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Bezpečnostné opatrenia
Upozornenie:

Prosím, aby ste neinštalovali zariadenie priamo na slnku alebo v blízkosti
vykurovacích zariadení, na vlhké miesto alebo na miesta so zvýšeným
výskytom prachu a sadzí.
Prosím majte zariadenie nainštalované vodorovne a na stabilnom mieste.
Chráňte zariadenie pred kontaktom s vodou alebo inou kvapalinou a uistite
sa, že žiadne predmety naplnené tekutinou nie sú v blízkosti zariadenia.
Nainštalujte zariadenie v dobre vetranej miestnosti.
Neblokujte vetracie otvory zariadenia (!)
Prosím neprepravujte zariadenie v nadmerne vlhkom alebo teplom
prostredí.
Upozornenie:

Prosím, používajte batériu ako sa požaduje, inak to môže viesť k požiaru,
výbuchu akumulátora alebo k nebezpečenstvu popálenia! Pri výmene použite
rovnaký typ batérie. Používajte len doporučenú el. kabeláž na napájanie
zariadenia.
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Prehľad a funkcie

1.1 Popis
Zariadenie je vysoko výkonný sieťový DVR, umožňujúci lokálne
prezeranie, multi-obrazovú divíziu zobrazovania a real-time ukladanie
nahratých súborov. Podporuje klávesové skratky, ovládanie pomocou myši a
vzdialené ovládanie. Má dva spôsoby ukladania dát - hlavný úložný priestor a
vedľajší úložný priestor na strane klienta. Rekordér môže byť umiestnený
kdekoľvek v sieti bez geografických obmedzení. V spojení s ostatnými
zariadeniami (napríklad sieťové kamery, video servery alebo kamerový systém)
poskytuje silný bezpečnostný monitoring. Zariadenie vyžaduje nízke náklady
na údržbu.
Funkcie
• video kompresia formátu H.264 a podpora vstupov 1080p/720P/D1
• G.711U kompresia zvuku.
• používateľské rozhranie v štýle Windows, operačný systém Linux3.0.
• Podpora ukážky, záznamu, prehrávania, zálohovania.
• podporuje dual stream.
• zálohovanie na USB 2.0 , inovácia softvéru a myš.
• podporuje čínsky a anglický jazyk.
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Prehľad a f unkcie

Funkcia

Funkcia stručný popis

Real-time

Dva video výstupy, VGA & 1080P výstup.

Záznam

H.264 kompresia, načasovanie nahrávania.
Podpora pevného disku (SATA rozhranie)
Podpora 1~4 kanálového prehrávania a viac-kanálové
sieťové prehrávanie.
Podpora NVR zálohovania na USB pamäťové kľúče,
prenosný pevný disk alebo na sieťový pevný disk.
Podpora vzdialeného prístupu klientov, zlepšenie
bezpečnosti systému.
Podpora USB myšy, jednoduché a rýchle nastavenie
parametrov systému.
Pomocou protokolu Onvif, má funkciu ovládania dóm
kamery, PTZ predvoľbu, automatické otáčanie.

Úložný priestor
Prehrávanie

Zálohovanie
Sieťová
Prevádzkaé
ho
Myš
Ovládanie
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Vzhľad NVR
2.1 Predný panel
2.1.1 Predný panel

Č.

Tlačidlo alebo
smerové svetielko

1

Svetelný indikátor

2

Kanál tlačidla

3

Viackanálový náhľad

Prepínajte a zobrazujte 4/9/16 kanálov

4

Smerové tlačidlo

5

2.0

Posunutie nahor alebo nadol, doprava alebo
doľava - pohyb v menu
Pripojenie myši alebo USB memory stick
zálohu

Funkcia

Normálny prevádzka, zodpovedajúci indikátor
sa rozsvieti
Vyberte jeden kanál zobrazenia na celú
obrazovku
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Vzhľad NVR .

2.2 Zadný panel
2.2.1 Zadný panel ( iba na informačné účely)

č.

Rozhranie

Pripojenie

1
2

1080P.
VGA

Pripojte 1080P zariadenie
Pripojte VGA displej (napr. PC obrazovku)

3

RJ-45

Rozhranie Ethernet cez sieťový kábel

4
5

Terminál alarmu

Tri sady alarmových vstupov
DC 12 V, NVR s napájacím zdrojom
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Napájanie
Spínač napájania

Zapínač/Vypínač napájania

2.3 Myš
Inštrukcie

Ovládanie NVR pomocou ľavého/pravého tlačidla a rolovacieho kolieska.

Úkony myšou

Kliknite na ľavé
tlačidlo myši

Kliknite pravým
tlačidlom myši

Funkcia

1. Vyberte jednu z možností; 2. Zadajte alebo upravte
hodnotu parametra.
1. Ak sa rozhranie neuzamyká , kliknite pravým tlačidlom
myši, zobrazí sa systémové menu; 2. Keď sa rozhranie
zamyká, kliknite pravým tlačidlom na real-time zobrazenie,
zobrazí sa rozhranie prihlásenia; 3. Vstup do hlavného
menu, podmenu, ovládanie PTZ, kliknite pravým tlačidlom
myši na tlačidlo menu, návrat do predchádzajúceho menu
(okrem prehrávania videa);
4
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Vzhľad NVR.

4. Vstup do úzkeho rozhranie systému, kliknite pravým
tlačidlom myši na tlačidlo rozhrania, návrat do náhľadu.
1. Ak zobrazujete viac kanálov súčasne v reálnom čase
(real-time), dvakrát kliknite na položku maximalizovať a
Dvojitým kliknutímrozhranie sa vráti do pôvodného stavu; 2. Dvakrát kliknite
na ľavé tlačidlo na vstupné pole hesla pre prihlásenie; 3. nastavenie
myši
parametrov (dátum, čas, IP adresa, číslo portu, hodnota
bitového prúdu a heslo používateľa) alebo mená
používateľov
Pohyby myšou Vyberte menu alebo položku menu.
Myšou presuňte Presuňte ukazovateľ postupu na prehrávanie videa.
Otočenie
kolieskom myši 1. nastavenie času; 2.výber z rozbaľovacej ponuky.

2.4 Metody vstupu - úvod
Vstupná metóda zahŕňa malé a veľké písmená anglickej abecedy.
Kliknutím na tlačidlo Shift na ľavej strane môžete prepnúť vstup a symbol “←”
predstavuje vymazanie nesprávneho vstupného údaju.

Veľké písmená

Malé písmená

5

Pripojenie NVR
3.1 Pevný disk zariadenia
Pevný disk zariadenia.
(1) uvoľnite upevňovaciu skrutku na kryte a otvorte kryt.

(2) Zarovnajte otvory na skrutky na pevnom disku s otvormi na zariadení.

(3) držte pev ný disk v ruke, obráťte šasi, pripev nite pev ný skrutkou na označené miesto.
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(4) keď je pevný disk nainštalovaný , upevnite kryt skrutkou

Poznámka: 1. Ak používateľ potrebuje vysoký výkon pevného disku,
odporúčame použiť kvalitný pevný disk uspôsobený na dlhodobú prevádzku .
2. Pred výmenou pevného disku, prosím vypnite zarianie a až potom
otvorte.

3.2 Pripojenie zariadenia
Pripojte pomocou VGA alebo HDMI kábla na prenos NVR signálu do
obrazovky. Ak sa jedná o ovládateľný PTZ, na pripojenie RS485 A a RS485 B
použite kábel pre príslušné rozhrania RS485 na NVR.
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Spúšťanie NVR
4.1 Spustenie systému
Po pripojení zariadenia k displeju, pripojte myš, napájací kábel a zapnite
tlačidlo napájania na zadnom paneli, spustenie systému je znázornené na
obrázku 4-1.

Obr. 4-1

Poznámka: obrázky v tomto návode nemusia byť rovnaké ako to, čo vidíte na
displeji. Všetky údaje sú len informatívne.

4.2 Boot Wizard (zavádzanie operačného systému)
Keď zavedenie systému prebehne úspešne, systém prejde do sprievodcu
zapnutia, pozri Obr. 4-2. Kliknite na Cancel/Next Step, systém prejde do
prihlasovacieho rozhrania, pozri Obr. 4-3.
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Obr. 4-2

Kliknite na tlačidlo Next Step, systém prejde do prihlasovacieho rozhrania.
Potom vyberte meno používateľa a zadajte heslo používateľa, vyberte jazyk a
kliknite na tlačidlo login pre prihlásenie do systému (predvolené prihlasovacie
meno je admin a heslo je 12345). Pozri Obr. 4-3.

Obr. 4-3

Po prihlásení môžete prejsť na Bežné rozhranie, kde je možné nastaviť
základnú konfiguráciu zariadenia. Pozri Obr. 4-4. Podrobné informácie nájdete v
kapitole 5.3.3.1.
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Obr. 4-4

Kliknite na tlačidlo Next Step, môžete prejsť na sieťové rozhranie, môžete
nakonfigurovať sieťové parametre zariadenia. Pozri Obr. 4-5. Podrobné
informácie nájdete v kapitole 5.3.3.4.

Obr. 4-5

Kliknite na tlačidlo Ďalej, môžete prejsť do režimu Výber rozhrania, a môžete zvoliť
Automatický režim siete alebo Manuálny režim siete. Pozri Obr. 4-6
10

Obr. 4-6

Kliknite na tlačidlo Next Step, môžete prejsť na Vzdialené rozhranie
zariadenia, môžete vyhľadať a pridať zariadenia IPC. Pozri Obr. 4-7. Podrobné
informácie nájdete v kapitole 5.3.4.

Kliknite na tlačidlo Next Step, môžete prejsť na nastavenia Nahrávania,
môžete nakonfigurovať plánovač nahrávania. Pozri Obr. 4-8. Podrobné
informácie nájdete v kapitole 5 .3 .3 .3 .
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Obr. 4-8

Kliknite na tlačidlo OK, sprievodca inštaláciou je hotový.

4.3 Rozhranie ukážky (Preview interface)
Po úplnom zavedení, systém vstúpi do predvoleného rozhrania Ukážka,
zobrazenom na Obr 4-9.

Obr. 4-9

Po zapnutí je zariadenie predvolene nastavené aby zobrazilo multiobrazovkový režim zobrazenia. Výrobky s rôznym počtom kanálov majú
rozličnú veľkosť zobrazenia na displeji. V rozhraní Ukážky môžete nastaviť
dátum a čas. V ľavej dolnej časti obrazovky je zobrazený stav záznamu
každého video kanálu alebo alarmového stavu.
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Tento symbol znamená, že monitorovací kanál nahráva.
Tento symbol znamená monitorovací kanál používa detekciu pohybu.

4.4 Funkcia Rýchle pridanie

V menu Ukážky, pre kanál z nepripojenej IP kamery, môžete
rýchlokliknúť na ikonu "+" pre pridanie zariadenia pri pohnutí myšou do stredu
Menu kanálu (channel menu). Tak, ako je to znázornené na obrázku 4-11 a 4-12.

Obr. 4-10

Obr. 4-11

>
>
>
>

>

Device search: Vyhľadať IP adresu IPC klientskych zariadení.
Manual Add (Manuálne pridanie): pozri Manual Add v časti 5.3.4.1.
Filter: Filtrujte zoznam zariadení (zobrazte len potrebné zar.)
Add (Pridať): Kliknite na "Hľadať", NVR . môžete vyhľadávať na IPC
zariadenie, ktoré podporuje onvif protokol v tej istej sieti LAN (Local area
network), hľadaného IPC zariadenia môžu byť zobrazené v zozname. A
vyberte akékoľvek IPC zariadenie v zozname a kliknite na tl ačidlo "Pridať",
zvolené IPC informácie môžu byť automatizované pridať na konkrétny kanál a
potom kliknite na tlačidlo "Uložiť".
Cancel: návrat do predchádzajúceho menu.
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5 NVR Menu
5.1 Pravé tlačidlo myši

Po prihlásení do systému kliknite pravým tlačidlom myši, zobrazí sa
ponuka možností, ktoré sú zobrazené na obrázku 5-1. Potom môžete vybrať
možnosti v Hlavnej ponuke, Prepínanie hlavnej obrazovky, prehrávanie,
ovládanie PTZ a vypínanie systému. Okrem toho môžete nastaviť multikanálový displeja to takto: 1/4/8/16 obrazoviek. Je potrebné stanoviť konkrétny
počet kanálov na jednej obrazovke. Príslušné činnosti hlavného menu budú
zobrazené v neskorších kapitolách.

Obrázok 5-1

>

1-kanálový displej: Vyberte iba jeden kanál z CH1 až CH16 .

>

4-kanálový displej: rozdelenie do štyroch skupín (CH1 až CH4,
CH5 až CH8、CH9 až CH12、CH13 až CH16 ).

>

8-kanálový displej: rozdelenie do dvoch skupín na displeji (CH1 až CH8,
CH9 až CH16).
Nočné zobrazenie: rozdelenie do dvoch skupín na displeji (CH1 až CH9,
CH10 až CH16).
16-kanálový displej: zobrazenie všetkých kanálov CH1 až CH16.
25-kanálový displej: zobrazenie všetkých kanálov CH1 až CH25.
Poll: NVR podporuje Polling dekódovanie, podľa nastaveného
časového intervalu, schéma pre automatické prepínanie displeja.
Nastavenie PTZ: NVR . podporuje PTZ ovládania, ktoré umožňuje
používateľom diaľkovo ovládať fotoaparát.(Podrobné ako 5.1.1.
Image Color: Konfigurácia Farby obrazu. (podrobný postup5.1.2.)

>
>
>
>
>
>
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>
>
>

NVR Menu

Prehrávanie: Kliknite na rozhranie prehrávania(podrobný postup 5.3.1.)
Vzdialené zariadenie: Kliknite a vstúpte do menu konfigurácie Vzdialeného
zariadenia (Podrobný postup podľa 5.5.1.1)
Hlavné menu: Kliknite a vstúpte do hlavnej ponuky.

5.1.1 Nastavenie PTZ
V okne ukážky kanálov, kliknite pravým tlačidlom myši, zvoľte "PTZ",
náhľad prepne na príslušný kanál (channel) na displeji, a vznikne PTZ
ovládacie rozhranie, ukázané na obrázku č. 5-2:

Obrázok 5-2

Obrázok 5-2 nastaví rýchlosť pohybu PTZ, Smerové tlačidlá ovládajú pohyb a smer PTZ.

>

Zoom (priblíženie): kliknutím na

priblížite/oddialite obraz kamery.

>

Zaostrenie: kliknutím na obrázok

>

Iris: môžete kliknúť na

>

Predvoľby: okno výberupredvoľby umožňuje ukladanie prednastavených pozícií PTZ,

zaostrujete na väčšiu/menšiu vzdialenosť
pre nastavenie jasu kamery.

stačí kliknúť na danú predvoľbu a PTZ skočí na dané miesto.

>

Speed (Rýchlosť): ovládanie rýchlosti PTZ sa pohybuje od 1 do 8. Rýchlosť 8 je
rýchlejšia ako rýchlosť 1.

>

Patrol Setup (Nastavenie Hliadkovania): Nastavenie funkcie automatického otáčania
vrátane rýchlosti a času nehybnosti (čas medzi jednotlivými otočkami). Pozri Obr. 5-3 a
Obr. 5-4.
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NVR Menu

Obr. 5-3

Obr. 5-4

>

>
>

Nastavenie predvolenej polohy: otočte kameru pomocou smerových tlačidiel na
požadované miesto a potom kliknite na položku Select cruise group (Výber skupiny
otáčania). V kontextovom okne predvolených nastavení kliknite dvakrát pre zvolenie
čísla predvoľby, Stay Time (čas nehybnosti v sekundách) a Speed (rýchlosť otáčania) ,
kliknite Confirm pre potvrdenie a kliknite na tlačidlo "OK" na uloženie.
Stay Tim e: (predvoľba Pobytu - neotáčania).
Patrol speed: Rýchlosť otáčania.

Upozornenie: NVR podporuje maximálne 128 predvolieb , ale je tiež ovplyvnený PTZ
kamerou, ktorá môže mať odlišný počet predvolieb (maximálny podporovaný počet predvolieb
sa môže značne líšiť).

5.1.2 Im age color (Farba obrazu)
Na obrazovke Ukážky kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte možnosť "Image Color",
rozhranie sa zobrazí a môžete konfigurovať vlastnosti videa. Tak, ako je to znázornené na
obrázku 5-5.
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Obr. 5-5

>
>
>
>
>
>
>
>

Channel: zvolíte číslo kanála.
Bright: nastavenie jasu.
Contrast: nastavenie kontrastu .
Saturation: nastavenie sýtosti farieb.
Sharpness: v tomto prípade ide o nastavenie okrajov videa.
Default: Vrátenie všetkých parametrov farieb obrazu na predvolené hodnoty.
Save: uložíte nastavené parametre.
Cancel: návrat do predošlého menu.

5.2 Hlavné menu
Hlavné menu obs ahuje: Prehrávanie záznamu, Systémové info, kamera, sieť,
udalosti, úložisko a nastavenia systému, ako je zobrazené na obrázku 5-6. Kliknite
ľavým tlačidlom myši na ikonu a otvorí sa ponuka nastavení.

Obr. 5-6

5.3 Ovládanie
5.3.1 Prehrávanie

17

Sieťov ý v ideo rekordér

Ponuky NVR .

Po vstupe do hlavnej ponuky, otvorte "Playback" menu (Prehrávanie) alebo
kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte "Prehrávanie" v menu ukážka rozhrania,
prepnúť na prehrávanie videa rozhranie, ktoré sú zobrazené na obrázku 5-7.
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Č.

Meno

1 Kalendár

Panel
2 Výberu
Kanála
Tlačidlo
Spínača
3
Zoznamu
súborov

4 Zálohy

Oblasť
5 ovládania
prehrávania

6 Časová os

NVRMenu

Funkčné špecifikácie
Červene zvýraznený dátumoznamuje prítomnosť súboru. V
opačnom prípade sa tam súbor nenachádza. V režime
prehrávania kliknite na dátum , ktorý chcete vidieť a na
časovej osi príslušného súboru si môžete pozrieť záznam.

Vyberte číslo požadovaného kanála (až 4 kanály súčasne)
Vyberte číslo kanála a typ záznamu, kliknite na súbor s
videom. Vyberte požadovaný súbor s videom, dvojitým
kliknutím ľavého tlačidla myši na spustenie prehrávania
video súborov.

Zo zoznamu vyberte súbor(y), ktoré chcete zálohovať.
Potom kliknite na tlačidlo zálohovania (backup), teraz
vidíte menu zálohovania. Kliknutím na položku
zálohovanie spustíte operáciu zálohovania. Označením
súborov môžete upraviť aktuálny výber.
Panel prehrávania umožňuje môžete prehrávanie,
pozastavenie, rýchle prehrávanie dopredu/dozadu. Režim
prehrávania môžete vybrať
normálnou rýchlosťou.

1x,2x,4x,8x,16x (1x prehráva

V rámci 4-obrazového režimu prehrávania, zobrazíte štyri
kanály zodpovedajúce záznamom na časovej osi, iný režim
prehrávania zobrazuje iba jeden súbor časovej osi. Kliknite
na zelenú plochu pre štart prehrávania od daného bodu.

VýberTypu
7 videa

Vyberte typ videa, môžete zvoliť typ pre všetky video
súbory, časované nahrávanie, alarmový zápis a detekčný
zápis.

Výber
Časovej
8
jednotky

Vrátane 24h, 2h, 1h a 30min, pričom čím menšie jednotky
zvolíte, tým väčšie bude priblíženie. Na časovej osi môžete
nastaviť presný bod začiatku prehrávania videa.
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V zozname súborov môžete vidieť informácie o video súbore: typ video
súboru, čas začiatku a čas ukončenia nahrávania, veľkosť súboru, ako je to
zobrazené na obrázku 5-8.

Obr. 5-8

V zozname súborov môžete vybrať súbor (ikona “√”), potom kliknite na ikonu
zálohovania pre uloženie na externý (súbory budú uložené v AVI formáte). Môžete
tiež vybrať viacero súborov na zálohovanie, užívatelia môžu zrušiť výber ikonou “√”
v zozname súborov ako aj vymazať nežiadúce video súbory.

5.3.2 Shutdown
Kliknite na ikonu "Shutdown" v hlavnom menu. Z tejto ponuky je možné
odhlásenie, reštartovanie a vypnutie systému, Pozri Obr. 5-9.
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>
>
>

Ponuky NVR .

Logout: Odhlásiť užívateľa / prepnúť na rozhranie prihlásenia.
Reboot: Reštartujte zariadenie.
S hut down: Vypnutie zariadenia (rovnako ako bezpečné vypnutie počítača).

5.4 Informácie
5.4.1 Informácie
5.4.1.1 Stream info (Informácie o dátovom prúde)
V ponuke zvoľte: ”Menu → Info → System → Stream Information”, zobrazí sa
rozhranie Informácií o dátovom prúde, Pozri Obr. 5-10.

Obrázok 5 - 10

5.4.1.2 Informácie o verzii
Zvoľte: "Menu → Info → System → Version Information" pre informácie o verzii
systému. Rozhranie je zobrazené na Obr. 5-11.
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Obr. 5-11

Používatelia môžu nájsť informácie o verzii systému, vrátane modelu a dátumu verzie.

Číslo modelu: Číslo základnej dosky.
Verzia: číslo verzie systému.
Dátum: Dátum vytvorenia Programu.

>
>
>

5.4.2

Prihlásenie

5.4.2.1 Prihlásenie
Vyberte "Menu→Info→Log" a bude zobrazené rozhranie Názvu kanála. Slúži
na to, aby ste mohli zobraziť záznam činnosti systému, ako na obrázku 5-12.

Obr. 5-12

Prezeranie záznamov o udalostiach v konkrétny deň / za určité časové obdobie.

Type: Vyberte typ požadovanej informácie.
Start Time/End Time: Zadajte čas hľadaného záznamu.
Search: Vyhľadávanie záznamov podľa zadaných kritérií.
PgUp/PgDn: môžete zobraziť všetky záznamy pomocou PgUp/PgDn.
Clear: Vymaže všetky informácie.
Cancel: návrat do predchádzajúceho menu.
Specific Steps: V menu vyhľadávania nastavte parametre vyhľadávania a
kliknite na tlačidlo Search, ak budú zistené záznamy vyhovujúce kritériám
vyhľadávania, zobrazia sa v zozname.
>
>
>
>
>
>
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5.5 Nastavenie
5.5.1 Kamera
5.5.1.1 Camera setup (Nastavenie kamery)

Zvoľte ”Menu → Setup → Camera → Camera Setup”, alebo kliknite
pravým tlačidlom myši v režime Live view a vyberte položku Remote Device v
menu skratiek. Zobrazí sa Camera Setup rozhranie, ako je to znázornené na
obrázku 5-13. Tu môžete pridať/odobrať vzdialené zariadenia a ich detailné
informácie.

Obr. 5-13

vyhľadanie IP adresy. To zahŕňa IP adresu
zariadenia, port a protokol. Kliknite na položku IP adress, systém zobrazí
IP adresy od malých až po veľké.
Add: Kliknite Add pre pripojenie zvoleného zariadenia/zariadení.
Filter: umožňuje zobrazenie vybraných zariadení.
Delete: potom kliknite "X" odstráni zvolené zariadenie/zariadenia.
Status: zelená ikona znamená, že spojenie je v poriadku / červená, že
pripojenie zlyhalo.
Confirm: Návrat do poslednej ponuky.
Cancel: Návrat do poslednej ponuky.
Search: Kliknite pre
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Poznámka: Kliknite na ikonu "√", vyberte všetky dostupné IPC zariadenia,
opätovným kliknutím zrušíte výber. Kliknutím na tlačidlo " X " môžete rýchlo odobrať
zariadenie.
Kliknite na "Manual Add" tlačidlo pre manuálne pridanie IPC zariadenia. Pozri
obrázok 5-14.

Obrázok 5-14

>

Channel: používatelia môžu zadať číslo kanála, ktorý je potrebné pripojiť k

>

Enable: zapnúť/vypnúť kanál (štandardne je vypnutý). Zaškrtnite "Enable"

>
>

Protocol: Zmluva Onvif.
Preview: Sub-stream náhľad je predvolený, odporúča sa nastavenie IPC

vzdialenému zariadeniu.

>
>
>
>
>
>

a súvisiace kanály bude možné normálne prezerať a nahrávať.

portu na dual-stream (vo formáte H.264, ktorý je možné jednoducho
zobrazovať) sub-stream môže byť D1 alebo CIF formátu.
User name: prihlasovacie meno IPC (v prípade, že predvolené
prihlasovacie meno nie je admin, prosím, zmeňte ho na platné meno).
Password: Prihlasovacie heslo IPC (v prípade, že predvolené
prihlasovacie heslo nie je admin, prosím, zmeňte ho na platné heslo).
IP: Adresa IP IPC priradená k NVR
Port: Predvolné nastavenie IPC portu je 8999.
Save: Uloženie nastavení pre dané kanály.
Cancel: Návrat do poslednej ponuky.
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5.5.1.2 Encoding (Kódovanie)

Zvoľte ”Menu→Setup→Camera→Encode” pre zmenu parametrov
Kódovania. Pozri Obr. 5-15. Rozlíšenie, Snímková frekvencia, Stream, Bit Rate,
Sub-stream môžu byť nastavené v "Param" rozhraní.

Obr. 5-15

>
>
>

Channel: Vyberte kanál, ktorý chcete.
Codec: Systém podporuje kodek H.264.
Resolution: Systém podporuje rôzne rozlíšenia, môžete si vybrať zo

>
>

Stream type: Vyberte video a audio stream.
Bit rate: rýchlosť prenosu ovplyvňuje celkovú kvalitu, väčšia prenosová

>
>
>

Frame rate: PAL: 25 snímok/sek. ; NTSC: 30 snímok/sek.
Save: uloženie parametrov v Konfiguračnom menu.
Cancel: Návrat na predošlú obrazovku.

zoznamu. Voľby sa v rôznych sériách programu môžu líšiť.
rýchlosť umožňuje lepšiu kvalitu obrazu a zvuku.

5.5.1.3 Názov kanála

Zvoľte ”Menu → Setup → Camera → Channel Name” pre zobrazenie a
úpravu názvu kanála (ako je to znázornené na obrázku 5-16).
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Obr. 5-16

5.5.2

Network (Sieť)

5.5.2.1 Network (Sieť)
Zvoľte ”Menu→Setup→Network→IP/Port” v ponuke, rozhranie Názov
kanála je zobrazené. Pozri obr. 5-17.

Obrázok 5-1 7

> IP adresa: Tu môžete zadávať adresu IP NVR ..
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>

>
>
>
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DHCP: Ak smerovač (router) umožňuje funkciu DHCP, zvoľte DHCP. IP

kamera získa IP adresu automaticky od smerovača. Ak smerovač
(router) neumožňuje funkciu DHCP, IP adresa musí byť získaná ručne.
Subnet Mask: Maska podsiete NVR.
Default Gateway: Predvolená brána NVR.
Primary DNS: primárne DNS je zvyčajne poskytované miestnym
poskytovateľom internetu. IP adresu vášho DNS servera zadajte sem.

>
>
>

Secondary DNS: Sekundárne DNS použite ak primárne nefunguje.
Broadcast (Vysielanie): Vyhradené.
MAC: hostiteľ v sieti LAN môže získať jedinečnú MAC adresu, umožňuje

>
>
>
>
>
>

TCP Port: Predvolená hodnota je 5000.
HTTP Port: Predvolená hodnota je 80.
RTSP Port: Predvolená hodnota je 554.
Default: Obnovenie všetkých nastavení na predvolené hodnoty.
Save: Uložiť nastavenia sieťových rozhraní.
Cancel: Zrušiť aktuálne nastavenia sieťového rozhrania.

prístup do siete LAN.

5.5.2.2 DDNS
Vyberte ”Menu→Setup→Network →DDNS” pre zobrazenie rozhrania
DDNS. Pozri Obr. 5-18. Potrebujete počítač s pevnou (statickou) IP adresou na
internete, aby DDNS správne fungovalo. Inými slovami, váš PC je DNS
(Domain Name server).

Obr. 5-18
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>
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DDNS Type: DDNS typy môžu byť zvolené pomocou DDNS (v súčasnosti

sú podporované rôzne DDNS, vrátane ORAY DDNS, 3322 DDNS, TZO
DDNS a DYNDNS DDNS. Tieto DDNS môžu byť rôzne podľa potrieb
užívateľov.
>
Enable: Zapína funkciu rozlišovania DDNS domén.
>
Refresh Time (Čas obnovy): Neodporúča sa príliš častá registrácia.
Interval medzi dvoma registráciami by mal byť viac ako 60 sekúnd. Príliš
veľa žiadostí o registráciu môže viesť k útoku na server.
>
User name: účet zaregistrovaný u poskytovateľa DNS služieb.
>
Password: heslo k účtu zaregistrované u poskytovateľa DNS služieb.
>
Domain: zaregistrovaný názov domény u poskytovateľa DNS služieb.
>
Default: Obnoví všetky parametre DDNS nastavení.
>
Save: Uloženie nastavení DDNS rozhrania.
>
Cancel: Návrat na predošlú obrazovku.
Keď je rozhranie DDNS úspešne nakonfigurované a je aktivované,
môžete zadať zaregistrovaný názov domény priamo do internetového
prehliadača (ako keby ste chceli načítať internetovú stránku).
5.5.2.3 E-mail

Vyberte "Menu →Setup→Network→Email” pre nastavenie e-mailového
rozhrania. Pozri Obr. 5-19. Ak sa zobrazí výstražná informácia, je možné
posielať maily na určenú adresu elektronickej pošty (e-mail).

Obr. 5-19

> Enable e-mail alarm notifications: Aktivácia e-mailových oznámení.
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>

>
>
>
>
>
>
>
>

NVR Menu

SMTP server: adresa poštového servera, ktorým môže byť IP adresa a

názov domény (názov domény potrebuje potvrdenie o správnom
nastavení DNS aby fungoval správne).
SMTP Port: číslo portu poštového servera.
Username: Používateľské meno odosielateľa e-mailu.
Password: Heslo k odpovedajúcemu používateľskému menu.
S ender: nastavenie e -mailovej adresy odosielateľa elektronickej pošty.
Recipient: varovné informácie môžu byť zasielané určenému prijímateľovi
prostredníctvom e-mailu.
Theme: tému vzhľadu e-mailu môže meniť užívateľ.
Message Interval: Časový interval pre odosielanie e-mail upozornení.

>

Encryption: Zapnutie SecureSocketLayer portu pri prihlasovaní na e-mailový
server.
Attach File: ak je aktivovaná detekcia pohybu, v momente varovného

>

Predvolené nastavenie: Nastavenie všetkých parametrov na nastavenie

>

Použitie: ukladanie parametrov pre nastavenie e-mailu.

upozornenia bude zároveň odoslaná fotografia
e-mailu rozhranie na nastavenie.

5.5.2.4 P2P Config (Peer to Peer Nastavenie)

Zvoľte ”Menu→Setup→Network→P2P” v menu, P2P
rozhranie sa zobrazí, ako na obrázku 5-20. P2P sa používa pre diaľkové
monitorovanie pomocou mobilných klientov. Mobilného klienta pridáte
nasnímaním dvojrozmerného kódu NVR .

Obrázok 5-20
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>
>
>
>
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Android Market: Link na stiahnutie P2P klienta do Android systému.
ISO: Link na stiahnutie P2P klienta pre systém ISO.
Save: uložíte nastavené parametre konfiguračného menu.
Cancel: návrat na poslednú obrazovku.

NVR zariadenia podporujú FREEIP klienta, zaškrtnite " √ " aby sa P2P
aktivovalo.
5.5.2.5 FTP

Vyberte ”Menu→Setup→Network→FTP”, FTP rozhranie je zobrazené na
obrázku 5-21. Musíte si stiahnuť alebo kúpiť FTP servisný nástroj (napr. Ser-U
FTP server) na vytvorenie FTP služby.

Obr. 5-21

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Enable FTP: umožňuje aktivovať funkciu FTP.
FTP server: IP adresa alebo HTTP sieťová adresa FTP servera.
FTP Port : štandardný FTP port je 21, ak je váš FTP server odlišný, je
potrebné použiť rovnaký názov portu vášho FTP servera.
User Name: meno používateľa vášho FTP konta.
Password: Vaše heslo FTP účtu.
File Upload: Môžete použiť NVR FTP pre odoslanie video súboru na FTP
server.
Default: Nastavenie všetkých parametrov na predvolené hodnoty.
Save: uložíte nastavené parametre.
Cancel: návrat na poslednú obrazovku.
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5.5.3 Event (Udalosti)
5.5.3.1 Motion Detection (Detekcia pohybu)

Zvoľte ”Menu → Setup → Event” a menu detekcie pohybu je zobrazené.
Obr. 5-22. Keď systém zistí mobilný signál, alarmové prepojenie funkcie bude
iniciovať analýzu obrazu.

Obr. 5-22

>

Channel: Vyberte kanál detekcie pohybu. Máte 2 možnosti : jeden kanál a

>
>
>
>

Plocha: video blokovanej oblasti a alarm podľa konfigurácie
Citlivosť: 6 hodnôt možnej citlivosti.
Enable detection: Kliknite na “√” pre aktiváciu detekcie pohybu.
Buzzer alarm (bzučiak): Vyberte začiarkávacie políčko a systém spustí

>
>

Buzzer Time: vyberte trvanie zvukového alarmu.
Record Channel: Kliknite na “√”, vyberte hľadaný video kanál, a systém

>
>
>

Čas nahrávania: Nastavte spúšťanie trvanie nahrávania.
Default: Všetky parametre na predvolené hodnoty.
Copy: Po dokončení nastavenia, môžete kliknúť na tlačidlo Copy a

>
>

Save: uložíte nastavené parametre z aktuálnej ponuky.
Cancel: neuložíte nastavenie parametrov z aktuálnej ponuky.

všetky kanály.

zvukový alarm pri pohybe.
spustí video signál zvoleného kanálu.

kopírovať aktuálne nastavenia na iný kanál(y).
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5.5.4 Storage (Úložný priestor)
5.5.4.1 Record (Záznam)

Zvoľte ”Menu→Setup→Storage→Recode”. Obr 5-23.

Obr. 5-23

>

Channel: Vyberte číslo kanála. Môžete si zvoliť "all", ak chcete nastaviť

>

Record Type: Zvoľte zaškrtávacie políčko, zvoľte príslušný typ záznamu. K

>

Week day (Deň v týždni): zápis do zoznamu kameru automaticky spustí

všetky kanály.
dispozícii sú bežné nahrávanie, detekcia pohybu.

>
>
>

alebo zastaví podľa nakonfigurovaného časového plánu. V okne s
hlásením, môžete vybrať deň, ktorý chcete nastaviť. Ak potrebujete
nastaviť program každý deň, vyberte možnosť "all". Popis farebnýchikon:
Zelená ikona pre bežné nahrávanie, žltá ikona znamená záznam pre
detekciu pohybu.
Kliknite
pre vymazanie typu záznamu z jedného obdobia.
Default: Nastavenie všetkých parametrov na predvolené hodnoty.
Copy: Po dokončení nastavenia, môžete kliknúť na tlačidlo Copy a

kopírovať aktuálne nastavenia na iný kanál(y).
>
Save: uložíte nastavené parametre z aktuálnej ponuky.
>
Cancel: neuložíte nastavenie parametrov z aktuálnej ponuky.
Vypracovanie zoznamu záznamov

Vyberte kanál a záznam typu "record" alebo "motion". Vypracujte
harmonogram na paneli dňa, ktorý si zvolíte. Môžete nastaviť až 6 období.
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Časové obdobia sa nesmú prekrývať. Pozri obr. 5-24.

Obr. 5-24

Vstupné údaje pre nastavenie zoznamu záznamov

Môžete kliknúť na tlačidlo
a stanoviť presný časový harmonogram.
Vyberte typ záznamu, ktorýste chceli a čas začiatku a čas ukončenia, a to až
do 6 období pre každý deň. Ale časové obdobia sa nemôžu prekrývať. Pozri
obrázok 5-25.

Obr. 5-25
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5.5.4.2 Disk

Zvoľte " ”Menu→Setup→Storage→Disk” . Obr. 5-26.

Obr. 5-26

Ak boli zariadenia HDD pripojené úspešne, zoznam HDD zobrazí
informácie o HDD. Musíte naformátovať HDD ak je prvý raz pripojený. Ak
systém zistí, že nie je potrebné naformátovať pevný disk , jeho stav sa
zobrazuje ako "normal"; Ak pripojenie nebolo možné, zobrazí sa upozornenie
"Not connected the HDD".
>
HDD No.: počet HDD pripojených do sústavy.
>
S tate: zistiť aktuálny prevádzkový stav pevných diskov, môžete použiť iba
tie, ktoré sú zobrazené ako "normal"; Po naformátovaní budete musieť
reštartovať NVR. Stav sa zobrazí ako "in use".
>
Total Capacity (Celková kapacita): Celková dostupná kapacita pevného
disku,kapacita nemôže prekročiť 4TB.
>
Residual Capacity: Zobrazenie zostatkovej kapacity súčasných HDD.
>
Device Type: SATA.
>
Refresh: Obnovenie HDD informácií v zozname.
>
Format: formátovanie pevného disku. Pevný disk musí byť naformátovaný
najprv, kliknite na tlačidlo "Format", vyskočí výstražné dialógové okno
"formatting will result in the selected HDD recording data loss..."
("formátovanie bude mať za následok, že vybraný HDD stratí všetky
údaje"). Ak chcete napriek tomu disk formátovať, potvrďte formátovanie a
potom kliknite na tlačidlo "OK", v opačnom prípade kliknite na tlačidlo
"Cancel".
>
Cancel: Návrat na predošlú obrazovku.
Poznámka: Po formátovaní pevného disku, budete musieť reštartovať
zariadenie.
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5.5.5 System
5.5.5.1 General (Všeobecné)
5.5.5.1.1 Device setting (Nastavenie zariadenia)

Zvoľte ”Menu→Setup→System→General”. Obr. 5-27.

Obr. 5-27

>
>

>
>
>

>
>

Enable setup Wizard at device startup (Aktivujte v menu Setup Wizard pri
štarte zariadenia): Kliknite na “√” pre zapnutie Boot Wizard.
Language: predvolený jazyk systému jeanglický jazyk, ale v súčasnosti je

podporovaná aj Čínština, Poľština, Čeština, Ruština, Thajský jazyk,
Hebrejčina, Perzština, Bulharčina, Arabčina, Nemčina, Francúzština,
Portugalčina, Turečtina, Španielčina, Taliančina, Maďarčina, Holandština
a Kóreičina.
Record Mode (Režim nahrávania): Overwrite prepíše automaticky
predošlé záznamy ak je pevný disk plný.
Video standard: PAL alebo NTSC.
Pohotovostný čas: je čas pohotovostného režimu systému bez prevádzky
NVR. Ak čas presiahne dobu režimu Standby, potom by ste sa mali opäť
prihlásiť do systému tak, aby ste mohli pracovať s NVR. Predvolený
pohotovostý režim je 30 minút, ale môžete ho nastaviť v rozsahu: 1 až
120 minút.
Device name: Zadajte príslušný názov zariadenia.
Default: Obnoviť všetky parametre Všeobecných nastavení na
predvolené výrobné hodnoty.
Apply: Uložíte špecifikácie a parametre nastavenia.

>
5.5.5.1.2 Date (Dátum)
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Zvoľte ”Menu → Setup → System → General → Date”, je zobrazené
nastavenie dátumu. Obr. 5-28.

Obr. 5-28

>

Set date/time manually: Ak je zaškrtnuté, čas musí byť nastavený

>

Receive date/time from NTP: Ak zvolíte túto možnosť, čas sa aktualizuje cez

>
>

NTP server: IP adresu servera NTP.
Time Zone (Časové pásmo): vyberte časové pásmo podľa svojej polohy

>
>

NTP Port: Port servera NTP.
NTP Interval: časový interval medzi dvoma synchronizáciami s NTP

>

Date format (Formát dátumu): Sú tri druhy: RRRR- MM-DD, MM-DD-

>

Date Separator (oddeľovač číslic dátumu a času): Existujú dve možnosti

manuálne.
NTP server.
z rozbaľovacieho menu.
serverom.
RRRRR alebo DD- MM-RRRR.
ako oddeliť dátum: bodkou / apostrofom.

>
Time Formát: 24 hodinový a 12-hodinový formát času.
>
Confirm: uloženie parametrov.
>
Cancel: Návrat na predošlú obrazovku.
5.5.5.2 Display (Zobrazenie)

Zvoľte ”Menu→Setup→System→Display” a môžete zmeniť rozlíšenie
displeja a názvy kanálov. Obr. 5-29.
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Obr. 5-29

>

>
>
>
>
>
>
>

Resolution: Voliteľné rozlíšenie: 1024x768 , 1280x720 , 1280x1024 ,

1920x1080. Štandardné rozlíšenie je 1280 x 720. To bude platné iba po
uložení všetkých nastavení a reštartovaní NVR.
UI Transparency: čím vyššie percento, tým viac transparentná bude
miestna ponuka. Hodnoty sú od 0 do 255.
S how OS D Time: zaškrtnite ”√” pre zobrazenie času.
S how channel name: Zobraziť názov kanála: zaškrtnite ”√” a zobrazí sa
názov kanála.
S how after boot: počet obrazoviek zobrazených po vstupe do systému.
Color correction setup (Korekcia farieb) Nastavenie jasu a kontrastu a iné
atribúty NVR.
Default: Obnoviť všetky nastavenia displeja na predvolené výrobné
špecifikácie.
Apply: Uloženie nastavení.

5.5.5.3 User (užívateľ)

Zvoľte ”Menu→Setup→System→User”. Obr. 5-30.
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Obr. 5-30

>

>

>

>

>
>

User: zoznam pridaných užívateľov. "admin" je super user (správca),

nemôžeme zmeniť svoje privilégium, len heslo. Ostatní užívatelia nemajú
oprávnenie na pridávanie, úpravy alebo mazanie.
Privilege: (privilégium) Zahŕňa PTZ ovládanie prehrávania, nastavenie
parametrov, Pokročilú konfiguráciu, správa kanálov, zálohovať/vypnúť/
odhlásiť.
Add: Pridať nového užívateľa môže iba administrátor-admin. Kliknite na
tlačidlo "Add" a zadajte prihlasovacie meno a heslo, vyberte privilégium a
uložte paramete.
Edit: zmeniť informácie užívateľov môže iba administrátor--admin. Po
prvé, vyberte užívateľa, kliknite na "modify", potom zadajte staré heslo a
nové heslo, zmente privilégium a nakoniec uložte parametre.
Delete: Vymazanie užívateľa (môže vykonať len admin).
Cancel: Návrat na predošlú obrazovku.

5.5.5.4 Auto Maintain (automatická údržba)
Zvoľte ”Menu → Setup → System → Auto Maintain”. Obr 5-31.
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Obr. 5-31

Užívateľ si môže sám nastaviť kedy bude systém automaticky
reštartovaný. Automatické reštartovanie systému možno nastaviť na určitý čas
pravidelne. Kliknutím na tlačidlo OK uložíte nastavenia, alebo kliknite na
položku Cancel pre zrušenie.
5.5.5.5 Restore Default (obnoviť predvolené)

Zvoľte ”Menu→Setup→System→Default”. Podľa výberu užívateľa,
môžete nastaviť parametre pre obnovenie. Obr 5-32.

Obr. 5-32
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5.5.5.6 Upgrade (inovácia systému)

Zvoľte ”Menu→Setup→System→Upgrade”. Obr. 5-33.

Obr. 5-33

Ak zariadenie zistí aktualizácie súborov v U disku, informácie o upgrade
balíčku (číslo, meno, veľkosť, dátum) sa zobrazia.
U disk Upgrade: Skopírujte súbor aktualizácie (názov by mal byť v podobe
update_nvr.tgz) do koreňového adresára U disku, pripojte U disk do USB
portu. Ak sa v zozname súbor s aktualizáciou nezobrazí, prosím obnovte
rozhranie (Refresh). Ak upgrade balík stále nie je možné vyhľadať,
skontrolujte, prosím, či je do USB portu pripojený U diska tiež skontrolujte, či je
upgrade názov súboru správny). Ak sa upgrade súbor zobrazí, vyberte
upragde (aktualizačný) súbor, kliknite na tlačidlo "Upgrade", ak nechcete
inovovať, kliknite na tlačidlo Cancel.
Poznámka: Počas procesu aktualizácie, prosím neodpájajte disk. Po inovácii

sa váš systém automaticky reštartuje (tento proces trvá približne 3 až 5 minút).
Po aktualizácii odporúčame obnoviť Výrobné nastavenia.
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6. WEB-ová operácia
6.1 inštalácia Active X
Aby sa NVR pripojilo na Internet úspešne, otvorte prehliadač IE, zadajte
vstupnú adresu IP, predvolené nastavenie je 192.168.1.168 a Active X bude
stiahnuté a nainštalované automaticky.
Upozornenie: 1. Vo Windows 7 môžu nastať problémy pri zálohovaní a
zázname, ak je to tak, prosím skontrolujte nastavenie User Account Control
Settings (UAC) a to takto:

WIN 7 (1)

WIN 7 (2)

2. Active X nemôže byť načítané? Prosím nastavte úroveň zabezpečenia a
nastavenie brány firewall na najnižšiu a urobte určité úpravy v Internet Explorer:
otvorte Tools-Internet-Options-Custom level-ActiveX a všetky uvedené možnosti
ovládacích prvkov ActiveX zvoľte na Enable a kliknite na tlačidlo OK! Napokon,
Active X sa prevezme a nainštaluje automaticky. Pozri Obr. 6-1

Obr. 6-1
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6.2 Prihlásenie do Internet Explorer
Po nainštalovaní zásuvného modulu (plug-in) sa rozbrazí
prihlasovacie rozhranie. Predvolené meno používateľa je admin a heslo je
12345, kliknite na Login (potom je možné vzdialené prihlásenie). Obr. 6-2.

Obr. 6-2

6.3 IE Prihlasovacie rozhranie
Po prihlásení sa zobrazí video ukážka automaticky. Pozri Obr. 6-3.

Obr. 6-3
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1. Menu systému. Vrátane nastavenia nahrávania, miestnych nastavení a

odhlásenia.
2. Monitorovanie v reálnom čase. Otvorenie/zatvorenie ukážky, Lokálne

Video a Fotografie.
Značka

CH1 - CH16

►
Mi

S

Špecifikácia

Náhľad kanála.
Otvorenie alebo zatvorenie prehľadu zodpovedajúceho
kanálu.
Kliknite na tlačidlo a spustíte nahrávanie videa na pevný
disk.
Kliknite na tlačidlo a systém uloží obrázok na pevný disk.

3.Otvorenie/zatvorenie všetkých Channeles náhľad snímky
Značka

Špecifikácia

ÍÔT1

Otvorte všetky ukážky kanálov.
Zatvorte všetky ukážky kanálov.

4. Režimy zobrazenia. Vľavo je okno s náhľadom na celú obrazovku,v
tomto režime zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom a zvoľte "retreat".
5. Prepínač náhľadu okna. Zľava doprava: 1 kanál, 4 Kanály, 6 Kanálov,
8 Kanálov, 9 kanálov, 16 kanálov.
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6.4 Základné nastavenie
6.4.1 System
6.4.1.1 Bežné nastavenia

Obr. 6-4

Obr. 6-4, nastavenie aktuálneho systémového času, dátum, jazyk,
rozlíšenie displeja a iné informácie.
Parameter

Špecifikácia

Nastaviť systémový čas zariadenia.
Nastavte jazyk zariadenia, môžete zvoliť jazyk,
Default language ktorý potrebujete.
Je možné nastaviť tak, aby systém automaticky prepísal
Record Model
dáta, keď je pevný disk plný.
System time

Device ID
Video
Standard

Vyhradené.

Resolution

Je možné nastaviť 1080P a VGA rozlíšenie prístroja.
Pohotovostný čas môže byť nastavený na 1-120 minút.

Video štandard zariadenia musia byť rovnaké s IPC.

Standby tIme
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Sieť

Obr. 6-5

Obr. 6-5, IP adresa, Maska podsiete, Gateway, DNS, TCP port, Data port,
port HTTP a súvisiace parametre zariadenia môžu byť nastavené pomocou
tohto rozhrania.
Súvisiace nastavenia parametrov NVR klienta; IP adresa sa prejaví po
úprave, nie je potrebné reštartovať zariadenie.
6.4.1.2 User (užívateľ)

Obrázok 6-6

Obrázok 6-6. Môžete pridať alebo odstrániť užívateľa, upraviť informácie
a práva používateľa prostredníctvom rozhrania; súvisiace nastavenia
parametrov NVR.
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6.4.1.4 SMTP Setup (nastavenie)

Obr. 6-7

Obr. 6-7, keď sa zobrazí alarmové hlásenie, maily môžete zaslať na
určenú adresu elektronickej pošty cez nastavenia na tejto stránke. Dôležité
parametre by mali byť nastavené na rovnaké s NVR portom.
6.4.1.5 DDNS Setup (nastavenie)

Obr. 6-8

Obr. 6-8, NVR je možné nastaviť na diaľku cez názov domény v tomto
rozhraní (príslušné parametre nastavenia by mali byť zhodné s NVR).
Po určení dátumu v tomto rozhraní, videá daných kanálov môžu byť
skontrolované podľa typov. Príslušné parametre by mali byť zhodné s NVR.
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6.4.1.6 P2P Configure (konfigurácia)

Obr. 6-9

Obr. 6-9. Na tejto stránke možno povoliť P2P funkcie NVR (príslušné
parametre nastavenia by mali byť zhodné s NVR).
6.4.2 Channel
6.4.2.1 Channel setup

Obr. 6-10

Obr. 6-10, môžete pridať alebo upraviť parametre kanálov po jednom,
kliknite na tlačidlo "Search" a môžete vyhľadať IPC zar. pomocou protokolu
Onvif (v rovnakom segmente siete ako NVR); Vyberte číslo kanálu, kliknite na
IPC informácie a parametre kanála sa zmenia zároveň. Nastavenie parametrov
sa prejaví po kliknutí na tlačidlo "Save".
6.4.2.2 Encode (kódovanie)

Rozhranie parametrov kódovania podľa nižšie uvedeného obrázku 6-11,
dôležité parametre sú rovnaké s NVR.
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Obr. 6-11

Môžete získať parametre Main-stream a Sub-stream IPC zariadenia
(kódovanie, rozlíšenie, snímková frekvencia a hodnota prúdu), tiež je možné
nastaviť hodnotu prúdu Main-stream a Sub-stream IPC zariadenia.

6.4.2.3

Motion Detecion (Detekcia pohybu)

Detekcia pohybu je zobrazená na obrázku 6-12.

Obr. 6-12

Parametre dátových tokov IPC (Main-stream, Sub-stream) je možné
vidieť na tejto stránke. Kódovanie, rozlíšenie, snímková frekvencia, hodnota
prúdu môžu byť nastavené tiež.
6.4.3 Rec Setup (Nastavenie nahrávania)
6.4.3.1 Common (Spoločné)

Nastavenia nahrávania. Obr. 6-13.
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Obr. 6-13

Môžete nastaviť kanál na nahrávanie, časový harmonogram .
6.4.3.2 Playback (Prehrávanie)

Rozhranie Nahrávania/Prehrávania. Obr. 6-14

Obr. 6-14

Po určení dátumu v tomto rozhraní, videá daných kanálov môžu byť
skontrolované podľa typov videa. Príslušné parametre by mali byť zhodné s
NVR.
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6.5 Advanced Setup (Rozšírené nastavenia)
Kliknite na položku Advanced Setup, môžete nájsť Disk (disk), Device
Manage (správa zariadení), Default (predvolené), Log (záznam) a Version.
6.5.1.1 Disk

Môžete naformátovať disk (pri prvom použití pevného disku ho musíte
naformátovať), môžete nájsť informácie o číslo disku (stav, celková kapacita,
zostatková kapacita a typ zariadenia). Obr. 6-15.

Obr. 6-15

6.5.1.2 Device Manage (správa zariadenia)

Môžete reštartovať a aktualizovať zariadenie NVR aj diaľkovo, podľa
nižšie uvedeného obrázku 6-16.

Obrázok 6-16
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6.5.1.4 Default (Predvolené hodnoty)

Môžete obnoviť predvolené nastavenia parametrov NVR. Podľa nižšie
uvedeného Obrázku 6-17.

Obr. 6-17

6.5.1.3 Log information (informácie o zázname)

Tu môžete nájsť konkrétne informácie o prihlásení.
Konkrétne kroky: Nastavte typ a čas zápisníka, ktorý potrebujete (podľa
nižšie uvedeného obrázku 6-18). Môžete zobraziť kalendár, zvoľte dátum
kliknutím na prázdny rámček dátumu, kliknite na "Query" pre poznámku do
denníka, ak daný deň obsahuje záznam, zobrazí sa v zozname.

Obr. 6-18
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6.5.1.6 Auto Maintenance (Automatická údržba)

Tu môžete nastaviť automatické reštartovanie. Obr. 6-19.

Obr. 6-19

6.5.1.5 Version (informácie o verzii)

Užívateľ môže skontrolovať verziu systému, vrátane výrobného čísla
výrobku. Pozri Obr. 6-20.

Obr. 6-20
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6.5.1.7 Úložný priestor

V nastaveniach úložného priestoru, môže používateľ nastaviť cestu video
súboru, stiahnuť súbor diaľkovo a zachytiť snímku. Podľa nižšie uvedeného
obrázku 6-21.

Obr. 6-21

6.6 Odhlásenie
Kliknite na ikonu odhlásiť

7. Dodatok
7.1 Q&A (Otázky a Odpovede)
1. Ako postupovať, ak systém nemôže nájsť pevný disk?
Odpoveď: v prípade, že systém nezistí pevný disk, láskavo prosím skontrolujte

dátový kábel a napájanie pevného disku, alebo skontrolujte, či je pevný disk
podporovaný NVR.
2. Po zmene hesla. Čo môžete robiť, keď ste zabudli heslo?
Odpoveď: Keď administrátor zabudnete heslo, prosím, obráťte sa na našich

odborných pracovníkov.
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3. Čo znamená, ak sa NVR zahrieva? Odpoveď: NVR bude produkovať teplo

vždy, keď je zapnuté. Prosím umiestnite NVR na mieste, kde je zabezpečené
dostatočné odvetranie systému. Dlhodobé vystavenie NVR vysokým teplotám
znižuje životnosť systému.
4. Je môžné prehrávať video počas nahrávania?
Odpoveď: Áno.
5. Je možné odstrániť časť video nahrávky? Odpoveď: Vzhľadom na

bezpečnosť nie je možné odstrániť časť video záznamu. Ak potrebujete
odstrániť všetky nahrávky, môžete naformátovať pevný disk.
6. Prečo nie je možné prihlásiť sa?
Odpoveď: Skontrolujte konfiguráciu sieťového pripojenia,

či je správne
zapojené rozhranie RJ-45 (ethernet). Ak stále nie je možné prihlásenie, prosím
skontrolujte, či je užívateľské meno a heslo správne.
7. Prečo nemôžem nájsť žiadny záznam informácií pri prehrávaní?
Odpoveď: Prosím skontrolujte, či je dátové pripojenie pevného disku funkčné. Ak aj
po reštarte systém nefunguje, láskavo prosím skontrolujte, či disk nie je poškodený.

7.2 Údržba
1. Keď sa NVR vypína samovoľne, prosím vypnite hlavný vypínač priamo
(malo by sa použiť tlačidlo vypnutia systému, aby ste predišli strate údajov
alebo poškodeniu pevného disku).
2. Uistite sa, že sa NVR nenachádza blízko zdroja sálavého tepla.
3. Odstráňte prach uložený vnútri zariadenia, udržiavajte dobré vetranie
celého zariadenia (pre dobrýodvod tepla zabezpečte vodorovný podklad).
4. Čo sa týka audio/video káblov a RS-485 rozhraní, láskavo prosím
nevyťahujte často tieto káble, ani keď je NVR vypnuté, inak to môže viezť k
poškodeniu týchto portov.
5. Kontrolujte HDD napájací kábel a dátový kábel NVR pravidelne.
6. Zabráňte elektro-magnetickej v interferencií s NVR a s jeho súčasťami.
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