H.264 NETWORK Embedded DVR

User Manual

V1.0-4/8CH New Interface

Děkuj eme za zakoupení produktu. Prosíme, přečtěte si důkladně tento manual před
použív áním.

Důležité:
◆ Přístroj by měl být umístěn na dobře klimatizovaném místě a ujistěte se, že nic
neblokuje vývod z chladiče přístroje. Rovněž jej umístěte daleko od zdrojů tepla a mimo
prostředí s vysokou teplotou.
◆Neinstalujte v prostředí, kde by zařízení bylo vystaven o vibracím (např. V autě).
◆Zamezte kontaktu přístroje s vodou, přístroj není vodotěsný, abyste se vyhnuli
riziku zkratu zařízení.
◆Nerozebírejte zařízení, v případě poruchy kontaktujte, prosím, prodejce.
◆ Do zařízení použijte pevný disk k tomu určený, aby vydržel velké množství
požadavků čtení a zápisu.
◆ Nepokládejte těžké předměty na zařízení, vystavíte jej možnosti
prasknutí krytu a poškození.

1. Představení zařízení
1.1 Shrnutí
Toto zařízení je určeno k monitoringu a záznamu v oblasti zabezpečovací techniky.
Má vlastní processor a linuxový operační systém.
Zařízení využívá nejnovějších technologií z oblasti IT (audio a video komprese,
nahrávání na vysokokapacitní disk, TCP/IP síť aj.). Operační system se nachází na
FLASH čipu, což zajišťuje stabilní běh systému. Toto zařízení má vlastnosti digitálního
video a audio rekordéru (DVR) a digitálního video a audio server (DVS). Může pracovat
nejen lokálně a nezávisle, ale I v rámci zabezpečovací sítě. Při užití profesionálního
sledovacího síťového sorftwaru můžete plně využít jeho schopnosti vzdáleného
monitorování a síťování.
Přístroj může být užíván k zabezpečení v oblastech bankovnictví, telekomunikac í,
spravedlnosti, dopravy, v obytných domech, továrnách, skladištích, čističkách vody atd.

1.2 Základní funkce


Sledov ání v reálném čase

Díky analogovému video a VGA portu můžet sledovat pomocí monitoru nebo
displeje. Zařízení podporuje simultánní TV a VGA výstup.


Uložení záznamů

Zařízení používá speciální zabezpečený datový formát, se kterým nelze manipulovat.


Kompresní metoda

Každý kanál je kompresován v reálném čase nezávislým hardware. Zvuk a obraz je
stabilizován a synchronizován.


Zálohov ání

Je možno zálohovat na USB zařízení. Také je možno stáhnout data na klientský počítač
přes internet.


Přehráv ání videa

Každý kanál umožňuje nezávislé nahrávání v reálném čase a vyhledávání, přehrávání
pozpátku, monitorování přes síť, hledáí videa a download atd, mohou být provedeny
souběžně. Módy přehrávání: zpomaleně, zrychleně, pozpátku a snímek po snímku. Při
přehrávání záznamu můžete zobrazit čas, ve kterém se záznam odehrává.


Funkce dostupné přes síť

Můžete přes internet vzdáleně monitorovat, hledat a přehrávat záznamy a ovládat pohyb
čidel.


Komunikační porty

Port RS485 ovládání pohybu čidel.
Ethernetový port – vzdálená správa přístroje.


Ov ládání čidel (PTZ)

Podpora PTZ dekodérů, které komunikují přes port RS485. Může zpracovávat několik
dekdovacích protokolů najednou a realizovat tak ovládání otočných a posuvných kamer.



Inteligentní ov ládání

Podpora ovládání myší.

1.3 Tlačítka na předním panelu
Statement: the front panel interface, button layout and type, real product shall prevail.
The front panel buttons Description:

1） IR Sensor（červený）: Infračervený přijímač signálu z dálkového ovládání.
2） LED ukazatele: Ukazují status alarmu, nahrávání, napájení, připojení a HDD
3） Přehrávací funkce:
•
: Rychlost přehrávání pozpátku 1X, 2X, 4X
•
snímku.
•
•
•

: Zastavení přehrávání, po opětovném stisknutí přehrávání snímek po
: Zapnout přehrávání
: Zpomalení přehrávání na 1/2, 1/4, 1/8
: Zrychlení přehrávání na 1X, 2X, 4X

4） MENU/ OK: Otevření/zavření hlavní nabídky; potvrzení.
5） Nav igační tlačítka: V nabídkách ovládají kurzor, v PTZ modu slouží k ovládání
otočné kamery
•
: kurzor nahoru / zaměřit kameru nahoru
•

: kurzor dolů / zaměřit kameru dolů

•

: kurzor doleva / zaměřit kameru doleva

•
: kurzor doprava / zaměřit kameru doprava
6） USB: Horní port je určen pro paměťové m édium (na zálohování nebo upgrade
firmware), spodní port pro myš.

1.4 Zadní panel

Connectors on Rear Panel：

1
2
3
4
5
6
7
8

Konektor napájení
Audio vstup
Video vstup
Audio výstup
Vido výstup
VGA výstup
Síť
RS485

DC 12V/2A
Připojení analogového videosignálu (BNC)
Připojení TV nebo monitoru (BNC)
Připojení LCD displeje
Ethernetové rozhraní
Pro připojení ovládání PTZ

1.5 Dálkové ovládání
Klávesa ENTER na ovladači má stejnou funkci jako levé tlačítko myši.
1.STANDBY: Když je DVR zapnuto, držte tlačítko
3s pro uložení do standby modu. Když je zařízení v
režumu standby, jedním stisknutím zařízení
aktivujete.
2. LOGIN/LOCK: If "Security" has been enabled in the
Setup menu, press to open the user password login
screen.Pokud je v nastavení povoleno “Security”
(zabezpečení), po zmáčknutí se objeví obrazovka
přihlášení.
3. Čísla: V menu vložení hodnoty, během
monitorování přepne příslušný kanál do režimu
celé obrazovky.
4.
5.
6.
7.
8.
•

: Rozdělení obrazovky.
MENU: Otevře hlavní nabídku.
PTZ: Otevře okno ovládání otočných kamer.
EXIT: Zavře okna nabídek.
Nav igace/OK:
: V nabídkách kurzor nahoru;

•
: V nabídkách kurzor doprava;
•
: V nabídkách kurzor doleva;
•
: V nabídkách kurzor dolů;
• OK: V nabídkách potvrzení, během přehrávání a
sledování zobrazí systémové informace;
9. +/ - : V nabídkách upravuje hodnoty;
10. RECORD: Spuštění manuálního nahrávání.
11. STOP: Ukončení manuálního nahrávání.
12. EXTRA: Pro budoucí užití.
13. Ov ládání přehrávání:
•
: Rychlost přehrávání pozpátku 2X, 4X, 8X
• : Zapnutí přehrávání
•
: Rychlost přehrávání 2X, 4X, 8X
•
: Rychlost přehrávání 1/2, 1/4, 1/8
•
: Zastaví přehrávání, po opětovném
stisknutí spustí přehrávání snímek za
snímkem

TIP:
Když
dálkovým
ovladáním vkládáte heslo
nebo názvy kamer, vyberte
pole pomocí navigačních
kláves, stiskněte ENTER a
můžete užít číselné klávesy.

Zkontrolujte, zda se nenachází v blízkosti fluoroscenční světlo.

Pro pohodlí čtenáře se v následujících sekcích manuálu uživá příkladu
čtyřkanálových rekordérérů pro představení detail a obrázky odpovídají tomuto
modelu.

2. Ovládání základních funkcí
2.1 Zapnutí a vypnutí
2.1.1 Zapnutí
Před zapnutím se ujistěte, že jsou všechny části správně zapojeny!
Po zapnutí je kontrolka POWER červená.

2.1.2 Vypnutí
Uživatel může zařízení vypnout pomocí dálkového ovladače, myši a klávesnice.

2.1.3 Vypnutí dálkovým ovladačem:
Zmáčkněte tlačítko Power, objeví se okno vypínání, klikněte OK a zařízení se za chvíli
vypne.

2.1.4 Vypnutí pomocí myši a klávesnice:
Otevřete Menu, vyberte ikonu “System Shut Down” a objeví se okno vypnutí
Klikněte OK a za chvíli se zařízení vypne
Nyní můžete odpojit zařízení z elektřiny.

2.2 Přihlášení
Zapněte zařízení a počkejte než bude kontrolka 【POWER】svítit. Heslo je v továrním
nastavení prázdné. Po spuštění zmáčkněte klávesu【MENU】nebo pravé tlačítko myši a tím
otevřete přihlašovací okno:

Obr. 2-1

přihlášení

Po správném přihlášení můžete vstoupit do systému.

Rozhraní monitorování v reálném čase:

Ikona
Popis

Nahrávání

Manuální
nahrávání

Status
detektoru
pohybu

Status
alarmu

Status
plánovaného
nahrávání

 Přehráv ání
Klikněte na tlačítko “Play” pro přehrávání záznamu
Můžete vybraz konkrétní operacy kliknutím na tlačítka na obrazovce .

2.3 Hlavní menu
Lišta nabídky: Klikněte pravým tlačítkem myši nebo zmáčkněte tlačítko ESC na
předním panelu a vespod obrazovky se objeví kontrolní panel, viz obr. 2-2

Obr. 2-2 Menu bar
Kliknutím na ikonu
viz níže:

vedle “Screen mode” se objeví rámeček, kde můžete vybrat kanál,

Obr.2-3 Výběr kanálu
V případě čtyřkanálovécho zobrazení může uživatel vybrat 4 po sobě jdoucí kanály
z 1-4 pro zobrazení přímého přenosu.
Klikněte na tlačítko

pro uložení a zobrazení přenosu.

Kliknutím na menu

，vyvoláte okno funkcí na obr. 2-4;

obr 2-4

hlavní funkce

Klikněte na “configuration management”a zobrazí se nabídka na obr.2-5:

Pic 2-5 Správa nastavení”
Tuto nabídku byste rovněž otevřeli zmáčknutím tlačítka MENU na předním
panelu nebo dálkovém ovladači.

2.4 Správa nastavení

Správa nastavení obsahuje devět podnabídek: Základní nastavení, nastavení přímého
přenosu a video nastavení, plánované nahrávání, nastavení alarmu, sítě, správa
uživatelů, nastavení PTZ a pokročilá nastavení.

2.4.1 Základní nastavení
Klikněte na “Basic configuration” a ukáže se nabídka na obr.2-6. Nabídka obsahuje 2
submenu: System a Date and time.

1) System

Obr.2-6
System
V tomto rozhraní můžete nastavit název a ID zařízení, format videa, max. počet
připojených uživatelů, video výstup a jazyk, spořič obrazovky atd.
Dev ice name: Je zobrazeno v klientu nebo CMS, což pomáhá uživateli snadno
identifikovat zařízení.
Dev ice number: Odpovídající číslu dálkového ovládání.
Video format: Na výber dva mody: PAL a NTSC. Uživatel může vybrat formát podle
kamery.
Passw ord check: Když je tato možnost zvolena, uživatelé se musí zadat své
jméno a heslo, kdykoli mění něco v systémovém nastavení.
Show system time：Zobrazení času v přímém přenosu
Video output: Rozlišení rozhraní živého přenosu: VGA800*600,
VGA1024*768, VGA1280*1024 a CVBS
Language: Volba jazyka, na výběr je angličtina a zjednodušená čínština
Kliknutím na tlačítko "Default" se tato nastavení vrátí na tovární, kliknutím na "Apply"
se uloží zvolená nastavení "Exit" opustíte tuto nabídku.
Po změně jazyka výstupu videa se zařízení restartuje!

2 )Datum a čas

obr. 2-7 Datum a čas

Nastavení formátu data, časového pásma.
Keep synchronized with network time server "to update the network time server. You can
alsomanually adjust the system time。
Note: The system default is GMT time zone, please choose GMT +8 in the time
zone drop-down frame.
Click the "Default" button, the system restore the default settings;
Click the "Apply" button will save the above settings;
Click the "Exit"button to exit the current interface.

2.4.2 Nastavení přímého přenosu
Klikněte na “Live configuration”，a dostanete se do nabídky na obr.2-8
Naleznete 2 submenu : Live a Mask

2.4.2.1 Nastavení přenosu

Obr. 2-8 Nastavení
přenosu
Poznámka: Klikněte na název kamery a objeví se softwarová
klásvesnice, skrze kterou můžete upravit název.
Zatrhněte jméno kamery a kliněte na tlačítko “Setting” pro úpravu obrazu, viz 2-9：

Obr. 2-9 úprava obrazu
V tomto rozhraní můžete upravit jas, sytost, contrast a saturaci obrazu přímého přenosu.
Kliknutím na “Default” obnovíte tovární nastavení, “Save” uloží změny, které jste
provedli. Změny se provedou na všech zaškrtnutých kamerách.

2.4.2.2 Maskování
Maskování soukromé zóny. Můžete zamaskovat určitou část obrazu, takže nebude
rozeznatelná.

Obr. 2-10
Maskování
Nastav ení maskované oblasti: Klikněte na tlačítko “Setting” a zobrazí se okno s
obrazem. Stiskněte levé tlačítko a táhnutím myši vytvoříte maskovanou oblast, viz obrázek.
Zrušení maskované oblasti: select Klikněte levým tlačítkem myši na oblast, kterou
chcete odstranit a zmáčkněte tlačítko “Apply” pro uložení.

Maskování oblasti

2.4.3 Nastavení záznamu
Klikněte na“Record configuration” a vstoupíte do menu na obr2-11：
Zahrnuje podnabídky: start, record bit rate, Character overlay. recycle record.

4.3.1 Start

Pic 2-11 Start
Zaškrtněte nahrávání kanálu a audio kanálu.
Můžete nastavit vice kanálů najednou tím, že je všechny zaškrtnete.
Klikněte na “Default” pro tovární nastavení, “Apply” pro uložení změn, “Exit” pro
opuštění nabídky.
Parametry nahrávání videa
Parametr
start
audio

Význam
Přepnutí nahrávání každého kanálu
Přepnutí nahrávání zvuku kanálu

2.4.3.2 Přenosová rychlost nahrávky (bit rate)

Obr. 2-12 Přenosová
rychlost záznamu
Nastavte přenosovou rychlost, rozlišení, kvalitu, kódování a maximální bitový tok.
Po zaškrtnutí “All” můžete nastavit všechny kanály zároveň.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko
“Exit” zavře okno.

2.4.3.3 Datový tok nahrávky
Parametr
Fps
Resolution

Popis
Snímky za sekundu 1-30（NTSC）1-25(PAL)
Rozlišení; podpora CIF

Quality

Čím lepší, tím čistší obraz. Na výběr 6
možností：lowest, lower, low, medium,
higher and highest.

Coding

Podpora kódování CBRand VBR

Max stream

Max. bitový tok： 16Kbps、32Kbps、64 Kbps,
128 Kbps、256 Kbps、512Kbps、
768Kbps,1024Kbps,2048Kbps

Stamp：Do záznamu můžete přidat název kanálu a aktuální čas.

obr. 2-13 Character overlay
Zaškrtněte název kamery a time stamp, klikněte na tlačítko “Setup” a můžete kurzorem
nastavit, kde chcete, aby byla informace o kameře a času zobrazována Po zaškrtnutí “All”
můžete nastavit všechny kanály zároveň. Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární,
tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit” zavře okno.

2.4.3.4 Recyklace záznamů

Pokud zaškrtnete tuto možnost, rekrodér bude přepisovat nejstarší záznamy novými,
jakmile se disk zaplní. Pokud je tato možnost vypnuta, nahrávání se vypne při zaplnění disku.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit”
zavře okno.

2.4.4 Nastavení plánování
Plánování pro nahrávání a detektory pohybu

2.4.4.1 Plánování nahrávání
Zaškrtněte políčka, která reprezentují den a hodinu, kdy chcete spouštět
plánované nahrávání (viz obr. 2-14). Modré políčko – nahrávání aktivní, šedé – neaktivní.

Pic 2-14 Plánování
Copy： Můžete zkopírovat rozvrh jednoho kanálu na ostatní kanály. Vyberte kanál a
zmáčkněte “Copy”.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit”
zavře okno.

2.4.4.2 Detektory pohybu

Pic 2-15

Motion

Nastavuje se obdobně jako rozvrh nahrávání.

2.4.5 Nastavení alarmu
Obsahuje podnabídky pohyb a ztráta videa.

2.4.5.2 Pohyb

Pic 2-16 Motion
Zaškrtněte “Enable” pro aktivaci alarmu pohybového senzoru. “Delay” – zpoždění
spuštění poplachu. Kliknutím na "Setup" v “alarm handling” otevřete následující nabídku

obr. 2-17 V případě
spuštění poplachu
Zde můžete nastavit, zda se sepne bzučák, zaslání emailu aj.
Kliknutím na “Setup” v “area” zobrazíte následující okno, kde můžete nastavit
detekci pohybu.

Obr. 2-18 Detekce pohybu
Zde můžete nastavit citlivost detektoru od 1 do 5, původní hodnota je 4, 1 je nejméně
citlivá, 5 nejcitlivější. Citlivost je ovlivněna také zabarvením prostředí (den/noc) a tak byste
měli detektory nastavit podle aktuální situace. .Kliknutím na ikonu
nastavíte všechny
will zrušíte nastavení detekce.
oblasti na detekci. Kliknutím na ikonu
Kliknutím na ikonu
uložíte nastavení；Kliknutím na
button opustíte rozhraní.
Při zaškrtnutí pole “all” nakonfigurujete všechny kanály najednou.,

Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit”
zavře okno.

2.4.5.3 Ztráta videa

obr. 2-19 ztráta
videa
Klikněte na“alarm handling”a dostanete se do následující nabídky:

obr. 2-20

ztráta videa – spuštění alarmu

Toto nastavení je obdobné k nastavanení spuštění poplachu. Rovněž můžete nastavit
všechna čidla najednou. Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží
změny, tlačítko “Exit” zavře okno.
Pokud by bylo zařízení odpojeno od sítě, systém automaticky zašle email o události.

2.4.6 Nastavení sítě
2.4.6.1 Síť

obr 2-21

Nastavení sítě

HTTP port：základní hodnota je 80. Pokud ji změníte, musíte v prohlížeči k adrese
přidat i název portu. Např. Pokud nastavíme port 82, tak místo adresy
http://192.168.0.25 musíte zadat: http://192.168.0.25:82
Serv er port: port, přes který se posílají data a obraz. Po vybrání "Obtain an IP address
automatically" zařízení získá IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS server.
Povolte PPPoE, pokud chcete, aby se DVR připojilo k internetu přímo přes ADSL,
zadejte jméno a heslo a klikněte na TEST pro vyzkoušení, zda to funguje.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit” zavře
okno.

2.4.6.2 Přenos obrazu přes síť

obr 2-22 Network Sub stream
Vyberte fps, rozlišení a kvalitu.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit”
zavře okno .
Parametr
Popis
FPS
Počet snímků za sekundu, na výběr: 1-25
Resolution
Podpora CIF
Quality
Čím lepší, tím čistší obraz, na výběr 6 stupňů : lowest, lower, low,
medium, higher and highest.

2.4.6.3 Email

Pic 2-23 Email
SMTP Serv er/Port: Jméno a port SMTP serveru.
Send address/password: email a heslo odesílatele.
Receiv e address: email příjemce.
Klikněte na Test pro ověření platnosti adres.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit”
zavře okno .

2.4.6.4 Další nastavení

obr.2-24 další
nastavení
Povolit DDNS server: Musíte vložit přihlašovací jméno, heslo a doménové jméno
registrované webové stránky. Klikněte na “Test” pro ověření údajů.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko
“Exit” zavře okno .
Poznámka: the user select a domain name is bound by the Domain Name Service for
DVR, you must first landing the website of the ISP registered user name and password,
and then apply for a domain name for the server online. After the application is
successful, the user could enter the domain name to access the server in IE side.

2.4.7 Správa uživatelů
Otevřete správu uživatelů (User Management), viz obrázek níže ：

obr. 2-25 správa uživatelů
Pro vytvoření nového uživatele klikněte na “Add” a objeví se následující okno ：

obr. 2-26 General
①
General: Zadejte uživatelské jméno, heslo, vyberte typ uživatele, můžete
uživatele přiřadit k dané MAC adrese počítače. Kliknutím na OK bude uživatel vytvořen,
Exit zavře toto okno.
②
Authority:

obr. 2-27 Authority:
Zde můžete detailně nastavit práva daného uživatele.
Pro úpravu existujícího uživatele klikněte na “Setup” daného uživatele ve správě
uživatelů. Pro odstranění uživatele vyberte daného uživatele a klikněte na Delete.
Klikněte na “Change password” pro změnu hesla uživatele. Klikněte na “Exit” pro
opuštění správy uživatelů.

2.4.8 Nastavení ovládání pohybu čidel (PTZ)
Obsahuje podmenu nastavení portu a pokročilé.

2.4.8.1 Sériové porty

obr. 2-28

Serial port

Zde můžete nastavit adresu, modulační rychlost (Baud) a protokol PTZ zařízení.
Po zaškrtnutí “All” můžete nastavit všechna zařízení zároveň.
Tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží změny, tlačítko “Exit”
zavře okno.
Definice a nastavení sériových portů:

Parametr
Address
Baud rate
Protocol

Popis
Adresa PTZ zařízení
Modulační rychlost PTZ zařízení. Hodnoty: 110, 300, 600, 1200,
2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400,
460800, 921600.
Komunikační protokol PTZ zařízení. Hodnoty: PELCOP,
PELCOP1, PELCOP5, PELCOD, PELCOD1, HY, PHILIPS,
SAMSUNG SHARP,SONY, SAMSUNG, PANASMIC , Control,
etc…

2.4.8.2 Pokročilé nastavení

obr 2-29 Pokročilé
nastavení

Klikněte na “Setup” pro zobrazení následujícího rozhraní：

Obr. 2-30

Nastavení předvolených bodů

Zde můžete vytvářet předvolby pro PTZ zařízení. Klikněte na “Setting” pro
zobrazení následujícího okna:

Pic 2-31 Nastavení
předvoleb
Můžete zadat PTZ tyto povely nahoru, dolů, doleva, doprava, vlevo dolů, vpravo dolů,
vlevo nahoru, vpravo nahoru a zastavit otáčení. Můžete upravit rychlost otáčení PTZ,
ohnisko a clonu. Vyberte si číslo předvolby. Klikněte na “Save” pro uložení změn, ikona
minimalizuje okno, ikonou
opustíte rozhraní.
V rozhraní předvoleb klikněte na OK pro uložení nastavení , Exit pro opuštění
rozhraní.
V okně “Advanced” klikněte na “Setting” ve sloupci “Cruise” pro nastavení trasy:

Obr. 2-32 Nastavení trasy
Klikněte na tlačítko “Add” pro přidání bodu trasy (max 32 bodů), vyberte bod a klikněte na
“Setup”, objeví se následující rozhraní：

Obr. 2-33 Nastavení trasy –
přednastavené body
Klikněte na “Add”. Ikona
pro nastavení rychlosti a času přednastaveného bodu .
Ikonou
smažete daný bod；ikonou
upravíte nastavení bodu. Pomocí šipek
můžete upravit pořadí bodu: první
、 výše
、níže
a poslední
。Klikněte na
“Preview” pro zobrazení trasy a klikněte na OK pro uložení změn. Klikněte “Exit” pro zavření
okna.
Pro vymazání bodu trasy jej vyberte a zmáčkněte “Delete”. Pro smazání všech bodů
kliněte na “Clear all”. Kliknutím OK uložíte nastavení, “Exit” zavře okno.
V okně “Advanced” klikněte na tlačítko “Settings” ve sloupci Track a objeví se
následující okno:

obr. 2-34 Nastavení
sledování
Ovládání otáčení dómové kamery nahoru, dolů, vlevo, vpravo, vlevo nahoru, vlevo
dolů, vpravo nahoru, vpravo dolů a zastavení otáčení. Můžete také uprvit rychlost otáčení,
zoom, zaostření a clonu kamery. Klikněte na “Start Record” pro záznam pohybu sledování
PTZ, opětovné kliknutí zaznamenávání ukončí. Klikněte na “Start track” pro přehrání
zaznamenaného pohybu sledování, opětovné kliknutí přehrávání ukončí. Posuvník v dolní
části rozhraní je určen pro nastavení rychlosti pohybu PTZ.
Klikněte na
pro minimalizaci rozhraní,
pro zavření rozhraní.
V rozhraní “Advanced” tlačítko “Default” vrátí nastavení na tovární, tlačítko “Apply” uloží
změny, tlačítko “Exit” zavře okno.

2.4.9 Pokročilá nastavení
1. Factory settings: Všechna nastavení se vrátí na tovární hodnoty.
2. Import / Export: Záloha nastavení na externí úložiště (přes USB) a jeho obnovení
ze zálohy.
3. Exit: zavře pokročilá nastavení

obr. 2-35

Pokročilé

2.5 Získání dat
Search configuration includes two submenus: Time Search, Event Search,

2.5.1 Hledání podle času
1) Otevřete Search configurationTime Search, viz obrázek:

Obr. 2-36 Hledání dle
času
2) Zadejte kanál, datum a počáteční a koncový čas
3) Klikněte na tlačítko
viz níže:

pro spuštění přehrávání. Ovládací panel přehrávače

Obr. 2-37 tlačítka
přehrávače

2.5.2 Hledání podle události
1) Otevřete Search configurationevent search, viz obrázek níže.

Obr. 2-38

Hledání dle události

2) Po kliknutí na tlačítko “Search” se zobrazí hledané události. Dvojklikem na událost
spustíte přehrávání záznamu.
3) Jako kritéria hledání můžete použít datum a kanál. Můžete vybrat, zda chcete
prohledávat události detektoru pohybu, senzoru a jiné.

2.6 Zálohování
Zařízení podporuje zálohování na USB paměťová zařízení a přes internet.
1)

Otevřete rozhraní zálohování (backup):

Obr. 2-39
2)
3)

4)

Záloha dat

Nastavte počáteční a konečný čas, vyberte kanál a klikněte tlačítko
“Search” pro zobrazení relevantních záznamů.
Zaškrtněte záznamy, které chcete zálohovat nebo zaškrtněte “All”, pokud
chcete označit všechny záznamy a klikněte na tlačítko “Backup”.
Nyní můžete ověřit i nformace o zálohovaných souborech, typ úložiště, typ
souboru atd. Klikněte na tlačítko “Start” pro zahájení zálohování.

2.7 Kontrola údajů
Zde můžete získat informace o systému a síti a systémový žurnál (log).
System Information:
Menu  view information  system information – Obsahuje informace o vybavení a verzi
Log information:
Menu  View system information  Log informatio – Můžete nastavit údobí, ve kterém
chcete log prohledávat, informace budou zobrazeny po stisknutí tlačítka “Search”
Poznámka: Můžete exportovat data na USB úložiště.
Netw ork information:
Menu  view information  Network configuration – Zobrazí informace o síti.

2.8 Správa disků
Menu  Disk management – Status úložiště, možnost formátování disku.
Doporučujeme zformátovat pevný disk před prvním provozem zařízení.
Formátov ání disku:
1) Otevřete správu disků
2) Vyberte disk, který chcete zformátovat a klikněte na tlačítko “Format”,
nastavte vlastnosti disku a klikněte “Apply” pro zahájení procesu.
Poznámka: Při formátování jsou ztracena veškerá data na disku!

2.9 Upgrade
Novou verzi softwaru je třeba nahrát na USP paměťové zařízení a připojit k přístroji. Otevřete
nabídku Upgrade, obnovte seznam (refresh), vyberte verzi, kterou chcete nainstalovat
(obvykle na výběr jediná) a klikněte na tlačítko “Upgrade”. Během procesu bude systém
automaticky restartován. Vyčkejte, dokud systém opět nenaběhne. Dbejte na to, aby během
upgradu nebyl přístroj vypojen z elektřiny.
Poznámka: Pokud se nová verze neobjevila v seznam u upgradů, nejspíše není uložena na
kompatibilním USB zařízení.

2.10 Odhlášení
Enter Menu  Logoff，Klikněte na ikonu “Log Off”, systém odhlásí uživatele. Nyní je
možné přihlásit jiného či stejného uživatele .

2.11 Vypnutí programu
Klikněte na tlačítko “system shut down”.

