min, spustí systémový alarm, po zadaní
nesprávneho hesla päť krát, dôjde k zablokovaniu účtu!

Kliknutím na tlačidlo OK sa zobrazí menu General /Všeobecné/ obr. Figure 0-3.

Figure 0-3
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Kliknutím na tlačidlo Next vojdete do sieťového rozhrania obr. Figure 0-4.

Figure 0-4

Kliknutím na tlačidlo Next vojdete do rozhrania REMOTE/Vzdialené/Obr. Figure 4-5.
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Figure 0-5

Kliknutím na tlačidlo Next vojdete do rozhrania Schedule/Plánovač/ Obr. Figure 0-6.

Figure 0-6

.Po kliknutí na tlačidlo Finish systém zobrazí dialógové okno. Po kliknutí na OK ukončíte
sprievodcu nastavením. Obr.Figure 0-7.

Figure 0-7
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 Navigačný panel
Pre povolenie funkcie je potrebné vojsť do Main menu->Setting->System->General.
Navigačný panel je znázornený na obr. Figure 0-8.

Figure 0-8

 Hlavné menu /Main Menu/
Po kliknutí na tlačidlo

vojdete do hlavného menu.

 Funkcia Dual-screen
Dôležité
Táto funkcia je iba pre niektoré série.
Kliknutím na
zvolíte zobrazenie 2 môžete vidieť rozhranie znázornené nižšie obr. Figure
0-9.Je to navigačný panel pre zobrazenie 2.

Figure 0-9

Kliknite pre akýkoľvek režim rozdelenia obrazovky; HDMI2 obrazovka može zobraziť
zodpovedajúce zobrazenie.Teraz môžete ovládať 2 obrazovky. Pozri obr. Figure 0-10.

Figure 0-10

Poznámka



V režime tour nie je funkcia zobrazenie 2 možná. Je potrebné funkciu tour zakázať.
Práve teraz funkcia zobrazenie 2 môže byť realizovaná na navigačnom paneli. Funkcie po
kliknutí pravého tlačidla myšky sú iba pre zobrazenie 1.

 Výstupné zobrazenie
Zvoľte zodpovedajúci režim rozdelenia okien a výstupné kanály.
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 Funkcia Tour/Prehliadka/
Pre povolenie funkcie tour kliknite na
tour v prevádzke.

, ikona sa zmení na

a vy môžete vidieť funkciu

 PTZ
.Kliknutím na

, system prejde do rozhrania pre PTZ.

 Color /Farba/
Pre spustenie funkcie kliknite na

. Uistite sa, že systém je v režime 1-kanál.

 Search/Vyhľadávanie/
Pre spustenie stlačte

.

 Alarm Status /Stav alarmu/
Pre spustenie stačte

. V rozhraní je možné vidieť stav zariadenia a stav kanálu.

 Channel Info/Informácie o kanále/
Pre zobrazenie informácie o nastavení kanálu kliknite na tlačidlo
o zodpovedajúcom kanále. Pozri obr. Figure 0-11.

. Zobrazia sa informácie

Figure 0-11
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 Remote Device/Vzdialené Zariadenie/
Pre vstup stlačte

.

 Network /Sieť/
Pre vstup kliknite na

. Tu je možné nastaviť IP adresu, predvolenú bránu atď.

 HDD Manager /Správa HDD/
Po kliknutí na

sa zobrazia informácie o HDD.

 USB Manager /Správa USB/
Kliknite na

. Zobrazia sa informácie o USB, zálohovanie a update.
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 Remote Device/vzdialené zariadenie/
 Pripojenie vzdialeného zariadenia
Z hlavného menu Main menu->Setting->Remote device alebo kliknite pravým tlačidlom myšky
v prehľadovom rozhraní a potom vyberte položku vzdialené zariadenie/remote device/.Obr. Figure
0-12

Figure 0-13

Kliknite na tlačidlo Device Search. V hornom paneli sa zobrazia vyhľadané IP adresy.
Dvojitým kliknutím na IP adresu alebo skotrolovaním jednej IP a následným kliknutím na tlačidlo
Add, je možné pridať aktuálne zariadenie do spodného panela. Systém umožňuje skupinové
pridávanie.

Kliknutím na tlačidlo Manual Add je možné pridať zariadenie priamo. Tu môžete nastaviť režim
TCP/UPD/auto connection. Predvolené nastavenie je TCP. Pozri obr. Figure 0-14.
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Figure 0-14

 Preview /Náhľad/
Po spustení je systém v režime multi-kanálového zobrazenia. Obr. Figure 0-15. Počet
zobrazených okien sa môže líšiť v závislosti na sérií.

Figure 0-15
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 Náhľad /Preview/
Systémový dátum a čas je možné zmeniť vo Všeobecných nastaveniach /General/ (Main
Menu->Setting->System->General). Upraviť názov kanála je možné v nastaveniach
zobrazenia /display settings/(Main Menu->Camera->CAM name)

1

Stav nahrávania

3

Strata videosignálu

2

Detekcia pohybu

4

Kamera zamknutá

Tipy


Ak chcete zmeniť pozície kanála 1 a kanála 2 v náhľade, kliknite ľavým tlačidlom myšky
na kanál 1 a potom pretiahnite do kanála 2,uvoľnením myšky môžete prepínať pozície
kanála 1 a kanála 2



Prostredným tlačidlom myšky (kolieskom) je možné zmeniť zobrazenia.

 Ovládanie ponuky Náhľad /Preview/
Presuňte myšku do stredu hornej časti videá aktuálneho kanálu, zobrazí sa ovládacie
rozhranie. Pozri obrázok Figure 0-16. 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

6

7

Figure 0-16 Digital Channel
 Prehrávanie v reálnom čase
Prehrávanie predošlých 5-60 minút aktuálneho kanála
Choďte na Main menu->Setting->->System->General pre nastavenie reálneho času
prehrávania
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Systém môže zobraziť dialógové okno ak nie je takýto záznam v aktuálnom kanáli.

 Digitalny zoom
To je zoom v špecifickej zóne aktuálneho kanála. Podporuje tiež zoom v režime
multizobrazenia.

Kliknutím na tlačidlo

, tlačidlo sa zobrazí ako

Pre priblíženie /zoom/ máte 2 možnosti:


Ťahaním myšky vyberte zónu Obr. Figure 0-17.

Figure 0-17


Položte prostredné tlačidlo na stred zóny, ktorú chcte priblížiť a pohybom myšky môžete
vidieť rozhranie zobrazené na obr. Figure 0-18.

Figure 0-18
Pravým kliknutím zrušíte priblíženie a vrátite sa do pôvodného rozhrania.
 Funkcia manuálneho nahrávania
Zálohovanie videa z aktuálneho kanála na USB zariadenie. Systém nemôže zálohovať video
z multi-kanála v rovnakom čase.
Kliknutím na tlačidlo
systém spustí nahrávanie. Opätovným kliknutím zastaví nahrávanie.
Nahraný súbor nájdete na flash disku.


Manuálna momentka
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Pre momentku kliknite na
alebo HDD.

1-5 krát. Súbor s momentkou sa uloží na USB zariadení

 Obojsmerná komunikácia
Ak je pripojené koncové zariadenie podporujúce obojsmernú komunikáciu kliknutím na
tlačidlo

spustíte obojsmernú komunikáciu. Ikona sa zmení na

funkciu zrušíte a ikona sa opäť zmení na

. Opätovným kliknutím

.

 Vzdialené zariadenie /Remote device/
Skrátené menu. Kliknite na položku remote device pre pridanie/vymazanie vzdialeného
zariadenia alebo pre zobrazenie jeho zodpovedajúcej informácie.

 Menu pravého kliknutia
Po prihlásení, pravým kliknutím môžete zobraziť skrátené menu obr. Figure 0-19.










Režim rozdelenia okien.: môžete vybrať multizobrazenia a potom vybrať kanály.
PTZ
Auto focus: Funkcia nastavenia automatického zaostrenia. Uistite sa, že pripojená kamera
podporuje túto funkciu.
Color setting /nastavenie farieb/:Slúži na nastavenie farieb videa.
Search/vyhľadávanie/: Kliknutím vojdite do menu pre vyhľadávanie a prehrávania nahraných
súborov.
Record control/ovládanie nahrávania/: Povoliť/zakázať nahrávanie kanálu.
Alarmový výstup
Remote device /vzdialené zariadenie/: Vyhľadať a pridať vzdialené zariadenie.
Main menu /hlavné menu/:slúži pre vstup do hlavného menu.

Tipy:
Pravým kliknutím sa vrátite do predošlého rozhrania.
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Figure 0-19

 Nastavenie efektov náhľadu zobrazenia
 Video Color
Tu môžete nastaviť odtieň, jas kontrast, sýtosť, zisk úroveň bielej, farebný režim atď. pozri
obr. Figure 0-20.

Figure 0-20
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 Zobrazenie /Display/
Main Menu->Setting->System->Display. Pozri obr. Figure 0-21.
Tu môžete nastaviť prehliadací efekt. Operácie nastavené tu neovplyvnia nahraný súbor ani
efekt prehrávania.

Figure 0-21

Môžete nastaviť:


Resolution:./Rozlíšenie/: máte 4 možnosti 1280×1024 (predvolené), 1280×720, 1920×1080,
1024×768. Vezmite na vedomie, že systém sa potrebuje reštarovať pre aktiváciu aktuálneho
nastavenia.
 VGA+HDMI2: Pre nastavenie funkcie dual screen (2 obrazovky)zvoľte možnosť
z rozbaľovacieho zoznamu.Aktuálne nastavenia sa aktivujú po stlačení Apply a reštarte
systému.
 Transparency: /Priehľadnosť/:tu nastavíte priehľadnosť. Rozsah hodnôt je od 128 do 255.
 Channel name: /Názov kanála/: tu môžete upraviť názov kanála. Systém podporuje 25
miestny názov (závisí od série)Všetky zmeny sa týkajú lokálneho pripojenia. Je potrebné
otvoriť Web alebo klientský SW a občerstviť názov kanála.
 Time display /Zobrazenie času/: môžete zvoliť /nezvoliť zobrazenie času pri prehrávaní.
 Channel display /Zobrazenie kanála/: môžete zvoliť/nezvoliť zobrazenie kanála pri
prehrávaní.
 Image enhance: /Zvýšenie obrazu/: Zaškrnutím políčka môžete optimalizovať rozpätie
náhľadu videa.
 Original scale: /Pôvodná veľkosť/ zaškrtnutím políčka obnovíte pôvodnú veľkosť videa.
Kliknutím na tlačidlo OK uložíte aktuálne nastavenie.
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 Prispôsobenie TV /TV adjust/
Main Menu->Setting->System->Display-TV. Obr. Figure 0-21. Tu môžete nastaviť okraje a jas.

Figure 0-22

 Parametre prehliadky náhľadu
Nastavenie režimu zobrazovania náhľadu, zobrazenie sekvencie kanálov a nastavenie
prehliadky/tour/.


Nastavenie režimu zobrazenie náhľadu: V rozhraní náhľad kliknite pravým tlačidlom myšky
pre zobrazenie menu. Vyberte počet okien náhľadu a kanál.
 Nastavenie režimu zobrazenia kanála: v rozhraní náhľad ak chcete vymeniť pozíciu kanála 1
a 16, kliknite pravým tlačidlom myšky na okno kanála 1 a potom ťahajte na pozíciu okna
kanála 16. Uvoľnením tlačidla zmeníte pozíciu kanála 1 za pozíciu kanála 16.
Nastavenie prehliadky: Tu môžete nastaviť režim zobrazenia náhľadových okien kanálu a interval.
Prosím, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Main menu->Setting->System->Display->Tour, pozri obr. Figure 0-23.
Tu môžete nastaviť parametre prehliadky/tour/





Enable tour /Povoliť prehliadku/: zaškrnite políčko Enable Tour
Interval: Zadajte požadovanú hodnotu intervalu v rozsahu od 1-120 sekúnd.
Monitor tour type: Systém umožňuje prehliadku 1/8 okien.
Alarm tour type: Systém umožňuje prehliadku 1/8 okien.
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Figure 0-23

Tipy
V navigačnom paneli kliknite na

/

povoliť/nepovoliť prehliadku.

Kliknite na tlačidlo Save pre uloženie aktuálneho nastavenia.

 Nahrávanie a momentka /Record and Snapshot/
Pre nahrávanie/momentku je priorita Alarm->Detekcia pohybu->Plánovač

 Kódovanie /Encode/
Kódovanie /Encode/
Nastavenie kódovania je nastaviť režim kódovania IP kamery, rozlíšenie, typ bit streamu atď.
Main menu->Setting->System->Encode,. Pozri obr. Figure 0-24.








Channel /kanál/: zvoľte kanál
Type: /Typ/: vyberte z rolovacieho zoznamu. Existujú 3 možnosti: regular(pravidelný,
nepretržitý)/motion detect(detekcia pohybu) /alarm
Compression /Kompresia/: systém podporuje H.264, MPEG4, MJPEG atď.
Resolution:/Rozlíšenie/: hlavný stream rozlíšenia je konfigurácia podľa kódovania ip kamery.
Všeobecne je D1/720P/1080P.
Frame rate: /snímková frekvencia/: rozsah hodnôt v režime PAL je 1-25 obr./s.
Bit rate typeSystém podoporuje 2 typy: CBR a VBR, V režime VBR môžete nastaviť kvalitu
videa.
Quality/Kvalita/: existuje 6 úrovní 1 až 6.Šiesta úroveň má najvyššiu kvalitu obrazu.
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Video/audio: môžete povoliť/nepovoliť. Vezmite na vedomie, že ak povolíte funkciu audio pre 1
kanál systém môže povoliť audio funkciu na zostavajúcich kanáloch.
Copy/Kopírovať/: Po ukončení nastavenia, môžete kliknúť na tlačidlo Copy pre kopírovanie
aktuálneho nastavenia do iného kanála (príp.kanálov). pozri obr. Figure 0-27. Aktuálne číslo
kanálu je sivé. Vyberte číslo kanála alebo zaškrtnite ALL/všetky/ Ak vyberiete možnosť ALL
nastavíte rovnaké kódovacie nastavenie pre všetky kanály. Pre ukončenie nastavenia kliknite
na tlačidlo OK.

Zvýrazníte ikonu

pre výber zodpovedajúcej funkcie.

Figure 0-24

 Prekrývanie /Overlay/
Po kliknutí na tlačidlo overlay sa zobrazí menu podľa obr. Figure 0-25.






Cover area:/Pokrytie plochy/ tu nastavíte časť pokrytia plochy, ťahaním myškou nastavte
správnu veľkosť. V jednom kanály systém umožňuje nastaviť max. 4 zóny. Môžete nastaviť
tlačidlom Fn alebo smerovými tlačidlami.
Náhľad/monitor/: pokrytá plocha má 2 typy: Náhľad /preview a Monitor. Náhľad znamená
privátna zóna maskovania nie je videná užívateľovi keď je systém v stave náhľadu.Monitor
znamená, že privátna zóna maskovania nie je videná užívateľovi keď je systém v stave
monitor.
Time display:/zobrazenie času./: Môžete zvoliť zobrazenie/nezobrazenie času pri prehrávaní.
Kliknite na tlačidlo set a potom ťahajte pre umiestnenie na zodpovedajúcu pozíciu v obrazovke.
Channel display:/Zobrazenie kanála/: Môžete zobraziť/nezobraziť čísla kanála pri prehrávaní.
Kliknite na tlačidlo set a potom ťahajte pre umiestnenie na zodpovedajúcu pozíciu v obrazovke.
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Figure 0-25

 Momentka /Snapshot/
Tu môžete nastaviť režim momentky, veľkosť obrázku, kvalitu a frekvenciu. Pozri Figure 0-26.





Snapshot mode /režim momentky/: Existujú 2 režimy: regular/pravidelný/ a trigger /spúšťací/. Ak
nastavíte pravidelný/regular/ je potrebné nastaviť frekvenciu momentky. Ak nastavíte spúšťací
/trigger/ je potrebné nastaviť operáciu aktivácie.
Image size /veľkosť snímky/: tu nastavíte veľkosť obrázku momentky.
Image quality /kvalita snímky/: nastavíte kvalitu momentky v rozsahu 1 až 6.
Interval: Tu nastavíte časový harmonogram momentky.
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Figure 0-26

Figure 0-27
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 Schedule /Plánovač/
Priorita pre typ záznamu je Alarm>Motion detect>Regular.

 Nahrávanie podľa plánovača
Po spustení systému je predvolený 24-hodinový stály režim/regular mode/ v rozhraní
Schedule/Plánovač/ je možné nastaviť typ záznamu a čas.
Schedule menu sa nachádza v hlavnom menu pre nastavenie /setting/ pozri obr. Figure
0-31.


Kanál: Najprv vyberte číslo kanálu. Môžete vybrať „all“/všetky/ ak chcete nastaviť pre všetky
kanály



ikona pre synchronizáciu pripojenia. Vyberte ikonu

z niekoľkých dátumov, všetky

kontrolované položky môžu byť upravované. Ikona je teraz znázornená ako







.

kliknite pre vymazanie typu záznamu z jednej periódy.
Record Type /typ záznamu/: zaškrtnite políčko s vybraným typom záznamu: existujú 4 typy
Regular/MD (motion detect)/Alarm/MD&Alarm.
Pracovný deň: Existuje 8 možností: rozsah od Soboty do Nedele a all/všetky/
Holiday:/prázdniny/ Pred nastavením je potrebné pridať prázdniny vo všeobecných
nastaveniach / Main Menu->Setting->System->General/ V opačnom prípade nie je možné vidieť
túto položku
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 redundatný. (Main menu->Setting->Storage->HDD Manager)
Funkcia je nedostupná ak je zapojený iba jeden HDD



ANR:Je funkcia pre uloženie videa na SD kartu v IP kamere v prípade výpadku sieťového
pripojenia. Rozsah hodnôt je 0s～43200s. Po obnovení pripojenia systém prevezme video
z SD karty a tak nie je riziko straty videazáznamu.



Nastavenie obdobia: kliknite na tlačidlo
potom na jeden dátum, môžete vidieť menu podľa
obr. Figure 0-32. existujú 4 typy záznamu: regular, motion detection (MD), Alarm, MD &
alarm.Podľa nasledujúceho postupu nastavíte obdobie ručne.
 Vyberte kanál pre nastavenie obr. Figure 0-28.

Figure 0-28


Nastavte typ záznamu obr. Figure 0-29.

Figure 0-29

39

NVR


Zakreslite ručne obdobie.Je možné 6 období v jednom dni. Obr. Figure 0-30.

Figure 0-30

Zaškrtnite ikonu
pre výber zodpovedajúcej funkcie. Po ukončení všetkých nastavení kliknite na
tlačidlo Save/uložiť/. Systém sa vráti do predošlého menu.
V 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 samostane ani detekciu pohybu ani alarm.
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Figure 0-31

Figure 0-32

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 0-33. 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.
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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 0-33 nastavenie
záznamu je rovnaké pre všetky kanály a tlačidlo Copy bude neviditeľné.

Figure 0-33

Kliknite na tlačidlo OK pre uloženie aktuálnych nastavení.

 Prehrávanie a Vyhľadávanie
 Prehrávanie v reálnom čase
 Menu Vyhľadávanie
Z hlavného menu Main menu->Search alebo pravým kliknutím myšky zvolíte položku search
a zobrazí sa menu podľa obr. Figure 0-34.
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Figure 0-34

SN
1

2

Názov

Zobrazovacie
okno

Vyhľadávanie

Funkcia

Tu je zobrazený vyhľadávaný obrázok alebo súbor.
Podporuje prehrávanie v multi-zobrazení 1/4/9/16 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

3

Kalendár

Reduntatný HDD neumožňuje zálohovanie iba prehrávanie.
Môžete vybrať prehrávanie z redundantného HDD ak tam existuje
nahraný súbor.
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.
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4

Režim
prehrávania
a výber
kanálu

5

Vyhľadávanie
čísla karty

6

Tlačidlo File
list- zoznam
súborov

Playback mode režim prehrávania ： 1/4/9/16. ( 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

zamknúť. Súbor, ktorý ste zamkli nebude prepísaný.

Po kliknutí na tlačidlo

sa zobrazí zamknutý súbor.

Návrat: Kliknite na tlačidlo
kalendár a nastavenie kanálu.

, systém sa vráti späť do menu

Poznámka:

7

Tlačidlo Mark
file list –
zoznam
označení

Súbor,
ktorý sije môžete
zapisovaný
alebo
prepisovaný
byť
Po rozliknutí
pozrieť
všetky
označenénemôže
informácie
z aktuálneho kanála podľa času.
Poznámka:Iba produkty z tejto ikony umožňujú funkciu označenia.
Play/Pause
Existujú 3 možnosti pre spustenie prehrávania.

8

Tlačidlá pre
ovládanie
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.
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■

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.

│/
│

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
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)
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Táto funkcia je dostupná iba u niektorých sérií.

9

Časová os

10

Jednotka
časovej osi

11

Zálohovanie

 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.
 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
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.

12

Clip



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



Systém umožňuje max.1024 súborov zálohovania
v rovnakom čase.
Nie je možné používať funkciu Clip ak v zozname súborov nie
je žiaden kontrolovaný súbor.
46

NVR
13

Record type Typ záznamu

V každom režime prehrávania sa časová os zmení akonáhle zmeníte
typ vyhľadávania.
Iné funkcie



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.

 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
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podporuje 396 (22x18 PAL) zón. Ľavým kliknutím potom zvoľte zónu pre smart
vyhľadávanie.Pozri obr Figure 0-35.

Figure 0-35

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.

 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 11:00:00 a potom kliknite na tlačidlo
Search/Vyhľadať/. Zobrazia sa všetky
súbory nahrávok po 11:00:00 (nahrávky zahŕňajú aktuálny čas) kliknite na tlačidlo Play.
Systém spustí prehrávanie od 11:00:00. Pozri obr. Figure 0-36 .
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 0-36

 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 0-34).
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 0-37.

pre zobrazenie nasledovného rozhrania. Pozri obr.

Figure 0-37



Prehrávanie označeného súboru

Počas prehrávania v režime 1-okna kliknite na tlačidlo zoznam označených súborov
obr
Figure 0-34 . Dvojklikom na jeden označený súbor spustíte prehrávanie od označeného času.

 Spustenie pred označeným časom
Môžete nastaviť začiatok prehrávania predošlých N sekúnd z označeného času.
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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 0-34) a vojdite
do menu Mark manager pozri Obr Figure 0-38.. 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 0-38

 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.
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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.

 Zálohovanie
 Súbor zálohy
V tomto menu je možné zálohovať nahraný súbor na USB zariadenie.



Pripojte USB napaľovačku, USB zariadenie alebo prenosný HDD k zariadeniu.
V hlavnom menu Main menu->Backup sa zobrazí menu podľa obr. Figure 0-39.

Figure 0-39





Zvoľte zariadenie pre zálohu a potom nastavte kanál, počiatočný a konečný čas.
Kliknutím na tlačidlo add, systém začne vyhľadávanie. Všetky vyhovujúce súbory sa zobrazia
nižšie. System automaticky prepočíta potrebnú a zostávajúcu kapacitu. Pozri obr. Figure
0-40.
Systém zálohuje iba súbory označené √ pred názvom kanála. Môžete použiť Fn alebo
tlačidlo cancel pre vymazanie √ za serióvým číslom súboru
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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

Figure 0-40



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
Poznámka



Počas procesu zálohovania môžete kliknúť na ESC pre odchod z aktuálneho menu
do inej operácie (iba pre niektoré série) Systém pritom neukončí proces zálohovania
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

 Import/Export
Táto funkcia umožňuje kopírovanie aktuálnej konfigurácie systému do iných zariadení. Táto
funkcia tiež podporuje import, vytvorenie nového priečinka a odstránenie priečinka a ďalšie.
Po otvorení Main menu->Setting->System->Import/Export sa zobrazí menu podľa obr. Figure
0-41
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Figure 0-41






Export: najprv pripojte periférne zariadenie a potom prejdite do nasledujúceho menu.
Kliknite na tlačidlo Export uvidíte zodpovedajúci „Config_Time“ priečinok. Dvojklioknutím na
priečinok sa zobrazia nejaké zálohované súbory.
Import: Tu môžete importovať konfiguračné súbory z periférneho zariadenia do aktuálneho
zariadenia. Najprv je potrebné vybrať priečinok. Zobrazí sa dialógové okno s otázkou či
požadujete vybrať priečinok ak vyberáte súbor. Systém vyhodí dialógové okno ak nie je
konfiguračný súbor v aktuálnom priečinku. Po úspešnom importovaní sa systém potrebuje
reštartovať pre aktiváciu nových nastavení.
Format: Po kliknutí na tlačidlo Format systém vyhodí dialógové okno pre potvrdenie
aktuálnej operácie. Systém spustí proces formátovania po kliknutí na tlačidlo OK.

Poznámka:




V procese zálohovania system nemôže znova otvoriť rozhranie pre konfiguráciu
zálohovania.
Systém občerství zariadenie zakaždým keď vojdete do menu konfigurácie zálohovania a
nastavíte aktuálny adresár ako koreňový adresár periferného zariadenia.
Ak vojdete najprv do menu konfigurácie zálohovania a potom vložíte periférne zariadenie
kliknite na tlačidlo Refresh aby ste videli novo pridané zariadenie.
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 Register zálohovania


Main menu->Info->Log, menu je znázornené na obr. Figure 0-42.

Figure 0-42





Vyberte typ záznamu/logu/ a potom nastavte počiatočný a konečný čas, kliknite na
tlačidlo Search pre zobrazenie času záznamu a informácie o udalosti. Pre podrobnejšie
informácie kliknite na
.
Vyberte položky záznamu /log/, ktoré chcete uložiť a potom kliknite na tlačidlo backup,
môžete vybrať priečinok pre ich uloženie. Kliknite na Start pre zálohovanie a uvidíte
zodpovedajúce dialógové okno po skončení procesu.

 Základné nastavenie
 Nastavenie zariadenia
Na obr. Figure 0-44 je znázornené menu Všeobecné /General/ : Main menu->Setting->System>General,



Pack duration: tu sa nastavuje doba trvania záznamu. Rozsah hodnôt je od 1 do 120 minút.
Predvolená hodnota je 60 minút.
Device ID:Prosím sem zadajte názov zariadenia.
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Device No:Ak používate diaľkový ovládač (nie je súčasťou balenia) pre ovládanie niekoľkých
zariadení môžete zadať názov každého z nich pre vaše prehľadnejšie spravovanie.
Language /Jazyk/: Tu je možné nastavenie jazyku: Na výber sú : Chinese (simplified), Chinese
(Traditional), English, Italian, Japanese, French, Spanish
Video standard:k dispozícií sú dva formáty NTSC a PAL.
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.
Realtime play: Nastavíte prehrávací čas , ktorý sa zobrazí v náhľade. Rozsah hodnôt je od 5 do 60
minút. .
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.
Navigation bar: /navigačný panel/: po zaškrtnutí políčka systém zobrazí navigačný panel.
IPC Time Sync: /synchronizácia času/ môžete zadať interval pre synchronizáciu času NVR a IP
kamery.
Startup wizard / Sprievodca spustením / Startup wizard/: zaškrnutím políčka systém spustí
sprievodcu spustením keď sa zariadenie reštaruje.
Mouse property /vlastnosti myšky/: Kliknite na tlačidlo Setup a vojdite do menu. Môžete nastaviť
rýchlosť dvojkliku. Kliknutím na tlačidlo Default obnovíte predvolené nastavenie

Figure 0-43
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 Dátum a čas
Na obr. Figure 0-44. je znázornené menu Main menu->Setting->System->General







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 vyberte režim
nastavenia. Nastavte začiatočný a konečný čas a kliknite na tlačidlo Save.
Time format /Formát času/:existujú 2 možnosti:24-hodinový režim a 12 hodinový režim
NTP: Slúži pre nastavenie NTP servera, port a interval.

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.

Figure 0-44

 Prázdniny – menu Holiday
Menu Holiday je znázornené na obr. Figure 0-45. Pre pridanie nových informácií o prázdninách
kliknite na tlačidlo Add New Holidays. Tu môžete nastaviť názov prázdnin, režim opakovania,
počiatočný/konečný čas.
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Figure 0-45

Figure 0-46
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 Odhlásenie/Vypnutie/Reštart
Menu Main menu->Operation->Shutdown je znázornené na obr. Figure 0-47.




Shutdown:/Vypnutie/: Systém sa vypne a vypne sa napájanie.
Logout: /Odhlásenie/: odhlásenie z menu. Pre opätovné prihlásenie je potrebné zadať
heslo.
Restart: reštart zariadenia.

Ak vypnete zariadenie (kliknete na Shut Down) zobrazí sa prevádzkový panel pre vašu
informáciu, systém čaká 3 sekundy a potom sa vypne (Nie je možné zrušiť)
Vezmite prosím na vedomie, že niekedy musíte zadať správne heslo k vypnutiu zariadenia.

Figure 0-47
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 Vzdialený prístup

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

 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
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