TechSon
TC-DVR L20xx
DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
4/8/16 csatorna

z Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt.
z A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el figyelmesen a használati
útmutatót.
z Kérjük, hogy a használati útmutatót könnyen hozzáférhető helyen tárolja.
z Mielőtt harmadik fél által gyártott kamerát, monitort, riasztót/jelzőt és
számítógépet csatlakoztatna és helyezne üzembe, kérjük, a megfelelő
működés érdekében tanulmányozza át a vonatkozó használati utasítást.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS:
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE VÉGETT NE TÁVOLÍTSA EL
A BURKOLATOT (HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. AZ ESZKÖZ
JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERELŐKRE.

A egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő villám a
felhasználót szigetelés nélküli nagyfeszültségű áram jelenlétére
figyelmezteti. Ez az áramfeszültség olyan mértékű lehet, hogy a
felhasználót áramütéssel veszélyeztetheti.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő felkiáltójel a
felhasználót a kezelési útmutatóban megtalálható kiemelten
fontos működtetési és karbantartási utasításokra figyelmezteti.

FIGYELMEZTETÉS:
TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.
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Jognyilatkozat
z

A könyv kiadása idején a felhasználói útmutatóban található információk véleményünk szerint
pontosak

és

megbízhatóak.

A

könyvben

található

információk

bejelentés

nélkül

megváltozhatnak. A könyv módosított vagy új kiadása tartalmazza ezeket a változtatásokat.
z

Nem vállalunk felelősséget a digitális videórögzítő, a szoftver, a merevlemezek, a számítógép,
a perifériák vagy a nem támogatott/jóváhagyott eszközök nem megfelelő működtetésének és
meghibásodásának köszönhető adatmódosulásból és veszteségből eredő károkért.

Figyelmeztetés
z

Ne takarja le a ventilátor nyílását a külső burkolaton. A készülék felmelegedésének
megelőzése érdekében hagyjon legalább 5 cm távolságot a ventilátor és a nyílás körül.

z

Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe a nyílásokon keresztül. Ez maradandóan
károsíthatja a digitális videórögzítőt. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és
távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés
forgalmazója által megbízott, szakképzett szerelővel.

z

Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket, és ne próbálja a készülék alkatrészeit
megváltoztatni, hacsak a használati utasítás ezt nem jelzi. A készülék szétszerelése és
módosítása nagyfeszültségű áramütést okozhat. A készülék belső vizsgálatát, módosítását
és javítását a forgalmazó által megbízott szakképzett szerelők végezhetik el.

z

A készülék működését azonnal állítsa le, ha az füstöt, vagy ha ártalmas kigőzölgést bocsát ki.
Ha nem így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha mégis ez történik, azonnal kapcsolja
ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a füst
és a kigőzölgés megszűnt-e. Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.

z

Állítsa le a készülék működését, ha nehéz tárgy esett rá, vagy ha a burkolat sérült. Ne üsse
meg vagy rázza meg a készüléket. Ha nem így tesz, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ilyen
esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.

z

Ne engedje, hogy a készülék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen vagy elmerüljön benne.
Ne engedje, hogy víz érje a készülék belsejét. A DVR nem vízálló. Ha a készülék külső
felülete folyadékkal vagy sós levegővel érintkezik, törölje szárazra puha, nedvszívó anyaggal.
Ha víz vagy más idegen anyag kerülne a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a
készüléket, és távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék használatának
folytatása tüzet vagy áramütést okozhat. Kérje a DVR forgalmazójának segítségét.
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z

A készülék tisztításához és karbantartásához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót vagy
más gyúlékony anyagot tartalmazó szert. Ezen anyagok használata tüzet okozhat.
Rendszeresen használjon száraz anyagot és távolítsa el a készüléken felgyülemlett port és
szennyeződést. Poros, párás vagy olajos környezetben a ventilátor körül vagy a burkolat
nyílásaiban hosszú idő alatt felgyülemlett szennyeződés megtarthatja a nedvességet és
rövidzárlatot okozhat, ami tűz kialakulásához vezethet.

z

A tápkábelt ne vágja el, ne tegyen benne kárt, ne módosítsa, és ne helyezzen rá nehéz
tárgyakat. Ha mégis így tesz, az elektromos rövidzárlatot okozhat, ami tüzet vagy áramütést
idézhet elő.

z

Ne kezelje a készüléket, illetve a tápkábelt nedves kézzel. Ha nedves kézzel nyúl hozzá, az
áramütéshez vezethet. Mikor kihúzza a kábelt, ügyeljen, hogy a csatlakozódugónál fogva
húzza meg. A kábel rugalmas részének feszítése megrongálhatja és veszélyeztetheti a
kábelt és a szigetelés épségét, és lehetségessé válik tűz vagy elektromos áramütés
kialakulása.

z

Kizárólag az ajánlott műszaki kiegészítőket alkalmazza. A közvetlenül nem ajánlott
áramforrások használata túlmelegedéshez, a készülék károsodásához vezethet, és tüzet,
elektromos áramütést és más veszélyhelyzetet okozhat.

z

A készülék elemét ne helyezze hőforrás közelébe, illetve ne tegye ki közvetlen hő vagy tűz
hatásának. Szintén ne tegye vízbe. Ezek a hatások mind károsíthatják az elemet és maró
folyadék szivárgását, tüzet, elektromos áramütést, robbanást vagy más komoly sérülést
okozhatnak.

z

Az elemet ne szedje szét, ne módosítsa, és ne tegye ki hő hatásának. A robbanás komoly
veszélyt jelenthet. Azonnal öblítse bő vízzel a test bármely részét, beleértve a szemet és
szájat, vagy a ruházatot, ami érintkezik az elem belső tartalmával. Ha a szem vagy száj
érintkezik ezzel az anyaggal, azonnal öblítse bő vízzel, és kérjen orvosi segítséget.

z

Kerülje el az elemek leejtését, és ne tegye ki őket erőteljes ütésnek, mert az kárt tehet a
burkolatukban. Ha így tesz, az szivárgáshoz vezethet és sérülést okozhat.

z

Óvja az elemek érintkezőit a fémtárgyak, például kulcstartó okozta rövidzárlattól. Ez
túlmelegedéshez, égési és egyéb sérülésekhez vezethet.

z

A készülékhez adott adapter és tápkábel kizárólag ehhez a digitális videórögzítőhöz készült.
Ne használja őket más termékekkel vagy elemekkel együtt. Ha mégis így tesz, az
tűzveszéllyel és egyéb veszélyhelyzetekkel járhat.
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Figyelem!
z

A készülék működtetése közben az előírt hőmérsékleti és nedvességi mutatókat, illetve az
áramforrásra vonatkozó előírásokban előírt értékhatárokat ne lépje túl. Ne használja a
készüléket szélsőséges környezetben, ahol magas a hőmérséklet vagy a páratartalom. A
berendezést +0°C – +40°C (32°F – 104°F) közötti hőmérsékleten és 90 % alatti
páratartalomnál használja. A készülék működtetéséhez szükséges áramforrás: 100V-240V
AC 50/60Hz.

Üzemzavar megelőzése
z

Ne használja a készüléket erőteljes mágneses mezők közelében. Soha ne helyezze a DVR-t
elektromos motorok és egyéb, erős elektromágneses mezőt generáló készülékek közelébe.
Ha a készüléket erőteljes mágneses mező hatásának teszi ki, az üzemzavart okozhat, és a
képadatok megsérüléséhez vezethet.

z

Kerülje párakicsapódás okozta meghibásodást. Hideg és meleg hőmérséklet gyors változása
kondenzáció (párakicsapódást) létrejöttét okozhatja a készülék külső és belső felszínén.
Elkerülheti mindezt, ha a készüléket légmentesen záródó, visszazárható műanyag táskába
helyezi és mielőtt eltávolítaná a táskát, hagyja, hogy a készülék lassan átvegye a
megváltozott hőmérsékletet.

z

Ha a digitális videórögzítő belsejében pára csapódik ki, a párakicsapódás érzékelése után
azonnal fejezze be a készülék használatát. Ha ilyenkor folytatja a készülék használatát, azt
kárt tehet a készülékben. Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, és mielőtt a
készüléket újra használatba venné, várja meg, hogy a nedvesség teljesen elpárologjon
belőle.

Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználói beavatkozások, módosítások által
okozott rádió vagy TV zavarásért.
Figyelem!
Nem megfelelő elem használata robbanást okozhat! A használt elemet a leírás szerint kezelje!

7

TechSon Digitális Videó Rögzítő

A csomag tartalma
Kérjük, ellenőrizze a csomagot és tartalmát, található-e rajtuk látható sérülés. Ha bármelyik
alkatrész sérült vagy hiányzik, ne próbálja meg az egységet használni, hanem azonnal keresse fel
a szállítót. A készülék cserére csak az eredeti csomagolásában küldhető vissza.

Tartalom

Mennyiség

DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ

1 db

Kliens szoftver CD

1

Távvezérlő

1

Audióbemenet kábelcsatlakozója

1

4 Csat., 8 Csat.

(1~8Csat., 9~16Csat.)

2

16 Csat.

Elem (AAA méret)

2

Tápkábel

1

Felhasználói kézikönyv

1

Továbbhurkoló kábel

1
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16 csat. DVR esetén
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I. Vezérlők
1. Előlap

(BEKAPCSOLÁS): Ezt a gombot használja a készülék bekapcsolásához; a

1) POWER

kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot. A be- és kikapcsolt állapotnak megfelelően
kigyullad vagy kialszik a piros színű POWER LED (BEKAPCSOLÁS LED).
2) Playback / Record Control (Visszajátszás / Rögzítés): A rögzítés vagy a visszajátszás
elindítására és leállítására szolgál.
3) Szám gombok [0~16] : Ezeknek a gomboknak számos funkciója van; elsősorban
adatbevitelre

és

menüpontok

kiválasztására

szolgálnak.

Számadatok

bevitelére

használhatja ezeket a gombokat a jelszavak beírásánál, csatorna és kamera
kiválasztásánál, valamint a nap kiválasztására az időzítés funkción belül. Az egyes
csatornák elnevezésénél a betűk bevitele is ezekkel a gombokkal történik.
4) BACKUP (BIZTONSÁGI MENTÉS): Nyomja meg ezt a gombot a merevlemezre történő
biztonsági mentés elindításához. Ha nincsen rögzítésre alkalmas periféria a rendszerhez
csatlakoztatva, akkor ez a gomb nem elérhető.
5) USB

: USB csatlakozó pl. pendrive csatlakoztatására, a videófájlok mentéséhez,

vagy a szoftverfrissítéshez.
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6) LOCK (Lezárás): Ezt a gombot használja az összes egység, beleértve a távirányító,
gombjainak lezárásához. A lezárás be- és kikapcsolt állapotának megfelelően kigyullad
vagy kialszik a zöld fényű LOCK LED (LEZÁRÁS LED). Az üzemmód feloldásához nyomja
meg ezt a gombot még egyszer, és írja be a jelszót.
7) LOG IN/OUT: Bejelentkezés / kijelentkezés kiválasztása.
8) DISPLAY (KÉPERNYŐ) Ezzel a gombbal jeleníthetők meg a kamerák osztott képernyős
üzemmódban, illetve használható a léptetés funkció.
9) Távirányító vevő: Az érzékelőt ne takarja el, mivel a távirányítónak rá kell látnia.
10) PAN/TILT: Ezzel a gombbal indítható a PTZ kamerák vezérlése, az RS-485
csatlakozáson keresztül.
11) TIME SEARCH (keresés idő alapján): Ezzel a gombbal indítható a “Keresés idő
alapján” menüpont.
* Ez egyúttal a [-] gomb: a beállítási érték csökkentése
12) MENU, Irányok, ENTER, CANCEL:
* [ENTER]: Ezzel a gombbal léphet be az almenükbe.
* [CANCEL]: Menüből kilépés mentés nélkül
* [Irány STWX]: a menükben a kurzor mozgatására használhatja őket.
* [MENU]: Ezzel a gombbal léphet a főmenübe. ezzel a gombbal léphet ki a menüből, a
változtatások mentésével.
13) EXT. Search (Külső keresés): Ezzel a gombbal indítható a keresés külső HDD-n.
* Ez egyúttal a [+] gomb: a beállítási érték növelése
14) LOG (Eseménynapló) : Ezzel a gombbal jeleníthető meg az eseménynapló-lista.
15) ODD: CD/DVD - RW.
16) Üzemmód jelző: Öt LED jelzi a digitális videórögzítő állapotát. Ezek balról a következők:
Power (piros), Felvétel (piros), Ütemezett rögzítés (zöld), Billentyűzár (zöld) és Hálózat
(zöld).
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2. Hátlapi csatlakozók

4 Csatornás DVR

8 Csatornás DVR

16 Csatornás DVR
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1) Kamerabemenetek: BNC bemeneti csatlakozók,
2) Kamerakimenetek: Továbbhurkolt kimeneti csatlakozók
( 4 / 8 Csatorna: BNC, 16 Csatorna: D-SUB csatlakozó, lengő BNC csatlakozókkal )
3) Spot kimeneti csatlakozó: 4 / 8 Csat.: 2 SPOT kimenet, 16 Csat.: 4 SPOT kimenet
4) ALARM IN (Riasztás bemenet): 4/8/16 riasztás bemenet
5) RS-422: PTZ kamera vezérlés.
6) AC tápfeszültség csatlakozó
7) 110V vagy 230V Tápfeszültség választó kapcsoló
8) 75 Ohm lezárás (1~4 / 1~8/ 1~16)
9) AUDIÓ bemeneti csatlakozók: D-SUB csatlakozó, lengő RCA csatlakozóval ( 4 / 8CH :
1~8CH , 16CH : 1~8CH,9~16CH )
10) AUDIÓ Kimeneti csatlakozó: RCA
11) Kompozit Monitor kimenet: Szabványos BNC kompozit videójel kimeneti csatlakozó
12) VGA kimeneti csatlakozó
13) e-SATA csatlakozók: Külső e-SATA kompatibilis eszközök csatlakoztatására.
14) USB 2.0 csatlakozó: Külső USB eszközök csatlakoztatására.
15) Riasztás kimenetek: 1~4
16) RJ-45 Ethernet Port: LAN hálózat csatlakoztatására (10/100/1000 BASE-T)
17) RS-232C [D-SUB 9PIN]: Csak szerviz célra!
18) Hűtőventilátor
12
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3. Távirányító

DVR azonosító
EXT. Keresés
Idő keresés
Napló

InformációN

Mentés
Kijelző mód

PAN/TILT/ZOOM

ENTER

Mégsem / OSD ki

Nagyítás
Menü

- gomb
Visszatekerés

+ gomb
Előretekerés

STOP

Ütemezés / Belépés

Lejátszás

Léptetés

RECORD
Számok és betűk

DVR ID (DVR azonosító): A DVR azonosító beállítása. Tartsa nyomva az ID gombot, közben
két másodpercen belül nyomja meg az azonosítószámokat (pl.: 01). Ha “00”-t állít ba, akkor
az összes DVR vezérelni fogja a távirányító.

13
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4. Virtuális billentyűzet az egeres vezérléshez
Ez a DVR egy virtuális billentyűzetet jelenít meg az egeres vezérlésnél. Az egeret
csatlakoztassa az USB csatlakozóba. Élőkép és visszajátszás módban, az egér jobb
gombjának megnyomásával a következő virtuális vezérlőket láthatja. Ez a virtuális
billentyűzet hasonlóképpen működik, de a működése függhet az adott menüponttól.

<Virtuális távirányító>

<Virtuális billentyűzet>

14
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II. Üzembe helyezés és csatlakoztatás
1. Kamera, monitor, mikrofon, riasztás-érzékelő és tápkábel

z

Audio
Audió

Bemenet

Kimenet

Impedancia (0 dB)

10 kOhm

300 kOhm

Feszültségszint

1 Vpp

1.4 Vpp
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2. Riasztás bemenetek és kimenetek
2.1. Csatlakozás alaphelyzetben nyitott módon (NO, Normally Open)

*

Alarm Input( AI)
4ch : 1~4
8ch: 1~8
16ch : 1~16

*

G ： GND

A kimeneti kontaktusok maximális terhelhetősége: 1A 30VDC, 0.5A 125V AC.

16
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2.2. Csatlakozás alaphelyzetben zárt módon (NC, Normally Close)

17
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3. PTZ kamera és vezérlő csatlakoztatása
3.1. Speed Dome közvetlen csatlakoztatása a DVR-hez

3.2. Speed Dome és DVR csatlakoztatása J-box-on keresztül

18
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3.3. Egy kezelő két DVR-el

z Több PTZ kamera esetén a kamerákat felfűzni
z Több vezérlő esetén a vezérlőket párhuzamosan kötni.
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4. Számítógép rendszerigénye hálózatos kapcsolathoz
(a) Pentium-4 2.0GHz vagy jobb
(b) 512MB RAM
(c) Windows 2000, ME, Windows XP, Windows Vista
<Megjegyzés> VISTA felhasználóknak.
Ha a számítógépet több felhasználó használja, a letöltés felhasználói jogosultsága
korlátozott.

(d) 16MB Videokártya
(e) 10/100/1000-BaseT Ethernet Port
(f) CAT-5/6 UTP kábel a LAN csatlakozáshoz
(Cross kábel szükséges a közvetlen PC-s kapcsolathoz)
Jognyilatkozat
A különféle számítógépek internetes beállításainak különbözősége miatt
előfordulhat, hogy a DVR nem csatlakoztatható, és az általa közvetített kép
nem mindig jeleníthető meg. Kérjük, hogy a hiba elhárítása céljából
forduljon műszaki szervizszolgálatunkhoz.

20

TechSon Digitális Videó Rögzítő

III.QUICK START PAGE

ADMIN felhasználó alap jelszava: “000000”

Az EMS indításához az alap felhasználói azonosító: “admin”, a hozzá tartozó jelszó: “0”
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Idő és Dátum beállítása
A DVR első bekapcsolásakor a gyári alapérték: 2009.01.01, Csütörtök, 01:00:00. Mielőtt
bármilyen műveletet hajtana végre a DVR-el, állítsa be a pontos időt!

22
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IV. Élőkép megjelenítése
1. A képernyő áttekintése
②
④
①

②

Camera No and Title

③

1. Rögzítési mód
A csatornaszám háttérszíne mutatja az aktuális rögzítési állapotot
1) Piros

Esemény alapú rögzítés (mozgás / riasztás)

2) Sárga

Folyamatos rögzítés

3) Fekete

Nincs rögzítés.

2. Esemény kijelző
(1) Kijelzi az aktív riasztás bemeneteket.

A [Fel] gomb megnyomásával a kijelző megjeleníthető / eltüntethető
(2) Mozgásérzékelés kijelzés. Eltüntethető a [CANCEL] gombbal.
(3) Videójel-vesztés kijelzés. Eltüntethető a [CANCEL] gombbal.
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3. Állapotkijelző
(1) Jelzi, hogy a beépített CD/DVD R/W csatlakoztatva van. Kék színre vált a
biztonsági mentés alatt.
(2) Jelzi, hogy az előlapi USB csatlakozóra eszköz van csatlakoztatva. Kék színre
vált a biztonsági mentés alatt.
(3) Jelzi, hogy a hátlapi USB csatlakozóra eszköz van csatlakoztatva. Kék színre
vált a biztonsági mentés alatt.
) vagy a lezárt állapotot
(4) Kijelzi a bejelentkezett felhasználót (
(5) Lejátszás közben kék színnel jelzi a kijelölt időtartamra vonatkozóan Hangadat
tárolását
(6) A hálózatra csatlakozó kliensek számát mutatja.(MAX:10)
: Dátum és idő kijelzés

(7)
(8)

: A merevlemezen rendelkezésre álló tárolókapacitást, illetve a
még rendelkezésre álló tárolókapacitás órában és percben becsült értékét
mutatja. Ha a maradék kapacitás kisebb, mint 5GB, akkor egy kék „Újraírás” ikon
látszódik.

4. Spot Monitor kijelzés

Kijelzi a kiválasztott Spot monitor számát és állapotát.
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2. Osztottképes megjelenítés és Léptetés
2.1. Teljes képernyős megjelenítés
Bármelyik kamerakép átkapcsolható teljes képernyős üzemmódba a kívánt kamera
számának megfelelő gomb lenyomásával

2.2. Osztottképes megjelenítés és Léptetéses megjelenítés

1) Az osztott képernyős üzemmódhoz nyomja meg a [DISPLAY] gombot. A
menüben kiválasztott képosztások között választhat.
2) A teljes képernyős automatikus léptetést a [DISPLAY] gomb 2 másodperces
nyomva tartásával indíthatja el.
3) A léptetés módja és a várakozási ideje beállítható. További információk a “Switch
Setup”. menüpontban. Ha a léptetés nincs aktiválva, helyette a “Quad” módba
lép.
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3. Gyorsgombok az osztottképes megjelenítéshez
3.1.Gyors váltás többszörös osztottképek között
- Nyomja meg az F1 gombot a távirányítón, majd nyomja meg az üzemmód számát
Pl. F1, utána a 8-as szám:

A 8 csatornás osztott kép jelenik meg.
<megjegyzés> 4, 6, 8, 10, 13 osztott kép kiválasztása lehetséges.

3.2. Áthelyezés
A kameraképek a képernyőn tetszőlegesen áthelyezhetők.
- Nyomja meg az F2 gombot a távirányítón. A

jel jelenik meg.

- A Fel / Le / Jobbra / /Balra gombokkal válassza ki az áthelyezendő csatornát.
- Nyomja meg annak a csatornának a számát, ahová szeretné áthelyezni.

- Nyomja meg az [Enter] gombot, a változtatás mentéséhez. Az átrendezés
folytatható.
- Nyomja az [Cancel] gombot, a változtatás elvetéséhez és kilépéshez
- Nyomja a [Menu] gombot a változtatások elfogadásához és kilépéshez
<megjegyzés>

Távvezérlés kontrollerről

1. Multi Screen (F1 funkció)
2. Áthelyezés (F2 funkció)

= 16+ Display , 4+ Display gomb, stb...
=

99+ Display gomb

3. Automatikus léptetés indítása = Shift és Display gomb egyidejű megnyomása
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4. Nagyítás
Élőképes megjelenítésnél lehetőség van egy kiválasztott képrészlet nagyítására.
1. Kapcsolja teljes képernyőre a nagyítandó kameraképet.
2. Nyomja meg a [ZOOM] gombot a távirányítón. Megjelenik a nagyítandó terület, alatta
a nagyítás mértéke. pl: x2

x2

3. A terület mozgatható a nyíl [
] gombokkal.
4. A [+] gombbal a nagyítás mértéke növelhető, a [ - ] gombbal csökkenthető
5. A [CANCEL] gombbal visszatérhet a normál módba
<Megjegyzés>
z

Ez a funkció Lejátszás üzemmódban nem működik

z

Osztottképes módban a funkció nem működik.

27

TechSon Digitális Videó Rögzítő

5. Spot Monitor
A fő monitoron kívül lehetőség van Spot monitorok használatára, ahol a felhasználó által
definiált csatornák jeleníthetők meg, függetlenül a fő monitortól. A távirányítón a [Spot] gomb
megnyomásával a DVR SPOT módba kapcsol.

Spot szám, Spot állapot

1) [INC/DEC]: Sport kimenet vezérlés kiválasztás (SPOT 1->2->3->4->1…)
2) [Spot/Cancel]: A spot módból kilépéshez nyomja meg újra a [Spot] vagy a [CANCEL]
gombot.
Ha nem nyom meg 5 másodpercen belül semmilyen gombot, akkor is kilép.
3) [#CH] – Nyomja meg a [Spot] gombot, majd a csatorna számát. A kiválasztott
csatorna a Spot kimeneten teljes képernyős módra vált.
4) [Display]- Nyomja meg a [Spot] gombot, majd a [Display] gombot 2 másodpercig. A
kameraképek léptetése elindul a Spot kimeneten. A léptetés időzítése a Léptetés
beállítás menüben megadható.
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V. A készülék használata
1. Bejelentkezés - kijelentkezés
A DVR működtetéséhez érvényes jelszóval bejelentkezés szükséges. Alapállapotban egy
felhasználó van definiálva: ADMIN, aminek a jelszava: “000000”.
<Megjegyzés > Első bejelentkezésnél a DVR nem ajánlja fel a jelszó megváltoztatását!
Javasolt azonban ezt megtenni! (Lásd a Rendszer menüpontot)
1. Bejelentkezés
1) Az előlapon vagy a távirányítón nyomja meg a Power (bekapcsolás) gombot.
2) Miután a DVR bekapcsolódott, elindul a DVR állapot ellenőrzés.
3) Az élőkép kb. 50 másodperc után jelenik meg. Ez az idő tovább nőhet, ha
rendszerellenőrzéskor valamilyen hibát talál. Az észlelt hibákat a hibaüzenetben
megjeleníti
4) Az előlapon, vagy a távirányítón nyomja meg a Login gombot. (Ha egeret használ,
akkor jobb klikk hatására megjelenik a virtuális-távirányító a képernyőn.)
A megjelenő ablakban adja meg a belépési azonosítót és a jelszót.
5) A bejelentkezés ikonja

megjelenik a státuszsorban.

2. Kijelentkezés
Az előlapon, vagy a távirányítón nyomja meg a Login gombot. A Bejelentkezés ikonja
eltűnik.
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2. A Menü használata
1. Jelentkezzen be a DVR-be olyan felhasználóként, amelynek beállítási jogosultsága
van (pl.: ADMIN)
* Az “User” beállítási jogosultsága korlátozva van a “Lemez” és a “Rendszer”
menüpontokra.
2. Nyomja meg a [MENU] gombot. (egérrel a virtuális távirányítón).
3. A kívánt menüpont kiválasztásához használja a nyíl gombokat [

]. A kijelölt

menüpont színesre változik.

4. A kiválasztott menüpontba belépéshez nyomja meg az [ENTER] gombot. Egérrel
duplán kattintson a bal gombbal a kiválasztott menüpontra.
Az almenü megjelenik.
5. A Bal / Jobb gombok [

] segítségével választhat a menüpont lapjai között. A

kiválasztott lap színe [Narancssárga] színre változik.

Kiválasztott

Nem kiválasztott

Nem aktív

* A lapok közti mozgás automatikusan menti a lapon történt változtatásokat.
6. A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási
érték jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja.
7. A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket. (Egérrel használja a görgőt)
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8. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
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VI. Beállítás
1. Képernyő
1.1. Általános

1. A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási
érték jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja.
2. A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket.
Paraméter

Beállítás

y Megválaszthatja, megjelenjen-e az elsődleges monitoron az alsó
ÁLLAPOT

állapotsor

KIJELZŐ

KAMERA INFO

y Az OSD információk kiválasztása: Kamera szám és név.

ELVÁLASZTÓ

y A képek közötti elválasztó vonal színe
[Szürke Æ Fehér ÆKék Æ Fekete ÆSötétszürke]

VONAL
HÁTTÉR

y A háttér színe választható (videojel nélküli állapot)
[Szürke Æ Fehér ÆKék Æ Fekete ÆSötétszürke]
y A fő video kimenet megjeleníthető VGA és analóg monitoron, akár

OSD HELYZET

egyszerre is. Kiválasztható az OSD helyzete:
- Under scan: Megjelenítés a CCTV Monitornak megfelelően
- Over scan: Megjelenítés a VGA Monitornak megfelelően.

OSZTOTT MÓD

y Kiválaszthatók a képernyő osztási módok

3. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]

gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
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1.2. Léptetés beállítás (Monitor beállítás)

1. A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték
jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja.
2. Beállítás
1) Eszköz: Minden monitor egyedileg beállítható.
[MAIN Æ SPOT1 Æ SPOT2 Æ SPOT3 Æ SPOT4]
2) Léptetés idő: Használja a [-, +] gombot a beállításhoz.
A beállítási tartomány: [1 mp. ~ 30 mp.]
3) Kiválasztható a monitorhoz a megfelelő kijelzési mód.
a. Léptetés: Automatikus léptetés.
b. Eltolás: A kiválasztott kamerák a következő módon változnak:

c. Esemény: Eseményvezérelten jeleníti meg a kameraképeket teljes képernyős
módban, vagy osztott képernyős módban:
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4) Osztott mód: Kiválaszthatók a képernyő felosztási módok
<megjegyzés> Ez a funkció ebben a DVR típusban a SPOT monitor kimeneten
nem működik!
5) Csatornák: Kiválaszthatók a léptetéshez használt csatornák.
3. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL]
gombot.
4. Az automatikus léptetés indításához nyomja a [Display] gombot 2 másodpercig.
Nyomja meg a [Spot] gombot, majd a [Display] gombot 2 másodpercig. A kameraképek
léptetése elindul a Spot kimeneten.

1.3. Esemény
Ez a menüpont csak akkor aktív, ha az <Esemény> mód be van kapcsolva. Itt szerkeszthető
az eseményvezérlés (mozgás, riasztás, videojel vesztés)

Amikor a kiválasztott esemény megtörténik (pl. mozgás, riasztás, videojelvesztés), a
beállított módon megjeleníti az eseményt.
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2. Kamera
Ebben a menüpontban a kamera tulajdonságai állíthatók be: Videó tulajdonságok (fényerő,
kontraszt, szín), Mozgásérzékelés, és a PTZ paraméterek.

①
②

④

1. A jobb/bal gombokkal [
kamerát.

③

] vagy a számgombokkal válassza ki a beállítani kívánt

2. Megjelennek a kiválasztott kamera beállításai.
3. A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték
jelenik meg.
1) Video beállítások
Paraméter

Beállítás

Alapérték

Fényerő

50%

y Az egyes kamerák fényerejét a [–,+] gombokkal állíthatja be.

Kontraszt

50%

y Az egyes kamerák kontrasztját a [–,+] gombokkal állíthatja be.

Szín

50%

y Az egyes kamerák színerősségét a [–,+] gombokkal állíthatja be.

2) Mozgásérzékelés
a. Érzékenység: Az érzékenység szintje állítható.
1: Alacsony érzékenység ~ 20: Magas érzékenység (alapérték: 10)
b. Mozgás Maszk : A mozgásérzékelési terület beállítható.
Alapbeállítás: terület nincs kijelölve.
: Összes kijelölése. [Enter] gombbal kiválasztható.

z
z
z

:

: Összes törlése. [Enter] gombbal kiválasztható.
: Egyedi kijelölés. [Enter] gombbal kiválasztható.
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A mozgásérzékelést cellánként a következő módon
lehet beállítani:
A nyíl gombokkal [

] válassza ki a kívánt cellát,

majd nyomja meg a [INC/+] gombot. Ennél a cellánál
a mozgásérzékelés aktív lesz, és piros színnel lesz
megjelölve.

3) PTZ beállítás.
A PTZ kamerát a hátlapi RS-422 portra kell csatlakoztatni. Több PTZ kamera is
csatlakoztatható, láncba fűzve. A DVR-el a PTZ kamerák függetlenül címezhetők és
vezérelhetők.
A PTZ beállításokhoz nyomja meg az [Enter] gombot A megjelenő menü bal oldali
oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték jelenik meg.

ⓐ

ⓑ

a. Kommunikáció beállítása.
: Megadható a PTZ kommunikációs protokollja (Modell), a kommunikáció
sebessége (Baud-Rate), és a kamera azonosítója (PTZ ID).
b. Túra csoport Megadható, hogy melyik PTZ pozíciókon keresztül mozogjon a
kamera. Részletesebb információk a <PTZ vezérlés> leírásánál.
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4) Név: Minden kamerához egyedi név rendelhető.
a. A kameranevekre a következők vonatkoznak::
- Karakterek: A-tól Z-ig,számok: 0-tól 9-ig. Speciális karakterek
(hálózatfüggő).
- Szöveghossz: maximum 29 karakter (A szóközökkel együtt).
b. A kameranevek megadásához használja a virtuális billentyűzetet, vagy a
számbillentyűket a távirányítón vagy az előlapon..
.

<Virtuális billentyűzet az egér használatával >
Szám

1.

2.

3.

Szám

megnyomás megnyomás megnyomás

1.

2.

3.

megnyomás megnyomás megnyomás

1

A

B

1

9

Q

R

9

2

C

D

2

10/0

S

T

10

3

E

F

3

11

U

V

11

4

G

H

4

12

W

X

5

I

J

5

13

Y

Z

6

K

L

6

14

.

@

7

M

N

7

15

-

_

8

O

P

8

16

SPACE

<A betűk beírásához használható számok a távirányítón és az előlapon >
4. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL]
gombot.
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3. Felvétel
3.1. Általános

1. A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási
érték jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja.
2. A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket.
1)

Ütemezés: Az “Éjszaka” zónák engedélyezhetők. Alapállapotban kikapcsolt.

2)

Felvétel indításnál: Ha be van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolása után
a felvétel automatikusan elindul a [REC] gomb megnyomása nélkül.

3)

Lemez felülírás: A HDD felülírás engedélyezése.
- BE: Alapértelmezésben a HDD felülírás engedélyezve van. Ha a lemez
megtelik, automatikusan elkezdi a legrégebbi adatokat felülírni.
- KI: A felvétel leáll, amikor a HDD megtelik.

4)

Rögzítési

mód:

Megadható,

hogy

maximum

hány

csatornán,

milyen

felbontással rögzítsen a DVR.
5)

Automatikus törlés: Megadható, hogy a felvételeket mennyi ideig tárolja a
DVR. A megadott idő után a felvételeket automatikusan törli..
[Nincs Æ 12 Óra Æ 1 ~ 6 Nap Æ 1 ~ 4 Hét]

6)

Előfelvétel: Megadható, hogy az Esemény kezdete előtt mennyi idővel
kezdődjön a felvétel [ 5 mp ~ 300 mp ]. Az alapérték: 5mp.

7)

Utófelvétel: Megadható, hogy az Esemény befejezése után mennyi idővel
álljon le a felvétel [ 5 mp ~ 300 mp ]. Az alapérték: 5mp.
<Megjegyzés> A Riasztás / Mozgás esemény időtartama meghosszabbodik, ha
ez alatt az idő alatt újabb Riasztás / Mozgás esemény bekövetkezik.

3. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
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4. < Maximum felvételi sebességek NTSC módban >
4 csatorna
Csatorna

8 csatorna
16 csatorna
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

240 fps

30

30

30

30

30

30

30

30

(720x240)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

30

15

15

15

15

15

15

15

15

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

480 fps
(360x240)

120 fps
(720x480)

< Maximum felvételi sebességek PAL módban >
4 csatorna
Csatorna

8 csatorna
16 csatorna
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

200 fps

25

25

25

25

25

25

25

25

(720x288)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

25

25

25

25

12

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

400 fps
(360x288)

100 fps
(720x576)

< Átlagos Fájl méret >
Quality

NTSC

PAL

UNIT

720*480

720*240

360*240

720*576

720*288

360*288

Alacsony

11.7

5.8

2.9

14.0

7.0

3.5

KB

Közepes

15.0

7.5

3.8

18.0

9.0

4.5

KB

Magas

18.3

9.2

4.6

22.0

11.0

5.5

KB

Szuper

21.7

10.8

5.4

26.0

13.0

6.5

KB

Ultra

25.0

12.5

6.3

30.0

15.0

7.5

KB

* Elméleti értékek, a valóságban ettől eltérhet a videójel tartalmától és egyéb
paraméterektől függően.
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3.2. Folyamatos / Normál rögzítés
A DVR gyári alapbeállítása a következő: A “Rec” gomb megnyomásával indul a felvétel,
közepes rögzítési minőséggel. Alapértelmezésben nincs az audió rögzítés, nincs a
mozgásérzékelés és a riasztás bekapcsolva.

A DVR folyamatosan rögzít, a nap 24 órájában. A rögzítés Normál rögzítésre van állítva.
Minden kamerára különböző rögzítési mód állítható be. Az egyik csatornán beállított
értékeket az összes többire a [Display] gomb megnyomásával lehet átmásolni.
ADJUSTMENT

ITEM
Sebesség
Minőség

y Kameránként kiválasztható a rögzítés sebessége.
y Kameránként kiválasztható a rögzítés minősége.
Alacsony Æ Közepes Æ Magas Æ Szuper Æ Ultra
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3.3. Esemény rögzítés
Kameránként különböző rögzítési paraméterek állíthatók be. A folyamatos rögzítést ki kell
kapcsolni, és az Esemény rögzítés sebességét és minőségét kell megadni.

Az Esemény alapú rögzítés akár riasztás, mozgás, vagy videojel-vesztés hatására indulhat,
beállítani a [Nappali Esemény] lapon lehet.
1) Rögzítés riasztásra
Egy Riasztás bemenethez egy csatorna rendelhető. Egy csatornához több riasztásbemenet rendelhető.

2
a.

A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket. (Egérrel használja a
görgőt)

b.

[ ] Jelzés, ha többszörös riasztási forrás van kiválasztva.

c.

További információ a riasztás be és kimenetekről az [Eszköz/Riasztás]
menüpontban.
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2)

Rögzítés mozgásérzékelésre
Egy mozgásérzékeléshez egy csatorna rendelhető. Egy csatornához több
mozgásérzékelés rendelhető.

a. A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket. (Egérrel használja a
görgőt).
b.

[ ] Jelzés, ha többszörös riasztási forrás van kiválasztva.

c.

További információ a mozgásérzékelésről a [Kamera] menüpontban.

<Megjegyzés> Lehetséges olyan eset, amikor a mozgásérzékelés nem működik
helyesen, mivel ennek a funkciónak a működése függ a videójel minőségétől és
egyéb tényezőktől.
3) Rögzítés többféle eseményre.
a. Videójel vesztés : Egy videojelvesztéshez egy csatorna rendelhető. Egy
csatornához több videojelvesztés rendelhető
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b. Eseményszerkesztő
-

Nyomja meg az [Enter] gombot az eseményszerkesztőbe lépéshez. A
megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a
beállítási érték jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a

menüben, a helyzetet a narancssárga kijelölés mutatja.

-

A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket, egérrel pedig
kattintson a kiválasztandó eseményre.

-

A Rendszeresemények ebben a menüben nem aktívak.

3.4 Folyamatos + Eseményvezérelt rögzítés (Mozgás / Riasztás)
A folyamatos és az eseményvezérelt rögzítés is beállítható egy időben. A DVR
folyamatosan rögzít napi 24 órában a beállított sebességgel és minőségben, de ha
az esemény bekövetkezik, akkor a sebesség és a minőség átkapcsolódik az
eseményhez beállított értékre.
<Példa>

A REC gomb megnyomására elindul a Normál (folyamatos) rögzítés, Magas
minőséggel, 3f/s-el. Amikor az esemény bekövetkezik ezen a csatornán, a rögzítési
sebesség megváltozik 30f/s-re, aminőség pedig Szuperre. Az eseményrögzítési
időtartam leteltével a rögzítés visszaáll a Normál módra.
<Megjegyzés> Az eseményforrás lehet Mozgás, Riasztás vagy videojel vesztés.
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4. Ütemezés
Az ütemezés bekapcsolt állapotában a felhasználó által definiálható az éjszakai és a nappali
időszak, és a kijelölt napok. Az ütemezéssel megvalósítható, hogy a kijelölt kamerák
különböző időszakokban másképpen rögzítsenek, különböző módon kezeljék a riasztásokat.
Az ütemezett módot engedélyezni a Rögzítés menüben lehetséges, ilyenkor az Éjszakai
mód is aktiválódik.

4.1.Táblázat beállítás
Az ütemezési táblázat grafikusan mutatja be a megadott rögzítési beállításokat.
Alapállapotban az éjszakai mód van beállítva. Csak az ütemezés menüben beállított
ütemezések jelennek meg.

*

Nappal (Sárga):

*

Éjjel (Zöld):

* Nincs rögzítés (Kék):
1) Az irány gombokkal [

A nappali beállítások szerint rögzít.
Az éjszakai beállítások szerint rögzít.
A videojel megjelenik, de nincs rögzítés.

] mozoghat a menüben, a helyzetet a narancssárga

kijelölés mutatja.
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2) Válassza ki a szerkesztendő napot, majd nyomja meg az [Enter] gombot (egérrel
klikkeljen)
3) A megjelenő menüben beállíthatja a napi ütemezést az alábbiak szerint:

a. A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket.
z Mód: [Éjjel] Æ[Nappal] Æ[Nincs Rögzítés]
z Kezdés: A rögzítés kezdetének időpontja.
z Vége: A rögzítés befejezésének időpontja. A befejezési időpont nem lehet a
kezdés időpontja előtti, vagy nem lehet azonos vele, mindenképpen későbbinek kell
lennie!
b. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
4) Ütemezés másolása
a. Az irány gombokkal [

] mozoghat a napok között (hétfő – péntek), a helyzetet

a narancssárga kijelölés mutatja
b. Nyomja meg a [Display] gombot a kívánt beállításnál. A kijelölt napi beállítás
átmásolódik az összes napra.
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4.2. Munkaszüneti nap beállítása
Maximum 32 munkaszüneti nap programozható. A munkaszüneti napi ütemezés magasabb
prioritású, mint a hétköznapi ütemezés.

1) Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a narancssárga

kijelölés mutatja.
2) Válassza ki a szerkesztendő napot, majd nyomja meg az [Enter] gombot (egérrel

klikkeljen)
3) A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket.

z Mód: [Ki] Æ[Nappal] Æ [Éjjel] Æ[Nincs rögzítés] Æ [Hétfő ~ Vasárnap]
Æ[Egyedi]
z Dátum: A munkaszünet kezdetének dátuma.
z Napok: A munkaszünet hossza [1 ~ 15 nap]
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5. Lemez
5.1. Lemezkezelő
A lemezkezelő a HDD-k formázására és a lemezek funkciójának kijelölésére szolgál
(adattárolás, mentés, tükrözés)

①

②

1. Kiválasztás
1) A megjelenő menüben listázásra kerül az összes csatlakoztatott HDD és HDD-t.
2) A fel / le gombokkal [

] válassza ki a HDD-t vagy az ODD-t, a [-, +] gombokkal

pedig jelölje ki (egérrel duplán klikkeljen).
3) Eszköz és Méret: Megjeleníti a csatlakoztatott eszközök kapacitását, amelyek
még nincsenek használatban.
4) Státusz:
a. CD/DVD : CD vagy DVD meghajtó, mentéshez használható.
b. Ismeretlen: Új lemez.
c. Üres: Formázott, de ebben a DVR-ben nem használt lemez.
d. Rögzített adat: A HDD-n rögzített adat van, de ebben a DVR-ben nincs
használva.
e. Mentett Adat : A HDD-n mentett adat van tárolva..
e. Sérült
<Megjegyzés>: A lecsatlakoztatott lemez el fog tűnni a Lemez Menüből.
2. Művelet :
1) Nincs: Nincs művelet kijelölve (alapértelmezett).
2) Adatdiszkhez társít: A kiválasztott HDD inicializálása. A lemez formázásra kerül,
az összes adat törlődik! Külső (e-SATA) HDD-vel növelhető a HDD kapacitás. A
kiválasztott HDD átkerül a [Tároló Lemez] lapra a formázás után.
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3) Tükrözés: INT –A :
Ez a funkció két belső vagy egy belső és egy külső HDD esetén működik. Az
adatokat mindkét lemezre rögzíti, a nagyobb adatbiztonság érdekében.
*<Figyelem!> A Tükör HDD-nek azonos méretűnek vagy nagyobbnak kell
lennie, mint az eredeti HDD mérete!
4) Adatfolyamhoz és tükrözéshez társít: Csak akkor válaszható, ha egyszerre 2
HDD van kijelölve. Az egyik HDD automatikusan rögzítésre, a másik tükrözésre
konfigurálódik.
5) Beállítás mentéshez:
A kiválasztott eszköz (CD/DVD, vagy külső lemez) megformázható mentéshez.
Eszköz

ODD (Media)
CD/DVD±R

CD/DVD

HDD
SATA

USB

±RW

A Media formázható
Az eszköz PC-n formázható FAT32 vagy NTFS
fájlrendszerre.
Az eszközt meg kell formázni a DVR-ben, mielőtt
adatot ment rá.

x

o

o

x

x

x

o

o

x

o

△

△

<Megjegyzés 1> Az USB flash memória formázás nélkül működik.
<Megjegyzés 2> Ha FAT32 / NTFS formátumú külső USB eszközt használ, az
<Adatdiszkhez társít> menüpont nem elérhető. Ebben az esetben csak a mentéshez
használható az eszköz.
3. A [+] gombbal indíthatja a kiválasztott műveletet.
4. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL]
gombot.
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5.2. Tároló lemez
Ez egy információs lista a DVR-ben telepített lemezekről, azok kapacitásáról, állapotáról.

②

①

③

④

1. Méret, tartomány:
Megjeleníti a HDD méretét, az aktuális telítettséget, és hogy jelenleg írási folyamat
van-e.
2. Eszköz
Megjeleníti a tükrözésnél logikailag összetartozó Master & Slave eszközöket. A felső
eszköz a Master, az alsó a Slave Ha a Slave HDD eléri a 100%-os szinkronizáltsági
szintet, akkor a Master HDD eltávolítható.
3. Állapot
1) Stabil: A HDD működése stabil.
2) Szinkron :A Master HDD másolása a Slave HDD-re.
3) Re-sync: A folyamatban lévő másolási céllemez beállítása Új lemeznek.
4) Visszaállítás: A folyamatban lévő másolási céllemez beállítása Slave lemeznek..
5) Hiba.
4. Művelet: Eltávolítás
Megjelenik a “Biztos benne?” kérdés.

A jobbra / balra [

] gombokkal választhat az Igen és a Nem között, majd nyomja

meg a [-, +] gombot a kiválasztáshoz.
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5.3. SMART Állapot

Megjeleníti a következő HDD információkat: Hibás szektor, hőmérséklet, üzemidő.
A S.M.A.R.T. információk kis mértékben különbözhetnek a különböző HDD gyártóknál.
Ha az “Állapot “ mezőben <PRE-FAIL> jelzést talál, akkor a HDD-t célszerű kicserélni.
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6. Hálózat
A statikus hálózati szolgáltatás olyan IP-címet jelent, amely az internet szolgáltatás
szerződésének teljes ideje alatt állandó. Ezzel ellentétben a dinamikus hálózati szolgáltatás
olyan IP-cím, amely az adott modem minden új csatlakozásakor vagy meghatározott
időközönként változik. Bár a legtöbb internetszolgáltató mindkét szolgáltatást elérhetővé
teszi, a jelen használati utasítás a DVR hálózati csatlakozási konfigurálását a leggyakrabban
rendelkezésre álló szolgáltatási típus alapján mutatja be.

6.1. ETHERNET

1. Statikus IP
Ha a Statikus IP van kiválasztva, akkor a továbbiakban a következő beállítási
lehetőségek vannak:
1) IP Cím : Adja meg a DVR statikus IP címét
2) Netmaszk :Adja meg az IP cím netmaszkját
3) Átjáró: Adja meg az átjáróként használt szerver IP címét
4) 1. DNS Szerver: Elsődleges DNS szerver IP címe.
5) 2. DNS Szerver: Másodlagos DNS szerver IP címe. <Megjegyzés> Ha a DNS
szerver nincs megadva, problémák lehetnek az e-mail küldéssel.
2. DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.
Automatikus beállítás a helyi DHCP szolgáltató segítségével (pl.: router).
Ha a DHCP be van kapcsolva, a szolgáltató adja az IP címet, az átjárót és a
netmaszkot.
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6.2. Általános

1. Elérési Port: Kiválasztható: “0001 ~ 9999”
Adja meg a kommunikációs port számát, amelyen keresztül a Kliens kommunikál a
DVR-el az interneten keresztül. Az alapérték: 7000. Javasolt 1000-nél nagyobb szám
használata.
2. Sávszélesség: Korlátozható a hálózati sávszélesség használat. Az alapérték
Korlátlan. Kiválasztható: “ 4 KBPS~ 8 MBPS”
3. Ping Blokk: Alapérték: kiiktat. Bekapcsolva nem válaszol a Ping parancsra.
4. Keresés Blokk: Alapérték: kiiktat. Bekapcsolva nem válaszol az EMS szoftver
Automatikus keresésére.
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6.3. E-MAIL
A DVR képes e-mailben jelenteni meghatározott eseményeket (esemény bekövetkezése,
riasztás, mozgás)
ON

A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték jelenik
meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a narancssárga kijelölés

mutatja.
1. Használat: Kiválasztható, hogy az e-mail értesítést használja-e. Alapértelmezésben
kikapcsolt állapotú. A [-, +] gombokkal kiválaszthatja az üzemmódot.
1) Alapértelmezett: Az alapértelmezett a gyártói szolgáltatás. Az üzenetküldési
lehetőségek és az e-mail cím beállítása lehetséges.
2) SMTP : Az SMTP beállítás lap csak akkor aktív, ha az SMTP mód van kiválasztva.
2. Küldési gyakoriság: Az e-mail küldése a kiválasztott időközönként történik.
1) Esemény: [Azonnali, 10 Perc, 1 Óra, 1 Nap]
2) Napló: [1 Nap, 1 Hét]
3. E-mail forrás: Az e-mail küldéshez eseményt kell hozzárendelni.
1) Eseményszerkesztő: Az üzenethez hozzárendelhető minden csatornán riasztás,
mozgásérzékelés, videojelvesztés és rendszeresemény. A kiválasztáshoz nyomja
meg az [Enter] gombot
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2) Napló: A DVR elküldi az eseménynaplót a kiválasztott időtartamra.
4. Kép beszúrás: Ha a rögzítés be van kapcsolva, a képet is elküldheti e-mailben.

5. E-mail cím: Maximum 5 e-mail cím adható meg.

6.4. SMTP
Ez a menü csak akkor aktív, ha az SMTP mód be van kapcsolva!
A következő beállításokat csak akkor kell használni, ha NEM a DVR mail szolgáltatását
használja!

1. Szerver: Adja meg az e-mail szerver nevét vagy IP címét. Használja a virtuális
billentyűzetet, vagy a számgombokat.
2. Port: Az SMTP kommunikációs port állítható be. Alapértelmezés: 25.
3. Azonosítás: Ha a mail szerver azonosítást kér, akkor kapcsolja be.
4. Felhasználó azonosító és jelszó:
5. Adja meg az SMTP szerver jelszavát
6. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
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6.5. DDNS (Dynamic DNS)
A DVR-hez a gyártó ingyenes DDNS szolgáltatást nyújt, amely folyamatosan követi az IP cím
változást. Ezt a legegyszerűbb használni.
ON

A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték jelenik
meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a narancssárga kijelölés

mutatja.
1. Használat: A DDNS szolgáltatás ki és bekapcsolása. Alapértelmezésben kikapcsolt.
A [-, +] gombokkal kiválaszthatja az üzemmódot.
1) Alapértelmezett: A DVR gyártója által üzemeltetett DDNS szolgáltatás:
http://www.dvrhost.com
Ha az alapértelmezett DDNS-t használja, akkor további beállításokat nem kell
végezni. Nem kell hostnevet létrehozni, ezt a DVR adja. Nyomja meg az [info]
gombot a távirányítón vagy az előlapon, majd nézze meg a hostnevet (sorozatszám).

Mac cím
Hostnév

Pl.: http://G51D3D4.dvrhost.com:9000
2) DYNDNS: A gyártói szolgáltatás helyett használhatja a “dyndns.com”-ot.
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2. A következő beállítások szükségesek, ha NEM az alapértelmezett szolgáltatást
használja:
1) Domain Név: Adja meg a DynDNS domain nevet (Hostnév).
2) Felhasználói azonosító: Adja meg a DynDNS felhasználói azonosítóját.
3) Jelszó: Adja meg a DynDNS jelszavát.
4) Frissítés teszt: A DynDNS adatok frissítése és a kapcsolat tesztelése.
3. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
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6.6 Router és Port átirányítás
A legtöbb számítógépes hálózat egyetlen IP címen keresztül csatlakozik az internethez, egy routeren
keresztül. Ez a külső (publikus) IP cím lehet statikus vagy dinamikus IP cím, a szolgáltatástól függően.
A router feladata, hogy megteremtse a kapcsolatot a belső hálózaton lévő számítógépek (és egyéb
eszközök) és az internet között, akár egy időben több eszközzel is. A legtöbb router
alapértelmezésben engedélyezi a főbb portok használatát (HTTP: 80, FTP: 21, Telnet: 23, POP3: 110).

A hálózat beállítási problémákkal forduljon rendszergazdájához.
Példa a DVR csatlakoztatására.
PC csatlakozás helye

Hálózat

Router

PC csatlakozás helye

LAN

DVR IP Setting

WAN

A

B

C

B

C

STATIC

○

△

Ｘ

★

★

DHCP

○

▲

Ｘ

☆

★

STATIC

○

○

○

○

○

Használat
Statikus
IP
X

Ellenőrizze a DVR IP címét
és állítsa be a routerben

N/A [Hely DHCP szolgáltató

DHCP

szükséges]

STATIC

○

△

Ｘ

★

★

DHCP

○

△

Ｘ

★

★

Használat
DHCP
STATIC

Ellenőrizze a DVR IP címét
és állítsa be a routerben
N/A

x
△

DHCP
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1) A Csatlakozás helye
A. LAN: Belső hálózat, helyi IP címmel. (pl.: 192.168.0.50)
B. WAN: Csatlakozás DDNS-en keresztül. Ha a csatlakozás a hálózaton kívülről történik,
használja a DDNS szolgáltatást (pl.: L123456.dvrhost.com).
C. WAN: Csatlakozás az internethez statikus IP címmel.
(pl.: http://124.137.23.72:6000 )
2) Jelölések:
○ : Csatlakozva
x : A csatlakozás nem lehetséges
△: A csatlakozási korlátozások függenek a Ruotertől és a hálózattól.
★ : Port átirányítás szükséges

3) Színek:
Sárga

-

Ajánlott

Szürke

-

Nem elérhető

Fehér

–

Függ a Ruotertől és a hálózattól

2. Hogyan használjuk a DVR-t DHCP-vel

Router:

Internet

: Port átirányítás/DMZ

: DHCP

DVR : DHCP

DVR : Statikus IP

<Megjegyzés> A port átirányítás beállítása routerenként eltérő lehet. A beállításhoz olvassa
el a router felhasználói kézikönyvét.
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7. Eszköz
7.1. Általános
Ez a DVR 4 / 8 / 16 csatornás audio bemenettel és riasztás bemenettel, valamint 4 relé
kimenettel rendelkezik.

1. A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték
jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja.
1) VGA Kimenet: Beállítható a VGA kimenet felbontása
800*600 Æ 1024*768 Æ 1280*1024
2) Hang felvétel: Kiválaszthatók a rögzítésre kerülő audió bemenetek
Az audió adatok folyamatosan rögzítésre kerülnek, ellentétben a video adatokkal,
amelyek különböző módokon rögzíthetők. Ezért lehetséges egy kismértékű elcsúszás
a hang és a kép között.
3) Kezelő modell: Kiválasztható a Joystick-vezérlő, és a kommunikációs sebesség.
4) Bővítő eszköz: Fenntartva későbbi funkcióknak.
2. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL]
gombot
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7.2. Riasztás
Ez a DVR 4 / 8 / 16 riasztás bemenettel, valamint 4 relé kimenettel rendelkezik.
Egy Riasztás bemenethez egy Relé kimenet rendelhető. Egy Relé kimenethez több riasztás
bemenet rendelhető.

1.

A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték
jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja.
2.

Bemenet: Kiválasztható a bemenet típusa. A [-, +] gombokkal kiválaszthatja a típus.

3.

Kimenet: Kiválasztható a Relé kimenet típusa, és hogy a kimenet automatikus vagy kézi
üzemeltetésű legyen.
1) Használat: Megadható a kimenet típusa.
2) Inaktív: A relé kimenet inaktív állapotba kerülésének módja:
a. Esemény (Automatikus): A relé kimenet inaktív állapotba kerül, ha az esemény
megszűnik. Ez a beállítás globális hatású.
b. Kézi: A relé kimenet inaktív állapotba csak a <Vezérlés> paranccsal lehetséges
ebben a menüben.
3) Eseményvezérlés
- Nyomja meg az [Enter] gombot az eseményszerkesztőbe lépéshez. A megjelenő
menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték jelenik meg.
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Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a narancssárga kijelölés

mutatja.
- A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket, egérrel pedig kattintson a
kiválasztandó eseményre.
- A Rendszeresemények a következők lehetnek:
z HDD hiba
z Rögzítő rendszer hiba
z Hőmérséklet figyelmeztetés
z Ventilátor hiba figyelmeztetés
z Tápfeszültség figyelmeztetés
z Gyenge óraelem figyelmeztetés
z Külső eszköz esemény
z Hálózati kapcsolat megszakadt
z Adminisztrátor bejelentkezés
z Tápfeszültség visszaállás
z Lemez megtelt
z Külső esemény (1…5)

4) Vezérlés: A relé kimenet vagy a hangjelző kézi kikapcsolása
4.

Hangjelző
1) Használat
y BE: A hangjelző bekapcsol, ha az esemény bekövetkezik. A hangjelző a Rögzítési Idő
időtartama alatt bekapcsolva marad.
y Ki: A hangjelző tiltása

2) Inaktív: A hangjelző inaktív állapotba kerülésének módja
a. Esemény (Automatikus): A hangjelző inaktív állapotba kerül, ha az esemény
megszűnik.
b. Kézi: A hangjelző inaktív állapotba csak a <Vezérlés> paranccsal lehetséges
ebben a menüben.
5. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL]
gombot
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7.3. PTZ Esemény
Esemény bekövetkezésekor (riasztás, mozgás, videójel vesztés) a DVR képes a PTZ
kamerát vezérelni. Ehhez minden PTZ kamerához engedélyezni kell a PTZ vezérlést és be
kell állítani a protokollt (Kamera menü, PTZ beállítás).

①

②

③

④

1.

Csatorna: Válassza ki a vezérelni kívánt PTZ kamerát.

2.

Aktív: A PTZ művelet beállítása aktív eseménykor [ Nincs Æ Menj Æ Útvonal ] és a
pozíció vagy az útvonal száma.

3.

Inaktív: A művelet beállítása az esemény után.

4.

Eseményvezérlés
Nyomja meg az [Enter] gombot az eseményszerkesztőbe lépéshez. A megjelenő menü
bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték jelenik meg.

<Megjegyzés> Ne állítson be mozgásérzékelést a PTZ kamerán, mivel az végtelen hurkot
okozhat.
5. . A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL]
gombot.
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8. Rendszer
8.1. Általános

1. Rendszer ID: Minden DVR-hez beállítható egy egyedi vezérlési azonosító. Így egy

távirányítóval több DVR is irányítható.
- A Távirányítón nyomja meg és tartsa nyomva a DVR ID gombot. Miközben nyomva
tartja a gombot nyomja meg a DVR azonosítószámát, majd engedje el a DVR ID
gombot. (pl.: 05-ös azonosítószámú DVR-hez: <DVR ID> majd <05>). Ha a
távirányítón a 00 azonosítót adja meg, akkor az összes DVR-t vezérelni fogja.
2. DVR Név : Adja meg a DVR nevét, hogy megkülönböztethetők legyenek a DVR-ek a

hálózaton.
3. Billentyűhang: Alapállapotban a DVR minden gombnyomásra egy rövid hangjelzést

(csipogást) ad. Ez a hangjelzés letiltható.
4. Lejátszás simítás

y Be: Csökkenti a kép vibrálását, de romlik a képminőség.
y Ki: Jobb képminőség az állóképeknél, de a mozgásnál a kép vibrálhat.
5. Automatikus kilépés: Beállítható, hogy a bejelentkezett felhasználó mennyi idő után

legyen automatikusan kiléptetve. Alapértelmezésben kikapcsolt állapotú
[Ki Æ 1 perc Æ 3 percÆ 5 percÆ 10 perc]
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8.2. Idő
A rögzítés elindítása előtt állítsa be a dátumot és az időt!

1. A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási
érték jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja. A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket.
1) Időzóna: Lásd: <Függelék 1: Időzóna táblázat>
Válassza ki a DVR földrajzi elhelyezkedéséhez megfelelő időzónát. Az időzóna
tartalmazhatja a nyári-téli időszámítást is (DST - Daylight Saving Time). Ha a DST-s
időzónát választja, akkor a DVR automatikusan átállítja az időt a meghatározott
dátumkor.
2) Dátum formátum: Kiválasztható a dátum megjelenítési formátuma.
[ HH/NN/ÉÉÉÉ Æ NN/HH/ÉÉÉÉ Æ ÉÉÉÉ/HH/NN ]

3) NTP szinkron: A DVR belső órája szinkronizálható egy külső időszerverrel (NTP Network Time Server) Ha az időszinkron be van kapcsolva, akkor a dátum és az idő
nem beállítható.
4) NTP Szerver: Megadható a használandó időszerver, amely lehet privát vagy
nyilvános is. Írja be az időszerver IP címét, vagy a domain nevét. Az alapbeállítás
nyilvános: “pool.ntp.org”.
<Megjegyzés> Időszinkron időköz: Min 64 mp, Max 1024 mp.
5) Dátum és Idő: Beállítható a dátum és az idő.
2.

A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot. Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg
a [CANCEL] gombot.
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8.3. Ügyfél

.
1.

A megjelenő menü bal oldali oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték
jelenik meg. Az irány gombokkal [

] mozoghat a menüben, a helyzetet a

narancssárga kijelölés mutatja. A [-, +] gombokkal módosíthatja a kiválasztott értéket.
1) Felhasználó / Név: A DVR előre be van állítva ADMIN-nek. Kiválasztható és
aktiválható 1…5 Felhasználó.
a. A név max. 10 karakter hosszúságú lehet.
b. Karakterek: A-tól Z-ig, Számok: 0-tól 9-ig.
2) Jogosultság: Az ADMIN módosíthatja az összes felhasználó jogosultságát [Lejátszás,
PTZ vezérlés, Mentés, Beállítás (pl.: Lemez és rendszer), Rögzítés leállítás,
rendszer leállítás]

3) Hálózat: A DVR gyári alapbeállításában a rendszer jelszó van beállítva a hálózatos
eléréshez az ADMIN-nek (az USER tiltva van). Megadható a rendszer-jelszótól
különböző jelszó is a hálózatos eléréshez, ehhez válassza az [Egyedi jelszó]
beállítást.
a. A név max. 14 karakter hosszúságú lehet.
b. Karakterek: A-tól Z-ig, Számok: 0-tól 9-ig.
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4) Csatorna
Minden felhasználónak külön megadható, hogy melyik csatornákat láthassa
hálózaton keresztül.
5) Jelszó
Adja meg a 6 számjegyből álló új jelszót, majd adja meg újra a jelszó
megerősítésére. A számok helyett csillagok jelennek meg.
2. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
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8.4. Frissítés

1. Másolja a frissítőfájlt egy USB Pendrive főkönyvtárába.
<Megjegyzés > Bizonyosodjon meg arról, hogy a fájlt átmásolta-e (kb. 15M).
A fájlnév: m6k_all.00.00.00.img

(a 00.00.00 helyén a dátum alapú verziószám)

2. Csatlakoztassa az előlapi USB csatlakozóba a pendrive-ot. (a rögzítést állítsa le)
3. A nyíl gombokkal álljon a [Start] gombra. Nyomja meg a [+] gombot, elindul a frissítőfájlok
keresése. Ha talál érvényes frissítőfájlokat, a frissítés menü aktiválódik.

4. A [-, +] gombokkal kiválaszthatja a listából a megfelelő frissítést.
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5. A nyíl gombokkal álljon a [Start]-ra. Nyomja meg a [+] gombot, elindul a frissítés.
A frissítés alatt a “Frissítés folyamatban” üzenet jelenik meg.
6. A frissítés befejezése után a “Kész” üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [+] gombot a DVR
újraindításhoz.
Megjegyzés 1: Ne kapcsolja ki a készüléket és ne nyomjon semmilyen gombot a
frissítés alatt!
Megjegyzés 2: A DVR frissítése előtt konzultáljon a telepítőjével vagy a forgalmazóval!

8.5. Infó
Megjeleníti a rendszerinformációkat (rövid modellnév, MAC cím, HDD státusz, …)

.
Nyomja meg az INFO gombot a távirányítón. A rendszerinformációk megjelennek. A fel / le
gombokkal a következő lapra válthat.
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VII. PAN/TILT ZOOM (PTZ) vezérlés
A PTZ vezérlést konfigurálni kell minden kamera csatornára a Kamera menü > PTZ
beállítás menüpontban.
A képernyőn megjelenő PTZ vezérlő felület olyan, mintha a távirányító gombjai lennének. A
Menü gomb megnyomásával válthat az egyszerű és a bővített felület között. A PTZ mód
bekapcsolásával a gombok a PTZ műveletekhez lesznek hozzárendelve.

1. P.T.Z .Menü
1) A PTZ funkció aktiválásához először váltsa teljes képernyőre a vezérelni kívánt

kamerát.
2) Azután nyomja meg a [P/T/Z] gombot. Ekkor a következő menüdoboz jeleni meg a

képernyőn.
<Megjegyzés > Az egyes vezérlő funkciók részleteiről a
Súgó menüből tájékozódhat.

Jelzés

Művelet
y A “HELP” (Súgó) menü megjelenítéséhez nyomja meg az [ENTER]
gombot, a kilépéshez újra az [ENTER] -t, vagy a [CANCEL] gombot.

[ENTER]
[CANCEL]
y Ha nincs a Súgó menüben, akkor a [CANCEL] gombbal kiléphet a PTZ
módból.
y Megnyomásakor a PTZ kamera-vezérlő felület teljes funkcionalitása
elérhetővé válik. Ismételt megnyomásakor az egyszerűsített felület jelenik meg

[MENU] gomb

y Döntés: Fel / Le gombok
y Forgatás: Jobbra / Balra gombok
y Közelítés / Távolítás
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2.1 PTZ vezérlés egér használatával
Egér használatakor a PTZ vezérlő felület ugyanúgy megjelenik, mint az előzőekben. Az
egérkurzort mozgassa a kívánt funkciót megvalósító gombra, majd kattintson egyet az
egér bal oldali gombjával
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2. Pozíciók és túraútvonalak.
Gomb

Funkció
Pozíció rögzítése (távirányítón: SPOT OUT)
Állítsa a kívánt pozícióba a PTZ kamerát.
Nyomja meg a “Preset” gombot (Spot Out).
Adja meg a pozíció sorszámát
Nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és kilépéshez
Beállított pozícióra állás (távirányítón: INFO)
Nyomja meg a “Go” gombot
Adja meg a kívánt pozíció sorszámát, majd nyomja meg az “Enter”-t.
Automatikus túra indítása (távirányítón: BACKUP)
Nyomja meg az “Auto Tour” gombot
Adja meg az utolsó pozíció számát, majd nyomja meg az “Enter”-t.
pl.: az 5-ös számot adja meg, akkor az 1-től az 5-ig végiglépteti a
pozíciókat.

2.1 Túra útvonal
Túraútvonalként megadhatók sorrendben a PTZ pozíciók.

①
②

③

1) Kommunikáció beállítása:
Be kell állítani a kamera kommunikációs protokollját (Modell), a kommunikációs
sebességet és a PTZ azonosítót (ID). A beállításokhoz olvassa el a PTZ kamera
felhasználói kézikönyvét.
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2) Útvonal: 4 programozható útvonal definiálható. A [-, +] gombokkal választhatja ki a
megfelelőt. [1. Csoport Æ 2. Csoport Æ 3. Csoport Æ 4. Csoport]
3) Ez az almenü minden csoporthoz külön beállítható. A megjelenő menü bal oldali
oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték jelenik meg.
a. Csoport Lista: Minden túracsoport max 10 pozíciósort tartalmazhat
b. Pozíció szám: Adja meg a kezdő és a befejező pozíciót.
c. Léptetési idő: Beállítható a pozíció-léptetések közötti várakozási idő.
d. Sebesség: Beállítható a pozícióra állás sebessége (5 szinten). Nem minden
kamera támogatja ezt a funkciót, ezért lehetséges, hogy nem működik.
e. Változtat: Hozzáadni, módosítani vagy törölni lehet az adott beállítást.
f. Ismételje meg a beállításokat (b…d pontok) és adja hozzá az újat a Túra listához.
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3. Egyedi Funkciók
Gomb

Funkció
1. Egyedi PTZ funkció (távirányítón: DISPLAY)
2. Egyedi PTZ funkció (távirányítón: ZOOM)
3. Egyedi PTZ funkció (távirányítón: P/T/Z)

4.Auto Pan / Auto Tilt / Power
Gomb

Funkció
Automata forgatás (távirányítón: STOP)
Automata döntés (távirányítón:REW)
Ki / be kapcsolás (távirányítón: FF)

6 . PTZ Protokoll lista (Kamera Modell)
#

Modell Név

Menj

Túra

Aut.

Aut.
döntés

3X

Sebesség

Pozíció

(Goto)

útvonal

forgatás
o

1

PELCO, D

o

o

o

o

o

2

RVT, EZ Protocol

o

o

o

o

o

3

PELCO, P

o

o

o

o

o

4

Hitron, Fastrax 2

o

o

o

o

o

5

Bosch, Auto Dome

o

Esc/
Minta

Menü

o

o

o

o

o

o

o

o

Enter

o

o

<Megjegyzés> A sebességet 0 ~ 8 között állíthatja

1 (Lassú) – 8 (Gyors)
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VIII. Visszajátszás / Keresés
A DVR-nek kétféle visszajátszási módja van: Visszajátszás és Keresés. Számos funkcióval
gyors és hatékony a keresés, áttekinthető a kívánt időtartam adatbázisa. Többféle keresési
mód áll rendelkezésre: Dátum/idő, Esemény, Esemény-terület, és a Napló keresés.

1. Visszajátszás
Ha megnyomja a [PLAY] gombot, a DVR elindítja az utolsó rögzített adat lejátszását,
akár élőképes, akár rögzítéses üzemmód esetén. Ha a lejátszás eléri a rögzített adat
végét, akkor a lejátszás megáll.
Visszajátszás alatt lehetőség van előre-hátra tekerni (x16 sebességig), és a Pillanat Állj-t
használni, valamint képnézetet váltani.

2. Keresés időre
2.1 Többcsatornás lejátszás
1. A kereséshez nyomja meg a

[Time Search] gombot. A megjelenő

táblázatban először a napok válaszhatók ki. A rögzített adatokat színek jelzik:
Esemény – Piros, Normál - Sárga

Nap, Óra, Perc

Csatorna

2. A [+] gombbal szűkítheti az időtartományt: NapÆÓraÆPerc (5 perc) ÆPerc (1
Perc). A [-] gombbal visszafelé állíthatja a tartományt.
Egérrel a görgő használata helyettesíti a [+/-] gombokat.
<Megjegyzés> A [Play] gombbal az adatok végére ugorhat
A [Rewind] vagy a [Fast-forward] gombokkal a lapokat válthatja.
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3. Ha átnézte az összes csatornát, nyomja meg az [ENTER] gombot a sáv tetején.
Egérrel duplán klikkeljen.
4. Elindul a lejátszás 16-os osztott képpel. Természetesen bármilyen képosztás vagy
bármelyik csatorna teljes képernyős módra kapcsolható.
2.2 Keresés előnézettel (Egycsatornás lejátszás)
Lehetőség van gyorskeresésre egy csatorna előnézeti képeivel. Az időperiódus lehet
Napi, Órás, vagy perces.
1. A kereséshez nyomja meg a

[Time Search] gombot. A megjelenő táblázatban

először a napok válaszhatók ki.

Day, Hour, Minute

Channel

2. Válassza ki a kívánt csatornát a megfelelő számgomb megnyomásával.

3. A [+] gombbal szűkítheti az időtartományt: NapÆÓraÆPerc (5 perc) ÆPerc (1 Perc).

A [-] gombbal visszafelé állíthatja a tartományt.
Egérrel a görgő használata helyettesíti a [+/-] gombokat.
75

TechSon Digitális Videó Rögzítő

4. A számgombokkal másik csatorna képeire kapcsolhat.

5. Az irány gombokkal válassza ki a kívánt “fotót”, majd nyomja meg az [ENTER]
gombot. Egérrel duplán klikkeljen.
6. Elindul a lejátszás a kiválasztott csatornán teljes képernyős módban. Természetesen
bármilyen képosztás vagy bármelyik csatorna teljes képernyős módra kapcsolható.
2.3 Keresés esemény alapján
Lehetőség van esemény alapján keresni a felvételek között. Az időtáblázatban a
rögzített események jelennek meg.
1. Az irány gombokkal lépjen az “Eseményválasztás”-ra.

2. Nyomja meg az [ENTER] gombot. A [+/-] gombokkal válassza az “Esemény
rögzítés”-t (alapértelmezett).

3. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a [MENU]
gombot.
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a
[CANCEL] gombot.
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2.4 Keresés esemény forrás alapján
Lehetőség van esemény forrás alapján keresni a felvételek között. Az időtáblázatban
csak a kiválasztott események jelennek meg piros színnel.

2.5 Keresés Esemény - érzékelési terület alapján (Egycsatornás lejátszás)
A kiválasztott csatornán kijelölhető a mozgásérzékelési terület. Az időtáblázatban csak
a kiválasztott események jelennek meg piros színnel.
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3. Keresés a Napló listában
Lehetőség van a DVR eseménynaplója alapján keresni a rögzített adatok között. Riasztás,
mozgás, videójel vesztés és rendszeresemény alapján lehet keresni, és indítani a lejátszást
közvetlenül az incidens időpontjában.
１. A távirányítón a

[Log] gomb megnyomásával léphet be az eseménylistába:

Menü lap
Mind
Rendszer
Hálózat
Esemény
Videójel hiány

Lista
y Megjeleníti az összes eseményt a rendszer első indításától, vagy a HDD
formázástól kezdve.
y Megjeleníti az összes rendszereseményt.
y Megjeleníti az összes hálózati kapcsolat eseményt
y Megjeleníti a következő eseményeket: Riasztás, Mozgás, Videojel vesztés és
rendszeresemény.
y Megjeleníti az összes videojel vesztést

2. A fel / le [TS] gombokkal kiválaszthatja a listából a kívánt eseményt. A jobbra / balra
[WX] gombokkal válthat a lapok között, ha a lista több lapból áll.
3. Az [ENTER] gomb indítja a kiválasztott esemény lejátszását.
<Megjegyzés> A naplólista a HDD-n van tárolva
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IX. Kimentés
1. Kézi kimentés
1.1 Belső DVD- R/W
<Megjegyzés> A Mentés művelet CD/DVD-re csak kézi mentéssel lehetséges, az eszköz korlátozott
kapacitása miatt.

1. Helyezzen be egy üres lemezt a meghajtóba.
<Megjegyzés>
A CD/DVD-RW lemezeket meg kell formázni a “Lemez” menüben.

2. A [BACKUP] gomb megnyomására az alábbi menü jelenik meg:

3. A [-, +] gombokkal válassza ki a következő eszközt: Rack - CD/DVD-RW
4. Válassza ki a menteni kívánt csatornákat (alapbeállítás: Összes Kiválasztva).
5. Válassza ki a menteni kívánt adatokat:
(1) Minden adat: A Normál és az Esemény adatok is mentésre kerülnek.
(2) Csak esemény: Csak az esemény alapján rögzített adatokat menti.
6. A mentés fájl formátuma: A CD/DVD esetén az AVI formátum nem választható
7. Válassza ki a kimentés időtartamát (kezdő és befejező időpont).
8. Lépjen a

-ra.

9. A [+] gomb megnyomásával elindul a mentés.
* A státuszsorban a CD/DVD jelzés világoskékre változik a mentés ideje alatt.

RACK-CD/DVD ROM
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z

A művelet alatt megjeleni a mentés állapota százalékban. A CD ikon kék színe jelzi,
hogy a mentés folyamatban van. A [CANCEL] gomb megnyomására az OSD menü
eltűnik. Azonban, ha a [BACKUP] gombot újra megnyomja, megjelenik a mentés
állapota. A mentés ideje alatt nem javasolt a lejátszás használata.

10. A mentés befejezésével a státuszsorban a CD/DVD jelzés szürkére változik, és a
CD/DVD tálca kinyílik.
z

Amennyiben a lemez kapacitása kevesebb a szükségesnél, a DVR automatikusan
kiadja a lemezt, ha megtelt, majd folytatja a mentést, ha új lemezt helyez be a
meghajtóba.
* A DVR automatikusan rámenti a CD/DVD-

Channel Select

FF/FR

Watermark

re

a

lejátszó

számítógépen

programot,

automatikusan

amely

a

elindul

a

CD/DVD behelyezésekor. A programot nem
kell előre telepíteni a használathoz.

Stop

Play

<Megjegyzés> Ha több mentés történt a lemezre, akkor a program indulásakor az alábbi
menüből választható ki a lejátszandó adat:
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1.2 Mentés külső USB HDD-re / Pen drive-ra
A mentés külső meghajtóra azonos módon történik, mint CD/DVD esetén.

Ha Windows alatt használja a külső HDD-t, akkor az legyen FAT32 vagy NTFS formátumú.
Lehetőség van AVI formátumú mentésre, válassza a mentés fájlformátumát AVI-ra.

1.3 Mentési tartomány beállítása
Az idő alapú keresés menüben álljon rá a kezdeti időpontra, majd nyomja meg a [◄▌]
gombot, a befejező időpontnál nyomja meg a [▐►] gombot. A kiválasztott időtartomány lila
színnel lesz kijelölve.

A kiválasztott időtartam a Mentés menüben automatikusan megjelenik.
[LOG IN/OUT] gombbal visszaállítható a tartomány.
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2. Automatikus kimentés
1. A [-, +] gombokkal válassza ki a mentés eszközét: FTP

2. Lépjen a “Beállítás”-ra majd lépjen be a menübe. A megjelenő menü bal oldali
oszlopában a paraméter, a jobb oldalán a beállítási érték jelenik meg.

Beállítás
Szerver
Port
Felhasználói
azonosító
Jelszó
Csatlakozás
Kimentési
útvonal

y Adja meg az FTP szerver elérhetőségét.
y Adja meg az FTP szerver kommunikációs portját.
y Adja meg az FTP szerver felhasználói nevét.
(Nagybetűsként jeleníti meg, de kisbetűsként értelmezi a DVR.)
y Adja meg az FTP szerver jelszavát
(Nagybetűsként jeleníti meg, de kisbetűsként értelmezi a DVR.)
y Válassza ki az Aktív vagy a Passzív módot.
y Az útvonalat az FTP szerveren előre létre kell hozni! Alapértelmezésben az
eszköz MAC címe van megadva, hogy több DVR is tudjon menteni egy FTP
szerverre.
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X. Műszaki paraméterek
4CH

8CH

16CH

8 IN, 8 OUT

16 IN, 16 OUT

Rendszer
Üzemmód

Quadruplex

Operációs rendszer

EMBEDDED LINUX

Video bemenet / hutkolt kimenet
Video kimenet

4 IN, 4 OUT
Fő

1 Kompozit, 1 VGA

Spot

4 / 8ch – 2, 16ch – 4 (Programozható)

Riasztás bemenet / Relé kimenet
Hang bemenet / kimenet

4 be, 4 ki
4 be,

8 be, 4 ki

1 ki

8 be,

1 ki

Kommunikáció

RS-232C, RS-422, Ethernet (1 GIGA), USB 2.0

Tápfeszültség

100V ~ 240V, válaszható

16 be, 4 ki
16 be,

1 ki

Megjelenítés, Rögzítés
Tömörítés

MPEG 4

Kép Bit Rate (30fps/Ch)

0.7 ~ 1.0Mbps

Élőkép felbontás

720 x 480 (NTSC)

Élőkép sebesség

4 / 8 / 16 CH Valós idejű

Osztottkép módok

1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16

Rögzítési sebesség

/

720 x 576 (PAL)

120fps

720 x 480 (NTSC), 100fps

720 x 576 (PAL)

240fps

720 x 240 (NTSC), 200fps

720 x 288 (PAL)

480fps

360 x 240 (NTSC), 400fps

260 x 288 (PAL)

Rögzítési módok

Folyamatos, Időkorlát, Riasztás, Mozgás, Ütemezett

Rögzítési minőség

Alacsony, Közepes, Magas, Szuper, Ultra

Mozgásérzékelés

Terület

8x8

Érzékenység

20 szinten választható

Keresés és Lejátszás
Keresési mód

SMART Search, Dátum/Idő, Esemény, Napló

Lejátszó a mentett fájlokhoz

Mini Player (Auto copy), EMS, AVI

Lejátszási sebesség

Többszintű (Teljes képes visszatekerés)

Mentés és Tárolás
Mentési csatolófelület

2 x USB 2.0 x SATA (SATA-II), 1 Giga LAN

Mentés eszköze

External HDD, CD/DVD-RW , USB Flash Memory Stick

Belső HDD

Max 4 belső HDD (SATA-I)

Külső HDD

Max 10 külső HDD (SATA-II with PMP Capable) 2 db e-SATA csatlakozón
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Archiválás

Ethernet, Remote PC, External Recording Devices, FTP

Idő
Időzóna

Választható

Téli/Nyári időszámítás

Automatikus, ha a kiválasztott időzóna támogatja.

Időszinkronizálás

NTP szerver támogatott

Egyéb
Kezelőszervek

Előlapi gombok, IR távirányító, Egér, EMS, SMS, IE

Firmware frissítés

USB

Teljesítményfelvétel

Kb. 50W

Működési hőmérséklet

0°C~40°C

Méret / Súly

350 (szélesség)*180 (mélység)*82 (magasság) / 3.5Kg

2009. márciusi adatok.
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Függelék 1 Időzóna táblázat
Alap idő

Időzóna

GMT+00:00

Alap

Russian DST

European DST

Australian DST

GMT+01:00

GMT+10:00

GMT+11:00

Alap
European DST

GMT+12:00

Alap

New Zealandian DST

European DST

GMT+13:00

Alap

Lebanese DST

GMT-01:00

Alap

Jordanian DST

GMT+03:30
GMT+04:00

European DST

Russian DST

GMT-02:00

Alap

Egyptian DST

GMT-03:00

Alap

Alap

Chilian DST

Russian DST

Brazilian DST

Iranian DST

European DST

Alap

Argentine DST

Azerbaijanian DST

Uruguayan DST

Russian DST
GMT+04:30

Alap

GMT+05:00

Alap

GMT-04:00

GMT+05:30

Alap

GMT+05:45

Alap

GMT+06:00

Alap

GMT-04:30

Alap

GMT-05:00

Alap
US DST

GMT-06:00

GMT+08:00

US DST

Alap

GMT-07:00

Mexican DST

Russian DST

US DST

Alap

GMT-08:00

Alap
Mexican DST

Alap

US DST

Russian DST
GMT+09:30

Alap

Standard

Russian DST
GMT+09:00

Alap
Mexican DST

Russian DST

GMT+07:00

Alap
US DST

Russian DST

GMT+06:30

Alap
Russian DST

Zion DST

GMT+03:00

Alap
Russian DST

Namibian DST
GMT+02:00

Alap

GMT-09:00

Alap

Alap
US DST

Australian DST

GMT-10:00
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WEEE Symbol Information
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate
collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates, that it should not
be disposed with other household wastes at the end of its working life. To
prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they can
take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.

<Memo>
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