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1 Termék bemutatása 
 

1.1 Termék áttekintése 
 
A DVR sorozat speciálisan arra a biztonsági és védelmi célra lett tervezve, amely egy kiemelkedő 
digitális felügyeleti terméket kíván. 
Stabil, beágyazott LINUX operációs rendszert tartalmaz. A standard H.264 video tömörítési 
formátumot és a G.711A audio tömörítési audio formátumot használja, amely magas 
képminőséget, alacsony hibakódarányt és egyenkénti képkocka lejátszást biztosít. TCP/IP 
hálózati technológiát alkalmaz, amellyel erős hálózati kommunikációs készség és 
telekommunikációs készség érhető el. 
A DVR sorozat használható egyénileg vagy online alkalmazással, úgy mint a biztonsági 
felügyelet hálózati része. A professzionális hálózati video felügyeleti szoftverrel erős hálózati 
kommunikációs készség és telekommunikációs készség érhető el. A DVR sorozatot 
alkalmazhatják bankok, telecom, elektromos hálózati szolgáltató cégek, bíróságok, ügyészségek, 
a szállítás, gyártás, logisztikai vállalatok, vízügyi felügyelőség stb. 
 
 

 

1.2 Fő funkciók 
ICR-E42 stand-alone H.264 DVR 

 

 4 video bemenet 

 Pentaplex : élőkép, rögzítés, visszajátszás, rögzítés külső adattárolóra, távoli 
elérés 

 Stabil Beágyazott LINUX operációs rendszer 

 Egér vezérlés, infra távirányító ( mindkettő tartozék ) 

 Előlapi vezérlő gombok 

 Rögzítési sebesség : D1 100 fps ( real time ) 

 VGA & video kimenetek párhuzamosan működnek 
 VGA felbontás : (800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1440x900) 

 PTZ ( speed dome ) vezérlés 18 protokollal 

 Audio rögzítés : 1 csatorna 

 Mozgás érzékelés: 8*8 matrix 

 Prealarm 

 Beépített IE Browser (ActiveX vezérlőt külön kell telepíteni a CD-ről) 

 Videok feltöltése FTP szerverre 

 Dual stream kimenet ( QCIF/CIF a távoli betekintéshez, D1 a helyi hálózatra) 

 Email küldés mozgás érzékeléskor 

 Távolról programozható hálózaton keresztül 

 Elérhető Mobil telefonról : Támogatja a Windows mobile 
rendszereket,Symbian,Iphone,Blackberry és Android telefonokat. Élőképbe 
lehet belenézni + speed dome kamerát vezérelni mobil telefonról. 

 HDD : max. 1 db, 2 TB 

 Háttérmentés: USB, külső DVD író 

 Digitális zoom élőképben és a visszajátszott képben 

 1 óra video tartalom kimenthető USB pendrive-ra 15 perc alatt 

 Egyedülálló háromszoros watchdog funkció biztosítja, hogy a készülék soha 
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nem fagy le  

 Rejtett kamera funkció 

 Central Monitoring Software: max. 255 db DVR köthető rá 

 Sok nyelv beépítve: Magyar, Angol, Finn, Francia, Német, Görög, Olasz, 
Lengyel, Portugál, Orosz, Spanyol, Török, cseh 

 Nincs, és nem is szükséges beépített ventillátor = Néma működés  

 Kis méret & súly = fuvarköltség megtakarítás (310x215x45 mm, 3kg) 
 
ICR-E83 stand-alone H.264 DVR 

 8 video bemenet: D1 felbontásban rőgzíthető minden csatorna 

 Rögzítési sebesség: 100/200/200, (D1/HD1/CIF), csatornánként szabadon 
állítható fps értékek. 

 3db videó kimenet (2db BNC és 1db VGA). Ugyanaz látszik mindegyik 
kimeneten 

 4db hangbemenet (1-2-3-4-es csatornához rögzítve. Ha van video, akkor 
lerögzíti hangot, ha nincs kép, akkor nincs rögzítés, de az Explorerbe és a 
kliensbe átviszi a hangot). 

 Riasztási be/kimenet: 8/1 

 Mozgásérzékelési mátrix: 22*18  

 ActiveX letöltési link, hogy bárhonnét elérhető legyen a készülék 

 Digitális zoom élőképben és a visszajátszott képben 

 Külső DVD író támogatása 
 
ICR-E163 stand-alone H.264 DVR 

 16 video bemenet 

 Rögzítési sebesség: 176/200/400, (D1/HD1/CIF), csatornánként szabadon 
állítható fps értékek 

 3db videó kimenet (2db BNC és 1db VGA). Ugyanaz látszik mindegyik 
kimeneten 

 4db hangbemenet (1-2-3-4-es csatornához rögzítve. Ha van video, akkor 
lerögzíti hangot, ha nincs kép, akkor nincs rögzítés, de az Explorerbe és a 
kliensbe átviszi a hangot). 

 8 alarm bemenet, 1 alarm kimenet 

 Képek csatolása e-mailben, riasztáskor 

 Mozgásérzékelési mátrix: 16*12  

 Digitális zoom élőképben és a visszajátszott képben 

 Külső DVD író támogatása 
 
ICR-E83H 

- ugyanaz, mint ICR-E83 csak HDMI kimenettel rendelkezik 
- felbontások:max. 1920*1080 

ICR-E-163H 
- ugyanaz, mint ICR-E163 csak HDMI kimenettel rendelkezik 
- video felbontások: max. 1920*1080 

 
ICR-H41 

- ugyanaz, mint E42 + 4db audio csatorna rögzítése  
- 1 audio kimenet 
- 16*12 mozgásérzékelési mátrix 
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- nincs DVD író támogatás 
- nincs riasztási bemenet és kimenet 
- RS485 a PTZ vezérléshez 
- Kis méret 
- VGA és BNC kimenetek párhuzamosasn működnek 
- VGA felbontás: (800x600, 1024x768, 1280X720, 1280x1024, 1360x768, 

1440x900) 
- Videok feltöltése FTP szerverre 
-  

 
ICR-H81 

- 8 videobemenet ebböl az 1-2 csatorna D1 25fps, 3-8 csatorna CIF 25fps-ben 
képes rögzíteni 

- 4 audio bemenet, 1 audio kimenet  
- 16*12 mozgásérzékelési mátrix 
- nincs DVD író támogatás 
- nincs riasztási bemenet és kimenet 
- RS485 a PTZ vezérléshez 
- Kis méret 
- VGA és BNC kimenetek párhuzamosasn működnek 
- VGA felbontás: (800x600, 1024x768, 1280X720, 1280x1024, 1360x768, 

1440x900) 
- Videok feltöltése FTP szerverre 

 
Valós idejű megfigyelés 
·Analóg és VGA csatlakozó (VGA interface önálló panelen van) 
·Felügyeleti funkció monitoron vagy kijelzőn keresztül. 
 
Tárolás 
· speciális tárolási formátum, amely biztosítja az adatok biztonságát 
 
Tömörítés 
·real-time/élőkép tömörítés egyéni merevlemezzel, amely biztosítja az audio és video jel stabil 
szinkronizációját 
 
Mentés 
·SATA és USB csatlakozón keresztül, úgy, mint az USB berendezés vagy hordozható 
merevlemez és stb. 
·hálózati/netes letöltésen keresztül a fájlok a merevlemezen lesznek 
 
Lejátszás 
·egyéni élőkép video rögzítés valamint keresés, lejátszás, hálózati felügyelet, rögzítési 
ellenőrzés, letöltés és stb. 
·több kamera egyidejű visszajátszása üzemmód 
·zoomolás tetszőleges részre 
 
Internetes működés 
·valós idejű megfigyelés az interneten keresztül 
·tele-PTZ vezérlés 
·rögzített kép visszajátszása és élőképbe való betekintés 
 
Riasztó összekötés ( csak a 16 csatornás modellnél ) 
· relé kimenet, amely alkalmas a riasztó összekötéshez és a világítás vezérléshez a spot 
kimeneten 
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· az alarm bemenet és kimenet védő áramkörrel van ellátva, amely megvédi az alaplapot a 
sérüléstől.  
 
Kommunikációs  interface 
·RS485 interface, amely vezérli az alarm kimenetet és a PTZ kamerákat 
·standard ethernet hálózati csatlakozó, amelyen keresztül működik a telekommunikációs funkció 
 
Intelligens működés 
·egérrel való vezérlés 
·beállítások gyors másolása és beillesztése   
 
Watchdog funkció 
-háromszoros watchdog funkció: az alaplap háromszoros védelme. Így nem fog soha lefagyni. 
 

2 A doboz tartalma és a kábelek bekötése 

2.1 A doboz tartalmának ellenőrzése 
Amikor megkapja a DVR-t, kérem, először ellenőrizze a csomag tartalmát. 
Először kérem ellenőzizze, hogy van-e bármilyen látható sérülés a csomag külsején. A 
védőanyagok a DVR szállításakor bekövetkező sérülések elkerülése érdekében vannak. Majd 
kérem nyissa ki a dobozt és vegye ki a műanyag védőanyagokat. Ellenőrizze, hogy van-e látható 
sérülés a DVR külsején. Utoljára kérem vegye le a szerkezet tetejét és ellenőrizze az adatkábelt 
az előlapon, a tábkábelt, és a kapcsolatot a ventilátor és az alaplap között.  
 
Előlap és hátlap 
♦ A specifikációban megtalálja a termék funkcióit. 
♦ Kérem, ellenőrizze a termék típusát a hátlapon, hogy az megegyezik-e az Ön által rendelt 
típussal.  
A hátlapon lévő címke nagyon fontos a későbbi szerviz miatt. Kérem vigyázzon rá. Amikor 
felkeres minket utószervíz miatt, kérem biztosítsa a termék típusának és sorozatszámának 
láthatóságát a címkén. 
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2.2 Merevlemez beállítása 
 
Az első használatkor kérem, állítsa be a merevlemezt. 

 
1. ábra Szétcsavarozás 

 
2. ábra Tető leemelése 

 
3. ábra HDD becsavarozása 

 
4. ábra HDD rögzítése 

 
5. ábra Adatkábel csatlakoztatása 

 
6. ábra Tápkábel csatlakoztatása 

 
7. ábra Fedlap visszahelyezése 

 
8. ábra fedlap visszacsavarozása 
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2.3 Előlap 

 
9. ábra Előlap 

 (1) Másodlagos funkció bekapcsolva jelzőfény; (2) Bekapcsolást jelző fény; (3) riasztást jelző 
fény; (4) Felvétel jelzőfény (5) Külső Működés jelző fény; (6) Hálózat rendben; (7) HDD működik; 
(8) Következő file; (9) Gyors Lejátszás; (10) Lejátszás / Szünet; (11) Következő keret; (12) 
Felvétel; (13) Funkció választás; (14) Iránygombok&Enter; (15) IR Vevő; (16) Előző fájl; (17) 
Lassú lejátszás; (18) Visszafelé pause; (19) Előző keret; (20) Lejátszás; (21) ESC; (22) 
Bekapcsoló gomb; (23) USB csatlakozó 

 

 
10. ábra ICR-H sorozat előlapja 

 

2.4 Hátlap 

 
11. ábra Hátlap 

(1) video bemenetek (2) video kimenet (3) Audio bemenet (4) Audio kimenet (5) USB 2.0 (6) 
Tápdugasz (7) Riasztási bemenet (8) Riasztási Relé kimenet (9) RS 485 (10) VGA kimenet (11) 
RJ45 Hálózati csatlakozó (12) Tápkapcsoló 

 

2.5 Audio és video be/kimenet csatlakozása 
 

2.5.1 Video bemenet csatlakozás 
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A video bemeneti port BNC csatlakozó.A bemeneti jelnek szabványos PAL/NTSC (1.0VP-P,75Ω) 
jelnek kell lennie. 
A video jelnek szabványosnak kell lennie, magas jel-zaj viszony, az alacsony zavar és az 
alacsony interferencia szükséges a jó képminőséghez. A képnek tisztának kell lennie és 
megfelelő fénynél természetes színnel kell rendelkeznie. 
 
Biztosítsa az átviteli vonal stabilitását és zavarvédettségét 
A video átviteli kábelnek jóminőségű koaxiális párral kell rendelkeznie, amit az átvitel távolsága 
határoz meg. Ha az átviteli távolság túl nagy, fogadja el az árnyékolt sodort érpárt, video 
kompenzációs berendezést és továbbítsa sodrott érpáron a jel minőségének biztosításához. A 
videojel kábelét távol kell tartani az elektromágnenes interferenciától és más berendezések 
jelvonalaitól. Kerülje el a magasfeszültséget. 

2.5.2  Video kimenet csatlakozás és beállítás 
 
A video kimenet kétfelé oszlik: PAL/NTSC BNC (1.0VP-P,75Ω) és VGA kimenet (választott 
kofiguráció). 
Amikor lecseréli a video monitort VGA monitorra, néhány dolgot vegyen figyelembe: 
1,Ne hagyja sokáig bekapcsolva. 
2,Demagnetizálja a VGA monitort rendszeresen. 
3,Tartsa távol az elektromágneses interferenciától. 
 
A TV nem egy megfelelő berendezés a video kimeneten. A TV készüléket időről időre ki kell 
kapcsolni és az interferencia is gyakran megzavarja a működését. A rossz minőségű TV a 
kúszóárammal a többi CCTV készüléket is tönkreteheti. 
 

2.5.3 Audiojel bemenet 
 
Az Audio port egy RCA csatlakozó. 
A bemeneti impedancia magas, ezért a tónusnak aktívnak kell lennie. 
Az audio jel kábelének erősnek kell lennie, távol az elektromágneses interferenciától és jól kell 
csatlakoznia. Különösen el kell kerülni a nagyfeszültségű áramforrásokat. 
 

2.5.4 Audiojel kimenet 
 
Általában a DVR audiojel kimeneti paramétere nagyobb, mint 200mv 1KΩ(BNC). Ez csatlakozhat 
alacsony impedanciájú fejhallgatóhoz és aktív hangszóróhoz vagy más audio kimenetű 
készülékhez teljesítményerősítőn keresztül. 
 
Ha a hangszóró és a mikrofont nem tudjuk elszigetelni, sípolás ( gerjedés ) jelenség gyakran 
előfordul. A következó módszerekkel kerülheti a fent említett jelenséget: 
 
1, Alkalmazzon jobban irányított mikrofont. 
2, A hangszóró hangerejét a küszöbérték alattira állítsa be. 
3,Használjon valami olyan tárgyat, ami elnyeli a hangot és csökkenti a visszhangzást. 
4, Forgassa el a hangszórót vagy a mikrofont, hogy ne legyenek szemben egymással. 

 

2.6 Riasztó be/kimenet csatlakozása (csak a 16 csatornás modellnél) 
 
1,Riasztó bemenet ( csak a 16 csatornás modellnél ) 
A. Az Alarm bemenetet le kell földelni. 
B. Amikor a riasztó két DVR-hez vagy DVR-hez és más eszközhöz csatlakozott, a relétől el kell 
szigetelni. 
 
2,Riasztó kimenet ( csak a 16 csatornás modellnél ) 
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Az alarm kimenetet nem szabad 1 A-nél nagyobb áramfelvételű fogyasztóra kötni. Nagy 
áramfelvételű fogyasztó esetén egy relét is be kell kötni a kimenet után.  
 
3,PTZ decoder csatlakozása 
A.  A PTZ decoder és a DVR földelésének közösnek kell lennie, különben a feszültségkülönbség 
a PTZ vezérlés meghibásodásához vezethet. UTP kábel használata javasolt.  
B. Kerülje el a magasfeszültség rákötését a PTZ vezérlésre. Legyen elővigyázatos a viharral, 
használjon villámvédőt. 
C. A kábel végére kössön 120Ω-os ellenállást párhuzamosan a jelminőség biztosításához. 
D. A DVR RS485 AB vonalát nem szabad párhuzamosan csatlakozni más RS485 kimenetü 
eszközhöz. 
E. A decoder AB vonalai közötti feszültségnek kevesebbnek kell lennie, mint 5V. 
 
4,A készülékek földelése 
A CCTV hálózatban található készülékeket lehetőleg azonos földpotenciálhoz kössük, mivel a 
rossz földelés a chip kiégéséhez vezet. 
 
5,Riasztó bemenet típusa korlátlan ( csak a 16 csatornás modellnél ) 
A DVR riasztó kimenete állandóan nyitott típusú. 

 
12. ábra Sorkapocs csatlakozók 

(1) Riasztó bemenet 1 (2) földelés (3) riasztó kimenet 1 (4) RS485 
 

paraméter  magyarázat 

G  földpotenciál 

C1,NO1  Riasztó kimenet interface 
(állandóan nyitott típusú) 

A,B RS485 kommunikációs 
interface, mely a rögzítést 
irányító készülékhez 
csatlakozik, mint a dekódoló 

 

2.6.1 Riasztó bemeneti port specifikáció ( csak a 16 csatornás modellnél ) 
1 csatornás riasztó bemenet. 
A riasztószenzor földpotenciálja és a com port párhuzamosak. (A riasztó érzékelőt külső 
tápegységről tápláljuk !) 
A riasztó és a DVR földpotenciáljának közösnek kell lennie. 
A riasztószenzor NC kimenetét a DVR riasztó bemenetéhez kell csatlakoztatni. A tápegység és a 
riasztó érzékelő földpotenciáljának közösnek kell lennie külső tápegység használata esetén.  

2.6.2 Riasztó kimeneti port specifikáció ( csak a 16 csatornás modellnél ) 
1 csatornás riasztó kimenet.  
Külső riasztó készüléket saját tápegységéről tápláljuk meg ! 
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Kérem, nézze meg a reléhez tartozó paramétereket a túrterhelés elkerülése végett, ami a 
főszerkezet meghibásodásához vezethet. 
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2.6.3 Riasztó kimeneti port relé paraméterek (csak a 16 csatornás modellnél) 
 

Típus: JRC-27F 
Érintkező anyaga ezüst 

Maximális terhelés Névleges kapcsolható 
feszültség/áram 

30VDC 2A, 125 VAC 1A 

Maximális kapcsolható 
teljesítmény 

125VA 160W 

 

Maximális kapcsolható 
feszültség 

250VAC, 220VDC 

 

Maximális áram 1A 

Szigetelés Homo-polarity interface 1000VAC 1minute 

 

Inhomo-polarity interface 1000VAC 1minute 

 

Interface and winding 1000VAC 1minute 

 

Surge feszültség Homo-polarity interface 1500VAC (10×160us) 

 

Nyitási idő 3 ms max 

Zárási idő 3 ms max 

Élettartam Mechanikai 50×106 MIN（3Hz)  

 

Elektromos 200×103 MIN (0.5Hz)  

 

Működési hőmérséklet -40~+70ºC 

 

 

2.7 Speed dome csatlakozás 
 

 
13. ábra RS485 csatlakozók 

1,Csatlakoztassa a speed dome RS485 vonalát a DVR RS485 csatlakozóhoz. 
2, Csatlakoztassa a video kimenetet a DVR video bemenetéhez. 
3,Helyezze áram alá a speed dome-ot. 
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3 Alapműveletek 

3.1 Bekapcsolás 
Dugja be a tápegységet és nyomja be a bekapcsoló gombot. A tápegység kijelzője világít, az 
mutatja a video rögzítő bekapcsolt állapotát. Az elindítás után egy sípoló hangot fog hallani. A 
video kimenet alapértelmezett beállítása többablakos kimeneti mód. Ha az indítási idő a video 
beállítási időn belül van, a video rögzítő funkció ütemezése automatikusan elindul. Majd a video 
kijelzője a megfelelő csatornánál világít és a DVR normálisan működik. 
 Megjegyzés: 
1. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megfelel a DVR tápegységének 
feszültségszabályozójával. 
 2. Tápegysége igénye: 220V±10% /50Hz. 
Ajánljuk, hogy használjon UPS-t a tápegység védelmére. 

3.2 Kikapcsolás 
2 mód van a DRV kikapcsolására. Menjen a főmenübe és válassza ki a kikapcsolást a rendszer 
kikapcsolása opciónál, ezt hívjuk soft kikapcsolásnak. A tápkapcsoló lenyomását hard 
kikapcsolásnak hívjuk. 
Megvilágítás: 
1,Automatikus újraindítás működési hiba után. Ha a DVR szokatlanul kapcsol ki, automatikusan 
el tudja menteni a videot és visszaállítja a hiba előtti állapotot. 
2,Cserélje ki a merevlemezt. Előtte húzza ki a tápegységet a konnektorból. 
3,Cserélje ki az akkumulátort. Mielőtt megtenné, a beállítási információt menteni kell és le kell 
kapcsolni a főkapcsolót a DVR hátlapján. A DVR gombelemet használ.  A rendszeridőt 
rendszeresen ellenőrizni kell. Ha az idő helytelen, el kell távolítani az akkumulátort, ajánljuk az 
akksi évenkénti cseréjét és ugyanazon típus használatát.  
Megjegyzés: A beállítási információt menteni kell az akkumulátor kicserélése előtt, 
különben az információk elvesznek.  

3.3 Bejelentkezés 
Amikor a DVR elindult, a felhasználónak be kell jelentkeznie és a rendszer biztosítja a megfelelő 
funkciókat a felhasználói megtekintéshez. 3 féle felhasználói beállítás van: Nevük: admin, 
vendég, alapértelmezett és ezeknek a neveknek nincs jelszavuk. Az Admin a főfelhasználóé, a 
vendég és az alapértelmezett számára engedélyezett a megtekintés és a video lejátszás. Az 
admin és a vendég jelszava módosítható, amíg a jogosultságuk nem; az alapértelmezett 
felhasználó az alapértelmezett bejelentkező felhasználó, akinek a jogosultsága módosítható, 
viszont a jelszava nem. 
 

 
14. ábra Bejelentkezési ablak 
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Jelszóvédelem: Ha a jelszó egymás után 3szor helytelen, ez riasztást indukál. Ha a jelszó 
5ször egymás után helytelen, akkor az lezárja a DVR-t. ( Másfél óra elteltével 
újraindíthatjuk, akkor automatikusan újra be kell ütni a jelszót. ) 
A rendszer biztonsága érdekében kérem módosítsa a jelszavát az első bejelentkzés után! 

 

3.4 Előnézet 
Jobb egérgombbal kattintson az ablakok közötti váltás kiválasztásához. A rendszer dátum, idő és 
csatorna neve mindegyik ablakban látható lesz. A video felügyelet és a riasztási állapot 
mindegyik ablakban látható lesz.  

 
1 

 
Rögzítési 
státusz 

3 
 

Videojel 
hiány 

2 
 

Mozgásérzékelő 4 
 

Kamera 
lezárás 

 
 
 

3.5 Parancsikon menü 
Előnézeti módban jobb egérgomb kattintással elérheti az asztali parancsikon menüt. A menü 
tartalmazza: főmenü, video visszajátszás, video vezérlés, riasztási kimenet, PTZ vezérlés, 
színbeállítás, TV beállítás, rendszer leállítása, window switch. 
 

 
15. ábra Előugró menű 

Ha egy menüpontból szeretnénk eljutni egy korábbi szintre, akkor a jobb egér gombját kell 
használnunk és választanunk, hogy hova lépjünk vissza up window azaz egyet fel vagy vissza a 
Desktop-ra. 
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3.5.1 Főmenü 
Bejelentkezésnél a rendszer főmenüje a következőképpen jelenik meg:  

 
16. ábra Főmenű 

3.5.2 Video lejátszás 
Kétféle módja van a videolejátszásnak a merevlemezről. 

 
1, Asztali parancsikon menü  
2, Főmenü>video rögzítés>video lejátszás. 
Megjegyzés: A merevlemezt, ami elmenti a video fájlokat író-olvasó vagy csak olvasható 
állapotba kell beállítani. (4.5.1) 

 
17. ábra Visszajátszás 
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1. fájl lista 2. fájl információ 3. fájl mentési opció 4. fájl mentése 
5. fájl keresése 6. lejátszási vezérlés 7. műveleti útmutatás 
 

【Fájl lista】A felsorolt fájlok közötti megadott kritériumokkal való keresés. 

【Fájl információ】A megtalált fájl információja. 

【Fájlmentési opció】Válassza ki a menteni kívánt fájlt. 

【Fájl mentése】A kiválasztott fájl mentése. Kattintson a gombra és a művelet a következő lesz. 

 
Megjegyzés: A tárhelyet installálni kell a mentés előtt. Ha a mentés befejeződött, az éppen 
mentett fájlt egyénileg vissza lehet játszani. 
 

 
18. ábra Külső tárhely észlelése 

Észlelés: Felismeri a tárhely kapcsolódását a DVR-hez, úgymint a merevlemez vagy univerzális 
lemez. 
Törlés: Válassza ki a törölni kívánt fájlt és kattintson a Törlés gombra. 
Stop: Mentés leállítása. 
Mentés: Kattintson a Mentés gombra és egy párbeszédpanel fog megjelenni. Kiválaszthatja a 
menteni kívánt fájlt típusnak, csatornának és időnek megfelelően. 
Eltávolítás: Fájlinformáció törlése. 
Hozzáadás: Megmutatja a fájlinformációt a beállított fájltulajdonságoknak megfelelően. 
Start/Szünet: Kattintson a lejátszás gombra a mentés elindításához és kattintson a szünet 
gombra a mentés megszakításához. 
Visszavonás: A mentés alatt kiléphet az oldalképre más funkciók elvégzéséhez. 

【fájl keresés】Fájl keresése a megadott paraméterek szerint. 

Fájl típusa: A keresett fájl típusának beállítása. 
Csatorna: keresett csatorna beállítása. 
Kezdési idő: Állítsa be a keresett pásztázási ütemet. 

【Lejátszási vezérlés】Azonosítsa a következő fájlt több információért. 
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19. ábra Felvétel kimentése 

 
20. ábra Fájlok keresése 

Gomb Funkció Gomb Funkció 

/  
Lejátszás/megállítás 

 
Visszafelé 

 
Stop 

 
Hangerő 

 
Lassú visszajátszás 

 
Gyors 
visszajátszás 

 
Előző képkocka 

 
Következő 
képkocka 

 
Előző fájl 

 
Következő fájl 

 
Körforgás 

 
Teljes képernyő 

21. ábra Visszajátszást vezérlő gombok 

Megjegyzés: A képkockánkénti lejátszás csak a szüneteltetett lejátszási állapotban 
lehetséges. 

【műveleti útmutatás】Megmutatja a funkciót, ahol a kurzor található. 

 
Speciális funkciók: 
 
Pontos lejátszás: Üsse be az időt (óra/perc/mp) a mezőbe és kattintson a lejátszás gombra. A 
rendszer tudja irányítani a pontos lejátszást a keresett idő szerint. 
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Helyi zoom: Amikor a rendszer teljes képernyős egyablakos lejátszási módban van, az egeret 
odahúzhatja a kijelzőre egy terület kiválasztásához és bal egérgombbal kattintva 
nagyítani/kicsinyíteni tudja. Jobb egérgombbal való kattintással kiléphet a zoom-ból.  

3.5.3 Rögzítési mód 
Kérem, ellenőrizze a pillanatnyi állapotot: “○” azt jelenti, hogy nincs rögzítési állapot, “●”  azt 
jelenti, hogy rögzítési állapot van.Használhatja az asztali parancsikon menüt vagy kattintson a 
főmenübe>rögzítési funkció>rögzítési beállítás,a rögzítési vezérlés csatlakozójának 
beállításához. 
 

 
22. ábra Rögzítési mód 

【konfiguráció】Rögzítés a konfigurációnak megfelelően. 

【manuális】Kattintson az összes gombra és a megfelelő rögzítési csatornára a csatorna 

állapotát figyelmen kívül hagyva. 

【stop】Kattintson a stop gombra és a rögzítés leáll a csatornán, mindegy hogy az milyen 

állapotban van.  

3.5.4 Riasztási kimenet ( csak a 16 csatornás modellnél ) 
Kérem, ellenőrizze a pillanatnyi csatorna állapotot: “○” azt jelenti, hogy nincs riasztási állapot, “●” 
azt jelenti, hogy riasztási állapot van. Használhatja az asztali parancsikon menüt vagy kattintson 
a főmenü> riasztási funkció>riasztási kimenetre a riasztási kimenet csatlakozásának eléréséhez. 
 

 
23. ábra Riasztási kimenetek 

 

【konfiguráció】A riasztás be van kapcsolva a konfigurációnak megfelelően. 

【Manuális】Kattintson az összes gombra és a megfelelő riasztási csatornára a csatorna 

állapotát figyelmen kívül hagyva. 

【stop】Kattintson a stop gombra és a riasztás leáll a csatornán, mindegy, hogy az milyen 

állapotban van.  
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3.5.5 PTZ vezérlés 
A funkciók tartalmazzák: PTZ irányvezérlés, léptetés, zoom, fókusz, írisz, beállítás, őrjárat 
különböző pontok között, célkövetés, határpásztázás, segítség bekapcsolása, fény, elforgatás és 
stb.  
Megjegyzés 
1. Dekóder A(B)vonal csatlakozása a DVR A(B)vonalához. A csatlakozás a jobb oldalon van. 
2. Kattintson a főmenüre>[rendszer konfiguráció] >[PTZ beállítás] a  PTZ paraméterek 
beállításához. 
3. A PTZ funkciókat a PTZ protokol dönti el. 

 
24. ábra PTZ vezérlés 

 

【léptetés】Állítsa be a PTZ elforgatás irányát. Alapértelmezett irányok: 1 ~ 8. 

【zoom】Kattintson +/- gombokra a többszörös kamera zoom-hoz. 

【fókusz】Kattintson +/- gombra a kamera fókusz beállításához. 

【írisz】Kattintson +/- gombra a kamera írisz beállításához. 

【irányvezérlés】PTZ elforgatás vezérlése. 8 irány támogatott.(4 irányt az előlap is támogat.) 

【nagysebességű PTZ】A teljes képernyő mutatja a csatornaképet. Bal egérgomb lenyomásával 

irányíthatja a PTZ elforgatásának irányát. Bal egérgomb lenyomásával, majd az egér 
elforgatásával beállíthatja a többszörös kamera zoom-ot.  

【beállítás】Lépjen be a funkció működési menübe. 

【ablak váltás】Átváltás az ablakok között. 

Speciális funkciók: 
 
1,Preset 
Válasszuk ki a preset helyét, presetpontok, a PTZ automatikusan a beállított pozícióba fordul. 
1,Preset beállítás 
Válasszuk ki a preset helyét, a következőképpen: 
Lépés1: 3.10kép, kattintson a Direction ( irány ) gombra, átvált a preset pozíciójába, kattintson a 
Settings ( beállítások ) gombra a 3.11. képhez való belépéshez. 
Lépés 2: kattintson a Preset gombra, majd írja be a preset pontokat a bemeneti mezőbe, 
Lépés 3: kattintson a Settings ( beállítások ) gombra. Beállítás befejezése, a megfelelő 
presetpontok és presetpozíciók véglegesítése. 
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25. ábra Preset pontok felvitele 

 
Preset törlése: Vigye be a presetpontokat. kattintson a Remove gombra és törölje a presetet. 
2,Preset Pont Meghívása 
3.10kép, kattintson a Page Shift gombra, lépjen be a PTZ vezérléshez, ahogy a 3.12 kép mutatja. 
A bemeneti mezőbe írja be a preset pontokat majd kattintson a Preset gombra, a PTZ a 
megfelelő presetpont felé fog fordulni. 

 
26. ábra PTZ vezérlés 

 
 
2,Pontok közötti átjárás 
Sok Preset pont összekötése esetén, ha meghívja a pontokat, a PTZ körbefut a programon. 
1,Pontok közötti átjárás beállítása 
Ha az útvonalakat sok preset pont köti össze, a beállítás menete a következő : 
Lépés1: 3.10kép, az irány gombok a PTZ-t a kijelölt terület felé fordítják, kattintson a Beállítások 
gombra (3.13kép) 
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27. ábra PTZ pontok közötti átjárás 

 
Lépés2: kattintson a Útvonal gombokra, majd írja a megfelelő értéket az Útvonalhoz és a Preset 

pontokhoz，majd kattintson a Preset Pont Hozzáadása gombra a beállítás befejezéséhez ( 

hozzáadhat vagy törölhet útvonalakat, amik be lettek állítva ) 
Lépés3: ismételje meg az első két lépést, amíg be nem állította az összes útvonalat. 
 

Preset eltávolítása: Kérem vigye be a preset sorszámát a mezőbe, kattintson a Preset 
Eltávolítása gombra, majd távolítsa el preset pontokat. 
 
Útvonal eltávolítása: Üsse be az eltávolítani kívánt útvonal számát, kattintson az Útvonal 
Eltávolítása Gombra, majd távolítsa el a kívánt útvonalat 

2）Az útvonalak behívása a Pontok közt 

3.10kép, kattintson a Page Shift gombra, lépjen be a PTZ vezérlési menübe, ahogy a 3.12 kép 
mutatja. Üsse be az útvonal számát az üres mezőbe, majd kattintson a Pontok közötti Útvonal 
gombra, a PTZ elindul a 2 pont közötti úton. Kattintson a Stop gombra a megállításhoz. 
 
3,Pásztázás 
A PTZ képes pásztázásra. 
1,Pásztázás beállítása 
Lépés1: 3.10kép, kattintson a Setup gombra 
Lépés2: Kattintson a Scan gombra, a bemenet aktuális értéke a pásztázási értékmezőben lesz; 
Lépés3: Kattintson a Start gombra, itt a következő elemeket állíthatja be: 
Zoom/Fókusz/Rekesz/Irány és stb. Kattintson a Setup gombra a 3.14es képhez való 
visszatéréshez. 
Lépés4: Kattintson az End gombra a beállítás befejezéséhez. Kattintson jobb egér gombbal a 
kilépéshez. 2,Pásztázás indítása 

 
28. ábra Pásztázás beállítása 
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27 kép, kattintson a Page Shift gombra, majd lépjen be a PTZ vezérlési menübe, mint a 3.12-
esképen látható. Kérem, üsse be a pásztázási számot az értékmezőbe, majd kattintson a Scan 
gombra.A  PTZ elkezd dolgozni a pásztázási vonalon. Kattintson a Stop gombra a megállításhoz. 
 
4,Kerítés vonal pásztázás 
1,Kerítés vonal pásztázás beállítás 
Lépés1: 3.10 kép, kattintson az IRÁNY gombra a PTZ preset parancshoz, majd kattintson a 
Setup gombra, válassza ki a baloldali Kerítés-re. 
Lépés2: Kérem, kattintson a nyilakra a PTZ parancs beállításához, kattintson a Setup gombra, 
majd válassza ki a jobboldali kerítést. 
Lépés3: Fejezze be a beállítást, ami a kerítés bal és jobb oldalával adható meg. 
2,Kerítés pásztázás indítása 
3.10képen, kattintson a Page Shift gombra, majd lépjen be a PTZ vezérlési menübe, ahogy a 
3.12.-es kép mutatja. Kérem, üsse be a pásztázási számot az értékmezőbe, majd kattintson a 
Scan gombra. PTZ elkezd dolgozni a pásztázási vonalon. Kattintson a Stop gombra a 
megállításhoz. 
5,Vízszintes elforgatás 
Kattintson a vízszintes elforgatás gombra, a PTZ vízszintesen elforog. (arányosan a kamera 
eredeti helyzetéhez képest). Kattintson a Stop gombra a megállításhoz. 
6,Elforgatás 
Kattintson a vízszintes elforgatás gombra, a PTZ megfordul. 
7,Reset 
PTZ újraindítás, az összes adat 0 lesz. 
 
8,Page Shift 
3.12kép, kattintson a Page Shift gombra, állítsa be a kisegítő funkciót. A kisegítő funkció száma a 
dekóderen levő kisegítő kapcsolóhoz tartozik. 

 
29. ábra Kisegítő funkció vezérlés 

 
 [Intuitive Auxiliary Operation] válassza ki a kisegítő eszközt.válassza a NYIT vagy ZÁR gombot, 
kapcsolja be a vezérlést. 

[Auxiliary Number] A PTZ –hez tartozó kisegítő funkció száma； 

[Page Shift] 3.16kép, kattintson a Page Shift/oldal léptetés gombra, lépjen be a PTZ főmenübe, a 
menüt a menügombokkal irányíthatja. 
 
Belépés: Belépés a PTZ menübe 
Kilépés: kilépés a PTZ menüből 
Parancsgomb: a funkciógombok a PTZ menü kiválasztásához 
Megerősít/visszavon: PTZ menü kiválasztása 
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3.5.6 Színbeállítás 
Állítsa be a kiválasztott kép paramétereket (aktuális csatorna egyablakos megjelenítéshez és 
kurzorhely a többablakos megjelenítéshez). Használhatja az asztali parancsikont és üsse be az 
Interface számát. A kép paraméterei tartalmazzák: tónus, fényerő, kontraszt, telítettség. 
Különböző paramétereket állíthat be különböző napszakaszokban. 
 

 
30. ábra Szín beállítások 

3.5.7 TV beállítás 
Tv kimeneti paramétereinek beállítása. Használhatja az asztali parancsikont vagy nyissa meg a 
[főmenü]-t>[management eszközök]> [TV beállítás]. 
 

 
31. ábra TV kimenet beállítása 

3.5.8 Kijelentkezés 
Kijelentkezés, rendszer leállítása vagy újraindítása. Használhatja a parancsikont vagy üsse be 
[főmenü]. 
 

 
32. ábra Kijelentkezés 

 
[kijelentkezés] Kilépés a menüből. Következő belépésnél jelszó felajánlása. 
[leállítás] Kilépés a rendszerből. Tápegység kikapcsolása. 
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Amikor megnyomja a leállítás gombot, 3 mp múlva a rendszer leáll. A visszavonás félúton nem 
működik. 
[újraindítás] Rendszerből való kilépés. Rendszer újraindítása. 

3.5.9 Megjelenített kameraszám kiválasztása 
Kiválaszthatja, hogy 1/4/8/9 kamera képét nézi egyidejűleg ( csak a 16 csatornás modellnél lehet 
9 ). 

4 Főmenü 

4.1 Főmenü navigáció 
 

Főmenü Almenü Funkció 

Rögzítés setup Rögzítési funkció, típus, idő 
beállítása. 

Visszajátszás Rögzítési keresés, lejátszás, 
tárolás beállítása. 

Mentés Mentési eszköz felismerése 
és formázása, kiválasztott 
fájlok mentése. 

Riasztó Mozgásérzékelés Mozgásérzékelő riasztási 
csatorna, érzékenység, 
terület, bekötési paraméterek 
beállítása: időrész védelme, 
riasztó kimenet, kép 
elrejtése,rögzítés, PTZ, őrjárat 

Video shelter Kamera maszk riasztási 
csatorna beállítása, 
érzékenység,bekötési 
paraméterek: időrész 
védelme, riasztó kimenet, kép 
elrejtése,rögzítés, PTZ, őrjárat 

Videojel hiány Videojel hiány riasztási 
csatorna beállítása,bekötési 
paraméter: időrész védelme, 
riasztó kimenet, kép 
elrejtése,rögzítés, PTZ, őrjárat 

Riasztási bemenet Riasztási bemeneti csatorna 
beállítása, érzékelő típusa, 
bekötési csatorna: időrész 
védelme, riasztó kimenet, kép 
elrejtése, rögzítés, PTZ, 
őrjárat 

Riasztási kimenet Riasztási mód beállítása: 
konfiguráció, manuális, 
kikapcsolás 

Rendszer konfigurációja Általános konfiguráció Rendszeridő beállítása, adat 
formátum, nyelv, merevlemez 
teljes ideje, gépszám,video 
formátum, kimeneti mód, nyári 
időszámítás,fennmaradó idő 

Kód konfiguráció Főkódolás paramétereinek 
beállítása: kódmód, kapacitás 
megoldása, rögzítési 
sebesség, stream vezérlés, 
képminőség típusa, stream 
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értéke, képkocka értéke, 
video/audio engedélyezése 

Hálózati konfiguráció Alap hálózati paraméterek 
beállítása, DHCP és DNS 
paraméterek, nagysebességű 
hálózati letöltés 

Hálózati szolgáltatás PPPOE/NTP/Email/IP 
hatáskör/DDNS paraméter 

Kimeneti mód Csatornanév beállítása, 
előnézet, transzparencia, 
rejtett terület, időcím, dátum 
kijelzés 

PTZ konfiguráció Csatornabeállítás, PTZ 
protokol, cím, baud , dátum 
bit, stop bit, ellenőrzés 

Soros port konfiguráció Soros port funkció beállítása, 
baud, dátum bit, stop bit, 
ellenőrzés 

Őrjárat konfiguráció Őrjáratmód beállítása, 
időintervallum 

Management eszközök Merevlemez 
management 

Kiválasztott merevlemez 
beállítása olvasó-író 
lemezként, csak olvasható 
lemezként vagy redundancia 
lemezként, 
adattisztítás, dátum és stb. 

Felhasználó 
management 

Felhasználó, csoport, jelszó 
megváltoztatása. Felhasználó 
vagy csoport hozzáadása. 
Felhasználó vagy csoport 
törlése. 

Online felhasználó Szüntesse meg a kapcsolatot 
a jelenleg bejelentkezett 
felhasználóval. Zárolja a 
bejelentkezést az 
újraindulásig.  

TV beállítás Állítsa a TV kimenetet fel, le, 
oldalra 

Automatikus 
karbantartás 

Rendszer automatikus 
újraindításának és 
fájltörlésének beállítása 

Alapértelmezett 
visszaállítása 

Beállítás: általános beállítás, 
kódbeállítás, rögzítési 
beállítás, riasztási beállítás, 
hálózati beállítás, hálózati 
karbantartás, lejátszási 
előnézet, soros port beállítás, 
felhasználói beállítások. 

Rendszerinformáció Merevlemez információ Megmutatja a merevlemez 
kapacitását és a rögzítési időt. 

Stream statisztika stream információ 
megjelenítése. 

Napló információ Összes naplóinformáció 
törlése a naplóvideo és idő 
szerint. 

Verzió információ Verzió információ 
megjelenítése. 
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Kikapcsolás  Kijelentkezés, kikapcsolás 
vagy újraindítás 

 
 

4.2 Rögzítési funkció 

4.2.1 Rögzítési konfiguráció 
Állítsa be a rögzítési paramétereket a felügyeleti csatornában. A rendszer az első beindításnál 24 
órás soros rögzítésre van beállítva. Beütheti: [főmenü]> [rögzítési funkció]> [rögzítés beállítása] a 
beállításhoz. 
 
Megjegyzés: Legalább egy író-olvasó merevlemeznek kell lennie. 
LÁSD: 4.5.1 fejezet 
 

 
33. ábra Rögzítési konfiguráció 

[csatorna] Válassza ki a megfelelő csatornát a csatornabeállításhoz. Válassza ki az összes opciót 
a teljes csatornabeállításhoz.  
[redundancia] Válassza ki a redundancia funkciót a fájl duplamentés funció megvalósításához. 
Duplamentés a videofájlt két merevlemezre írja. Amikor a megcsinálta a duplamentést, győződjön 
meg arról, hogy két merevlemez van telepítve. Az egyik író-olvasó lemez, a másik pedig 
redundancia lemez (lásd 4.5.1 fejezet) 
[időtartam] Állítsa be a videofájlok időtartamát. 60 perc az alapértelmezett érték. 
[előrögzítés] Rögzítsen 1-30 mp-et az akció előtt. (az időtartamot a stream dönti el.) 
[rögzítési vezérlés] Állítsa be az állapotot: konfiguráció, manuális, stop. 
 
Konfiguráció: Rögzítse a beállított videotípusnak megfelelően. (általános, érzékelés, riasztó) és 
időszakasz. 
Manuális: Kattintson a gombra és a megfelelő csatorna rögzít, mindegy, hogy milyen állapotban 
van a csatorna. 
Stop: Kattintson a stop gombra és a megfelelő csatorna megállítja a rögzítést mindegy, hogy 
milyen állapotban van a csatorna. 
[időszakasz] Állítsa be az időszakaszt az általános rögzítésnél. A rögzítés csak a kijelölt 
időszakban fog elindulni. 
[rögzítési típus] Állítsa be a rögzítés típusát: rendszeres, érzékelés és riasztó. 
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Rendszeres: hajtsa végre a rendszeres rögzítést a beállított időszakaszban. A videofájl típusa 
“R”. 
Érzékelés: Indítsa el a “Mozgásérzékelő”-t, “kamera maszk”-ot vagy “videojel hiány” jelet. Amikor 
a fenti riasztó nyitott rögzítésre van állítva, az “érzékelő rögzítés” állapot bekapcsol. A videofájl 
típusa “M”. 
Riasztó: Indítsa el a külső riasztójelet a beállított időszakaszban. Amikor a fenti riasztó nyitott 
rögzítésre van állítva, az “érzékelő rögzítés” állapot bekapcsol. A videofájl típusa “A”. 
 
Megjegyzés: LÁSD: 4.3 fejezet, megfelelő riasztási funkció beállítása. 
 

4.2.2 Video lejátszás 
3.5.2. fejezet 
 

4.2.3 Video mentés 
 
Elmentheti a videofájlokat külső tárolóeszközre beállításokon keresztül. 
Megjegyzés: A tároló installálva kell, hogy legyen a fájl mentése előtt. Ha a mentés 
befejeződött, a már mentett fájl lejátszható egyénileg. 
 

 
34. ábra Eszköz kiválasztás mentéshez 

[felismerés] Érzékeli a DVR-hez csatlakoztatott tárolót, mint a merevlemez vagy univerzális 
lemez. 
[törlés] Válassza ki a törölni kívánt fájlt és kattintson az [TÖRLÉS]-re. 
[stop] Mentés leállítása. 
[mentés] Kattintson a mentés gombra és a párbeszédpanel megjelenik. Kiválaszthatja a menteni 
kívánt fájlt a típusnak, csatornának, időnek megfelelően.  
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35. ábra Mentés ablak 

Eltávolítás: Fájl információ törlése. 
Hozzáadás: Megmutatja a fájl információt a beállított fájl tulajdonságokkal. 
Start/szünet: Kattintson a lejátszás gombra a mentés elindításához és kattintson a szünet 
gombra a mentés megállításához. 
Visszavonás: A mentés alatt kiléphet az oldalképre más funkciók végrehajtásához. 

4.3 Riasztási funkció 
A riasztási funkció tartalmazza: Mozgásérzékelő, kamera maszk, videojel hiány, riasztási 
bemenet és kimenet. 
 

4.3.1 Mozgásérzékelő 
Amikor a rendszer felismeri a mozgásjelet, ami eléri a beállított érzékenységet, a 
mozgásérzékelő riasztó működésbe lép és az összekötési funkció is bekapcsol. 

 
36. ábra Mozgásérzékelési ablak 

[csatorna száma] Válassza ki a beállított merevlemez csatornát. 
[engedélyezés]■ jelenti, hogy a mozgásérzékelő funkció be van kapcsolva. 
[érzékenység] Válassza ki a 6 opció közül a megfelelő érzékenységet. 
[terület] Kattintson a beállításra és üsse be a területet. A terület részekre oszlik: 22x18 
négyzetháló. A zöld blokk azt jelenti, hogy hol van jelenleg a kurzor. A sárga blokk azt jelenti, 
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hogy hol van a dinamikus érzékelési terület. A fekete blokk a mozgásra nem érzékeny területet 
jelzi. A következőképpen állíthatja be a területet: húzza oda az egeret és jelölje ki a területet. 

 
37. ábra Mozgásérzékeny terület kiválasztása 

 
38. ábra Időzítés beállítása 

[idő] Indítsa el a mozgásérzékelő jelet az időbeállításnál. Beállíthatja gyengének vagy 
egyenletesnek. Minden nap 4 időszakaszra bomlik: ■ azt jelenti, hogy a beállítás érvényes 
[intervallum] Csak egy riasztójel van bekapcsolva akkor is, ha több mozgásérzékelőjel van a 
beállított intervallumban. 
[riasztó kimenet] Indítsa el a riasztó összekötésnek megfelelő külső szerkezetet, amikor a 
mozgásérzékelő riasztó bekapcsol. 
 [késleltetés] Pár pillanatot késleltessen és állítsa le, amikor a riasztóállapot kikapcsol. 10~300 
mp. 
[rögzítési csatorna] Válassza ki a rögzítési csatornát. Indítsa el a videojelet, amikor a riasztó 
bekapcsol. 
 
Megjegyzés: Állítsa be a [rögzítési beállítások]-nál és hajtsa végre az összekötési rögzítést. 
Kezdje el keresni a videofájlokat a megfelelő időpontnál. 
 
[alternatív őrjárat] ■ azt jelenti, hogy a kiválasztott csatorna egy ablakban jelenik meg az 
alternatív őrjárat előnézetben. Az intervallum beállítása: [rendszerbeállítás] > [alternatív őrjárat]. 
[PTZ összekötés] Állítsa be a PTZ kapcsolatot, amikor a riasztó bekapcsol. 
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Megjegyzés: PTZ összekötés beállítása a [parancsikon menü] >[ PTZ vezérlés]-ben. Állítsa be 
az őrjáratot a pont, útvonal, stb. 

 
39. ábra PTZ aktiváció 

[rejtett kép] Felugró ablakban a riasztási információ a helyi számítógép képernyőjén. 
[EMAIL]■ azt jelenti, hogy email-t küld a felhasználónak, amikor a riasztó bekapcsol. 
 Megjegyzés: Állítsa be a hálózati karbantartásnál és küldjön email-t. 

4.3.2 Kamera letakarás 
Mikor a video kép eltűnik gyenge fényerő vagy a beállított érzékenység elérése miatt, a kamera 
letakarás funkció bekapcsol és a hozzá rendelt funkció elindul. 
A beállítást LÁSD: 4.3.1. 

 
40. ábra Kamera letakarás 

4.3.3 Videojel hiány 
Amikor az eszköz nem jut hozzá a csatorna videojelhez, a videojel hiányriasztás bekapcsol és az 
hozzá rendelt funkció bekapcsol. A beállítást LÁSD: 4.3.1. 

4.3.4 Riasztási bemenet 
Amikor az eszköz megkapja a külső riasztási jelet, a riasztási funkció bekapcsol. A beállítást 
LÁSD: 4.3.1. fejezet 
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41. ábra Riasztási bemenet 

4.3.5 Riasztási kimenet 
3.5.4. fejezet 

4.4 Rendszer beállítás 
Állítsa be a rendszerparamétereket, mint pl általános beállítás, kód beállítás, hálózati 
beállítás, hálózati karbantartás, kimeneti mód, PTZ vezérlés, sorosport beállítás, alternatív 
őrjárat beállítás. 

4.4.1 Általános beállítás 
 

 
42. ábra Általános beállítások 

 
[rendszeridő] Rendszer dátum és idő beállítása. 
[dátum formátum] Válassza ki a dátum formátumát: ÉHN, HNÉ, NHÉ. 
[lista elválasztó] Válassza ki az adatformátum lista elválasztóját. 
[idő formátum] Válassza ki az idő formátumot: 24-óra vagy 12-óra. 
[nyelv] Magyar, Angol, Kínai, Olasz, Spanyol, Orosz, Francia, Német, Portugál, Lengyel, Suomi, 
Görög 
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[merevlemez teltsége] válassza ki a stopot: Állítsa le a rögzítést, amikor a merevlemez megtelt. 
Válassza a cover: Cover a legkorábbi rögzített fájlt és folytassa a rögzítést, amikor a merevlemez 
megtelt. 
[szám] Csak akkor, amikor a cím gomb a távirányítón és a megfelelő DVR szám párosítva lett, 
akkor érvényes a távirányítás. 
[video formátum] PAL vagy NTSC. 
[várakozási idő] Állítsa be a várakozási időt 0-60 közé. 0 azt jelenti, hogy nincs várakozási idő. 
[DST] Nyári időszámítás beállítása 
 

 
43. ábra Nyári időszámítás beállítása 

  

4.4.2 Kódolási beállítás 
Állítsa be a video/audio kód paramétereket: video fájl, távfelügyelet és stb. Állítsa be az összes 
független csatorna kódolási paraméterét a baloldali részen, és állítsa be a kódolási kombináció 
paraméterét a jobboldali részen. 
 
Megjegyzés: A kódolási kombináció bemutatja a video tömörítési technikát, amely kombinálja és 
tömöríti a többcsatornás video-t egy speciális csatornára. Fő használata: többcsatornás lejátszás 
egyidejűleg, DUN többcsatornás élőkép felügyelet, mobil felügyelet és stb. 

 
44. ábra Kódólás beállítása 

[csatorna] Válassza ki a csatorna számát. 
[tömörítési formátum] Standard H.264. 
[felbontás] Felbontás típusa: CIF / QCIF. 
[rögzítési sebesség] P:1 frame/s~25 frame/s. 
[stream vezérlés] Kiválaszthatja a korlátozott streamet vagy a módosítható streamet. Amikor a 
módosíthatót választja, 6 képminőségi opció van. 
[stream érték] Állítsa be a kódáramlási értéket a képminőség módosításához. A legnagyobb 
stream érték a legjobb képminőség. 
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Referencia tartomány: CIF (384~1500kbps), QCIF (64~512kbps) 
[video/audio] Amikor az összes ikon fordítva jelenik meg, a video fájl egy video és audio multiplex 
áramlás. 
 
Combination coding 
[combination coding] Amikor az összes ikont fordítva mutatja, nyissa meg a combination coding 
funkciókat. 
[mód] többcsatornás lejátszást akkor használjuk, amikor az összes csatorna lejátszását akarjuk 
nézni egyidejűleg, és a keskenysávú átvitelt akkor használjuk, amikor a többcsatornás élőkép 

távfelügyeletet akarjuk nézni egyidejűleg, amit főként mobil felügyelet használ. LÁSD: Melléklet 
5.Mobil felügyelet 

4.4.3 Hálózati beállítás 
 

 
45. ábra Hálózati beállítások 

 
[hálózati kártya] Választhat vezetékes hálózati kártya vagy vezetéknélküli hálózati kártya között. 
[DHCP engedélyezés] Automatikus IP cím hozzáférés. 
 
Megjegyzés: DHCP szerver előre telepítve lett. 
 
[IP cím] IP cím beállítása. Alapértelmezett: 192.168.1.10. 
[alhálózati maszk kód] Alhálózati maszk kód beállítása. Alapértelmezett: 255.255.255.0. 
[alapértelmezett átjáró] Alapértelmezett átjáró beállítása. Alapértelmezett: 192.168.1.1. 
[DNS beállítás] Tartománynév-kiszolgáló. Lefordítja a DNS-t IP címmé. Az IP cím hálózati 
szolgáltató ajánlja. A címet be kell állítani és újraindítani, amikor működik. 
[TCP port] Alapértelmezett: 34567 CMS elérés portja. 
[UDP port] Alapértelmezett: 34568. 
[HTTP port] Alapértelmezett: 80 Internet Explorer elérés portja. 
[Max kapcsolat] Hálózati felhasználók kapcsolódási száma, beállítási skála: 0-10. 
[LAN Letöltés] 
[hálózati átviteli stratégia] 3 stratégia van: önadaptáció, képminőségi precedencia és 
folytonossági precedencia. A kódáramlás igazodik a beállításhoz. Az önadaptáció csere a 
képminőségi és folytonossági precedencia között. A folytonossági precedencia és az 
önadaptáció csak akkor érvényesek, amikor a kódáramlás be van kapcsolva. Különben a 
képminőségi precedencia érvényes. 
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4.4.4 Hálózati szolgáltatás 
 
Válassza ki a hálózati szolgáltatás opciót és kattintson a beállítás gombra a speciális hálózati 
funkció konfigurálásához vagy duplakatt a karbantartás gombra a paraméterek konfigurálásához 
 

 
46. ábra Hálózati szolgáltatás 

 
[PPPoE beállítása] 
Üsse be a felhasználónevet és jelszót, ami ISP (Internet service provider) biztosít. Miután 
elmentette, indítsa újra a rendszert. Majd a DVR kialakít egy PPPoE alapú hálózati kapcsolatot. 
Az IP cím meg fog változni dinamikus IP címre, ha a művelet sikeres. 
Művelet: A PPPoE tárcsázása után sikeresen keresi az IP címet az [IP address]-nél és hozzájut 
az aktuális IP címhez. Majd használja ezt az IP címet a DVR vizsgálatához a felhasználói porton 
keresztül.  
 
[NTP setup] 
Az NTP szervert installálni kell a PC-re. 
Gazdagép IP: Üsse be az NTP szerverbe beállított IP címet. 
Port: Alapértelmezett: 123. Beállíthatja a portot az NTP szervernek megfelelően. 
Időzóna: London GMT+0, Berlin GMT +1, Cairo GMT +2, Moscow GMT +3, New Delhi GMT +5,  
Bangkok GMT +7, Hongkong Beijing GMT +8, Tokyo GMT +9, Sydney GMT +10, Hawaii GMT-
10, 
Alaska GMT-9, Pacific time GMT-8, American mountain time GMT-7, American mid time GMT-6, 
American eastern time GMT-5, Atlantic time GMT-4, Brazil GMT-3, Atlantic mid time GMT-2. 
Frissítési ciklus: Ugyanaz, mint az NTP szerver ellenőrzési intervalluma. Alapértelmezett: 
10perc. 
 
[EMAIL beállítás] 
Ha a riasztó bekapcsol, küldjön email-t a riasztási információról a megfelelő címre.  
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Pillanatkép és Email procedúra-LÁSD: Melléklet4. 
 

 
47. ábra E-mail küldés beállítása 

 
SMTP server: Email kiszolgáló címe. Ez lehet egy IP cím vagy DNS. A tartománynév lehet 
lefordítva, ha az a megfelelő DNS kofiguráció. 
Port: Email kiszolgáló portszáma. 
SSL: Eldöntheti, hogy használja-e a Secure Socket Layer(SSL) protokolt a bejelentkezéshez. 
Felhasználónév: Alkalmazza az email kiszolgáló felhasználónevét. 
Jelszó: Írja be a felhasználóhoz tartozó megfelelő jelszót. 
Feladó: Állítsa be az email feladójának Email címét. 
Címzett: Küldjön emailt a megfelelő címzetteknek, amikor a riasztó bekapcsol. Maximum 3 
címzettet állíthat be.  
 
Tárgy: Úgy állítja be, ahogy akarja. 
 
[IP szűrés beállítása] 
Amikor kiválasztja a fehér listát, csak a felsorolt IP címek tudnak csatlakozni a DVR-hez. 64 IP 
cím támogatott a listán.  
Amikor kiválasztja a fekete listát, a felsorolt IP címek nem tudnak csatlakozni a DVR-hez. 64 IP 
cím támogatott a listán.  
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48. ábra IP szűrés 

[DDNS] 
Ez a rövidítése a dinamikus tartománynév-kiszolgálónak. 
Helyi DNS név: DNS név biztosítása a DDNS regisztráció által. 
Tartománynév-kiszolgáló: DDNS DNSének biztosítása. 
Port: DDNS port száma a látogató számára. 
Felhasználói név: Felhasználói fiók biztosítása DDNS regisztráció által. 
Jelszó: Jelszó biztosítása DDNS regisztrációval. 
Amikor a DDNS-t sikeresen konfigurálta és elindította, csatlakozhat a DNS-sel az IE cím rovatban 
a tartózkodáshoz. 
Megjegyzés: A hálózati beállításnál a DNS beállítást helyesen kell konfigurálni ! 

 
49. ábra DNS beállítása 
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[FTP Beállítás]  
FTP feltőltés csak riasztási esemény bekövetkeztekor lehetséges, riasztási esemény elíndítja a 
felvételt vagy képkockát rögzít, akkor az feltöltődik az FTP szerverre is. 

 
50. ábra FTP beállítás 

[Enable] Az engedélyezéshez jelöljük be a négyzetet 

[Server IP] Az FTP szerver címe 

[Port] Az FTP szerver portja amin fogadja a kéréseket 

[User Name] Felhasználóí név 

[Password] Jelszó 

[Max File Lenght] Max fájlméret amit egyszerre feltölthet a DVR a szerverre alapértelmezés 

128Mb 

[DirName] A feltöltési mappa neve 
 
[Vezeték nélküli beállítások] 
3G-s és ADSL kapcsolatonm kersztül a CMS programot használjuk a DVR konfigurálásához. 

 
51. ábra Vezetéknélküli beállítások 

[Enable] Engedélyezés 

[Típus] Tárcsázás típusa, alapértelmezett: AUTO 

[Vezetéknélküli AP] 3G, Accespoint 

[Telefonszám] 3G, Telefonszám 
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[Felhasználónév] 3G Felhasználónév 

[IP cím] Kapott IP cím 
 
[Mobil Monitor beállítása] 
A mobil eléréshez a megfelelő portot forwardoltassuk a DVR-re, alapérteémezetten: 34599 

 
52. ábra Mobil monitor Port forward 

[Enable] Engedélyezés 

[PORT] Az a Port amin a DVR kiszolgálja a mobiltelefonokoat 
 
[UPNP] 
Az UPNP szolgáltatással a DVR automatikusan meg tudja nyitni a számára szükséges portokat. 
A szolgáltatás használata előtt engedélyezze a Routeren ezt a funkciót. 
 

 
53. ábra UPNP 

[Enable] A funkció engedélyezése 

[HTTP] Az Internet Explorer –es kéréseket automatikusan a DVR-re írányítja a Router 

[TCP] A CMS kéréseket továbbítja ezen a porton automatikusan a Router 

[Mobile Port] A mobil telefonokról érkező kéréseket automatikusan továbbítja a Router a 

DVR-re 
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4.4.5 Grafikus felület beállítása 
Konfigurálja a video kimeneti paramétereket a kimenettel és a kimeneti kóddal. 

 
54. ábra Grafikus felüület beállítása 

Video kimenet: A helyi video kimenet tartalmazza: csatornanév, idő, csatorna név megjelenése, 
rögzítési állapot, riasztási állapot, rögzítési sebesség, átlátszóság, lefedett terület. 
 
Kimeneti kód: A hálózati felügyeletben és a videofájl módban tartalmazza: csatornanév, idő, 
csatorna név megjelenése, rögzítési állapot, riasztási állapot, rögzítési sebesség, átlátszóság, 
lefedett terület.  
 
[csatornanév] Kattintson a csatornanév módosítása gombra és lépjen be a menübe. Módosítsa a 
csatorna nevet, mely 25 betű hosszú lehet. 
  
[idő]■ kiválasztott állapot. Kijelzi a rendszer időt a felügyeleti ablakban. 
  
[csatorna cím]■ kiválasztott állapot. Kijelzi a rendszer csatornaszámát a felügyeleti ablakban. 
 
[rögzítési állapot]■ kiválasztott állapot. Kijelzi a rendszer rögzítési állapotát a felügyeleti ablakban. 
 
[riasztó állapot]■ kiválasztott állapot. Kijelzi a rendszer riasztóállapotát a felügyeleti ablakban 
 
[rögzítési sebesség]■ kiválasztott állapot. A 9. ablak kijelzi a rögzítési sebesség információt a 9 
ablak előnézeti állapotban. 
 
[transzparencia] Válassza ki a háttérkép átlátszóságát. 128~255. 
 
[felbontás] állítsa be a kijelző felbontását. 
 
[csatorna] Válassza ki a kimeneti kód csatornaszámának beállítását. 
 
[lefedett terület]■ kiválasztott állapot. Kattintson a fedett terület gombra és üsse be a megfelelő 
csatorna ablakát.  
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4.4.6 PTZ beállítás 

 
55. ábra PTZ beállítás 

Csatorna: Válassza ki a speed dome kamera bemeneti csatornáját. 
Protokol: Válassza ki a megfelelő speed dome protokolt. (PELCO D, mint példa,+ 18 különböző 
protokol) 
Cím: Állítsa be a megfelelő speed dome címet. Alapértelmezett: 1. 
Megjegyzés: A címnek konzisztesnek kell lennie a speed dome címmel. 
baud: Válassza ki a megfelelő baud rátát. Vezérelheti a PTZ-t. Alapértelmezett:115200. 
Dátum bit:5-8 opciót tartalmaz. Alapértelmezett: 8. 
stop bit: 2 opciót tartalmaz. Alapértelmezett: 1. 
Paritás: a jel paritását lehet itt beállítani. 

4.4.7 Soros port funkció: 
 Az általános soros portot használjuk hibakeresésre és programfrissítésre vagy speciális soros 
port beállítására. 
adat bit: 5-8 opciót tartalmaz. 

 
56. ábra Soros port beállítás 
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4.4.8 Őrjárat beállítása 

 
57. ábra Őrjárat beállítása 

Állítsa be az őrjárat kijelzését. ■ azt jelenti, hogy az őrjárati mód be van kapcsolva. Választhat: 
1 ablakos, 4 ablakos, 9 ablakos, 16 ablakos őrjárati megjelenítés vagy egyszerű megjelenítés. 
[interval] állítsa be az őrjárati kapcsoló intervallumot. Az alapbeállítás 5-120 mp. 

Megjegyzés:  /  jelentése: ki/bekapcsolás (the patrol). 
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4.5 Management tools 

4.5.1 Merevlemez management 
Konfigurálja a merevlemezt. A menü az adott merevlemez információt mutatja: merevlemez 
száma, bemeneti port, típus, állapot és általános kapacitás. A menüpont tartalmaz: cd író-olvasó 
beállítása, csak olvasható lemez, redundáns lemez, merevlemez formátum, alapértelmezett 
visszaállítása. Válassza ki a merevlemezt és kattintson a jobb gombbal a végrehajtáshoz. 

 
58. ábra HDD menedzselés 

Megjegyzés: 
Író-olvasó lemez:A készülék tud adatot írni, olvasni. 
Csak olvasható lemez:A készülék tud adatot olvasni, de nem tud adatot írni. 
Redundáns lemez: Duplán menti a videofájlt az író-olvasó lemezre. 

4.5.2 Felhasználó management 
Beállíthatja a felhasználó hatáskörét. 

 
59. ábra Felhasználó management 
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Megjegyzés:  
1. A felhasználó és csoport név hosszúsága legfeljebb 8 byte/bájt. A szóköz előtt vagy mögött a 
karaktersor érvénytelen. A karaktersor közepén lévő szóköz érvénytelen. Az érvényes 
karaktersor tartalmaz: betű,aláhúzás,kivonás jel, pont. 
2. Nincs limit a felhasználók és csoportok létszámában. Hozzáadhat vagy letörölhet felhasználói 
csoportot a felhasználói meghatározás szerint. A beállítás tartalmaz: felhasználó\admin. Úgy 
állítja be a csoportot, ahogy szeretné. A felhasználó meghatározhatja a csoport hatáskörét. 
3. A felhasználó menü tartalmaz: csoport/ felhasználó. A csoport és a felhasználó neve nem 
egyezhet. Minden felhasználó csak egy csoporthoz tartozik. 
felhasználó megváltoztatása: A meglévő felhasználói tulajdonság megváltoztatása. 
csoport megváltoztatása:A meglévő csoport tulajdonságának megváltoztatása. 
jelszó megváltoztatása: A felhasználói jelszó megváltoztatása.1-6 bites jelszót állíthat be. A 
szóköz előtt és mögött lévő karaktersor érvénytelen. A karaktersor közepén lévő szóköz 
érvénytelen.  
Megjegyzés: A felhasználó, aki birtokolja a felhasználói kontrol hatáskörét, módosítani 
tudja a saját és más felhasználó jelszavát.  

 
60. ábra Jelszó változtatás 

【felhasználó hozzáadása】Adja hozzá a felhasználót a csoporthoz és állítsa be a hatáskörét. 

Lépjen be a menübe és üsse be a felhasználó nevét és a jelszót.Válassza ki a felhasználói 
csoportot. Ha betette egy csoportba a Felhasználót, automatikusan a csoport jogosultságait kapja 
meg ez a felhasználó. 

 
61. ábra Felhazsnáló hozzáadása 
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【csoport hozzáadása】 Adja hozzá a felhasználói csoportot és állítsa be a jogosultságait. 36 

különböző jogosultság van: készülék kikapcsolása, élőkép felügyelet, visszajátszás, rögzítési 
beállítás, video fájl mentése stb. 

 
62. ábra Felhasználóí jogok 

【felhasználó törlése】 Az adott felhasználó törlése. Válassza ki a felhasználót és kattintson a 

„Felhasználó törlése” gombra. 

【csoport törlése】 Az adott csoport törlése. Válassza ki a csoportot és kattintson a „Csoport 

törlése” gombra. 

 
63. ábra Csoport törlése 

4.5.3 4.5.3 Online felhasználó 
Keresse meg a hálózati felhasználó információját a helyi DVR-ben. Kiválaszthatja a hálózati 
felhasználót és megszakíthatja a kapcsolatot. A felhasználó le lesz tiltva a következő 
újraindításig. 
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64. ábra Online Felhasználók megjelenítése 

4.5.4 TV beállítás 
3.2.7 . fejezet 

4.5.5 Automatikus karbantartás 
A felhasználó beállíthatja az automatikus újraindulás és az automatikus fájltörlés időlimitjét. 

 
65. ábra Automatikus karbantartás 
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4.5.6 Alapértelmezett visszaállítása 
A rendszer visszaáll az alapértelmezett módba. Kiválaszthatja az elemeket a menü szerint. 

 
66. ábra alapértelmezett beállítások 

4.5.7 Frissítés 

 
67. ábra Frissítés USB-ről 

【Frissítés】válassza ki az USB csatlakozót. 

【Fájl frissítése】 válassza ki a fájlt, amit frissíteni akar. 
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4.6 Rendszerinformáció 

 
68. ábra Eszköz információ 

4.6.1 Merevlemez információ 
Megmutatja a merevlemez állapotát: Merevlemez típusa, általános kapacitás, reziduális 
kapacitás, rögzítési idő és stb. 

 
69. ábra HDD információ 

HDD információ：○ azt jelenti, hogy a merevlemez normális. X azt jelenti, hogy a merevlemez 

meghibásodott.- azt jelenti, hogy nincs merevlemez.  
Ha a felhasználónak ki kell cserélnie a meghibásodott merevlemez-t, ki kell kapcsolnia a DVR-t 
és vegye ki a meghibásodott merevlemezeket, majd telepítsen egy újat. 
* a sorszám mögött az éppen dolgozó lemezt jelenti, úgymint 1*. Ha az adott lemez 

meghibásodott, az információ a következőt fogja mutatni: “？”. 
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4.6.2 Rögzítési sebesség statisztika 
Megmutatja a rögzítési sebességet: Kb/sec, és a merevlemez kapacitását: MB/óra, valós időben. 

 
70. ábra Rögzítési sebesség statisztika 

 

4.6.3 Napló információ 
Nézze meg a rendszer naplót a beállítási módnak megfelelően.Napló információ tartalmazza: 
operációs rendszer, konfiguráció, adat, riasztókapcsolat,rögzítés, felhasználói menü, fájl 
management és stb.  

 
71. ábra Napló 

Állítsa be a keresett időszakot és kattintson a keresés gombra.A napló listaként fog megjelenni. 
(egy oldal 128 elem) Nyomja meg a Lap fel vagy Lap le gombot a kereséshez és nyomja meg a 
Törlés gombot a naplóinformáció törléséhez. 
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4.6.4 Verziószám információ 
Megmutatja az alapinformációkat, mint hardver információ, szoftver verzió, a Firmware dátuma 
stb. 

 
72. ábra Verzió információ 

4.7 Rendszer leállítása 
3.5.8. fejezet 
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5 GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) és karbantartás, szerviz 
 

5.1 GYIK 
Ha a felmerült probléma nincs felsorolva, kérem forduljon a forgalmazójához.  
 
1. A DVR nem tud bootolni. 
Lehetséges okok: 
1 Nem megfelelő áramforrás. 
2 Hibás a tápcsatlakozó. 
3 A bekapcsológomb meghibásodott. 
4 Hibás szoftverfrissítés. 
5 Winchester hiba vagy az adatkábel meghibásodott. 
6 Előlapi panel hiba. 
7 Az alaplap meghibásodott. 
 
2. A DVR automatikusan újraindul vagy leáll a bootolás után pár perccel. 
Lehetséges okok: 
1 A bemeneti feszültség nem stabil vagy túl alacsony. 
2 A merevlemez meghibásodott vagy a kábelek sérültek. 
3 A tápegység feszültségkapcsolója rossz. 
4 Az elülső videojel nem stabil. 
5 Rossz a ventilátor ( 16 csatornás modell ) vagy túl sok a por, vagy rossz a DVR működési 
körülménye. 
6 A DVR hardvere meghibásodott. 
 
3. A rendszer nem érzékeli a Winchestert. 
Lehetséges okok: 
1 HDD meghibásodás. 
2 HDD adatkábel hiba. 
3 A merevlemez meghibásodott. 
4 Az alaplap SATA portja meghibásodott. 
 
4. Nincsenek videokimenetek egycsatornánál, többcsatornánál, összcsatornánál. 
Lehetséges okok: 
1 A program nincs illesztve. Kérem frissítse a programot. 
2 A kép fényereje 0. Kérem állítsa vissza az alapértelmezett beállításra. 
3 Nincs video bemeneti jel vagy a jel túl gyenge. 
4 Csatorna- vagy képernyővédelem van beállítva. 
5 A DVR hardvere meghibásodott. 
 
5. Élőkép képprobléma, úgymint a kép színe vagy fényereje torz. 
Lehetséges okok: 
1 A BNC kimenet használatakor az opció az N mód és a PAL mód között rossz, és a kép fekete-
fehér lesz. 
2 A DVR nincs párosítva a monitor impedanciával. 
3 A kamera túl messze van a rögzítőtől vagy túl nagy a kábel csillapítása. 
4 Rossz a DVR szín- és fénybeállítása. 
 
6. Nem található a videofájl a helyi visszajátszási módban. 
Lehetséges okok: 
1 A merevlemez adatkábele meghibásodott. 
2 A merevlemez meghibásodott. 
3  A keresett videofájlok védettek. 
4 Nincs rajta a rögzítés. 
 
7. A helyi video nem tiszta. 
Lehetséges okok: 
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1 Rossz a kép minősége. 
2 Rossz az olvasóprogram. Indítsa újra a DVR-t. 
3 A merevlemez adatkábele meghibásodott. 
4 A merevlemez meghibásodott. 
5 A DVR hardvere meghibásodott. 
 
8. Nincs audiojel a felügyeleti ablakban. 
Lehetséges okok: 
1 Nincs hangszín. 
2 Nincs aktív hangszóró. 
3 Az audio kábelek sérültek. 
4 A DVR hardvere meghibásodott. 
 
9. Van audiojel a felügyeleti ablakban, de nincs audiojel visszajátszási állapotban. 
Lehetséges okok: 
1 Beállítási hiba: az audio opció nem lett kiválasztva. 
2 A csatornán nincs videojel. 
 
10. Hibás időkijelzés. 
Lehetséges okok: 
1 Hibás beállítás. 
2 Az alaplapi elem rossz vagy lemerült. 
3 Az óra sérült. 
 
11. A DVR nem vezérli a Dóm kamerát. 
Lehetséges okok: 
1 Alaplapi panel hiba. 
2 Hibás PTZ beállítás ( beállítás,kapcsolat,telepítés). 
3 Kábel hiba. 
4 A DVR PTZ beállítása nem megfelelő. 
5 PTZ dekóder protokollja és DVR protokollja nem kompatibilis. 
6 A PTZ dekóder és a DVR címe nem kompatibilis. 
7 Ha több kamera van felfűzve az RS 485-ös buszra, akkor kössünk párhuzamosan a busz A-B 
kapcsaira egy 120Ω -os ellenállást a zavarok csillapítása és az impedancia illesztés érdekében. 
8 Túl nagy a távolság. 
 
12. A mozgásérzékelés nem működik. 
Lehetséges okok: 
1 Az időintervallum rosszul van beállítva. 
2 Nem jól lett kijelölve a mozgásérzékelési terület. 
3 Alacsony az érzékelési szint. 
4 Néhány merevlemez kiadás limitált. 
 
13. Nem tud bejelentkezni web-en keresztül. 
Lehetséges okok: 
1 Az op. rendszer Windows 98 vagy Windows me. Ajánljuk a frissítést Windows 2000 XP-re vagy 
magasabb kiadásra. 
2 ActiveX vezérlők le vannak tiltva. 
3 Nincs dx8.1 vagy ennél magasabb verzió telepítve. 
4 Hálózati hiba. 
5 Hálózati beállítási probléma lépett fel. 
6 Felhasználónév vagy jelszó nem megfelelő. 
7 A kliens nem kompatibilis a DVR-rel. 
 
14. A kép nem tiszta vagy nincs, hálózati előnézetben és video fájl visszajátszási 
állapotban.  
Lehetséges okok: 
1 A hálózat nem stabil. 
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2 A felhasználó gépének erőforrása korlátozott. 
3 Válassza ki a play-in-team módot a DVR hálózati beállításoknál. 
4 A régió védelem vagy csatorna kitakarás be van kapcsolva. 
5 A felhasználónak nincs felügyeleti hatásköre. 
6 Nem tiszta a DVR valós idejű képrögzítése. Valószínűleg a kamera képe gyenge. 
 
15. A hálózati kapcsolat nem stabil. 
Lehetséges okok: 
1 A hálózat nem stabil. 
2 IP cím ütközés van a hálózatban. 
3 MAC cím ütközés. 
4 Hálózati kártyahiba vagy a merevlemez rögzítőkészüléke sérült. 
 
16. CD írási hiba/USB mentési hiba 
Lehetséges okok: 
1 Az újraírható/felülírható gép és a merevlemez ugyanazon az adatvonalon vannak. 
2 Túl sok az adat. Állítsuk le a rögzítést és a mentést. 
3 Az adatnak szüksége van mentési helyre. 
4 A mentési eszköz nem kompatibilis. 
5 A mentési eszköz meghibásodott. 
 
17. A vezérlő billenyűzet nem vezérli a DVR-t. 
Lehetséges okok: 
1 DVR soros port beállítása hibás. 
2 Hibás címbeállítás. 
3 Több átalakító csatlakoztatásának esetében a tápegység nem elég nagy. Kérem mindegyik 
átalakítót külön tápegységre kötni. 
4 A kábeltávolság túl hosszú. 
 
18. A riasztási jelzés nem nyugtázható. 
Lehetséges okok: 
1 Hibás riasztási beállítás. 
2 A riasztási kimenetet szabotálták. 
3 A bemeneti eszköz hibás vagy rossz a csatlakozás. 
4 Frissítse a programot. 
 
19. A riasztó nem működik. 
Lehetséges okok: 
1 Rossz a riasztási beállítás. 
2 Rossz a riasztó csatlakozása. 
3 A riasztási bemeneti jel helytelen. 
4 Két riasztási kör van egy érzékelő bemenetre kötve. 
 
20. A távirányító nem működik. 
Lehetséges okok: 
1 A távirányítón hibásan van beállítva a cím. 
2  Rossz szögben tartjuk a távirányítót, vagy túl messze vagyunk.  
3 Lemerült az elem. 
4 A távirányító vagy a rögzítőkészülék előlapja megsérült. 
 
21. Nincs elegendő tárolási idő. 
Lehetséges okok: 
1 Az első kamera minősége rossz. Vagy a lencse túl koszos. 
2 Nincs elegendő kapacitása a merevlemezek. 
3 A merevlemez meghibásodott. 
 
22. A letöltött fájlokat nem lehet lejátszani. 
Lehetséges okok: 
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1 Nincs médialejátszó. 
2 Nincs DX8.1 szoftver vagy magasabb kiadás. 
3 Nincs DivX503Bundle.exe fájl, ami lejátsza az AVI video fájlokat. 
4 A DivX503Bundle.exe és ffdshow-2004 1012 .exe fájlokat Windows XP rendszerbe kell 
telepíteni. 
 
23.Nem emlékszik a speciális kódra vagy a hálózati kódra. 
Kérem lépjen kapcsolatba a helyi szervízzel. 

 
5.2 Karbantartás 
 
1 Kérem, rendszeresen tisztítsa a nyomtatott áramköri kártyát, konnektorokat, ventillátort, dobozt 
és stb.  
2 Kérem, figyeljen a földpotenciálra a video vagy audio jel ütközésének védelme miatt és a DVR 
statikus vagy indukciós elektromosságának védelme miatt. 
3 Ne húzza ki a videojel kábelt vagy az RS-232 portot vagy az RS-485 portot bekapcsolt 
állapotban.  
4 Ne használja a DVR helyi video kimeneti portját (VOUT) a TV-hez. Könnyen tönkreteheti a 
video kimenetet. 
5 Ne használja közvetlenül a kikapcsoló gombot. Használja a kikapcsolás funkciót a menüben 
vagy nyomja meg a panelen lévő kikapcsoló gombot (3mp vagy tovább) a merevlemez védelme 
érdekében. 
6 Kérem a DVR hőforrástól/radiátortól való távoli elhelyezését. 
7 Kérem a DVR-t megfelelő hőmérsékleten tárolni. 
 
Kérem, ellenőrizze a rendszert és rendszeresen végezzen karbantartást! 

 

6 Melléklet 1. Távirányító 
Sorszám Név Funkció 

1 Osztott kép gomb Ugyan az az osztott-kép 
funkció, mint az előlapnál 

2 Számgombok kód beütéséhez/csatorna szám 
beütéséhez/csatorna váltáshoz 

3 (Esc) Ugyan az az (Esc) funkció, mint 
az előlapnál 

4 Iránygomb Ugyan az a funkció, mint az 
előlapnál. 

5 Rögzítés irányítása Vezérelheti/felügyelheti a 
rögzítést 

6 Rögzítési mód Rögzítési mód kiválasztása 

7 ADD DVR számának megadása az 
irányításhoz 

8 FN Segéd funkció 
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7 Melléklet 2. Vezérlés egérrel 
Az egér USB csatlakozása támogatott. 

Mozdulatsor Funkció 

Dupla bal klikk Dupla klikk egy elemre a fájl listából a video 
visszajátszásához 
Dupla klikk a visszajátszott videóra a 
közelítéshez/távolodáshoz  
Dupla klikk a csatornára a teljes kijelzőhöz 
Dupla klikk megint az osztott-kép kijelzéshez 

Bal klikk Megfelelő funkció kiválasztása a menüből 
Jobb klikk Felugró menü 

Aktuális parancsikon a menüben. 
Középső gomb Szám hozzáadása vagy elvétele a 

számbeállításnál 
Legördülő menü értékének invertálása 
Lapdobás le/fel 

Egér mozgatása Válassza ki a céleszközt, vagy az elemet 
mozgassa/helyezze be a céleszközbe 

Egér húzása Mozgást érzékelő terület beállítása 
A fedett terület beállítása 

8 Melléklet 3. Merevlemez kapacitásának kiszámolása 
 
Győződjön meg róla, hogy a merevlemez először van telepítve a DVR-re. Figyeljen az IDE 
merevlemez kábel csatlakozásra. 
 
1,Merevlemez kapacitása 
Nincs limitálva a rögzítési szerkezet. Ajánljuk: 500-2000 G méretet a jobb stabilitáshoz.  
 
2, Teljes kapacitás 
A merevlemez kapacitásának formulája: 
Teljes kapacitás (M)=csatornaszám*idő (óra)*kapacitás 1 óra alatt (M/óra) 
A rögzítési idő formulája: 
Rögzítési idő (óra)= Teljes kapacitás(M)/kapacitás 1 óra alatt(M/óra) *csatornaszám 
A DVR a H.264 tömörítési technológiát használja. Ez a dinamikus értéktartomány nagyon nagy, 
ezért a merevlemez kapacitásának kiszámolása az egyes csatornák által óránként létrehozott 
fájlok becsült értékén alapul.  
Példa: 
A videofájloknak minden csatornán 200M kapacitásra van szüksége óránként. 4 csatornához és 
1 hónap alatt (24 óra 1 nap), a szükséges merevlemezkapacitás: 
4csatorna*30nap*24óra*200M/óra=576G. Így egy 500G merevlemezre van szükség. 
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9 Melléklet 4. Pillanatfelvétel és E-mail beállítások 
1.Email beállítás 
 
1) Menjen a Főmenübe->System->NetService-ben dupla katt az“EMAIL”-re,lásd a képen:: 
2) Email cím beállítása,pl gmail,lásd a képen:: 
 
2.Merevlemez partíció. 
 
1)Menjen a Főmenübe->Advanced->HDD Manage,kattintson a “partition”-ra és írja be a partíció 
értékét a pillanatképhez, majd kattintson az “OK”-ra,lásd a képen: 
2)A partíció után kattintson az “OK” –ra az újraindításhoz. Lásd a képen: 
3) Pillanatkép tárolás. 
Menjen a Főmenübe->Rögzítés->Snapshot Storage, válassza ki a “Rögzítés->Schedule”-t,”Hét-
>Összes”-t és a “Period 1->00:00-24:00”-t,majd kattintson az“OK”, lásd a képen:: 
4)Mozgásérzékelés. 
Menjen a Főmenübe->Riasztás->Mozgásérzékelő,válassza ki az “Bekapcsol”,”Snapshot” és “ 
Email küldés”-t, majd  kattintson  az “OK”-ra,lásd a képen: 
 
Videojel hiány, Kamera letakarás és Riasztási bemenet ugyanabban a műveletben vannak, mint 
a mozgásérzékelő. 
Miután befejezte a műveleteket, próbálja ki az Email küldés funkciót.  
Megjegyzés: ha ez az első alkalom, amikor beállítja az email-t és pillanatképet a DVR-en, akkor a 
dvr-nek szüksége van pár másodpercre az email küldéshez. 

  

10 Melléklet 5. Mobil felügyelet 
A Mobil kliens szoftver hasznos az élőkép megtekintéséhez. Választhat a kamerák között, illetve 
irányíthatja is, ha speed dome-ot használ. A szoftver nem tud felvenni és pillanatképet készíteni. 
Támogatott mobil operációs rendszerek: Symbian, Windows mobile, Android, BlackBerry, Iphone 
Android és Iphone klienst a Marketből lehet letölteni neve: VMeye 

 

11 Melléklet 6. CMS (Central Monitoring Software) 
- A CMS szoftvert a CD-n találja meg. 
- Irányítani tudja a megadott számú DVR élőképét és visszajátszását. 
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