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 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. 
 A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el figyelmesen a használati 

útmutatót. 
 Kérjük, hogy a használati útmutatót könnyen hozzáférhető helyen tárolja. 
 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 

 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. 

 Nem vállalunk felelőséget 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 
 

 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. 

 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. 

 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.  

 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. 

 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 
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távolítsa el a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Kérje a DVR 
forgalmazójának segítségét. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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.  

 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.  
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 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. 

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

 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.  

 

Figyelem! 
 

 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 (0,00°C – 104°F) közötti hőmérsékleten és 90 % alatti 
páratartalomnál használja. A készülék működtetéséhez szükséges 
áramforrás: 100V-240V AC 50/60Hz. 
 
 

Üzemzavar megelőzése 
 

 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. 

 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. 

 Ha a digitális videórögzítő belsejében pára csapódik ki, a párakicsapódás 
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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. 
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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 Megjegyzés 
DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ 1 db  

Kliens szoftver CD 1  

Távvezérlő 1  

Audióbemenet kábelcsatlakozója 1  

Elem (AAA méret) 2  

Tápkábel 1  

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 1  
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VEZÉRLŐK 
 

Előlap 
 

POWER 1 2 3 4 5 6 7 8 0/109 11 12 13 14 15 16

USB1

REC STOP PLAY BACKUP

LOCK

SCHEDULE DISPLAY

ENTER CANCEL

LOGPAN/TILT

TIME SEARCH

MENU

POWER REC SCHEDULE LOCK NETWORK

ALARM SEARCH

 
 
 
 

Gombok 
 

POWER 
(BEKAPCSOLÁS) 

gomb 

 Ezt a gombot használja a készülék bekapcsolásához; a kikapcsoláshoz 

nyomja meg újra a gombot. A be- és kikapcsolt állapotnak megfelelően 

kigyullad vagy kialszik a piros színű POWER LED (BEKAPCSOLÁS 

LED).  

Numerikus 
gombok (1–16) 

 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. 

Mode Indicator 
(Üzemmód-jelző) 

 Öt LED jelzi a digitális videórögzítő állapotát. Ezek balról a következők: 

Power (piros), Felvétel (piros), Programozott rögzítés (zöld), Billentyűzár 

(zöld) és Hálózat (zöld). 

Funkciógombok 
Beépített CD-RW vagy DVD-RW 

Üzemmód-jelző 

Visszajátszás – rögzítés Távirányító 

vevője 

Bekapcsológ. 
Lezárás 

Bizt. másolat Numerikus gombok 

Menü 
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Playback / 

Record Control 
(Visszajátszás / 

Rögzítés 
vezérlője) 

 A rögzítés vagy a visszajátszás elindítására és leállítására szolgál. 

Remote control 
signal receiver 

(Távirányító 
szeme / vevője) 

 A „szem”-et ne takarja el, mivel a távirányítónak rá kell látnia erre.  

 [DISPLAY / KÉPERNYŐ] Ezzel a gombbal jeleníthetők meg a kamerák 

osztott képernyős üzemmódban, illetve használható a léptetés funkció. 

Screen Control 
Buttons 

(Képernyő 
beállítására 

szolgáló gombok) 

 [P/T/Z/FOCUS]: ezzel a gombbal irányítható a pásztázó-zoom kamera 

mozgása az RS-485 csatlakozón keresztül. 

 [SCHEDULE/IDŐZÍTÉS]: Ezt a gombot nyomja meg az előre 

programozott rögzítés beállításához. Az időzítés be- és kikapcsolt 

állapotának megfelelően kigyullad vagy kialszik a zöld színű SCHEDULE 

LED (IDŐZÍTÉS LED) 

 [TIME SEARCH / KERESÉS IDŐ ALAPJÁN]: A gomb megnyomására 

megjelenik a keresés a felvétel idejének alapján menü. * A megadott érték 

a következő gombbal csökkenthető: [–]. 

 [Alarm Search/ EXT. SEARCH (Riasztás alapján történő keresés / 

KÜLSŐ KERESÉS]: A gomb megnyomására keresés végezhető a külső 

merevlemezen. 

 * A megadott érték a következő gombbal növelhető: [+]. 

Function Buttons 
(Funkciógombok) 

 [REC / RÖGZ.] : ezzel a gombbal indítható el a rögzítés. 

 [ENTER]: ezzel a gombbal menthetők el a menükben végzett beállítások. 

 [CANCEL / MÉGSE]: ezzel a gombbal mentés nélkül léphet ki a menüből. 

 [ ]: a menükben a kurzor mozgatására használhatja őket. Zoom 

(nagyítás) üzemmódban a nagyítandó terület mozgatására használhatja 

ezeket a gombokat. 

MENU (MENÜ) 
gomb 

 [MENU]: Ezzel a gombbal jeleníthető meg a főmenü. 
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 [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. 

Backup 
(Biztonsági 

mentés) gomb 
 [EXT. SEARCH / KÜLSŐ KERESÉS]: A gomb megnyomására keresés 

végezhető a külső merevlemezen. 

LOCK (LEZÁRÁS) 
gomb 

 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.  
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HÁTLAPI CSATLAKOZÓK 

 
 
 

 
 
 
 

2 3 4

5 

1 
14 

6 7 8 9 1 11 1 1 15 

 
1) Kamerabemenet: BNC bemeneti csatlakozók, 
2) Kompozit monitorkimenet: sztenderd BNC videókimenet-csatlakozó. 
3) S-VHS kimenet: A luminancia (fény-) és színjelek (Y/C) elkülönítésére 

szolgáló S-VHS csatlakozó. 
4) Spot kimenet 
5) Kamerakimenet: BNC kimeneti (looping) csatlakozók, 
6) 75 Ohmos lezáró impedancia 
7) Audióbemenet (1–4/8) / Kimeneti (1) csatlakozók: RCA 
8) RIASZTÁS BE-/KIMENET: Riasztási bemenetek (1–4/8) és riasztási 

relékimenetek (2). 
9) VGA kimeneti csatlakozó 

10) RS-485 csatlakozó: PTZ (pásztázó-zoom) kamera csatlakoztatásához.  
11) USB 2.0 csatlakozó: USB-kompatíbilis eszközök csatlakoztatásához. 
12) RJ-45 Ethernet-csatlakozó: Távoli PC-nek Ethernet hálózaton keresztül való 

csatlakoztatásához.  
13) RS-232C [D-SUB, 9PIN]: Külső modem csatlakoztatásához.  
14) Hálózati (váltóáramú) tápkábel-csatlakozóaljzat: 110V vagy 230V 

(választható) 
15) Hűtőventilátor 
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 Távirányító 
 

 

 

DVR-azonosító 

Funkció 

Bekapcsolás 

Zoom 

Keresés idő alapján 

Külső keresés 

Spot kimenet 

Információ 
Képernyő 

Enter 

Biztonsági másolat 

Pásztázás/le-föl mozg. 

Mégse / Képernyőn látható 

információk ki 

Menü 

Eseménynapló 

Irányok/Kurzor 

Csökkentés Növelés 

Visszajátszás

Időzített rögz. Be/Ki 

Rögzítés indítása 

Számok/Betűk 
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ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS 

Kamera, monitor, mikrofon, riasztásérzékelő és tápkábel 
 

<Példa: 8 csatornás DVR> 

Hálózati kapcsolat számítógépes rendszerigénye 

(a) 500MHz CPU 
(b) 128MB RAM 
(c) 4MB-os videókártya 
(d) Windows 98SE, 2000, ME 
(e) Kihasználatlan 10/100-BaseT Ethernet Csatlakozó 
(f) RJ-45 Hálózati kábel 
(g) CAT-5 UTP LAN kábel (Számítógép közvetlen csatlakoztatását 

 szolgáló csavart érpáros kábel) 
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.  

Szenzor 

Max. 8 szenzor 

Max. 8 mikrofon 
PTZ-kamera 

USB-s biztonsági 

másolat-eszköz 

 

Külső típus 

 
Tápkábel 

Max. 8 kamera 
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ÉLŐKÉP MEGJELENÍTÉSE 
 

Képernyő áttekintése 
 

 

  Rögzítési üzemmód 

Eseményjelző Kamera száma 

és neve 

Állapot 

1.  

1) Azt jelzi, hogy az Alarm In (Riasztás be) terminál jelet kapott egy 
riasztásérzékelőtől. A jelzés eltüntetéséhez nyomja meg a [CANCEL / 
MÉGSE] gombot.  

2) Mozgásérzékelés kijelzése. A jelzés eltüntetéséhez nyomja meg a 
[CANCEL] gombot.  

3) Videójel-kimaradás jelzése rögzítés közben. A jelzés eltüntetéséhez 
nyomja meg a [CANCEL] gombot. 

2.  

1) Beépített CD R/W csatlakozását mutató jelzés. A jelzés kék színre vált 
biztonsági mentés készítése alatt.  

2) Azt mutatja, hogy USB-eszköz csatlakozik az előlaphoz. A jelzés kék 
színre vált biztonsági mentés készítése alatt.  

3) Azt mutatja, hogy USB-eszköz csatlakozik a hátlaphoz. A jelzés kék 
színre vált biztonsági mentés készítése alatt.  

4) Lejátszás közben kék színnel jelzi a kijelölt időtartamra vonatkozóan 
Hangadat tárolását.  

5) A hálózatra csatlakozó kliensek számát mutatja.(MAX:10)  
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3.  : Hónap, év, időpont és dátum kijelzése. 

4. : A merevlemezen rendelkezésre álló tárolókapacitást, 

illetve a még rendelkezésre álló tárolókapacitás órában és percben becsült 
értékét mutatja.  
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

 
A főmenü áttekintése  

 
A DVR bekapcsolását követő kb. 30 másodpercig tartó inicializálás után megjelenik a Live 
Viewing (Élőkép megtekintése) képernyő. A Főmenübe a [MENU] gomb megnyomásával 
léphet be. Ekkor feljön az adminisztrátori jelszót kérő panel. A numerikus gombok 
segítségével adja meg a jelszót. Az alapértelmezett jelszó „000000”. A helyes jelszó 
megadása után a főmenü ablaka (ld. az illusztrációt) nyílik fel. 

 
<Megjegyzés> A gyári alapbeállítás szerinti jelszó: [000000]. A DVR üzembe helyezése 
során ajánlott a jelszó megváltoztatása. Lásd „A rendszer beállítása”. 

1. Az iránygombok segítségével [  ] lépjen a kívánt menüpontra. Az aktuálisan 
 kiválasztott menüpont színes kiemeléssel látható.  
2. Az [ENTER] gomb lenyomásával léphet be a menüpontba, és jelenítheti meg 
 annak almenüjét. A balra/jobbra gombok [ ]segítségével jelölheti ki a TAP menü 
 elemeit. Az éppen kijelölt elem narancsszínű kiemeléssel látszik.  
      
 

     Kijelölve   Nincs kijelölve 
 * A tap-menük között való navigáció során a beállított értékek automatikusan 
mentésre kerülnek. 
3. A [CANCEL (Mégse)] gomb megnyomásával hagyhatja el a menüt a módosítások 

mentése nélkül.  
  Az [ENTER] gomb megnyomásával kilép a menüből, elmentve a módosításokat. 
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A képernyő beállításai 
  

1. KÉPERNYŐ-BEÁLLITÁSOK  

    

1) Az iránygombok [       ] segítségével válassza ki a „DISPLAY (KÉPERNYŐ)” menü-
pontot. Ezt követően nyomja meg az [ENTER] gombot a „DISPLAY SETUP (Képernyő 
beállítása)” menü megjelenítéséhez. 

2) A balra/jobbra gombok [ ]segítségével jelölheti ki a TAP menü elemeit. 
( ). A kiválasztott elem narancsszínű kiemeléssel látszik. 

3) A Lefelé [ ] gombbal választhat az almenüből.  
4) A [–, +] gombokkal módosíthatja az értéket.   

 

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 

STATUS BAR 

(ÁLLAPOTSOR)  

 Megválaszthatja, megjelenjen-e az elsődleges monitoron az alsó állapotsor 

alatt („Show/Mutat” illetve „Hide/Elrejt”). 

 

CAMERA 

(KAMERA) 

 Annak beállítása, látszódjon-e a képernyőn a kamera száma és neve.  

BORDER LINE 

(ELVÁLASZTÓ 

VONAL) 

 A kamerák közötti elválasztó vonalat bekapcsoló opció.  

 WHITE (FEHÉR)  GRAY(SZÜRKE)  DARK GRAY (SÖTÉTSZÜRKE) 

  BLACK(FEKETE) 

BACKGROUND 

(HÁTTÉR) 

  A NO VIDEO (NINCS KÉP) állapotban látszó háttérszín kiválasztása. 

 GRAY (SZÜRKE)  DARK GRAY (SÖTÉTSZÜRKE)   BLACK 

 (FEKETE)  BLUE (KÉK)  WHITE (FEHÉR) 

DISPLAY DEVICE 

(MEGJELENITŐ 

ESZKÖZ) 

 Annak beállítására szolgál, hol jelenjenek meg a képernyőre írt információk 

az elsődleges monitoron.  

– CCTV-monitor: videójel-kimenet kompozit és VGA csatlakozón. 

– PC-monitor – videójel kimenet csak VGA csatlakozón. 
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5) A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] 
gombot.  

6) Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL] 
gombot.  

 
2. LÉPTETÉS BEÁLLITÁSA (Automatikus léptető) 

    
 

EGYSÉG 
ALAPÉRTEL-

MEZÉS 
BEÁLLÍTÁS 

SEQ. INTERVAL 

(LÉPTETÉS 

INTERVALLUMA) 

5 mp  Normál, illetve osztott képernyős üzemmódban a 

léptetések között eltöltött időtartamot állítja be. Az 

időtartam beállításához használja a [–, +] gombot : [1 30 

másodperc] 

SEQ. MODE 

(LÉPTETÉSI 

ÜZEMMÓD) 

Nincs  A kameraváltás kívánt léptetési sorrendjének beállítása. 

FULL SCREEN 

(TELJES 

KÉPERNYŐ) 

ALL (MIND)  Az automatikus léptetés sorrendjébe felvett, illetve 

kihagyott kamerák kiválasztása.  

1) Teljes képernyős megjelenítés  
Automatikus léptetés üzemmódban elindítja a léptetési szekvenciát. Bármelyik 
kamera kirakható teljes képernyős üzemmódba a kívánt kamera számának 
megfelelő gomb lenyomásával. 

2) Osztott képernyős megjelenítés és léptetés  
Az osztott képernyős üzemmódhoz nyomja meg a [DISPLAY] gombot. Megadható a 
léptetés módja és az egy kamerán eltöltött időtartam. Ha a léptetési üzemmódot nem 
állította be, a képernyő négy képernyős üzemmódba lép léptetési üzemmód helyett.  
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Kamerabeállítások 
 

1. Az iránygombokkal [ ] válassza ki a „KAMERA” menüpontot. Ezt követően az 
[ENTER] gomb megnyomásával léphet a „KAMERA” beállításaira. 

2. Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát a balra/jobbra gombokkal [ ] illetve a 
kamerának megfelelő numerikus gombbal.  

3. A lefelé [ ] gombbal lépjen a megfelelő menüponthoz, majd a balra/jobbra gombbal 
[ ] válassza ki a kívánt elemet. 

4. A [–, +] gombbal változtathatja meg az értéket.  

   
 

EGYSÉG 
ALAPÉRTEL-

MEZÉS 
BEÁLLÍTÁS 

 

COVERT 

(REJTETT 

ÜZEMMÓD) 

NO (NEM)  A rejtett üzemmód (Covert) „IGEN” beállítása mellett 

az adott kamera nem látszik az élőképet mutató 

képernyőkön, a visszajátszások közben, illetve a 

hálózaton, de eközben zavartalanul folytatja a 

rögzítést. A rejtett kamerák megjelenítéséhez a 

„Covert” opciót kapcsolja „NO/NEM” állapotba.  

BRIGHTNESS 

(FÉNYERŐ) 

50%  Az egyes kamerák fényerejét a [–,+] gombokkal 

állíthatja be.  

KONTRASZT 
50%  Az egyes kamerák kontrasztját a [–,+] gombokkal 

állíthatja be. 
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COLOR (SZÍN) 
50%  Az egyes kamerák színerősségét a [–,+] gombokkal 

állíthatja be. 

CAMERA TITLE 

(KAMERA NEVE) 

Nincs  A kamerák egyedi azonosításához tizenkét jegyű 

szám- és betűkombinációt adhat meg. Használja a 

megfelelő numerikus gombokat a kamera 

elnevezéséhez. Maximum 12 karakter adható meg. 

Lásd az alábbi táblázatot. 

PTZ MODEL 

(PTZ-TÍPUS) 

Nincs  A vezérelni kívánt PTZ-kamera típusának 

kiválasztása. 

* Baud: állandó 9600. 

PTZ ID (PTZ-

AZONOSÍTÓ) 

Kamera száma  Válassza ki a megfelelő csatornát a PTZ-

kamerához. A kamera azonosítója (Camera ID) a 

kamera címét jelenti.  

 
5. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] 

gombot.  
6. Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL] 

gombot. 
 

Szám 
1. 

megnyomás 
2. 

megnyomás 
3. 

megnyomás
Szám 1. 2. 3. 

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 SZÓKÖZ 

    <A betűk beírásához használt numerikus gombok> 
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Mozgás rögzítése 

1. Az iránygombokkal [  ] válassza ki a „MOTION / MOZGÁS” menüt. Ezt követően 
az [ENTER] gomb megnyomásával léphet a „MOTION” (Mozgás) beállításaira. 

2. Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát a balra/jobbra gombokkal [ ] illetve a 
kamerának megfelelő numerikus gombbal. 

3. A Lefelé [ ] gombbal lépjen a megfelelő menüponthoz, majd a balra/jobbra gombokkal 
[ ] válassza ki a kívánt elemet. 

4. A [–, +] gombbal változtathatja meg az értéket. 

  
 

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 
RECORD TIME 

(RÖGZÍTÉS 

IDŐTARTAMA)  

 Meghatározza, mozgás érzékelése után mennyi ideig tartson a 

rögzítés. 

[20 mp – 240 mp] 

CAMERA SELECTION 

(KAMERA 

KIVÁLASZTÁSA) 

 Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát a balra/jobbra gombokkal 

[ ] illetve a kamerának megfelelő numerikus gombbal.  

MOTION LEVEL 

(MOZGÁSÉRZÉKENY-

SÉG SZINTJE)  

 1. szint: alacsony érzékenység – 20. szint: legnagyobb érzékenység. 

MOTION GRID 

(MOZGÁSÉRZÉKE- 

LÉSI RÁCS)  

 Ebben a menüben állíthatja be a mozgásérzékelő által használt 

zónákat. Az kijelzőn látható az aktuálisan kiválasztott videókép. 

 A kamera által figyelt terület egy 16 részes ráccsal van felosztva – a 

numerikus gombok segítségével jelölheti ki a mozgásérzékelős 

megfigyelésre kiválasztott zónákat.  

    : Select All (Mindet kijelöli). 

   : Clear All (Mindet törli). 

 A mozgásérzékelő által megfigyelt zónák ZÖLD színezést kapnak.  
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5. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] 
gombot. Ezt követően lépjen tovább a „RECORD/RÖGZÍTÉS” menüre.  

6. Itt kameránként kapcsolhatja KI/BE a mozgásérzékelési üzemmódot.  

 
 

Mozgást érzékelő 

zónák 

7. A REC gomb megnyomásával aktiválhatja a mozgásérzékelésre történő rögzítés 
funkciót – ebben az esetben mozgás érzékelésekor a képrögzítés elindul az előre 
beállított Rögzítés-, Képminőség- és képkockasebesség-beállításokkal. 
Mozgásérzékeléses képrögzítés üzemmódból a beállított rögzítési időtartam elteltét 
követően a rendszer visszaáll készenléti állapotba. Rendes körülmények között a 
kamera nem rögzít.  

 
<Megjegyzés>: a beállított mozgásérzékelés időtartamát a rendszer meghosszabbítja újabb 

 mozgás észlelése esetén. 

  

<Megjegyzés>: elképzelhetők olyan esetek, amelyekben a rögzítő beépített mozgásérzékelő 

 funkciója a bemenő videójel vagy más tényezők miatt nem működik megfelelően. 

 

<Megjegyzés>: a pontos mozgásérzékelés érdekében ajánljuk, hogy legalább 3 képpontot jelöljön 

 ki. 
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Alapértelmezett rögzítés (normál 
rögzítés) 

 
A DVR-készülék a gyárból bizonyos előre megadott beállításokkal kerül ki. Ezért aztán a 
DVR üzembe helyezése után a felvétel gombok segítségével azonnal lehetséges a felvétel 
elindítása. Alapértelmezés szerint a hangjelzéssel való riasztás és a mozgás rögzítése ki van 
kapcsolva. 

 
1. Az irányítógombokkal [ ] válassza ki a „RECORD/RÖGZÍTÉS” menüpontot. 

Ezt követően az [ENTER] gomb megnyomásával léphet be a 
„RECORD/RÖGZÍTÉS” beállításai közé. 

2. Válassza ki a konfigurálni kívánt kamerát az irányítógombokkal [ ], illetve a 
kamerának megfelelő numerikus gombokkal. 

3. A [–, +] gombbal változtathatja meg az értéket. 

   

 

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 
USE 

(HASZNÁLAT) 

 A rögzítés kameránként történő Ki/Be kapcsolása.  

QUALITY 

(MINŐSÉG) 

 A rögzített kép minőségét szabályozza kameránként. 

ULTRA (Rendkívüli)  SUPER (Kiváló)  HIGH (Jó)  MIDDLE (Közepes) 

LOW (Gyenge)  

RATE 

(SEBESSÉG) 

 Képkocka-sebesség beállítása kameránként. 

Kétféle rögzítési üzemmód használható: teljes látkép és CIF üzemmód. 

<Lásd: Rendszer> 

AUDIO (HANG)  Hang rögzítését kapcsolja KI/BE. 

MOTION 
 Mozgás rögzítését kapcsolja KI/BE. Rendes körülmények között a kamera nem 

rögzít. Lásd: Mozgás rögzítése c. fejezet. 
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4. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] 
gombot.  

5. Nyomja meg a [REC] gombot. Ezután a piros REC LED (Rögzítés LED) lámpa kigyullad 
az előlapon, a rögzítés elkezdődik. 

6. A rögzítés megállításához nyomja meg a „STOP” (LEÁLLÍTÁS) gombot. 

 
<Megjegyzés> A becsült hátralévő rögzítési időtartam a használt képminőség és képkocka-

sebesség függvényében változik. A becsült értéket a rendszer 10 másodpercenként frissíti. 

 
 <Hozzávetőleges fájlméret> 

NTSC PAL Képminőség 
720*240 360*240 720*240 360*240 

MÉRTÉKEGYSÉG

GYENGE 3 1.8 4 2.1 KB 

KÖZEPES 4 2.3 5.2 2.7 KB 

JÓ 7 3 9.1 3.5 KB 

KIVÁLÓ 10 4.7 11.9 5.6 KB 

RENDKÍVÜLI 14 7.5 16.9 8.9 KB 

* A becsült érték tehát elméleti – ezért módosulhat a konkrét videójel illetve más 
tényezők függvényében.  
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Rögzítés riasztás alapján 

1. RÖGZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA 

1. Az irányítógombokkal [ ] válassza ki az „ALARM/RIASZTÁS” menüpontot. 
Ezután az [ENTER] gomb lenyomásával léphet az „Alarm Record Setup” (Riasztás 
alapján történő rögzítés) beállításaira .  

2. A balra/jobbra gombokkal [ ] választhat a TAP menüben 
( ). 

3. Az iránygombokat [ ] használva jelölje ki a konfigurálni kívánt kamerát. 
4. A [–, +] gombbal változtathatja meg az értéket.  

   

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 
USE (HASZNÁLAT)  Kameránként KI/BE kapcsolja a riasztás alapján történő rögzítést. 

QUALITY 

(MINŐSÉG) 

 A rögzített kép minőségét szabályozza kameránként a riasztásra történő 

rögzítés üzemmódban. 

ULTRA (Rendkívüli)  SUPER (Kiváló)  HIGH (Jó)  MIDDLE 

(Közepes) LOW (Gyenge) 

RATE (SEBESSÉG)   Képkocka-sebesség beállítása kameránként riasztás esetén. 

AUDIO (HANG)  Hang rögzítését kapcsolja KI/BE. 

INPUT (BEJÖVŐ 

JEL) 

 A riasztási jelzést adó eszköz típusának beállítása.  

 
<Megjegyzés>: Spot Monitor 

 Nyomja meg a [Spot], majd a [DISPLAY] gombot a négyfelé osztott nézet megjelenítéséhez. 

Nyomja meg a [Spot] gombot, majd a teljes képernyős nézetben megtekinteni kívánt kamera 

számát a numerikus gombokkal (Léptetéses üzemmódban).Nyomja meg ismételten a [CAMERA 

NO / Kamera száma] gombot az automatikus léptetés kikapcsolásához. 

 Riasztás esetén a készülék automatikusan átkapcsol a riasztást jelző kamera teljes képernyős 

képére. 
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5. A változások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER]-t. 
Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a 
[CANCEL] gombot. 

 
2. RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA  

 
 

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 
RECORD TIME 

(RÖGZÍTÉS 

IDŐTARTAMA)  

 Azt szabályozza, mennyi ideig tart a rögzítés a riasztás aktiválódása után. 

[20mp – 240mp] 

RECORD CAMERA 

(RÖGZÍTŐ 

KAMERA)  

 ALL/MIND: Az összes riasztásra bekapcsolt csatornán megkezdi a 

rögzítést, ha bármelyik érzékelő riasztást jelez.  

 1:1: Azt a csatornát kezdi rögzíteni, amelyikről a riasztás érkezett.  

ALARM BUZZER 

(FIGYELMEZTETŐ 

HANGJELZÉS) 

 ON: figyelmeztető jelzés hallható, ha a riasztó aktív.  

A hangjelzés leáll, amikor a riasztás alapján történő rögzítés véget ér. 

OFF: kikapcsolja a FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS funkciót. 

 

 

ALARM OUT 1–2 

(RIASZTÁSI 

KIMENET) 

 Kameránként beállíthatja, hogy riasztás esetén melyik relé kapcsoljon be. 

Négy lehetőség közül választhat:  

Videójel-kimaradás, Mozgás, MINDEN riasztó, Kijelölt riasztók, Rendszer. 

 

 

 

 

 A [Cancel] gombbal szakíthatja meg a riasztás kimeneti jelét. 

Riasztás → Mozgás → Videójel-kimaradás 

<Megjegyzés> A [–] gomb megnyomása azonnal megszakítja a 

hangjelzést. A hangjelzés megszakítása nem állítja le a rögzítést. 

<Megjegyzés> Ha a „System” (Rendszer) opciót választja, akkor a relé 

akkor aktiválódik, ha a rendszerrel van probléma, pl. HDD FAIL 

(MEREVLEMEZHIBA),  FAN LOCK (VENTILÁTORHIBA) stb. 
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6. A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] 
gombot.  

7. Nyomja meg a [REC / Rögzítés] gombot. Ezután a piros REC LED (Rögzítés LED) 
lámpa kigyullad az előlapon, a rögzítés elkezdődik.  

8. Amikor a normál rögzítés opció kikapcsolt állapotban van, és a Riasztás alapján 
történő rögzítés opció bekapcsolt állapotban van, a kamera rendes körülmények 
között nem rögzít. Ha mindként opciót bekapcsolja, úgy az egység megkezdi a normál 
rögzítést. Nézzük az alábbi példákat.  

<Első példa>  

   
Alapállapot Motion 

(Mozgás) 
Alarm 

(Riasztás)
Lejátszódó művelet 

OFF (KI) OFF (KI) ON (BE): A REC gomb lenyomására elindul a riasztás alapján 

történő rögzítés üzemmód, és riasztás esetén 

megindul a képrögzítés a rögzítés minősége (Kiváló), 

Képkocka-sebesség- (15F/S) és hangbeállítások között 

megadott opciók alapján. A riasztás alapján történő 

rögzítés a beállított időtartam letelte után visszaáll 

készenléti állapotba. Rendes körülmények között a 

kamera nem rögzít.  

<Második példa> 
 
 
 
Alapállapot Motion 

(Mozgás) 
Alarm 

(Riasztás)
Lejátszódó művelet 

ON (BE): KI (OFF) ON (BE): A REC gomb lenyomására elindul a normál rögzítés 

üzemmód, „Jó” képminőséggel, 3 képkocka/mp 

sebességgel és hang nélkül. Riasztás esetén a 

csatorna átvált Super képminőségre, 15 képkocka/mp 

sebességre és bekapcsolja a hangfelvételt. A riasztás 

beállított időtartama után a rögzítés visszaáll Normál 

üzemmódra.  
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<Harmadik példa> 
 
 
  

Alapállapot Motion 
(Mozgás) 

Alarm 
(Riasztás)

Lejátszódó művelet 

ON (BE): ON (BE): ON (BE): A REC gomb lenyomására elindul a mozgásérzékelés 

alapján történő rögzítés üzemmód – mozgás esetén jó 

képminőséggel, 3 képkocka/mp sebességgel és hang 

nélkül. Riasztás esetén a csatorna átvált kiváló 

képminőségre, 15 képkocka/mp sebességre, és 

bekapcsolja a hangfelvételt. A rögzítés időtartamának 

lejárta után a rendszer visszaáll riasztás vagy mozgás-

érzékelés alapján történő rögzítés üzemmódba. 

Rendes körülmények között a kamera nem rögzít. 

 

<Megjegyzés> A normál rögzítés üzemmód beállításait az időzített rögzítés 
üzemmódban megadott beállítások felülbírálhatják.  
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Időzített rögzítés 

 
Az ütemezési táblázat grafikusan mutatja be az 1–4 üzemmódban megadott rögzítési 
beállításokat: A időzített feladatok csak akkor láthatók, ha az időzítés menüben létezik 
megfelelő beállításokkal rendelkező ütemezés. 

 
 

1. Az iránygombokkal [ ] válassza ki a „SCHEDULE” (ÜTEMEZÉS) menüpontot. 
Ezt követően nyomja meg az [ENTER] gombot a „Schedule Chart” (Ütemezési 
táblázat) megjelenítéséhez.  

2. A balra/jobbra gombokkal [ ] választhat a TAP menüben 
( ). 

3. A lefelé gombbal [ ] válassza ki az ütemezni kívánt napot. 

   
4. A beállításhoz nyomja meg az [Enter] gombot. Ekkor az alábbi, a kiválasztott napra 

vonatkozó ütemezéseket tartalmazó ablak nyílik fel. 

  
5. Adja meg a rögzítés kezdő és befejező időpontját, valamint a kívánt rögzítési 

üzemmódot.  
 

1) BEGIN: A rögzítés elindításának ideje. 

2) END. A rögzítés befejezésének ideje. A záró időpont nem lehet a kezdő 
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időpontnál korábbi vagy azzal azonos. Tehát bármilyen, a kezdő időpont utáni 
időpont kiválasztható. 

3) MODE: itt időzített rögzítés céljára 4 különböző rögzítési módot (CSOPORTOT, 
GROUP) lehet előre meghatározni. (1–4. üzemmód) 

A rögzítési üzemmódok beállításának menüje: 

 

 

<Megjegyzés> 
 A rögzítés ideje 24 órás ciklusokban állítható be (00:00 – 23.59). Ha a   

 beállítás egy napnál hosszabb időtartamra terjed ki, 2 napot kell beállítania.  
 
 

D/W
KEZDÉS BEFEJEZÉS ÜZEMMÓD 

Hétfő 18:00 23:59 1. üzemmód 
Kedd 00:00 08:59 1. üzemmód 

   A felvétel nem indul el, ha a befejezési időpont a kezdési időpont előtt van. 
D/W KEZDÉS BEFEJEZÉS ÜZEMMÓD 
Hétfő 18:00 08:59 1. üzemmód  

4) Ha a beállítást követően az időzített rögzítést aktiválni kívánja, nyomja meg a 
SCHEDULE (IDŐZÍTÉS) gombot. A SCHEDULE (IDŐZÍTÉS) jelzés kigyullad. 
Amikor a program eléri a megadott időt, a REC (RÖGZÍTÉS) jelzés kigyullad, és 
az egység elindítja a rögzítést. 

5) Mikor az időzített rögzítési időtartam lejár, a REC (RÖGZÍTÉS) jelzés kialszik, és 
a rögzítés befejeződik. 

6) Ha szeretné leállítani az időzített rögzítést, nyomja meg a SCHEDULE 
(IDŐZÍTÉS) gombot. Ekkor a SCHEDULE (IDŐZÍTÉS) jelzés kialszik, és az előre 
programozott rögzítés üzemmód kikapcsol. 
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Hálózat beállítása 
 
 A statikus hálózati szolgáltatás olyan IP-címet jelent, amely az internetszolgáltatás 
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.  

1) Az iránygombok [     ] segítségével válassza ki a „NETWORK” (HÁLÓZAT) menü-

pontot. Ezután nyomja meg az [ENTER] gombot a „Network” (Hálózat) 

megjelenítéséhez.  

2) A lefelé gombbal [ ] válassza ki a megváltoztatni kívánt elemet.  
3) A [–, +] gombbal változtathatja meg az értéket.  

4) A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [ENTER] 

gombot.  

Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a [CANCEL] 

gombot. 
 

   

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 

CONFIG 

(KONFIGURÁCIÓ) 

 Adja meg az IP-címet, az Átjárót és a Hálózati maszkot.  

 DHCP: A program az IP-t a helyi DHCP-n keresztül állítja be, ha van 

helyi DHCP szerver. 

A DVR hostneve egyedi, és a megjelenítési formátuma ilyen: M10020E. 

 

 

 

 

 

<Megjegyzés> Hálózati csatlakozás a DVR-hez DHCP-vel. 

1. Válassza ki a DHCP-t. 

2.A rendszermenüben jelölje be a „Serial No”-t (Sorozatszám). 

3. Adja meg a DNS-nevet (pl. M10020E.dvrhost.com). 
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IP SETUP (IP-

): 

 Írja be az IP-CÍMET, az ÁTJÁRÓT és a HÁLÓZATI MASZKOT. 

BEÁLLÍTÁS

PORT 

 Válasszon a következők közül: „0000 – 9999” 

A DVR hálózati szolgáltató portját át lehet állítani abban az esetben, ha

az alapértelmezett 8

 

0-as port blokkolva lenne. Az internetszolgáltatók 

ot, 

zák a vállalati és lakossági internetszolgáltatás 

bben az 

t, hogy a távoli 

kliens programon keresztül a csatlakozást lehetővé tegyük. 

(Kérjük vegye fel a kapcsolatot a hálózati adminisztrátorral, ha 

gyakran blokkolják az alapértelmezett 80-as hálózati szolgáltató port

és ezzel megakadályoz

bármilyen hálózati szerveren keresztül való futtatását. E

esetben megváltoztathatja a DVR szolgáltató porto

részletes információra van szüksége.) 

EMAIL ADDRESS (E-

MAIL CÍM) 

 A DVR tájékoztató e-mailt küld egy megadott e-mail címre a következő 

maradás, Áramszünet, 

 

események esetén: Riasztás, Videójel-ki

Merevlemez-meghibásodás stb. (legfeljebb 5 felhasználó értesíthető). 

Használja a megfelelő numerikus gombokat az e-mail cím 

beírásához.. Az SMTP-szervert nem kell beállítania. 
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A rendszer beállítása 

1. ÁLTALÁNOS: 

1) Az iránygombok [ ] segítségével válassza ki a „SYSTEM” (RENDSZER) 
menüpontot. Ezután nyomja meg az [ENTER] gombot. 

2) A balra/jobbra gombok [ ] segítségével választhat a TAP menü pontjai közül 
( ).  

3) A lefelé gombbal [ ] válassza ki a megváltoztatni kívánt elemet.  
4) A [–, +] gombbal változtathatja meg az értéket.  
5) A változások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az 

[ENTER] gombot.  
6) Ha a változások mentése nélkül akar kilépni a menüből, akkor nyomja meg a 

[CANCEL] gombot. 

    

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 

SYSTEM ID 

(RENDSZER-

AZONOSÍTÓ) 

 A DVR ID (DVR-azonosító) gomb hosszan tartó lenyomásával 

kiválaszthatja, melyik DVR-t kívánja a távirányítóval vezérelni. A DVR ID 

gomb lenyomása közben nyomja meg a megfelelő DVR-azonosító 

számát. Azaz adjon meg 05-öt a 05-ös DVR ID, 43-at a 43-as DVR ID 

esetében stb. 

 Állítsa az infravezérlő azonosítóját "00"-ra, ha egyszerre kívánja 

vezérelni a DVR-eket a DVR ID-től (azonosítótól) függetlenül. 

AUTO LOCK 

(AUTOMATIKUS 

BILLENTYŰZÁR)  

 Ha a DVR-t három percig nem használja, a billentyűzár automatikusan 

aktiválódik. A gombokat a felhasználói jelszó beírásával lehet feloldani.  

KEY TONE 

(GOMBLENYOMÁS 

HANGJA ) 

 Alapértelmezés szerint a DVR minden gombnyomásnál csipogó hangot 

ad ki. A billentyűhangot állítsa OFF (nem aktív) módba a csipogás 

némításához. 
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KEYPAD MODEL 

(BILLENTYŰZET 

TÍPUSA) 

 Válassza ki a Joystick Controllert.  

 CIF: A DVR minden kamera képét egyedileg rögzíti, majd több 

csatornán továbbítja őket. Minden csatorna a félkép (látómező) 

felbontásán rögzít:: 360*240(360*288). 

 Félkép: A DVR minden kamera képét egyedileg rögzíti, majd több 

csatornán továbbítja őket. Minden csatorna a félkép (látómező) 

felbontásán rögzít:: 720*240(720*288). 

RECORD SIZE 

(FELVÉTEL MÉRETE) 

 Látómező (félkép) mérete: 720*480(720*576) 

PB DEINTERLACE 

 ON (BE): A kép nem villog, de a minősége rosszabb.  

 OFF (KI): Az állóképek esetében jobb minőség, de a mozgóképek 

villoghatnak. 

2. TIME (IDŐ) 

 

EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 
Ha több DVR-t t használ hálózaton keresztül összekötve, akkor az egyik 

DVR-t beállíthatja központi (fő-) órának. Ez a készülék fogja kezelni a dátumot 

és az időt az összes többi készülék számára.  
TIME SYNC (IDŐ 

SZINKRONIZÁLÁSA) 
 ON (BE): Alárendelt óra (Slave Clock) beállítása  

 OFF (KI; alapbeállítás): a központi óránál, illetve az olyan készülékeknél 

megadandó beállítás, amelyek nem használják az időszinkronizálási 

funkciót. 

TIME SERVER 

(IDŐSZERVER) 

 Írja be a időt szolgáltató központi DVR IP-jét. A készüléknél a BE / ON 

beállítást kell megadnia a Time Sync (Időszinkronizálási) menüben.  

DATE & TIME 

(DÁTUM ÉS IDŐ) 

 Írja be a Dátumot és az Időt.  
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3. PASSWORD (JELSZÓ) 

 
EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 

SELECTION 

(VÁLASZTÁS) 

 A jelszó megváltoztatásához válassza ki az „ADMIN”-t vagy a „USER1–

USER5”-t.  

NEW (ÚJ)   Írja be az ÚJ JELSZÓT. 

CONFIRM 

(MEGERŐSÍTÉS) 

  Megerősítésképpen írja be még egyszer az új jelszót. 

 

4. LEMEZ 

 
 
EGYSÉG BEÁLLÍTÁS 

1. Teljesen állítsa le a DVR-t a lemez formázása előtt.  

2. A [–, +] gombbal válassza ki az eszközt. 
FORMAT 

(FORMÁZÁS) 
3. Belső merevlemez, RACK-CD/RW vagy DVD RW, USB (elöl), USB(hátul) 

4. A lefelé gombbal [ ] lépkedjen a  -ra, majd a 
formázás megkezdéséhez nyomja meg az [ENTER]-t.  
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 REPEAT RECORD (RÖGZÍTÉS MEGISMÉTLÉSE): elkezdi újraírni a 

merevlemezt a belső merevlemez legrégebbi fájljától kezdve, ha az betelik. 
BELSŐ 

MEREVLEMEZ 
 KÉZI (MANUAL): a felvétel véget ér, ha a merevlemez betelik. 

EXTERNAL HDD 

(KÜLSŐ 

MEREVLEMEZ) 

 Ugyanaz, mint a belső merevlemezek esetében 

LEMEZFIGYELÉS 

(DISK MONITOR) 

 Jelenleg nincs használatban. 

 

5. INFORMÁCIÓK 

   

 
A menüben a lent részletezett információk elérhetők. 

Jelzés JELENTÉSE 
TÍPUS (MODEL)   A csatorna számának és a tömörítésnek a kijelzése.  

SERIAL NO. 

(SOROZATSZÁM) 

  A készülék egyedi azonosítószámát mutatja meg (Host Name).  

LANG. (NYELV)   Kijelzi a készülék által használt nyelvet. 

NETW. (HÁLÓZAT)   Kijelzi a készülék jelenleg használt IP-jét és portját. 

MCU-VERZIÓ   Jelenleg nincs használatban. 

FPGA-VERZIÓ   Jelenleg nincs használatban. 

BIOS-VERZIÓ   Jelenleg nincs használatban. 

LINUX-VERZIÓ   Jelenleg nincs használatban. 

APP-VERZIÓ   Kijelzi a készülék programverzióját. 

INTERNAL HDD. 

(BELSŐ 

MEREVLEMEZ) 

 Kiírja a belső merevlemezek számát, és azok teljes kapacitását. 
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RACK DEVICE 

(RACKBEN LÉVŐ 

ESZKÖZ) 

  Kiírja, hogy milyen eszköz van a rackbe helyezve: DVD vagy CD/HDD 

USB (FRONT – 

ELÖL) 

  Kiírja, hogy milyen eszköz van az elöl lévő USB-csatlakozóra csatlakoztatva. 

USB (REAR – 

HÁTUL) 

  Kiírja, hogy milyen eszköz van a hátul lévő USB-csatlakozóra csatlakoztatva. 

IDE BUS 0   Jelenleg nincs használatban. 

IDE BUS 1   Jelenleg nincs használatban. 

TEMPERATURE 

(HŐMÉRSÉKLET) 

  Kijelzi a CPU és a rendszer hőmérsékletét. Jó – Rossz – Figyelmeztetés 

VOLTAGE 

(FESZÜLTSÉG) 

  Kijelzi az áramellátás állapotát: Jó – Rossz – Figyelmeztetés 

FAN (VENTILÁTOR)   Kijelzi a CPU és a rendszerventilátor állapotát: Jó – Rossz – Figyelmeztetés 
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PÁSZTÁZÁS/ZOOM VEZÉRLÉSE 
 
1. A pásztázás/le-föl mozgatás irányításához először állítsa át az irányítani kívánt 

kamerát teljes képernyős kijelzési üzemmódba. 

2. Aztán nyomja meg a [P/T/Z/FOCUS] gombot. Ekkor a lenti ábrához hasonló 
lekicsinyített menüdoboz jelenik meg a képernyőn.  

 

 
Jelzés ELVÉGZETT MŰVELET 

  A „HELP” (Súgó) menü megjelenítéséhez nyomja meg ezt a gombot. 

Nyomja meg az [ENTER] gombot, vagy a [CANCEL]-t, ha ki kíván kilépni a 

menüből. 

 

 

[ENTER] gomb 

 Az oldalirányba elforgató/le-föl forgató műveletek törléséhez/ 

megszakításához nyomja meg ezt a gombot.  

[CANCEL] gomb 

   Megnyomására az összes funkció elérhetősége érdekében a PTZ-kamera 

vezérlő felülete kibővül. A parancs elkészítéséhez ismételjen nyomja meg 

ezt a gombot.  

 

 

[MENU] gomb 

<Megjegyzés>: az egyes vezérlő funkciók 

részleteiről a  Súgó menüből tájékozódhat. 
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 Forgatás felfelé és lefelé 

 Forgatás jobbra és balra 

 Nagyítás és kicsinyítés 

 
** Kérjük, a PTZ-kamera használatba vételét megelőzően ellenőrizze a következőket. 

1. RS 232/485 kapcsolat, kamera jumperbeállításai stb. 

2. A képernyő menüben állítsa be a PTZ-kamera ID-jét (azonosítóját) és típusszámát. 

 
* Előbeállítás / Ugrás / Tour 
 
Az automatikus PTZ-vezérlés lehetővé teszi a PTA kamerák automatikus pásztázását, oldalra 

fordulását, illetve billenését. A PTZ útvonal a fókusszal, a zoommal és a PTZ-kamera blendéjével 

együtt testreszabható. Ezen tulajdonságok előbeállításként eltárolhatóak.  

 

UGRÁS ELŐBEÁLL. 

– Pl. adjon meg 05-öt auto tour-ként; az automatikus tour 

ekkor elindul a 001-005 között. 

– Nyomja meg az [Auto Tour] gombot, majd a megfelelő 

numerikus gombot. 

3. Automatikus Tour  

 

– Nyomja meg a [GOTO / UGRÁS] gombot, aztán a 

megfelelő numerikus gombot az előre beállított pozícióba 

ugráshoz. 

GOTO (UGRÁS) 

 

1. PRESET (ELŐBEÁLLÍTÁS)  

1) Miután a PTZ-kamerát a kívánt pozícióba forgatta, 

nyomja meg a PRESET (ELŐBEÁLLÍTÁS) gombot. 

2) Ekkor aktiválódik a Saját 1. 

 

3) Válassza ki az előbeállítás számát, majd az [Enter] 

megnyomásával erősítse meg a választást. 

AUTO Tour 
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BIZTONSÁGI MENTÉS 
Beépített CD R/W 

 Helyezzen a beépített CD íróba egy üres adathordozót.  
<Megjegyzés>: 

Ha a CD-RW (újraírható CD) vagy DVD-RW (újraírható DVD) tartalmaz adatot, akkor először 

formázza meg a CD-RW vagy DVD-RW lemezt.  

A lemez formázásáról a System → DISK Menu pontban olvashat.  

1. A [BACKUP] gomb megnyomása után megjelenik a biztonsági mentés menü.  

 

2. A balra/jobbra gombok [ ] segítségével válassza ki a kívánt pontot a TAP 

menüben ( ). 
3. A [–, +] gombbal válassza ki az eszközt: Rack CD-ROM. 
4. Válassza ki a lementendő adatot. 

(1) NORMÁL: A rendes felvett adat. 
(2) ALARM (RIASZTÁS): A riasztás során felvett adat. 
(3) MOTION (MOZGÁS): Mozgás rögzítése során felvett adat. 

5. Írja be a szükséges számokat 24 órás formátumban, majd lépjen a -ra. 
6. A biztonsági mentés megkezdéséhez nyomja meg az [ENTER] gombot. 
* A CD jelzője KÉK színűre vált a biztonsági mentés alatt.  

 
          CD-ROM a rackben 
8. Amikor a folyamat befejeződik, a CD-ikon szürke színű lesz, és ezután a meghajtó 
kiadja a lemezt.  

 Ha nincs elég hely az adathordozón, akkor a DVR automatikusan kiadja a lemezt, 
amikor az megtelik, és akkor folytatja a műveletet, amikor új lemez kerül a 
meghajtóba.  
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<Megjegyzés> 

1. A lemez korlátozott kapacitása miatt a CD-RW-re vagy DVD-RW-re történő biztonsági mentés 

csak kézi üzemmódban működik. 

2. A csatornaválasztás csak akkor aktiválódik, ha USB-memóriakártya csatlakozik a rendszerhez. 
 
A CD-lejátszó szoftver automatikusan elindul, a szoftver számítógépre történő telepítése nem 

szükséges. 

 

 

Csatorna kivál. 

Ugrás 

<Megjegyzés> 

A biztonsági mentés beolvasásához szükséges tudnivalókat a Helyi lejátszó című fejezetben találja. 
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Külső USB- 
merevlemez 

  
1. Kérjük, csatlakoztassa a külső merevlemezt az eszköz elején vagy hátulján lévő 

USB-porthoz.  
2. Csatlakozás után az USB jelzője meg fog jelenni; a csatlakoztatás körülbelül öt 

másodpercet vesz igénybe. 

 

 USB-csatlakozó a hátlapon 
 USB-csatlakozó az előlapon 

  
3. A [BACKUP / BIZTONSÁGI MENTÉS] gomb megnyomása után megjelenik a 

biztonsági mentés menü. A belső merevlemez tartalmát kétféleképpen lehet külső 
eszközökre menteni.  

   
(1) KÉZI BIZTONSÁGI MENTÉS 

− A balra/jobbra gombok [ ] segítségével válassza ki a TAP menüből a 
„Manual Backup” (Kézi biztonsági mentés) opciót. 

− A [–, +] gombbal válassza ki az eszközt: USB-merevlemez (előlapra vagy 
hátlapra csatlakoztatva) 

− Válassza ki a lementendő adatot. 

− Írja be a kívánt számokat 24 órás formátumban, majd lépjen a -ra. 
− A biztonsági mentés megkezdéséhez nyomja meg az [ENTER] gombot. 

* Az USB jelzője kék színűre vált a biztonsági mentés alatt. 

 
(2) AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI MENTÉS 

− A balra/jobbra gombok [ ] segítségével válassza ki a TAP menüből a 
„Manual Backup” (Kézi biztonsági mentés) opciót. 
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− A [–, +] gombbal válassza ki az eszközt: USB-merevlemez (előlapra vagy 
hátlapra csatlakoztatva) 

− Válassza ki a lementendő adatot. 
− A biztonsági mentés megkezdéséhez nyomja meg az [ENTER] gombot. 
  * A biztonsági mentés a legutolsóként létrehozott fájltól kezdődik.  
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USB Flash memória 

 
1. Kérjük csatlakoztassa a külső USB Flash memóriát az eszköz elején vagy hátulján lévő 

USB aljzathoz. 
2. Amikor az eszköz elején vagy hátulján lévő USB-porthoz külső merevlemez csatlakozik, 

az USB-jelző meg fog jelenni. 

 

 USB-csatlakozó a hátlapon 
 USB-csatlakozó az előlapon 
3. A [BACKUP / BIZTONSÁGI MENTÉS] gomb megnyomása után megjelenik a biztonsági 

mentés menü.  

 
 
4. A balra/jobbra gombok [  ] segítségével válassza ki a TAP menü kívánt elemét  

( ). 
5. A [–, +] gombbal válassza ki az eszközt: USB-memóriakártya 
6. Válassza ki a lementendő adatot. 

–  NORMÁL: A rendes felvett adat 
–  ALARM (RIASZTÁS): A riasztás során felvett adat 
–  MOTION (MOZGÁS): Mozgás rögzítése során felvett adat 
– 1–16. kamera; ez a menü csak akkor elérhető, ha memóriakártya van 
csatlakoztatva.  

7. Írja be a szükséges számokat 24 órás formátumban, majd lépjen a -ra. 
8. A biztonsági mentés megkezdéséhez nyomja meg az [ENTER] gombot. 
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KERESÉS/VISSZAJÁTSZÁS 
 

Keresés idő alapján 
  

1. A visszajátszás megkezdéséhez nyomja meg a [Time Search / Keresés idő 
alapján] gombot. Ekkor a lenti ábrán látható időpontkeresési naptár fog megjelenni.  

  

2. A [–, +] gombbal válassza ki a hónapot:  . 

 
 
 

 

3. Az iránygombok [ ] segítségével válassza ki a „DAY”-t (NAP) beállítást a 
naptárból. A DVR-en tárolt adatokat a képernyőn grafikus formában láthatja.  

<Megjegyzés>: az adatokat a program színekkel különbözteti meg: Riasztás (piros) – Mozgás 

(zöld) – Alap (sárga). 

<Megjegyzés> Ha az előző/következő hónapban nincsen eltárolt adat, az érték nem módosítható.

4. Válassza ki az „Óra és Perc” értékeket, vagy pedig a visszajátszani kívánt „kamerát”. 
Ezután nyomja meg az [ENTER] gombot. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kamera: Teljes képernyős megjelenítés 

<Megjegyzés> 

Idő: Osztott képernyő 

     5. A visszajátszás megkezdéséhez nyomja meg az [ENTER] gombot.  
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Keresés az esménynaplóban / 
Riasztás, Mozgás Keresése 

 
1. Esemény keresésének megkezdéséhez nyomja meg az [Info/Log] (Info/Napló) 

gombot. Ezután a képernyőn megjelenik a lenti ábrán látható eseménynapló menü.  

  
 
 

MENÜELEM JELENTÉSE 
 A listában minden olyan esemény látható, amely a DVR kezdeti bekapcsolása 

óta bekövetkezett. 
ALL (MIND) 

SYSTEM 

(RENDSZER) 

 Minden eseményt mutat, kivéve a Riasztást, Mozgást és videójel-kimaradást.  

ALARM (RIASZTÁS)  Az összes riasztás listáját mutatja meg.  

MOTION (MOZGÁS)  A mozgások listáját mutatja meg. 

VIDEO LOSS 

(VIDEÓJEL-

KIMARADÁS) 

 A videójel-kimaradások listáját mutatja meg. 

 

2. A fel/le gombok [ ] segítségével válassza ki a visszajátszás kívánt idejét. A 
balra/jobbra gombok segítségével [ ] lépjen a KÖVETKEZŐ oldalra.  

3. A visszajátszás megkezdéséhez nyomja meg az [ENTER] gombot. 

 48 DIGITÁLIS VIDEÓRÖGZÍTŐ 
 

Tech
Son



 
 

KÜLSŐ KERESÉS 
 

1. Kérjük, csatlakoztassa a külső merevlemezt az eszköz elején vagy hátulján lévő 
USB-porthoz.  

2. (Helyezze a biztonsági mentést tartalmazó lemezt a beépített CD/DVD olvasóba.)  

3. Nyomja meg az [EXT. SEARCH (KÜLSŐ KERESÉS)]  gombot. Ezután megjelenik 
a külső keresés menü.  

 

4. Válassza ki azt az eszközt, amelyiken a keresést végre szeretne hajtani, majd 
nyomja meg az [ENTER] gombot. Ekkor a lenti ábrán látható időpontkeresési naptár 
fog megjelenni. 

 

   4. A következő lépéseket a „KERESÉS” fejezetnél tárgyaljuk. 

 
 
 
 
 

Ne próbáljon elrontott biztonsági mentést tartalmazó CD-n keresni.

<Megjegyzés> 
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KLIENSPROGRAM 

– Central Management Software 
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TELEPÍTÉS 
 
1. Számítógépes rendszerkövetelmények 
 
 Minimális követelmények Ajánlott 
Operációs 
rendszer 

Windows 98SE, 2000, ME, XP Windows XP 

CPU Pentium II Celeron 333 Pentium � 2.8 G 

RAM 128MB 512MB RAM 

Videókártya 4MB 16MB 

Szabad tárhely a 
merevlemezen 

20MB  2 GB  

Felbontás 1024*768 1024*768 

Egyéb Direct X 6.0 vagy újabb verzió Direct X 8.0 vagy újabb verzió 

  Overlay YUY2 felület támogatása 

 
Ha a számítógép nem felel meg a minimális rendszerigénynek, akkor elképzelhető, hogy a CMS 

program nem fog megfelelően működni. A CMS részprogramjait további feladatok futtatása nélkül 

teszteltük. Ezért több program egyidejű futtatása (multitasking) esetén váratlan hibák merülhetnek fel. 

A program működésében akkor is zavarok állhatnak be, ha a számítógépre nem a megfelelő kodekek 

vannak telepítve. 

 

A CMS nem fut, ha a számítógépre DirectX 6.0 vagy régebbi verzió van telepítve. Kérjük, töltse le a 

Microsofttól a legújabb DirectX-et. 
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2. TELEPÍTÉS MÓDJA 

  
(1) Helyezze a „Client Install CD”-t („Kliens telepítése CD”) a számítógépe 

CD-meghajtójába, keresse meg a „DvrPlayerinstaller.exe”, fájlt, és 
kattintson duplán a következőre:    . 

(2) Kattintson a lent található NEXT (TOVÁBB) gombra.  

 

(3) Kattintson az Install (Telepítés) gombra.  Ha kívánja, adja meg a 
könyvtárat, amelybe a programot telepíteni akarja, majd ez után kattintson 
az „Install” („Telepítés”) gombra. 

 

(4) A lenti kép megjelenése után kattintson a Close (Bezárás) gombra.  
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(5) A CMS ikonja –  – megjelenik az Ön asztalán. 

(6) A program indításához kattintson duplán a  ikonra. A hozzáféréshez 

meg kell adnia a jelszót.   

 

* Alapértelmezett jelszóként írjon be „0”-t. A jelszó megváltoztatásának 
részleteit a CMS Setup (CMS-beállítások) című részben találja.  
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SZOLGÁLTATÁSOK 

 

1. A CMS áttekintése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Funkciók 
(1)   Megjelenítési beállítások / Osztott képernyős megjelenítés 

a.  Teljes képernyő                 g.  10 utas képernyő 

b.  Négyfelé osztot (Quad) képe.   h.  16 utas képernyő 

c.  6 utas képernyő                i.  25 utas képernyő 

d.  7 utas képernyő                j.  36 utas képernyő 

e.  8 utas képernyő                k.  49 utas képernyő 

f.  9 utas képernyő       .         l.  64 utas képernyő 
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(2) Idő és Dátum megjelenítése 

Élőkép üzemmódban az aktuális időt, visszajátszás közben a visszajátszás idejét mutatja. 

Hónap  Nap  Hét napja 

 
 Óra   Perc  Másodperc 

 

(3) Élőkép/visszajátszási üzemmód közti váltókapcsoló 

a.  ÉLŐKÉP MEGJELENÍTÉSE  

b.  Távoli visszajátszás vagy Letöltött fájl visszajátszása. 

 

(4) Gyorsbillentyűk 

a.   Az aktuális élőkép mentése. Ha távoli rögzítés van folyamatban, a 

 rögzítés gomb színe kékeszöldre változik.  

b.                 (Alapértelmezett hely: C:\Program Files\DvrPlayer\Download ) 

c.   Pillanatfelvétel elmentése vagy a jelenleg a monitoron látható kép 

 nyomtatása.  

d.   OSD ON/OFF: képernyőn látható információk BE/KI 

e.   A CMS beállításai.   
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A CMS program beállításai a) OSD SETUP (OSD BEÁLLÍTÁSA) 

Kameránként beállíthatja, mely információk 

legyenek láthatók a képernyőn (On-Screen-

Display): idő, DVR neve, Kamera száma és 

Képkocka-ismétlés. 

 
① General (Általános) 

 

b) OVERLAY (Átfedés; alapértelmezés) 

Az átvitel sebességének gyorsítására ajánlott 

ÁTFEDÉSt használni. Ha hibás illesztőprogram 

miatt az átfedés torzult képernyőhöz vezet, törölje a 

funkciót. Ha a megjelenítéssel még mindig gond 

van, csökkentse a hardvergyorsítást. 

c) Video Mode (Videó üzemmód) 

NTSD vagy PAL 

d) DOWNLOAD (LETÖLTÉS) 

Jelöljön ki egy könyvtárat a letöltés céljára. 

  
< C.F> Hardvergyorsítás beállítása 

– Számítógépén a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) 
 ablakban kattintson az Advanced (Speciális) gombra.  
– Válassza a „Troubleshoot” („Hibaelhárítás”) fület, és csökkentse a 
 hardvergyorsítás mértékét. 

     →     
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② Password (Jelszó) 

 

– Jelszó megváltoztatása 

a) Old Password (Régi jelszó) : adja meg a jelenlegi jelszavát. 

b) New Password (Új jelszó): adja meg az új jelszót. 

c) Confirm Password: megerősítésképpen adja meg ismételten az új jelszót.  

– A jelszó megváltoztatásának végrehajtásához nyomja meg az APPLY (ALKALMAZ) gombot. 

 (Ne az OK gombot) 

 

<Megjegyzés>: ez a jelszó a CMS elindításakor látható védelmi képernyőhöz szükséges. A 

jelszó nem azonos az Ön DVR-jelszavával.  
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(5) Visszajátszás beállítására szolgáló gombok 

Ezek a gombok csak letöltött fájlok visszajátszása során működnek.  

 

 

1. A visszafelé lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a visszafelé lejátszás gombot. 

2. A visszajátszás leállításához nyomja meg a STOP (LEÁLLÍTÁS) gombot.  

3. A visszajátszás elindításához nyomja meg a PLAY (LEJÁTSZÁS) gombot. 

4. Az épp megtekintett félkép előtti félkép megtekintése. 

5. Az épp megtekintett félkép utáni félkép megtekintése. 

6. A visszajátszás sebességének beállítása helyi DVR üzemmódban. 

 

(6) Pásztázás vezérlésére szolgáló gomb 

                                      
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Pásztázás 

Jelzés Lejátszódó művelet Jelzés Lejátszódó művelet 

 
Felfelé forgatás 

 

Lefelé forgatás 

 

Balra forgatás 

 

Jobbra forgatás 

Kicsinyített méretre 

váltás 

Teljes méretre váltás 

Nagyítás Kicsinyítés
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Jobbra felfelé forgatás Balra felfelé forgatás 

  

Balra lefelé forgatás 
  

Balra lefelé forgatás 

 

b. Fókusz 

Jelzés Lejátszódó művelet 

 Fókusztávolság növelése 

 Fókusztávolság csökkentése 

 Autofókusz 

 

c. Blende 

Jelzés Lejátszódó művelet 

 
Blende nyitva 

 
Blende zárva 

 
Blende vezérlése automatikus 

 

d. Tour  

Jelzés Lejátszódó művelet 

Erre kattintva állítható be a Tour. A címek teljes száma a csatlakoztatott 

pásztázókamerák számától függ.   

Tour címének törlése.  
 

Tour futtatása. 
 

 
 

 e. Speciális funkcióbillentyűk 

  Az adott PTZ-kamerától függően különböző funkciók végrehajtására 

 használható. 

 

f. Automatikus oldalra fordulás 
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Jelzés Lejátszódó művelet 

Automatikus oldalra fordulás bal oldali határának beállítása.  
 

Automatikus oldalra fordulás jobb oldali határának beállítása. 
 

 Az automatikus oldalra fordulás funkció aktiválása.  

 

g. Automatikus le-föl forgatás 

Jelzés Lejátszódó művelet 

Automatikus le-föl forgatás felső határának beállítása.  
 

Automatikus le-föl forgatás alsó határának beállítása. 
 

 Az automatikus le-föl forgatás funkció aktiválása.  

 

 h. Pásztázás (oldalra fordulás és le-föl forgatás) bekapcsolása 

 A pásztázás leállítása, illetve a PTZ (pásztázó-zoom) kamera  
 fényeinek ki-és bekapcsolása. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(7) HEALTH (ÁLLAPOT) 

 

A legutolsó öt hibát vagy egyéb eseményt érzékelt DVR nevének megjelenítése. A gomb 

színe a DVR által jelentett hibáktól vagy eseményektől függően változik. 
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a. Piros 

    
 
 
 

b. Sárga 
A szín rögzítési és riasztási eseményeket követően változik sárgára: 

videójel-kimaradás, videójel-kimaradás utáni újraéledés, riasztás 

érzékelése, mozgás érzékelése, rögzítés vége, időzítés vége, 

biztonsági másolat készítésének vége. 
    
 
 
 

c. Kék 
A szín kék marad, amíg a DVR a normál paraméterekkel működik. 

Ilyenkor csak a DVR-készülék neve látható, és a következő funkciók: 

rögzítés kezdete, biztonsági másolat készítésének kezdete, időzítés 

bekapcsolása. 
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* Health Report (Állapotjelentés) 

A Health Report (Állapotjelentés) menü segítségével a felhasználók gyorsan áttekinthetik a 

csatlakoztatott DVR-ek állapotát. A DVR-ek állapotára vonatkozó összesen 300 féle információ 

tekinthető át (pl. Failure – Meghibásodás, Event – Események, Recording Mode – Rögzítési 

üzemmód stb.) 

 
Az állapotjelentés bármikor előhívható, ha a „HEALTH” („ÁLLAPOT”) gombra kattint.  A részletes 

eseménynapló (log) úgy hívható le, ha az állapotjelentésen található Name (Név) mezőre, vagy a 

DVR-ablakban található          ikonra kattint.  

  

Négyzet színe Jelentése 

PIROS Esemény történt vagy hiba következett be.  

Villogó PIROS Aktuális esemény vagy hiba. 

SÁRGA A DVR aktuális állapota.   

<Megjegyzés> A számítógépes hálózati kapcsolat, illetve az áramellátás 

megszakadása esetén a DVR száma és neve pirosan villog. 

a. HDD FAIL (Merevlemez-hiba): Arról értesít, hogy a művelet közben 

merevlemez-hiba történt. 

b. FAN LOCK (HŰTŐVENTILÁTOR ELAKADÁSA) 

a) SYS. FAN (RENDSZERVENTILÁTOR): A DVR oldalán található ventilátor 

meghibásodását mutatja. 

b) CPU FAN (CPU-VENTILÁTOR): a processzorhűtő ventilátor 

meghibásodását mutatja. 

c. ESEMÉNY: 

a) AL:  Alarm (Riasztás) 

b) MO:  Motion (Mozgás) 

c) VL:  Videójel kimaradása 
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d. OVER TEMP (TÚLMELEGEDÉS):  

a) SYS.: a DVR hőmérsékletének ellenőrzése  

b) CPU: a processzor hőmérsékletének ellenőrzése  

e. REC OFF (RÖGZÍTÉS KI): a DVR-en található Rögzítés Ki/Be LED állapotát 

jelzi. 

f. SCHE. OFF (IDŐZ. KI): a DVR-en található Időzítés Ki/Be LED állapotát jelzi. 

g. BACKUP OFF (MÁSOLAT KI): a DVR által végzett másolatok állapotát jelzi. 

 

 
  ** DVR Property (DVR tulajdonságai) 

 

A DVR tulajdonságait mutató ablak akkor hívható elő, ha a „DVR NO” („DVR SZÁMA”) vagy a 

„DVR NAME” („DVR NEVE”) feliratra duplán kattint. 

 

 A menüből a következő információk elérhetők:   

a. DVR TÍPUSA 

 H16XX : 16 csatorna (Wavelet) 

 H08XX:  8 csatorna (Wavelet)  

 H04XX:  4 csatorna (Wavelet) 

 M800  : 8 csatorna (MPEG) 

 M1600 : 16 csatorna (MPEG) 

b. SYSTEM TIME (RENDSZERIDŐ): a DVR által mért aktuális időt és dátumot 
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jelzi ki. 

c. RECORD (RÖGZÍTÉS): a normál rögzítéshez használt csatorna beállítása.  

d. ALARM (RIASZTÁS): a riasztáshoz használt csatorna beállítása. 

e. MOTION (MOZGÁS): a mozgás rögzítéséhez használt csatorna beállítása. 

f. VIDEO LOSS (VIDEÓJEL-KIMARADÁS): a videójel-kimaradással kapcsolatban 

használt csatorna beállítása.  

g. HDD SIZE (MEREVLEMEZ MÉRETE): a merevlemezen elérhető/teljes tárhelyet 

jelzi. 

h. BACKUP SIZE (MÁSOLAT MÉRETE): az elérhető/teljes USB--s/merevlemezes 

tárhelyet jelzi. 

i. REC. REMAIN (RÖGZ. FENNMARAD.): a rögzítéshez szükséges megbecsült 

fennmaradó időt mutatja. 

j. HDD (MEREVLEMEZ): a merevlemez meghibásodását mutatja. 

k. SYSTEM FAN (RENDSZERVENTILÁTOR): a ventilátor meghibásodását 

mutatja. 

 

** CMS LOG LIST (CMS ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA) 

 

 A menüponttal a CMS működése közben készülő esménynapló (log) érhető el. Az egyes 

DVR-ekre vonatkozó részletesebb információkat a DVR-eseménynaplóban találhatja meg. 
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** DVR LOG LIST (DVR ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA) 

Hasonló kilistázott naplót jelenít meg a DVR-re vonatkozóan. A listában minden olyan 

esemény látható, amely a DVR kezdeti bekapcsolása óta következett be. 
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A DVR-KÉSZÜLÉK 

VEZÉRLÉSE 
 
1. Készüléklista-kezelő 

A Set List Manager (Készüléklista-kezelő) a DVR-ek a CMS-programhoz történő hozzáadására 

és eltávolítására használható. A készüléklista-kezelőt a        gombra kattintva indíthatja el. 

 

 
(1) Auto Scan (Automatikus érzékelő) 

Automatikusan érzékeli a helyi hálózathoz csatlakoztatott DVR-eket, de átugorja azokat, 

amelyek már szerepelnek a listán. A DVR Host Name-et (DVR host nevét) a program 

automatikusan felveszi; az alapértelmezett felhasználói jelszó: „000000”.  

(2) Add to list (Felvétel a listára) 

A DVR-nek a CMS-programhoz való hozzáadását az alábbiakban leírtak szerint végezze:  

1) Készülék neve: gépelje be a DVR nevét a Monitoring ablak, az állapotjelentés-ablak 

és a DVR-ablak megjelenítéséhez.  

2) IP: adja meg az IP-címet <pl: 192.168.0.52> vagy a DNS-nevet. <pl.: 

demo.dvrhost.com> 

3) Port: 80 <alapértelmezés> 

4) Password (Jelszó): A következő lehetőségek közül választhat:  

   –  User Password (Felhasználó jelszó): monitoring, távoli visszajátszás, keresés. 

   –  Aminisztrátori jelszó: minden funkció. 

5) Add to List (Hozzáadás a listához): az „Add to List” pont segítségével veheti fel a 

DVR-t a CMS-program listájára.  

6) Módosítások elmentése, és kilépés: „OK”. 
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7) Ha a módosítások elmentése nélkül akar kilépni, kattintson a „Cancel” („Mégse”) 

gombra. 

 APPLY (ALKALMAZ): a kiválasztott DVR konfigurációjának módosítására 

szolgál. 

(3) DEL FROM LIST (TÖRLÉS A LISTÁRÓL): törli a kiválasztott DVR-t a CMS listájáról. 

(4) SETUP (BEÁLLÍTÁSOK): a kiválasztott DVR beállításait tartalmazó menü 

megjelenítésére szolgál. 

(5) PROPERTY (TULAJDONSÁGOK): ebben a menüben a DVR nevével, IP-címével és az 

általa használt porttal, a szoftververzióval és a DVR fajtájával kapcsolatos információk 

jeleníthetők meg.  
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2. DVR állapota 
 

A „condition of DVR” („DVR állapota”) menü segítségével a felhasználó gyorsan tájékozódhat az 

egyes csatlakoztatott DVR-ek állapotáról. Az egyes ikonok jelentése: 

 

(1) Alapállapot 
Ha a DVR kék színű, ez azt jelenti, hogy a DVR problémamentesen 

működik. Ha erre az ikonra kattint, a pillanatnyi élőkép jelenik meg. 
  

(2) Hálózati csatlakozás folyamatban 

  
Ha a DVR narancssárga, ez azt jelenti, hogy a CMS hálózati kapcsolatot 

próbál kiépíteni a DVR-rel. Ha erre az ikonra kattint, akkor a következő üzenet 

jelenik meg: <Connecting... Please stand by (Kapcsolódás... Kérem, várjon)>, 

két gombbal: „try again” és „cancel” (Újrapróbál és Mégse). 

  
 

 

(3) Hálózati hiba / Szétkapcsolás 

  
 

 

 

 

 

(4) Hibás rendszerműködés 

Ha a DVR rózsaszínű, az azt jelenti, hogy a DVR levált a hálózatról hálózati 

hiba vagy a jelszó érvénytelensége miatt. A CMS program ilyenkor 30 

másodpercenként újra próbál csatlakozni a DVR-hez. Ha erre az ikonra 

kattint, a következő üzenetek jelenhetnek meg: <Network connection error 

(Hálózati hiba)> vagy <Invalid Password (Érvénytelen jelszó)>. Ha a jelszó 

érvénytelen, módosítsa a jelszót a készüléklista-kezelőben. 

Ha a DVR narancsszínű, ez azt jelenti, hogy esemény történt, vagy 

rendszerhiba következett be. Ha erre az ikonra duplán kattint, a CMS 

eseménynaplója jelenik meg. 

   

 

 

 

   

Kilépés az üzenetek megõrzésével: "X" (Bezárás). 

 

 

 

 

Kilépés az üzenetek törlésével és DVR kék színének 

visszaállításával  : OK. 
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3. Kameraállapot kijelzése 
 

Az állapotjelentésen és a DVR-ablakban látható DVR-ikonok által szolgáltatott információn kívül a 

Kameraállapot-sávban az egyes kamerák állapota is megjelenik. A kamerák csatornánként jelennek 

meg. 

 

(1) Kattintson a kívánt DVR-re. 

  

 

 

(2) Ekkor megjelennek a kamerára vonatkozó információk.  

 

 

 

(3) Az egyes ikonok jelentése: 

 

1)  (Kék) : A videóbemenet csatlakoztatva van, rögzítés nincs folyamatban.  

2)  (Sötétkék) : Videójel kimaradása  

3)  (Piros)     : az aktuális csatornán rögzítés van folyamatban.  
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4. Élőkép megjelenítése 
 

1) Egyes DVR-ek megjelenítése 

Élőkép megjelenítéséhez kattintson duplán a   vagy a    ikonra.  

2) A képernyőn megjelenő jelzések 

Négyféle jelzés látható a képernyőn. Az eredeti képernyő a CMS beállításai között 

választható ki.   
 
                  

 

1 Kamera 

 neve 

2  Idő 

 4 Képkocka-

 sebesség  

 

3  DVR 

 állapota 
 

 

1) Camera Title (Kamera neve): a következő információkat jeleníti meg: Kamera száma – 

DVR neve vagy Host neve, Kamera neve 

2) Time (idő) : Idő megjelenítése   

3) DVR Status (DVR állapota): a rögzítéssel, a hálózati kapcsolattal, a 

videójelkimaradással, eseményekkel és a jelenlegi állapottal kapcsolatos információk 

megjelenítése. 

Jelzés Jelentése 

REC (Rögz.) Normál rögzítés 

Wait (Várakozás) Kezdeti kapcsolatfelvétel folyamatban 

Loss (Kimaradás) Videójel kimaradása 

Close (Lezárva) DVR-rel nincs kapcsolat 

Alarm (Riasztás) Rögzítés riasztás alapján 

Motion (Mozgás) Mozgás rögzítése 

PB (Visszajátszás) Visszajátszás a kiválasztott csatornán.  

Live (Élő) Élőkép megjelenítése 

4) Félkép / másodperc: a hálózati átvitel sebessége A félkép-átviteli ráta eltér a DVR 

valóságos félkép-felvételi rátájától.  

  

3) Osztott képernyő 

Kattintson az egyedi osztott képernyős gombokra         a gombnak megfelelő osztott 

képernyő megjelenítéséhez. 
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4) Módosítsa a kamera pozícióját. 

Az egyes kamerákra kattintva közvetlenül a kívánt kamerára kapcsolhat. 

5) Teljes képernyős megjelenítés 

Kétféle teljes képernyős megjelenítés létezik.  

1) Bármelyik kamerát megjelenítheti teljes képernyős üzemmódban úgy, hogy a kívánt 

kamera ablakára duplán kattint. (Az előző élőkép-megjelenítési nézethez újabb 

dupla kattintással térhet vissza.) 

2) Az egyes kamerák képének teljes képernyős megjelenítését a jobb egérgombbal 

kattintva is aktiválhatja. 

6) Kettős képernyő (élőkép megtekintése és ezzel egyidejű visszajátszás) 

Kiválaszthatók a kívánt csatornák, és rajtuk távoli visszajátszás indítható el, miközben a többi 

csatorna élő megjelenítés üzemmódban marad. A kettős képernyő mind a valódi, mind a 

virtuális DVR-eknél alkalmazható. 

 

1) Élőkép megtekintése közben jelölje ki a visszajátszani kívánt kamerát. Kattintson a 

jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez. 

 

Helyi menü 

2) Válassza ki a Search (Keresés) menüpontot.  A képernyőn megjelenik a keresési 

menü, ahogyan az az ábrán látható.  
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3) Válassza ki a visszajátszáshoz a kívánt DVR-t, valamint a dátumot és az időt. A 

lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a „Play” (Lejátszás) gombot. (A részletekhez 

lásd a „Visszajátszás” című fejezetet.) 

 
 
 
 
 
 
 

<Megjegyzés>: ha egy bizonyos időpontnál nem található adat, az azt jelenti, hogy a 

megadott kamera abban a pozícióban nem tartalmaz rögzített képet. 
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4) A kiválasztott kamera élőkép megtekintése közben elkezdi a visszajátszást.  

      

 

 

 Mozgás 

visszaját-

szása 

 
Élőkép 

 

 
Vissza- 

játszás 
 

 
5) A visszajátszás leállításához kattintson a jobb egérgombbal. 

6) Ekkor megjelenik a helyi menü. Válassza a Live (Élő) pontot.   
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5. Helyi menü 
 

A helyi menük segítségével a csatornák, a DVR és a virtuális DVR almenüi jeleníthetők meg. Az 

almenük típusuktól függően különböző funkciók elérhetőségét biztosítják. 

 

(1) Élőkép megjelenítése közben háromféle helyi menü jeleníthető meg. Kattintson a jobb 

egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez. 

 
 

1) SEARCH (KERESÉS): távoli keresés visszajátszás céljára.  

2) FULL SCREEN (TELJES KÉPERNYŐ): teljes képernyős megjelenítés. 

 

Élő 
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(2) Visszajátszás és élőkép megjelenítése közben négyféle helyi menü jeleníthető meg. 

Kattintson a jobb egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez. 

 

Visszaj. 

1) SEARCH (KERESÉS): távoli keresés visszajátszás céljára. (Lásd a köv. oldalon.) 

2) LIVE (ÉLŐ): visszajátszás leállítása; vissza élőkép megjelenítése üzemmódba. 

3) FULL SCREEN (TELJES KÉPERNYŐ): teljes képernyős megjelenítés. 

(3) Minden egyes DVR-hez hétféle helyi menü tartozik. 

 

 

 

 

1) LIVE (ÉLŐ): élő megjelenítés a kiválasztott DVR-ek esetében. 

2) PROPERTY (TULAJDONSÁGOK): a DVR-re vonatkozó információk. Lásd: 62. 

oldal 

3) CMS LOG LIST (CMS ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA): Lásd a megfelelő 

fejezetben. 

4) DVR LOG LIST (DVR ESEMÉNYNAPLÓJA KILISTÁZVA) Lásd a megfelelő 

fejezetben. 

5) SETUP (BEÁLLÍTÁSOK): Lásd: DVR-beállítások menüje című fejezet. 

6) REMOVE (ELTÁVOLÍTÁS): a kijelölt DVR eltávolítása a DVR-ablakból. 
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6. Visszajátszás 
 
A CMS ablakába a DVR-készüléklista-kezelő segítségével felvett DVR-készülékekről lejátszani távoli 

lejátszás üzemmódban lehet; illetve a fájlok a távoli PC-re is letölthetők. Ilyenkor az élőkép-

megjelenítési üzemmódtól eltérően egyszerre csak egy DVR érhető el. 

(1) A visszajátszás elindításához nyomja meg a visszajátszás gombot:    

(2) A program visszajátszási üzemmódba kapcsol, ahogy ez alul látható.  

             
 

(3) A  (KERESÉS) gomb megnyomására megjelenik a távoli keresés menüje. 

       
(4) Válassza a   (TÁVOLI) gombot, illetve helyi visszajátszás céljára a   

       (HELYI) gombot. 
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1) Távoli visszajátszás 

A távoli visszajátszás esetén a felhasználó a CMS program segítségével közvetlenül 

játssza le az eszköz belső merevlemezén található videófájlt.  

–  Válassza a  (TÁVOLI) gombot és jelölje ki a kívánt DVR-t.  

–  A távoli keresés funkcióban láthatók a DVR-en tárolt videófájlok miniatűr képei. A 

különböző adatokat a program színekkel különbözteti meg: Riasztás (piros) – 

Mozgás (zöld) –  Alap (sárga).  

 

–  Adja meg a kívánt dátumot és időt, és kattintson a   (LEJÁTSZÁS) 

gombra a visszajátszás elindításához.  
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2) Remote Download (Távoli letöltés) 

A távoli letöltés segítségével a felhasználók a CMS program segítségével a 

számítógépre végezhetnek mentést.  

–  Válassza a    (TÁVOLI) gombot és jelölje ki a kívánt DVR-t. 

–  A távoli keresés funkcióban láthatók a DVR-en tárolt videófájlok miniatűr képei.  

 
–  Adja meg a kívánt dátumot és időt, és kattintson a          (LETÖLTÉS) 

gombra az elmentés elindításához. A mentés a „C:\Program Files 

\DvrPlayer\Download” mappába történik. A letöltésre használt mappa a CMS-

beállítások menüben módosítható.  

    
a. BEGIN – END (KEZDETE – VÉGE): a kiválasztott fájl indítási és befejezési 

idejét mutatja.  

b. CURRENT (JELENLEGI): a számítógépre épp beérkező fájl idejét mutatja.  

c. Letöltés törlése: kattintson a    (MÉGSE) gombra. 

 
d. Download Complete (Letöltés befejeződött): a letöltés befejezése után a 
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videófájl aktuális ideje helyett a „Letöltés befejeződött” üzenet jelenik meg.  

e. Kattintson az  gombra. 

 
 

3) HELYI (LOCAL) 

A helyi beállítások menüjét elsősorban a DVR-ekről a CMS programmal letöltött adatok 

megtekintésére használhatja.  

– Kattintson a  (HELYI) gombra. 
– A helyi keresés funkcióban láthatók a számítógépen tárolt videófájlok miniatűr képei. 

 

– Válassza ki a kívánt DVR-t, adja meg a dátumot és időt, és kattintson a   

(LEJÁTSZÁS) gombra a visszajátszás elindításához. 

–    : a kiválasztott fájl törlése a számítógépről.  

–  : a kiválasztott fájl mentése a számítógép egy másik mappájába vagy egy 

másik meghajtóra.   

–    : a biztonsági másolat CD-jének megtekintése a készüléken keresztül.   
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7. DVR-beállítások menüje 
 

A DVR-beállítások menüjének segítségével a DVR különböző beállításai módosíthatók a CMS 

programon keresztül – úgy, mintha a DVR saját menüjén keresztül végezné el ezeket.  

  

A beállítások megjelenítéséhez válassza ki bármelyik DVR-t. Kattintson a jobb egérgombbal a helyi 

menü megjelenítéséhez.  

 
 
A képernyőn megjelenik a DVR-beállítások menüje, ahogyan az az ábrán látható.  

 
(1) Megjelenítés 

 

1) Display (Megjelenítési és képernyőbeállítások) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Status bar (Állapotsor): Show 

vagy Hide (Mutat vagy Elrejt) 

b) Camera (Kamera): annak 

beállítása, milyen információk 

jelenjenek meg a képernyőn az 

adott kameránál. 

c) Keret színének (Border Color) 

és háttér színének (Background 

Color) megadása.  
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(2) Sequential Mode (Léptetési üzemmód) 

 

 

 

 

 

c) Teljes képenyős léptetéshez 

használni kívánt kamera 

beállítása.  

b) Léptetési üzemmód 

kiválasztása 

a) Léptetési időintervallum: 1–30 

mp. 

(3) Kamerabeállítások 

 

e) Pásztázó-zoom (PTZ) kamera 

kiválasztása. 

d) Camera Title (Kamera neve): 

legfeljebb 12 karakter.  

c) Fényerő-, a kontraszt- és 

színbeállítások: 0%–99% 

b) Covert (Rejtett) üzemmód 

Be/Ki 

a) Kamera kiválasztása: 1–16 
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(4) Mozgás rögzítésének beállítása 

 

d) Motion Grid: az aktiválni kívánt 

mozgásérzékelési blokkok 

megadása.  

c) Motion Level: 

Mozgásérzékenység beállítása 

(1–20 szint) 

b) Camera Select: Kamera 

kiválasztása 

a) Record time (Rögzítés 

időtartama): eseményt követő 

rögzítés időtartamának 

beállítása 

 

 
 
 

 

(5) Rögzítés beállítása 

e) Mozgás rögzítése ON/OFF (BE/KI)

d) Hangfelvétel – On/OFF (Be/Ki) 

c) Sebesség beállítása, 

mozgásérzékelés és a riasztás ki-

be kapcsolása 

b) Képminőség beállítása 

a) A rögzítéshez válassza az Enable 

vagy Disable (Bekapcsolva vagy 

Kikapcsolva) beállítást. 

 

a b c d e 
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(6) Rögzítés riasztás alapján 

1)  Riasztás alapján történő rögzítés beállítása 

  

 

 

e) Válassza ki a riasztásbemeneti jel 

áramkörtípusát (Normally Close, 

Normally Open – Alapesetben 

zárva, Alapesetben nyitva) 

d) Hangfelvétel – On/OFF (Be/Ki) 

c) Sebesség beállítása, 

mozgásérzékelés és a riasztás ki-

be kapcsolása 

b) Képminőség beállítása 

a) Válassza az Enable vagy Disable 

(Bekapcsolva vagy Kikapcsolva) 

beállítást. 

2)  Riasztás alapján történő rögzítés beállítása: 

 

 

 

d) Alarm Out (Riasztás Ki): 

Kameránként beállíthatja, hogy 

riasztás esetén melyik relé 

kapcsoljon be. 

c) Alarm Buzzer (Figyelmeztető 

hangjelzés): On/Off (Be/Ki) 

b) Record Camera (Rögzítő kamera): 

Mind (All) vagy 1:1 

a) Record Time: Eseményt követő 

rögzítés időtartamának beállítása 
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(7) Időzítés beállítása 

A nap kiválasztása az időzítés keretében 

 
Ekkor az alábbi, a kiválasztott napra vonatkozó ütemezéseket tartalmazó ablak nyílik 

fel. 

 

  

Adja meg a rögzítés kezdő 

és befejező időpontját, 

valamint a kívánt rögzítési 

üzemmódot.  

Módosítások elmentése, és kilépés: „OK”; ha a módosítások elmentése nélkül akar kilépni, kattintson 

a „Cancel” („Mégse”) gombra.   
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Adja meg a kívánt 

üzemmódokat. 

 
 

(8) Hálózati beállítások 

 
Adja meg a DVR által küldött figyelmeztető e-mailek legfeljebb 5 címzettjének e-mail címét.  

Az ütemezési táblázat grafikusan 

mutatja be az 1–4 üzemmódban 

megadott rögzítési beállításokat: 

az időzített feladatok csak akkor 

láthatók, ha az időzítés menüben 

létezik megfelelő beállításokkal 

rendelkező ütemezés.  
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(9) Rendszer beállítása 

1)  Általános 

 
 

a. System ID (Rendszer azonosítója): a készülékazonosító (ID) beállítása.  

b. Auto Key Lock (Automatikus billentyűzár): ON/OFF (BE/KI) 

c. Key Tone (Gombok hangja): ON/OFF (BE/KI) 

d. Internal HDD / External HDD: Merevlemez újraírásának beállítása.  

e. Camera & Record Fps: maximális rögzítési képkockasebesség beállítása  

2) Time (Idő) 

 

 

 

a. Time Sync (Idő 

szinkronizálása) Központi és 

alárendelt óra kiválasztása  

b. Időszerver beállítása 

c. Adja meg a dátumot és az időt.

a  

b 

c 
d 

e 

a 

b  

c 
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3) Jelszó 

 

Legfeljebb 5 felhasználó felhasználói jelszavának megváltoztatása. 

   

4) Control (Vezérlés) 

 

a b 

 

a. Stop Recording (Rögzítés megállítása): 

b. Időzítés Be / Ki 
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VIRTUÁLIS DVR 

 
1. A virtuális DVR fogalma 

A virtuális DVR nem igazi DVR-készülék, hanem több, a DVR-ablakban már szereplő DVR 

kombinációja vagy csoportja. Egyetlen virtuális DVR-készülékként akár 64 DVR is egybefogható 

– a megjelenítéshez minden DVR egy kamerával járul hozzá. A virtuális DVR ugyanúgy 

viselkedik, mint az igazi DVR-ek, leszámítva a figyelmeztető jelzéseket. 
 

2. Virtuális készüléklista-kezelő 
A Virtual Set List Managert (Készüléklista-kezelőt) virtuális DVR-ek a CMS programhoz történő 

hozzáadására és eltávolítására használhatja. 

 

A készüléklista-kezelőt a  gombra kattintva indíthatja el. A képernyőn felbukkan a lenti 
ábrán látható készüléklista-kezelő. 

 

1 

2
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(1)  ADD (HOZZÁADÁS) a CMS-listához. 

 Kérjük, virtuális DVR létrehozásához kövesse a lenti lépéseket. 

1) NAME (NÉV):  adja meg a virtuális DVR-nek a CMS ablakában megjelenő nevét. 

* Auto Arrange (Automatikus elrendezés): 

–  Az opció kiválasztása esetén a virtuális DVR-hez tartozó, eseményeket jelző  

kamerák elrendezését a CMS végzi. Az eseményeket jelző kamerákat a program 

automatikusan az 1. csatornára mozgatja, majd prioritási sorrendbe állítja.  

* Auto Insert& Arrange (Automatikus beillesztés és elrendezés): 

–  Kiválasztása esetén a CMS elvégzi a virtuális DVR-hez tartozó, eseményeket 

jelző  kamerák felvételét, elrendezését és prioritás szerinti sorba rendezését is. 

Alarm/ Motion/ Video Loss (Riasztás/Mozgás/Videójel-kimaradás) 

– Ezeknek az opcióknak a bejelölésével elérheti, hogy a program automatikusan 

prioritás szerint sorba rendezze és elrendezze a riasztást/mozgásérzékelést vagy 

videójel-kimaradást jelző kamerákat mind automatikus elrendezés, mind 

automatikus beillesztés és elrendezés üzemmódban.  

2) ADD VIRTUAL DVR (VIRTUÁLIS DVR HOZZÁADÁSA): kattintson az „Add Virtual 

Set” („Virtuális készülék hozzáadása”) gombra a virtuális DVR létrehozásához. Az 

egyes készülékeknek ne adjon azonos nevet.  

3) Módosítások elmentése, és kilépés: „OK”. 

4) Kilépés a módosítások elmentése nélkül: „Cancel” („Mégse”). 

 APPLY (ALKALMAZ): a kiválasztott virtuális DVR nevének  módosítása. 

(2) DEL VIRTUAL DVR (VIRTUÁLIS DVR TÖRLÉSE): törli a virtuális DVR-t a CMS listájáról.  

(3) PROPERTY (TULAJDONSÁGOK): ebben a menüpontban különböző információkat érhet el: 

Virtual Set Name (virtuális készülék neve), Total number of connected DVR (csatlakoztatott 

DVR-ek teljes száma), Total number of selected Cameras (kijelölt kamerák teljes száma), 

valamint a csatlakoztatott DVR-ekre vonatkozó IP-információ.  
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3. Virtuális DVR-ek beállítása 
 
(1) Kattintson duplán a kívánt virtuális DVR-re.  

 
 
(2) A kiválasztott virtuális DVR-t a program aktiválja és a „ ” jellel emeli ki. „  

 
 

(3) Válassza ki a megjeleníteni kívánt osztott képernyőt. 

 
(4) Kétféleképpen vehet föl kamerát: vagy a teljes DVR-t veszi fel az összes hozzá csatlakoztatott 

kamerával együtt, vagy az egyes DVR-eken külön választja ki a kamerákat.  

 
(1) A kívánt DVR összes kamerája:  

– A kívánt csatornához való hozzáadáshoz kattintson a kívánt DVR-re.  

– A kamerát a program a kiválasztott csatornától kezdve számsorrendben, a DVR-hez 

 csatlakoztatott kamerák számától függően veszi fel.  
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A következő példában egy 8 csatornás DVR-t húzunk át az 5. csatornára: 

       

 
 

CH 5 CH 5 

CH 12 

2)  A DVR-hez tartozó egyes kamerák.  

– Kattintson a DVR-ablakban látható bármelyik DVR-re, miközben a virtuális DVR aktív.  

– A kameraikonok megjelenítése után bármely, a DVR-hez tartozó kamera egyenesen 

 áthúzható a kívánt csatornára. 

 
A következő példákban a 3. DVR-hez tartozó 1. kamerát húzzuk át a 14. csatornára. 

       

 

② 
③ 

 
 

 

<Megjegyzés>: Ha ugyanazon a csatornán névátfedés fordul elő, akkor az új kamera váltja fel a 

régit.  
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(5) Kamera törlése  

A CMS-ből kétféleképpen törölhető kamera. 

1) Élőkép megtekintése közben jelölje ki a törölni kívánt kamerát. Kattintson a jobb 

 egérgombbal a helyi menü megjelenítéséhez. Válassza a „REMOVE” („ELTÁVOLÍTÁS”) 

 pontot. 

2)  Válassza ki a törölni kívánt kamerát, és közvetlenül húzza be a DVR-ablakba vagy a  

  virtuális DVR ablakába.  

          

 
 
 
4. Élőkép megjelenítése virtuális DVR-en   

 
Ugyanúgy történik, mint valóságos DVR esetében. 
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
 

 
Műszaki paraméterek 

M1004 M1008 

Tömörítés 
MPEG 4 

 

Operációs rendszer 
Embedded  Linux 

 

Videóbemenet / Loop 

kimenet 
 

4/4 8/8 

Videókimenet 
 

1 Monitor, 1 S-Video, 1 VGA (opcionális), 1 Spot monitor kimenet 
 

Hang be-/kimenet 
4/1 8/1 

 

Élőkép felbontása 
 

NTSC 720*480, PAL 720*576 

Rögzítési ráta 
 NTSC: 30 fps (720*480),  60 fps ( 720*240), 120 fps (360*240)  

 PAL : 25 fps(720*576) , 50 fps (720*288), 100 fps (360*288) 
 

 

Riasztás be / Relé ki 
4/2 8/2 

 

Külső rögzítőeszközök 
 

Raid Disk, HDD, CD-RW, DVD-RW, Flash memóriakártya 
 

Kommunikációs port 
USB2.0, RS-232, RS-422, Ethernet 

 

Tárolóegység Akár 3 belső merevlemez + CD-RW/DVD-RW 
  

Hálózat típusa 
 

 Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx), külső modem RS-232C porton 

Távoli kliensprogram / 

Triplex Central Management Software 

 

Szoftverfrissítés 
 

Frissítés USB flash memóriakártyán keresztül 
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Általános  

Áramforrás 100 vagy 230V AC, választható (50/60Hz) 

Áramfogyasztás 40W 

Méret / Súly 360 (szélesség) x 340 (mélység) x 100 (magasság)  /  6 Kg 

 A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak. 
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