Felhasználói szintű kezelési leírás
Rifatron SH és MH sorozatú digitális video rögzítőkhöz

(c) 2010 Polsec Kft.

Műszaki paraméterek
MH sorozat:
MH-1648
Típus
Csatornaszám és megjelenített képsebesség (PAL)
Operációs rendszer
Video bemenetek
Monitor
Video kimenetek
Továbbhurkolt
Spot
Hang bemenetek
Hang kimenetek
Tömörítési formátum
Felvételi sebesség (PAL)
Felvételi felbontás (PAL)

MH-824
Önálló digitális video rögzítő

16 db, 400 fps

8 db, 200 fps

MH-412
4 db, 100 fps

Kimentés

Beágyazott Linux
16 BNC
8 BNC
4 BNC
1db BNC kompozit, 1db D-Sub VGA
16 BNC
8 BNC
X
1 BNC
X
4 db RCA vonali
2 db RCA vonali
1 db RCA vonali
1 db RCA vonali
Kép: szabványos MPEG4 (MM) / H.264 (MH), Hang: G.723
Max. 400 fps
Max. 200 fps
Max. 100 fps
704x576,704x288,352x288
Automata, folyamatos, kézi, esemény (mozgás és riasztás) /
ütemezés
Belső merevlemez, 2 db SATA, összesen 2 TB
VGA: SXGA (1280x1024), Kompozit: SDTV (720x576)
16 db bemenet / 1
8 db bemenet / 1
4 db bemenet / 1
db NO/NC relé és db NO/NC relé és
db NO/NC relé
3 db TTL kimenet
1 db TTL kimenet
kimenet
DVD-RW, USB 2.0, hálózati kapcsolat

Hálózati hozzáférés

Ethernet 10/100 RJ45, LAN/ADSL/Cable

PTZ kezelés

RS 485 kimenet
Előlapi gombok (29 db), USB egér, IR távirányító (30 gomb),
kontroller, hálózat

Felvételi módok
Tárhely
Video kimenet felbontás
Érzékelő bemenet / relé, TTL kimenet

Rendszerkezelés
Rendszerfrissítés
Hálózati funkciók
Egyéb funkciók
Műszaki adatok

USB 2.0 pendrive, hálózat
Rendszerautomatizálás (CMS szoftverrel)
NTP idő szerver támogatás
Távoli betekintés: CMS/IE böngésző/PDA/Mobiltelefon
Többnyelvű grafikus felhasználói felület
Automatikus e-mail küldési lehetőség
Méret: 430x86x270mm (19" rack), súly: 4kg
Tápellátás: 12V 5A adapterről, max. 40W
Működési hőmérséklet: 5-40C

SH sorozat:
SM/SH-1648
Típus
Csatornaszám és megjelenített képsebesség (PAL)
Operációs rendszer
Video bemenetek
Monitor
Video kimenetek
Továbbhurkolt
Spot
Hang bemenetek
Hang kimenetek
Tömörítési formátum
Felvételi sebesség (PAL)
Felvételi felbontás (PAL)

SM/SH-824
SM/SH-412
Önálló digitális video rögzítő

16 db, 400 fps

8 db, 200 fps

4 db, 100 fps

Tárhely
Video kimenet felbontás
Érzékelő bemenet / relé, TTL kimenet
Kimentés

Beágyazott Linux
16 BNC
8 BNC
4 BNC
1db BNC kompozit, 1db D-Sub VGA
Nincs
Nincs
1 db RCA vonali
1 db RCA vonali
Kép: szabványos MPEG4 (SM) / H.264 (SH), Hang: G.723
Max. 400 fps
Max. 200 fps
Max. 100 fps
704x576,704x288,352x288
Automata, folyamatos, kézi, esemény (mozgás és riasztás) /
ütemezés
Belső merevlemez, 2 db SATA, összesen 2 TB
VGA: SXGA (1280x1024), Kompozit: SDTV (720x576)
4 db bemenet / 1 db NO/NC relé kimenet
USB 2.0, hálózati kapcsolat

Hálózati hozzáférés

Ethernet 10/100 RJ45, LAN/ADSL/Cable

PTZ kezelés

RS 485 kimenet
Előlapi gombok (14 db), USB egér, IR távirányító (14 gomb),
kontroller, hálózat

Felvételi módok

Rendszerkezelés

USB 2.0 pendrive, hálózat

Rendszerfrissítés

Rendszer automatizálás (CMS szoftverrel)
NTP idő szerver támogatás
Távoli betekintés: CMS/IE böngésző/PDA/Mobiltelefon
Többnyelvű grafikus felhasználói felület
Automatikus e-mail küldési lehetőség
Méret: 340x58x300mm, súly: 3kg
Tápellátás: 12V 5A adapterről, max. 40W
Működési hőmérséklet: 5-40C

Hálózati funkciók
Egyéb funkciók
Műszaki adatok

MH-SH sorozat különbségek:
Tulajdonság

MH sorozat 1648 / 824 / 412

SH sorozat 1648 / 824 / 412

DVR-RW
Továbbhurkolás
Spot kimenet
Hang csatorna
Érzékelő bemenet
Kontaktus kimenet

Igen
Igen
Igen
4db / 2db / 1db
16db / 8db / 4db

Nem
Nem
Nem
1db / 1db / 1db
4db / 4db / 4db

1db NO/NC, 3db TTL

1db NO/NC

IR távirányító

30 gombos, ID támogatott

Előlapi gombok

29 db
2db az előlapon jobb és bal oldalon
19' rack méret

USB port
Méretek

14gombos, ID nem támogatott
14 db
2 db jobb oldalon elől
kompakt kivitel

A készülék bemutatása

Az MH típusok elő és hátlapja:
A hátlapon található, kamera és hang bemenetek száma függ a készülék típusától!

Sz.
1
2
3

LABEL
RECORD
USB

4

Number

5

ODD

6

Reverse Play / Fast Reverse RELAY

Lejátszás visszafelé, gyors visszatekerés (lejátszás módban)
Relé kimenet kezelés (élőkép módban).

7

Reverse Frame by Frame or TAB
STATUS

Képkockánkénti léptetés visszafelé (lejátszás módban).
Rendszer információk (élőkép módban).

8

PAUSE
LOCK

Pillanat megállítás (lejátszás módban).
Billentyűzár (élőkép módban).

9

Forward Frame by Frame or TAB
LOG

Képkockánkénti léptetés előre (lejátszás módban).
A rendszernapló megnyitása

10

Forward Play /
Fast Forward PLAY

Lejátszás indítása, gyors előretekerés (lejátszás módban)
Lejátszás indítása (lejátszás módban)

11

COPY

A tárolt adatok kimentése (állókép vagy video)

12

PTZ

Vezérelhető kamera kezelés (PTZ)

13

SEARCH

Keresés menük, a felvett adatok visszajátszása

14/15

Név

Tulajdonság
Típusjel
Minden csatorna felvétel indítása/leállítása (jelszót kér)
USB 2.0 periféria csatlakozás
Számbillentyűzet (kamera kiválasztás, adatok bevitele, jelszó
használat)
Optikai meghajtó CD-RW DVD-RW lemezekhez

UP/DOWN

Sebesség és hangerő fel+ / le-

16

ESC

Kilépés az aktuális menüpontból és egy szintet visszalép.

17

MENU

Belépés a menükbe.

18

RECORD LED

A zöld LED villogása mutatja a HDD használatát

19

NETWORK LED

A zöld LED világít, ha élő hálózati becsatlakozás van

20

ALARM LED

21

ERROR LED

22

POWER LED

23

SELECT

23

MOVE & DISPLAY

24

IR Sensor

A piros LED világít, ha riasztás vagy mozgás esemény van
A piros LED világít, ha ventilátor hiba vagy felvétel rögzítési hiba
van.
A piros LED mutatja, hogy a készülék tápfeszültség alatt van, de
nincs bekapcsolva.
A zöld LED mutatja a készülék bekapcsolt állapotát
A különböző képosztások közül választhatunk (1/4/9/16).
A készülék menürendszerében való navigálás középen az OK
gombbal.
Infravörös távirányító érzékelő ablak.

25

USB Port

USB 2.0 port, egér vagy kimentési eszközök csatlakoztatásához.

26

POWER

Készülék Be-/Kikapcsoló gomb (jelszót kér)

Sz.
1
2
3

Név
DC IN
NTSC/PAL
VGA/TV
RS485
DIO

4

Ethernet

5
6
7
8

VGA-OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
TV

9

SPOT

10
11

CAMERA IN
LOOP OUT

Leírás
Tápfeszültség csatlakozás, 12VDC, 3,5 A
Video jel szabvány választó kapcsoló
Megjelenítő eszköz választó kapcsoló
PTZ kamera vezérlés csatlakozó
Külső érzékelő és relé kimenet csatlakozó
Hálózati csatlakozó (ADSL, Cable Modem, Ethernet
10/100 Base-T)
VGA CRT Monitor vagy LCD Monitor csatlakozó
Audio bemenet csatlakozó
Audio kimenet csatlakozó
CCTV monitor kompozit kimenet (főképernyő)
CCTV monitor kompozit kimenet (léptetett, vagy
eseményvezérelt kimenet)
Video kamera bemenetek (4/8/16 db)
Video jel továbbhurkolt kimenetek (4/8/16 db)

Formátum
DA-2
Terminal
Block
RJ-45
D-SUB 15P
RCA
RCA
BNC
BNC
BNC
BNC

Az SH típusok elő és hátlapja:
A hátlapon található, kamera és hang bemenetek száma függ a készülék típusától!

No.

Name

Funkció

1

POWER

2

MOVE & DISPLAY

3

ESC

Készülék Be-/Kikapcsoló gomb (jelszót kér)
A készülék menürendszerében való navigálás középen az OK
gombbal a különböző képosztások közül választhatunk (1/4/9/16).
Kilépés az aktuális menüpontból és egy szintet visszalép.

4

MENU

Belépés a menükbe.

5

MODE

Léptetett, vagy osztott kép beállítása.

6

PLAY

Lejátszás előre

7

Frame by Frame

Léptetés képkockánként előre

8

PAUSE

Pillanat megállítás

9

Reverse Frame by Frame

Léptetés képkockánként visszafelé

10

Reverse Play

Lejátszás visszafelé

11

IR Sensor

Sensor for remote controller

12

POWER LED

A piros LED mutatja a készülék bekapcsolt állapotát

13

RECORD LED

A zöld LED villogása mutatja a HDD használatát

14

LABEL

Típusjel

15

USB

USB 2.0 port, egér vagy kimentési eszközök csatlakoztatásához.

Sz.
1
2
3

Név
DC IN
NTSC/PAL
VGA/TV
RS485
DIO

4

Ethernet

5
6
7
8
9

VGA-OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
TV
CAMERA IN

Tulajdonság
Tápfeszültség csatlakozás, 12VDC, 3,5 A
Video jel szabvány választó kapcsoló
Megjelenítő eszköz választó kapcsoló
PTZ kamera vezérlés csatlakozó
Külső érzékelő és relé kimenet csatlakozó
Hálózati csatlakozó (ADSL, Cable Modem, Ethernet 10/100
Base-T)
VGA CRT Monitor vagy LCD Monitor csatlakozó
Audio bemenet csatlakozó
Audio kimenet csatlakozó
CCTV monitor kompozit kimenet (főképernyő)
Video kamera bemenetek (4/8/16 db

Formátum
DA-2
Terminal
Block
RJ-45
D-SUB 15P
RCA
RCA
BNC
BNC

Kezelési lehetőségek:
A készülék menürendszerét három módon kezelheti:
1. A készülék előlapján lévő nyomógombokkal
2. Infravörös távirányítóval
3. USB portra csatlakoztatott egérrel
Figyelem! Ez a leírás az egérrel való működtetést mutatja be. Az egyéb módon való
kezelés ettől eltérhet!
※ Az egérrel való kezeléshez a következő információkra van szüksége:
Click a jobb egér gombbal

Élőkép módban a menü parancssor megjelenítése,
kimentésnél az idő szakasz megváltoztatása, almenüpontok megnyitása

Click a bal egér gombbal

Kiválasztás a menüben

Dupla click a bal egér gombbal

Kijelölés a menüben

Click és megfogás – húzás

Ablakok mozgatása

MH távirányító

SH távirányító

Merevlemez beépítés:
FIGYELEM! A merevlemez beépítése és üzembe helyezése a készülék helyes működését befolyásolhatja. Kérje szakember segítségét!
A digitális video rögzítők szabványos merevlemezes meghajtókon tárolják a felvételeket.
A felhasználható típusok paraméterei:
• SATA I, SATA II interfész
• 3,5” szabványos méret
• 80GB…1,5TB tárkapacitás
• 8, 16, 32, 64 MB cache
• 5400, 7200 RPM
A készüléken visszanézhető video felvételek mennyisége függ a tárhely kapacitásától valamint a felvételi beállításoktól.
A beépítés és üzembe helyezés lépései:
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van és a hálózati tápegység nincs csatlakoztatva.
2. Készülék fedelét biztosító csavarokat távolítsa el, majd vegye le azt.

MH típus

SH típus

3. A csavarok eltávolítása után vegye ki a HDD tartó keretet, és szerelje rá a merevlemezeket. Az SH típusnál használja a rezgéscsillapító gumi alátéteket!

MH típus

SH típus

4. Csatlakoztassa a merevlemez szabványos adat és tápfeszültség csatlakozóit.

5. Csavarozza vissza a merevlemez tartó keretet és a készülék fedelét.

MH típus

SH típus

6. A beszerelt merevlemez használatba vételéhez formáznia kell azt.
7. A csatlakoztassa a tápfeszültséghez a készüléket, majd a
POWER feliratú gombbal indítsa el.
8. Az indítási folyamat alatt a készülék öntesztet hajt végre, ha a funkciók rendben vannak, a DVR elindul és az alap képernyőt mutatja.
9. A képernyő bármely pontján kattintson az Egér jobb gombjával. A képen a következő menü lesz látható:

10. Válassza „Log-in” bejelentkezés menüpontot. A rendszerben lévő felhasználói
nevek közül a „Local admin” –t válassza!
-Local admin: 00000
-user1: 1111111
-user2: 2222222
-user3: 3333333
-user4: 4444444

11. A sikeres bejelentkezés után újra nyissa meg a menüt és válassza a „Setup”
beállítás menüpontot. Ezután a fölső beállítás fülek közül a „Storage” tárhely
részt válassza ki

12. A „New” új fül alatt található a rendszerbe installált merevlemez. Láthatjuk a
HDD modellt, sorozatszámát, típusát, méretét és az eszköz típusát. A merevlemez soron kattintva rendeljük hozzá a felvételhez a HDD-t.
FIGYELEM! A merevlemezek inicializálása a tároló méretétől függően hoszszabb időt vehet igénybe. A készülék az állapotkijelzőn látható 100% esetén is
dolgozik. Ez idő alatt ne kapcsolja ki és ne áramtalanítsa a készüléket!
13. A felvételre beállított merevlemez ezután a felvétel fül alatt lesz látható. Az állapot normál működés esetén „ACTIVE/HEALTH” kell legyen.

FIGYELEM! Ez a leírás az üzembe helyezett rendszer alapvető kezelését mutatja be. A szükséges
rendszerbeállítások módosításához kérje szakember segítségét, vagy tájékozódjon a teljes rendszer
leírását tartalmazó angol nyelvű leírásból.

Élőkép kezelés
A rendszer indítás után a csatornaszámának megfelelő képosztást mutatja. Lehetőség van a többi képosztás kiválasztására és az automatikus képléptetés elindítására.

Teljes képernyő
A kameraképek egyedi, teljes képernyős nézete. A távirányítón vagy a készülék előlapján található számgombokkal közvetlenül választhatunk. Az egér bal gombjával kattintson duplán a kameraképen a teljes képernyős
nézethez, majd újra, ha vissza akar térni az osztott képernyőhöz.

Négyes osztott nézet (Quad)
A 4 ch DVR maximális felbontása. A 8/16 ch készülékeknél a további három db négyes csoport is látható

Kilences osztott nézet
A 8 ch DVR maximális felbontása. A 16 ch készülékeknél a második kilences csoport is látható

1 2 3 4
5 6 7 8
9 101112
13141516

Tizenhatos osztott nézet
A 16 ch DVR maximális felbontása.

※ Auto Sequence – Automatikus léptetés
Az automatikus léptetés bekapcsolásával a kiválasztott 1/4/9 osztott nézet kameraképei folyamatosan léptetve követik egymást.
A {Menu} Æ {Miscellaneous / Egyebek} Æ {Display Mode / Megjelenítési módok}Æ{Sequence / Léptetés} menüpontban megadható a léptetések közötti várakozási idő (1…10mp).

Képernyő feliratok:
Nincs videojel csatlakoztatva vagy a kamerakép rejtett ezen a felhasználói szinten
Hang felvétel aktiválva
Hang felvétel aktiválva, de a kimenet le van némítva
CH1…16
2010/03/16 09:12:34

Recording Mode

No Signal

Csatorna név
Aktuális dátum / idő
Zöld

Folyamatos felvétel

Piros

Mozgás esemény felvétel

Kék

Riasztás bemenet felvétel

Videojel vesztés

Felvétel visszajátszás
A készülék merevlemezén tárolt adatok visszakereshetőek és lejátszhatóak. A tárolt
időszak mennyisége függ a HDD méretétől, a felvétel minőségétől, sebességétől,
valamint a felvétel típusától.
A visszakeresést az élőképes nézetről indíthatjuk el.

A keresés lehet naptár alapú (ajánlott), a legelső felvett adat / legutolsó felvet adatból
kiindulva vagy a legutoljára visszajátszott időponttól kiindulva.
A naptár alapú keresés lépései:

1. Válassza ki a hónapot (dupla kattintás az egér bal gombjával)
2. Válassza ki a napot
3. Válassza ki az órát
4. Válassza ki a percet
A táblázatban látható zöld/piros/kék sávok mutatják a felvételek típusát a kiválasztott
időintervallumban.
A kiválasztott időpontot a „Playback” visszajátszás gombbal indíthatja el.

További beállítások:
• Time index / Idő index: A készülék rendszeridejének megváltoztatásakor a
felvételeket tároló adatbázis új könyvtárba készíti a további felvételeket. Ezért
ha ebben a menüpontban van több, választható sor, akkor az idő változtatás
előtti felvételek ott keresendőek.
• Event / Esemény: Az elkészült felvételek közül kiszűrhetjük a mozgás, riasztás bemenet vagy a hang eseményekre készülteket.
• Multi Mode / Multi mód: A keresett felvétel megtalálását gyorsíthatjuk meg ,
ha a 16 képre osztott visszajátszás képernyőn egy vagy több kamera képét jelenítjük meg.
Multi kamera: Több kamera bemenet egyidejű visszajátszása, 4/9/16 képosztás szerint
Multi idő: A kiválasztott kamerakép 16 órányi felvétele látható egy képernyőn.
A 0-23 jelzett óra sávon kattintson duplán az egér bal gombjával annak az
órának a számgombján, amelyik az utolsó még megjelenített időszak legyen a
visszajátszáskor. Ez a funkció használható az elveszett vagy otthagyott tárgyak megtalálásánál.
Multi nap: A kiválasztott kamerakép 16 napnyi felvétele látható egy képernyőn. A naptárban kattintson duplán az egér bal gombjával annak a napnak a
számgombján, amelyik az utolsó még megjelenített időszak legyen a visszajátszáskor. A kiválasztott napokon az óra sávban megadott 1 órás időszaka
lesz látható a visszajátszáskor. Ez a funkció nagyobb időintervallumban való
gyors keresést tesz lehetővé egy kameraképen
Visszajátszás képernyő
A visszajátszás képernyőn a kameraképek kiválasztott időszaka látható. Az élőképhez hasonlóan választhatunk a képnézeti módok közül.

A visszajátszást a következő gombokkal irányíthatjuk
Ikon

Név
Lejátszás előre / gyors előre tekerés
Képkockánkénti léptetés előre

Tulajdonság
A gomb egyszeri megnyomásával a lejátszás elindul. Ismételt megnyomásakor a lejátszás sebessége nő (2x, 4x, 30x)
A lejátszás megállítása, majd a gomb megnyomásakor egy képkockát előrelép.

Pillanat megállítás

A lejátszás megállítása

Képkockánkénti léptetés vissza

A lejátszás megállítása, majd a gomb megnyomásakor egy képkockát visszalép.

Lejátszás vissza / gyors visszatekerés

A gomb egyszeri megnyomásával a lejátszás
visszafelé elindul. Ismételt megnyomásakor a lejátszás sebessége nő (2x, 4x, 30x)

Kilépés

Kilépés a visszajátszás módból
A megnyitott felvétel időintervallum kijelzője. A
zöld sáv mutatja a videofelvételt, a szürke sávban
nincs felvett adat.

Intelligens keresés
A visszajátszás közben lehetőségünk van egy kiválasztott kamera video felvételének
utólagos mozgás elemzéséhez. Ez folyamatos felvétel esetén hasznos lehet a viszszanézés idejének lerövidítéséhez.
A képernyőn az egér jobb gombjával kattintva beléphetünk a visszajátszás menü ablakba. Itt válasszuk a „Smart Search” intelligens keresés funkciót.

Jelöljünk ki egy kamera sorszámot az utólagos mozgás elemzés lefuttatásához.

A folyamat befejezése után a rendszer csak azt az időszakot mutatja, amikor mozgás
esemény történt a kiválasztott kamerakép kijelölt időintervallumában.

Felvétel kimentés
A készüléken tárolt video felvételek külső adathordozóra kimenthetőek a hosszú idejű letároláshoz, vagy a felvételek továbbadásához.
A kimentés menüpontot a visszajátszásból vagy az élőképes nézet menüjéből választhatjuk ki.

1. Válassza ki a kimentés eszközét. Az MH sorozatú készüléknél a beépített optikai meghajtó is választható. Az USB portra csatlakoztatott pendrive-ot vagy
külső merevlemezt első alkalommal a tároló merevlemezhez hasonlóan meg
kell formázni a főmenü tárhely menüpontjában, de nem felvételre, hanem kimentésre kell beállítani. FIGYELEM! Ez esetben minden adat törlődik a kimentésre szánt eszközről!
2. A készülék beolvassa a kimentésre beállított média adatait (szabad terület, teljes kapacitás)
3. Az idő sorban megadhatjuk a kimenteni kívánt időszakot (Kezdés ~ Befejezés)
4. Jelölje ki a kimenteni kívánt kamerák sorszámait.
5. A kijelölés után a Fájlméret menüpontban látható a kimentésre szánt adat mérete. Ha van elegendő szabad tárterület, akkor indítsa el a kimentést.
6. A kimentés folyamatának végén vegye ki a CD/DVD lemezt vagy az USB
pendrive-ot.
7. A kimentett anyag Windows operációs rendszeren a Quick viewer program
segítségével visszajátszható. További fájlkonvertáláshoz (MPEG) kérje szakember segítségét.

Távoli betekintés
A DVR-ek távelérésének célja, hogy a felszerelt kamerarendszer élő és viszszajátszott képeihez akkor is hozzáférjünk, amikor a rendszertől távol vagyunk. Ez
történhet a területen belüli belső (LAN) hálózatról, vagy az Interneten keresztül. Amíg
a LAN hálózat szimmetrikus 10/100 Mbit/s sávszélessége bőven elegendő az adatok
jó minőségű átvitelére, addig az internet eléréseknél korlátozó tényező lehet a szolgáltató által nyújtott feltöltési sebesség. Ilyen esetben a kamerák képei gyengébb
minőségben és /vagy lassabb képfrissítéssel érkeznek meg a megfigyelési pontra.
Azonban szem előtt kell tartani, hogy a távoli betekintés mindig csak egy kontroll lehetőség, a készülék a helyszínen mindig a beállított képminőséggel és képsebességgel tárolja el a kamerák képeit.
A digitális video rögzítőnket csatlakoztathatjuk Ethernet TCP/IP hálózathoz,
így lehetőség van a kamerák élő és eltárolt képeinek visszajátszására, kimentésére
valamint a készülék beállításának módosítására is.
A DVR hátlapján található RJ45 hálózati csatlakozón keresztül csatlakoztassuk a
helyi hálózathoz, vagy ADSL/CABLE modemhez. A hálózati beállításokat a felhasználói bejelentkezés után a „Setup” beállítások menü „Network” hálózat pontjában végezhetjük el.
FIGYELEM! A hálózati rész konfigurálásához kérje szakember segítségét!

FIGYELEM! A DVR hálózati beállításaihoz ne használjuk a DHCP funkciót, mert a
változó IP cím miatt nem lesz garantálható a távoli kapcsolat!
A távoli kapcsolódáshoz két lehetőség van Microsoft Windows operációs rendszerből.
1. Internet Explorer böngészőből ActiveX felületen keresztül (PC Viewer)
2. Telepített felhasználói kezelő szoftverrel (CMS)
A kamerák élő képének megfigyelését egyszerű mobiltelefonos internet böngésző
segítségével is elvégezhetjük. (Mobile Viewer). FONTOS! A kamera képek átviteléhez szélessávú internet kapcsolatra van szükség, 3G,HSDPA, vagy WiFi. Ezen
szolgáltatások költségéről a mobiltelefon előfizetésből tájékozódhat.

Csatlakozás Internet Explorer segítségével
Az Internet Explorer böngészőn keresztüli mód funkciói:
• Csatlakozás 1 DVR készülékhez
• Élőkép figyelése egyedi vagy osztott képnézetben, maximális osztás a készülék kameraszámával megegyezik. (Live Monitor)
• Tárolt felvételek visszajátszása naptár alapú kereséssel (Search & Playback)
• DVR beállításainak módosítása (DVR Setup)
• DVR információk lekérdezése: tárhely adatok, szoftver verzió, stb. (DVR
Setting)
A számítógép operációs rendszere telepítve tartalmazza az IE böngészőt. A címsorba beírjuk a kapcsolódási címet a következő példák egyike szerint:
•
•
•
•
•
•

LAN hálózaton belüli csatlakozásnál, 80-as TCP porton:
192.168.1.100
LAN Hálózaton belüli csatlakozásnál, 1234-es TCP porton:
http://192.168.1.100:1234
Interneten keresztül fix IP cím esetén, 80-as TCP-porton:
84.126.34.96
Interneten keresztül fix IP cím esetén, 1234-es TCP-porton:
http://84.126.34.96:1234
Interneten keresztül DDNS HOST név alapján, 80-as TCP-porton:
kamerarendszer.cctvuser.com
Interneten keresztül DDNS HOST név alapján, 1234-as TCP-porton:
http://kamerarendszer.cctvuser.com:1234

FONTOS! Az Internet Explorer böngésző biztonsági beállításai miatt a megjelenítéshez szükséges grafikus felület és az ActiveX beépülő modult kézzel kell telepíteni.
Ezt egy felugró ablakban ajánlja fel a böngésző. Ha ez a lehetőség nem jelenik meg
akkor a böngésző beállításait módosítani kell:
Eszközök>Internet beállítások>Biztonság> Internet és Helyi intranet Egyéni szint.
Az itt található ActiveX –szel kapcsolatos bejegyzések közül a „Letiltva” értékkel szereplőket át kell állítani „Kérdés” vagy „Engedélyezés” értékekre.
Ez után újra kell kapcsolódni a rögzítőhöz, és a felugró ActiveX modulokat telepíteni
kell.

Ha sikerül összekapcsolódni a rögzítővel, akkor az ablakban a következő kép jelenik
meg:

Számítógépes csatlakozásnál válassza ki a PC Web Viewer-t.
Mobile Web Viewer-t akkor válassza, ha mobiltelefon készülékkel csatlakozik. Ez
esetben a felhasználói név és jelszó megadása után egy-egy kamera élőképét nézhetjük. A kamera száma és a frissítési sebesség megadható.

A PC Web Viewer használatához ki kell tölteni a bejelentkezési adatokat:

Az IP cím és a Port száma már ki
lesz töltve, a Felhasználói név és a
jelszó adatokat a rendszerben lévő
felhasználói adatokkal töltse ki.
Végül kattintson az OK gombra.

A sikeres bejelentkezés után a kamerák képei megjelennek.

jelenik meg.
Induláskor az élőképes nézet
A rögzítő készülék kameraszámának megfelelően tudunk a különböző képnézeti módok közül választani.
a
gombbal a képek egymás utáni léptetését indíthatjuk el. A kamerák képére kattintva teljes képernyőre váltanak

A
visszakeresés gombra kattintva egy új képernyő jelenik meg, ahol
a naptár alapú visszakeresést használhatjuk

Adja meg a jobb alsó naptárban a keresett hónapot, napot majd a második ablakban
a keresett idpontot.
A

gomb megnyomásával a visszajátszás a keresett időpontra lép.

Másik keresési mód, ha a fölső gombsorban megnyomja a
gördülő menüben kiválasztja a Search pontot.

gombot és a le-

A megjelenő ablakban válassza ki a hónap/nap adatot, majd a jobb oldali sávokon az
óra/perc értéket.

A kiválasztott időszak visszajátszását a Playback gombbal tudja elindítani
A kezelő gombsoron a funkciógombokat értelemszerűen használhatja a visszajátszás kezeléséhez.

Az élőképre visszatéréshez nyomja meg a

gombot.

Csatlakozás a telepített Windows- os szoftverrel
A készülékhez tartozó iMDVRS-CMS szoftver segítségével lehetőség van:
• Csatlakozás több DVR webszerveréhez egy időben
• Ügyfél lista mentése
• Kamerák élőképeinek figyelése max. 64 kamerás osztott képen
• Második monitor használata a kiterjesztett asztalon.
• Keret nélküli teljes képernyős üzemmód
• Tárolt felvételek visszajátszása és kimentése a helyi merevlemezre
• Felvételek keresése Intelligens keresés (Smart search) módban
• Nagyítás az élőképen
• Kameraképek mozgatás a „drag & drop” módszerrel
• DVR beállításainak módosítása
• Kimentett felvételek visszajátszása bármilyen adathordozóról, többkamerás
osztott nézetben is.
A telepített szoftver a további programokat is tartalmazza:
• Calculator (Merevlemez tárhely kalkulátor)
• CMS (Központi felügyeleti program)
• DVR Setup Manager (Készülék beállítás kezelése)
• Network upgrade (Készülékszoftver (firmware) frissítő távoli kliens program)
• Transcoder (Kimentett felvételek konvertálása MPEG1 (mpg) fájlformátumra)
A telepítés után a programot az asztalon elhelyezett CMS ikonnal
menü>Programok listából kiválasztva indíthatjuk el.

vagy a Start

A telepített CMS program az indítás után bejelentkezést igényel. (Alapértelmezett
felhasználói név: Administrator, Jelszó: 1111111)

Az iMDVRS-CMS szoftver kezelőfelülete:

Használati mód kiválasztó gombok
Gomb
Funkció
Élőkép kezelés
Felvétel visszajátszás és kimentés
Kimentett felvételek visszajátszás helyi adattárolóról

Szoftver kezelő gombok
Gomb Funkció
Verzió információ
Ablak lerakás a tálcára
Teljes képernyős nézet (4:3)
Kilépés a programból

Funkció gombok
Gomb

Funkció
Szoftver alkalmazás beállítások
Címtár, kapcsolódás távoli DVR-ekhez
Pillanatkép mentése
Nyomtatás
Kamera megjelenítés tulajdonságok módosítása
Mozgókép mentése az élőképről
Program felhasználók kezelése
1 kameraképes nézet

Osztott kameraképes nézet
Maximális osztott kameraképes nézet (jobb gombbal választható)
Képléptetés mód
Előre beállított és elmentett képnézeti módok kiválasztása
Előre beállított és elmentett képnézeti módok aktiválása
Keret ki-bekapcsolása
Dátum és idő kijelzés.
Adatforgalom indikátor (csak vezetékes hálózaton mutat
adatforgalmat!)

Új DVR hozzáadása a címtárhoz

Kattintson a
gombra a címtár megnyitásához.
Az „Add” hozzáad gombot megnyomva megjelenik a kitöltendő adatlap.

Alias name: Megnevezés (szabadon választható)
Description: Leírás (szabadon választható, nem kötelező megadni)
Connect Address: A DVR-ben beállított IP cím vagy Hostnév
Port: A DVR-ben beállított kommunikációs port (alapesetben 2000)
Camera Count: 4, 8 vagy 16 csatornás DVR
User name: A DVR-ben beállított érvénye felhasználói név (LocalAdmin nem lehet!)
Password: A felhasználói névhez tartozó jelszó
Confirm: az előző jelszó megerősítése
Ha minden adatot kitöltött, akkor kattintson az OK majd a Close gombra!

Ezután a főképernyőn a jobb oldali szerver listában megjelennek a hozzáadott DVRek.
A kamerák élőképeinek figyeléséhez az egérmutatóval fogja meg a DVR nevét, és
húzza az osztott képernyőre, majd engedje el az egér gombját. Ha sikeres a becsatlakozás, a kameraképek megjelennek a képen.
FIGYELEM, a kameraképek frissítési sebessége nagyban függ a távoli DVR-nél elérhető internet sávszélesség feltöltési sebességével!

A képernyőn több DVR-t is megjeleníthet egy időben maximum 64 osztásos módban.
A DVR elnevezésén jobb egérgombbal kattintva indítsa el a „DVR Setup Manager”-t,
melynek segítségével hozzáférhet a készülék teljes beállításához.

Felvételek visszakeresése

Az ablak tetején található gombok közül kattintson a

keresésre.

A megjelenő üres felületre ugyanúgy húzza rá a kiválasztott DVR megnevezését az
egérrel, mint az élőképes módban.
A megjelenő naptárban láthatja a DVR-en tárolt időszakot, a felvételek meglétét színes csíkok jelzik a kiválasztott időszakban.

Ha kiválasztotta a keresett időszakot (Év>Hónap>Nap>óra), akkor kattintson az
egérrel a

visszajátszás gombra.

Ezután perc szinten választhat megadott időszakból

A képernyő alján láthatóak a kamerák indexképei a kiválasztott időszakban. A CH
oszlopban kijelölt sorszámú kamera képe nagyítva megjelenik a baloldalon.
Ha nem szeretnénk az összes kamerát egyszerre visszanézni (alacsony sávszélességnél javasolt!), akkor a CH oszlopban csak azokat jelöljük meg piros négyzettel,
amelyeket látni szeretnének a visszajátszáskor.
A keresőablak fölső részén lévő fülek segítségével a felvett események alapján szűrhetjük a visszanézendő anyagokat (mind, mozgás, érzékelő, hang)
A „File List” fület kiválasztva a DVR merevlemezén tárolt fájl könyvtárakat láthatjuk.
Itt órás lebontásban szerepelnek a felvételek.
Ha minden szükséges keresési opciót kiválasztottunk, akkor a
megnyomásával betölthetjük a felvételeket.
Ha vissza szeretne térni az előző képernyőre, akkor válassza a
gombot.

gomb
törlés

Visszajátszás közbeni funkciók
A visszajátszást a kör alakú kezelőgombbal irányíthatjuk.

Lejátszás indítása

Gyors előre tekerés

Pillanat megállítás, egy képkockát előre

Lejátszás visszafelé

Gyors visszatekerés

Pillanat megállítás, egy képkockát vissza

Egy kamerakép figyelésénél a lejátszás sebességét a
hetjük vagy csökkenthetjük.

gombbal növel-

Ha vissza szeretnénk térni a naptár alapú keresés ablakhoz, akkor nyomjuk meg a
bezár gombot.

Kimentés
A DVR merevlemezén tárolt adatokat nem csak visszanézhetjük távolról, hanem ki is
menthetjük egy helyi adathordozóra.
A visszajátszás ablak első képernyőjén válassza ki a kimenteni kívánt hónap/nap/óra
időpontot majd nyomja meg a
letöltés gombot. Itt most ugyanúgy megadhatja a perc adatot, mint a visszakeresésnél.
A felugró ablakban ellenőrizheti a kimentés kezdési és befejezési időpontját, kiválaszthatja a kimenteni kívánt kamerákat.
A kimentési útvonalként a program alapértelmezett menési könyvtárát ajánlja fel, ezt
szabadon módosíthatja.

Ha mindent rendben talált akkor indítsa el a kimentést a
gombbal. A kimentés folyamatát az ablak alján futó csík jelzi, ha elkészült, újabb felvételeket menthet ki.

Kimentett felvételek visszajátszása adathordozóról
Az ablak tetején található gombok közül kattintson a
zőre.

kimentett felvétel né-

A kimentett felvételeket tartalmazó merevlemezt, CD/DVD lemezt, USB memóriát az
alsó ablakban tallózhatja ki.

A kiválasztott mappára kattintva a felvételek azonnal visszajátszásra kerülnek.
Ilyen visszajátszási módnál lehetőség van a főkészülékhez hasonlóan az „Intelligens
keresés” mód használatára.
A folyamatos felvételt tartalmazó adatot utólagos mozgásérzékelésnek vethetjük alá

a

gomb megnyomásával.

Ha a készüléken, helyben mentettünk ki anyagot valamilyen adathordozóra,
akkor azon találunk egy „Quick Viewer” gyors felvétel visszajátszó programot. Ezzel
lehetőség van a kimentett kameraképek közül egyet-egyet teljes képernyős nézetben
visszajátszani, ha másik kameraképet szeretnénk nézi, akkor azt újra ki kell választani a kimentett fájlok közül.

Az élőképen a visszajátszásban és a kimentett felvételek lejátszásakor egyaránt lehetőség van a kamerakép digitális nagyítására. Az egyedi nézetben lévő kameraképen jobb egér gombbal kattintva megjelenik a nagyítás mértékét kiválasztó menü.

A kép jobb alsó sarkában láthatjuk és mozgathatjuk a nagyított területet. A normál
méretű kép megjelenítéséhez válasszuk ki a 100% méretet.

FIGYELEM!
A készülékkel és a szoftverekkel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a telepítő
szakemberhez!

Jegyzet:

