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Használati utasítás 

 

  
NÉGYCSATORNÁS DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ & KAMERA SZETT 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! 

 

A készülék csatlakoztatása előtt: 

1) Figyelmesen olvassa el a használati utasítást! 

2) Soha ne nyissa ki a készülék hátlapját, mivel illetéktelen beavatkozás áramütést eredményezhet! Hiba vagy probléma 

esetén értesítse a forgalmazót! 

3) A készüléket száraz, megfelelő légáramlattal rendelkező, tiszta helyre szerelje, kerülje a közvetlen fényhatást! 

4) A készülék tisztításakor ne használjon semmilyen vegyi anyagot, kizárólag száraz és puha törlőrongyot alkalmazzon!   

5) A digitális rögzítő készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték! 

6) Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt bármilyen tartozék csatlakoztatásra kerülne! 
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Bevezető 

Termék áttekintés 

Ez a termék biztonsági ellenőrzés és felügyeleti célokra készült. A fokozott stabilitás és megbízhatóság érdekében LINUX 

operációsrendszerrel van ellátva, és H.264 tömörítést használ a nagy felbontás, és kis sávszélesség egyidejűleg történő 

megvalósításához. A TCP/IP protokoll használatával lehetővé válik a hálózati és távoli használat és vezérlés. A készülék 

nem csak önmagában tud működni, hanem része is lehet egy nagyobb megfigyelő hálózatnak, kihasználva képességeit és 

kapacitását a távolról történő megfigyeléshez. 

 Felhasználási területe széles, használható bankokban, üzletekben, raktárakban, otthoni területen, stb. 

A kamerák a HDCVI video szabvány szerint működnek, ami jóval nagyobb kábelhossz alkalmazását is lehetővé teszi, mint 

az eddigi normál analóg kamerák.    

A DVR főbb jellemzői 

 Valós idejű megtekintés, zoomolási lehetőséggel, akár több felhasználó részére 

 Egyidejűleg használható HDMI és VGA kimenet  

 Beépített nagykapacitású tároló merevlemez (opcionális),  

 Titkosított a felvételek tárolása, feltörés ellen biztosítva   

 Nagy sebességű tömörítés csatornánkénti hangfelvétel, a hang szinkronban van a képpel 

 Felvett anyagok mentése külső tárolóra, távoli PC-re történő mentés lehetősége 

 Hálózati működés  

 Mozgatható kamera teljes körű vezérlése  

 Távoli PC-n felvétel és lejátszás vezérlésének lehetősége  

 Riasztáshoz rendelhető funkciók, pl. feladatok elvégzése, hangjelzés, levélküldés, felvétel, felvétel továbbítása, 

fotó készítése 

 Egérrel és előlapról történő kezelés is lehetséges 

 Önálló belső óra az időzített vezérlésekhez   
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HD 7004 DVR műszaki adatai 

MODELL  HD7004 DVR 

Hardware Fő processzor Vimicro738 

Operációs rendszer  Beágyazott Linux 

Szabvány  Video Standard AHD 1080N 

Csatlakozások Video bemenetek 4ch 1080N 

Video kimenet 1ch VGA，1ch HDMI – egyedejüleg is lehet 

Hang bemenet 4ch 

Hang kimenet  1ch 

Net Interface RJ45 10M/100M 

485 Interface 0 

232 Interface 0 

USB Interface 2 USB port（USB2.0） 

Hard Disk 1 SATA port (maximum 4T) 

Felhasználói felület Grafikus 

képernyő felület 

16-bit Szin mélység, RGB555 formátum，átfedési lehetőség  

Egér  Bal, jobb egérgomb, scroll lehetőség 

Megtekintési ablak  Osztott képernyő 1-4 egyidejű ablak  

VGA kimenet 1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768 

HDMI kimenet 1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768 

Video kódolás  Kép tömörítés H.264Magas minőségű) 

Felbontás  Fő képcsatorna :1080N/720P/D1 

Segéd csatorna ：D1（12）/CIF/QCIF 

Tömörítés 4*1080N @25fms ,4*720p @25fms 

Dekódolás 4*1080N @12fms ,4*720p @25fms 

Hang  Tömörítés Van 

Dekódolás Van 

Felvétel és 

visszajátszás 

Rögzítési mód Manual> Alarm> Video Detection> Timing 

Helyi 

visszajátszás  

4ch 720p @12fms, 4ch 720P@25fms   

Felvételek 

keresése  

Idő, esemény, csatorna szerint  

Tárolás és mentés Felvételek 

tárolása 

Merevlemez és hálózaton keresztül 

Mentési módok Hálózat/ USB mobile HDD/ USB pendrive  

Mozgás 

érzékelése 

Van, többszintű érzékenységgel 

Video blokkolás 

jelzése 

Van 

Video hiány 

jelzése  

Van 
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C153 kamera főbb jellemzői 

 1/4" AHD-H megoldás 

 Nagy felbontás 720P 1.0 Megapixel,  

 Kiváló éjszakai működés, automatikus IR átkapcsolás. 

 Normál koax videokábellel akár 500m-ig használható  

 Elektronikus automatikák: WDR, AGC, ATW, BLC,  

 IP66 vízállóság, kültéri kivitel  

 3.6mm optikával  

 Éjszakai megvilágítás 24 db  IR LED, 20m távolságig  

 Könnyű telepítés, minimális interferencia 

Műszaki adatok: 

C352 kamera fő főbb jellemzői 

 

 1/4" AHD-H megoldás 

 Nagy felbontás 720P 1.0 Megapixel,  

 Kiváló éjszakai működés, automatikus IR átkapcsolás. 

 Normál koax videokábellel akár 500m-ig használható  

 Elektronikus automatikák: WDR, AGC, ATW, BLC,  

Kamera típusa C153 

Megnevezés  1.0 megapixel csőkamera, éjszakai üzemre is 

Kép érzékelő  1/4”CMOS AHD-M  XM310+H62típusú 

Valós pixelszám PAL / NTSC:1280*720, 

Video szabvány  PAL/NTSC 

Lencse fókusztávolsága 3.6 mm  

Éjszakai látótávolság  20m 

Infra  LED 24db  IR LED 

Min fényszükséglet  0.01Lux  @（F1.2，AGC Be)，0Lux IR megvilágítással 

Zársebesség  1/50 (1/60) s - 1/10,000s 

Éjjel/nappali átváltás Automatikus (Elektronkus) / Szines - fekete fehér  

Infra hullámhossz  850nm 

Vízállóság  IP66 

AGC/BLC Van, automatikus erősítés és ellenfényszabályozás  

Fehéregyensúly  Automatikus beállítás 

Video kimenet  Összetett videojel, 1Vp-p (75Ω/BNC） 

Jel/Zaj arány ＞ 52dB 

Működési hőmérséklet tartomány -30℃~80℃, (Nedvesség: 0%~90%RH) 

Tápellátás DC12V, 300mA 

Teljesítményfelvétel 6W MAX 

Méret (mm) 168mmx52mm 

Súly 260g 
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 Beltéri, dóm kamera kivitel 

 3.6mm optikával  

 Éjszakai megvilágítás 24 db  IR LED, 20m távolságig  

 Könnyű telepítés, minimális interferencia 

  

Műszaki adatok: 

Kamera típusa  C352 

Megnevezése 1.0 megapixel dóm kamera, éjszakai üzemre is 

Képérzékelő 1/4”CMOS 1.0 Megapixel felbontás XM310+H62 

Valós pixelszám PAL:1280*720, NTSC: 1280*720 

Képszabvány PAL/NTSC 

Lencse fókusztávolsága 3.6mm  

Éjszakai látótávolság 20 m 

Infra  LED 24 db  LED 

Min megvilágítás 0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux IR megvilágítással 

Zársebesség 1/50(1/60)S to 1/10,000S 

Éjjel/nappali átkapcsolás Automatikus (Elektronikus) / Szines - fekete fehér 

Infra hullámhossz 850nm 

Vízállóság IP66 

AGC/BLC Auto 

Fehéregyensúly  Automatikus 

Video Output 1Vp-p kompozit Output (75Ω/BNC） 

Jel/zaj arány ＞ 52dB 

Működési hőmérséklet -20℃~60℃, (Nedvesség: 0%~90%RH) 

Táplelátás DC12V, 500mA 

Teljesítmény szükséglet  3W MAX 

Méret (mm) 93(Sz) x70(M)mm 

Súly  160g 
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Kicsomagolás, ellenőrzés 

Vásárlás után, ellenőrizze, hogy sérült-e a csomagolás, vagy a csomag tartalma. a készülék, és a kamerák. 

Ellenőrizze a DVR előlapja alapján, hogy a kívánt készüléket kapta-e meg. 

Ha a  DVR nem működik, szedje szét és ellenőrizze a belső csatlakozók pozícióját. 

 

A szett tartalma  

 1 db MD7004 DVR központi egység 

 1 db optikai egér USB csatlakozóval 

 2 db C153 kültéri csőkamera + tartó konzol 

 2 db C352 

 4db BNC-BNC + tápcsatlakozó kábel cca. 18m 

 2 db 12V adapter 

 Csavarok és tiplik a kamera felszereléséhez 

 

A DVR előlapja 

            

(1) Power (2) Rec (3) ALARM (4) IR  (5) ESC (6) MENU  (7) Arrow 

 

 

Előlapi gombok funkciója 

No. Megnevezés  Felirat  Funkció 

1 Power LED PWR Bekapcsolás jelezése  

2 Recording    LED REC Kézi felvételt jelzi  

3 Alarm/Riasztás ALARM Alarm-ra t induló felvétel 

4 IR vevő  IR 
Infra vevő helye (opcionális) 

5 ESC gomb ESC 

Visszalép az előző menüpontba, v. megszakítja a műveletet 

Lejátszás alatt visszalép a megtekintés állapotba 

6 Menü Gomb MENU Menü-be belépés 

7 Nyíl gombok 

<
 

>
 A Menü- ben fel-le lépteti a kurzort  

Megváltoztatja a beállításokat a legördülő menüben  

Fel-le kiválaszthatja a felvételeket a lejátszáskor  

4

.. 

1

. 

5

. 

3

. 

2

. 

6

. 

7

. 
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Megtekintés üzemmódban válthat a képernyőmódok között 

1/4/8/9/16  

< > 

A Menüben a kurzort jobbra-balra mozgatja  

Lejátszáskor a jobb v. a bal gombbal lehet a funkciót váltani  

Lejátszás üzemben visszatér a megtekintés üzemmódba  

 

 

Connection Diagram/ Hátlapi csatlakozók 

 

 

 

 

(1) Video bemenet (2) Audio kimenet (3) Audio bemenet (4) USB csatlakozás (5) LAN csatlakozás (6) VGA csatlakozó (7) 

Tápcsatlakozó (8) RS485 PTZ csatlakozó (9) HDMI kimenet  

 

Audio/Video ki és bemenetek 

Video csatlakozás  

A DVR –nek 4 db BNC video bemenete van. PAL/NTSC szabványú videojelet fogad, （1.0V，75Ω）。jellemzők mellett. A 

kamera és a kábelek csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy a kép stabil és zajmentes, a színek megfelelőek. A kamerákat 

úgy szerelje fel, hogy lehetőleg fényszegény környezetben legyen, és a kamerába ne világítson bele se milyen fényforrás, 

és az éjszakai üzemben sem verődik vissza a fény a lencsébe. 

A videojel továbbítására árnyékolt kábelt használjon, ha a mellékelt kábel nem elegendő, akkor jó minőségű árnyékolt 

vezetéket, vagy hosszabb távolság esetén UTP strukturált vezetéket, megfelelő szimmetrizálóval. 

Úgy használja a rendszert, hogy nagy teljesítményű elektromos, elektromágneses rendszerektől távol legyen,  

Ha teheti, használjon villámvédelmi eszközöket is. Lehetőleg ne hosszabbítsa a kábeleket, ellenőrizze a forrasztásokat, és 

védje azokat korrózió ellen. 

Hang bemenet   

A hangbemenet nagy impedanciás, nagyszintű jelek fogatására alkalmas (1V p-p). ha mikrofont szeretne csatlakoztatni, 

akkor mikrofon előerősítőt kell alkalmazni. Gondoskodjon arról is, hogy a felhasznált kábel árnyékolt, hibamentes legyen. 

Hang kimenet  

A hang kimeneten megjelenik min 200 mV (kimeneti impedancia 1 kOhm): Ezt közvetlenül lehet erősítőhöz, rádióhoz, vagy 

aktív hangfalhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra ilyenkor, hogy akusztikai visszacsatolás ne jöhessen létre (fütyülés, sípolás). 

Ezt megfelelő hangerő beállításokkal kerülheti el. 

 

1. 2. 3. 5. 

6. 4. 9. 8. 7. 

http://www.metroman.hu/kategoria/biztonsagtechnika/megfigyelo-kamera-rendszerek
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Működési alapok 

 

Power On/Bekapcsolás  

Csatlakoztassa az adaptert a készülék hátlapján lévő csatlakozóhoz, majd dugja be a hálózati adaptert a fali konnektorba.  

Az előlapon világítani kezd a POWER LED és a készülék elkezdi a program betöltését.  

Ha ez a betöltés sikeres volt, a készülék  bip hangot ad, és megjelenik a 4 ablakos képernyő. Beállítástól függően a 

rögzítés is azonnal elindul, ill. folytatódik. A rögzítést a megfelelő csatorna képernyője és az előlapon a RECORD LED 

mutatja. 

Megjegyzés: Ha szükséges a folyamatos üzem, használjon szünetmentes áramforrást (UPS). 

 

Power Off/ kikapcsolás 

A készüléket ki lehet kapcsolni “lágy, szoftveres” vagy “hardveres, azaz teljesen” módon. 

Az elsőt a 【Turn Off】gombbal a 【Main Menu】 menüben  【Shutdown System】 sor segítségével, míg a teljes 

kikapcsolást a hátfalon lévő  aljzatból a tápkábel kihúzásával hajthatja végre. . 

 

Figyelem:   

   1.  Áramkmaradás után: ha a DVR váratlanul leállt pl. áramszünet esetén, ha ismét van hálózati feszültség, akkor a 

készülék automatikusan újraindul, és folytatja a félbehagyott működést.  

   2.  Merevlemez beszerelése, cseréje: ilyen esetben a hátul lévő főkapcsolót mindig kapcsolja ki! 

 3.  Háttértároló elemcseréje: Rendszeresen ellenőrizze a rendszeridőt. Ha eltérést tapasztal és rendszeresen eltér a 

pontos időtől, akkor elemet kell cserélni. Mentse el a beállításokat és kapcsolja ki a készüléket. Cserélje ki a gombelemet 

egy megfelelő típusúval (CR 3032). Ajánlatos évente kicserélni az elemet.  

 

A rendszer használata 

Az alábbi részben a DVR közvetlen beállítását lehet megismerni. Az egyéb módon való hozzáférés pl. PC IE böngésző, 

PC-CMS segítségével szintén beállíthatóak ezek a jellemzők, de grafikus megvalósítás eltér a következőktől! A mobilos 

hozzáférés csökkentett funkciókkal nyújtja szolgáltatásait. 

    

Log in/Bejelentkezés  

A rendszer normál esetben, betöltődés után egy bejelentkező képernyővel indul.  A kívánt műveleteket csak 

bejelentkezés után lehet végrehajtani – a megfelelő jogosultságok birtokában. 

A gyári alapbeállítás 3 féle felhasználót jelent: admin/rendszergazda, guest/vendég, default/alap 

Az adminnak mindre joga van, míg a másik kettő erősen korlátozott. 

Az admin és a vendég megváltoztathatja a jelszavát, de a jogait nem. Az alap felhasználható megváltoztathatja jogait, de 

a jelszavát nem.  

 

1. Kép Login / bejelentkező képernyő 

Jelszó védelem: Ha a jelszót háromszor elvéti, a rendszer hangosan riaszt, ha 5-ször, akkor rendszer blokkolja a 

bejelentkezést 30 percig és ezt is csak reboot/újraindulás-sal lehet feloldani. 
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 Biztonsági okokból javasolt megváltoztatni a későbbiekben a gyári jelszót, ezt a “User management” menüpontban 

végezheti el – lásd később. 

 Preview/Megtekintés, monitorozó képernyő 

Normál bejelentkezés után a megtekintő (osztott) képernyő jelenik meg. Jobb egérgombbal lehet az egyes ablakok között 

váltani. Mindegyik képernyő tartalmazza a dátumot, időt, csatorna számát, és a lejátszás, valamint a riasztás státuszát. 

  

1 
 

Rögzítés folyamatban 3 
 

Video jel hiánya  

2 
 

Mozgást érzékel 4 
 

Kamera zárolva 

1. Táblázat Megtekintő képernyő jelzései 

Asztal- Gyorsmenü  

Megtekintés módban jobb egérgombbal megjelenik a Gyorsmenü, lásd 3.2 kép.  A menü az alábbiakat tartalmazza: 

 Main Menu / Főmenü 

    Guide/ Segítség  

Record Mode/Felvételi mód 

PlayBack, /Lejátszás 

PTZ Control,/ Kamera mozgatás 

XVI /Kamera beállítások 

XVI +AHD típus beállítás 

HighSpeed PTZ/ közvetlen PTZ vezérlés 

Alarm Output/Riasztási kimenet beáll. 

Color Setting/Szin jellemzők 

Output adjust/Kimenet beáll. 

Log out./Kijelentkezés 

 

 

 

 

 

 

2. Kép Gyorsmenü 

Main Menu/Főmenü 

 A főmenü az alábbi funkciókat tartalmazza.  

 

3. Kép Főmenü képernyő 
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 Video Playback/ Video lejátszás 

Lejátszhatja a merevlemezen lévő rögzített fájlokat. A lejátszás funkció elérhető a gyorsmenüből, vagy 【Main Menu】>

【Recording Functions】>【Video Playback】 menüpontokon keresztül. 

Figyelem: A normál lejátszáshoz szükséges, hogy a merevlemezen a fájlok beállítása read/write vagy read-only legyen! 

Lásd 4.5.1 Merevlemez kezelése. 

 

 

4. Kép Video lejátszás 

1 Lejátszás vezérlő 

gombok 

2 Művelet 

visszajelzés  

3 Felvétel típusa  4 Állapotjelző sáv  

5 Átkapcsolás időpont 

és fájl mód között  

6 Fájl keresés  7 Csatorna 

kiválasztása 

8 Dátum választás 

9 Tároló eszköz 

kiválasztás 

10 Fájl információ  1

1 

Fájl lista  12 Időkijelzés 
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A táblázat leírása  【Playback Control】Lejátszás vezérlése – lásd alább: 

【File List】Kijelzi a keresésnek megfelelő fájlokat ； 

【File Information】A kiválasztott fájl jellemzőit mutatja meg ； 

【File Backup】A mentendő fájlokat  jelzi beikszelve  Klikkeljen a kívánt fájlokra a mentéshez, lásd a 3.5 ábrát 

 

Figyelem: Csatlakoztasson egy tároló eszközt (az USB port hoz) amelyik megfelelő méretű a kijelölt fájlok tárolásához. 

Miután a mentés befejeződött, a fájlok másolata a tárolón megjelenik, és önállóan innen is lejátszhatóak. 

 

5. Kép Tároló eszköz kiválasztása, ellenőrzése 

Detect/ Ellenőrzés: Megkeresi a csatlakoztatott tárolóeszközt, ez lehet USB pendrive, vagy USB-s merevlemez 

Erase/törlés: Válassza ki a törölni kívánt eszközt. Klikkeljen az Erase/Törlés gombra a fájlok törléséhez. 

Stop: Leállítja a mentést; 

Backup/ Mentés: Klikkeljen a Backup gombra a párbeszéd ablak megjelenítéséhez, lásd 3.6. ábra. A mentés lehet 

csatorna szám, fájltípus, vagy időpont alapján.  

 

6 Ábra Felvételek mentése 

 Empty/Üres: Üres az információs sáv  

Add/Hozzáadás: A kijelölt fájl összes információját mutatja    

Start/Stop: A fájlok kijelölése után a Start -ra klikkelve elindul a mentés, a Stop -ra kattintva leállítja a mentést.   

Megjegyzés: A mentés alatt más lapra is léphet, más funkciókat is végrehajthat   
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【File Search/ Fájl keresés】Kereshet a felvételek között  többféle feltétel alapján ； 

 

7 Kép Fájl keresés 

 File Type/Fájl típus: Válassza ki a lejátszani kívánt fájl típusát; 

  Hard Drive Selection:/HDD választás Válassza ki a tároló eszközt; 

 Channel/Csatorna: Válassza ki a lejátszandó csatorna/kamera számát. “All”, az összest jelenti   

 Start time/kezdési idő: Állítsa be a keresett fájl kezdési időpontját  

  End time:/Időtartomány vége: A keresett időtartomány vége  

Lejátszás vezérlő ikonok lásd alább: 

Gomb  Funkció  Gomb  Funkció 

/  

Lejátszás, szünet  

 

Lejátszás visszafelé 

 

Stop 

 

Előre léptetés  

 

Gyors előre 

 

Utolsó kép lejátszása 

 

Következő kép 

lejátszása   

Utolsó fájl lejátszása  

 

Következő fájl 

lejátszása   

Folyamatos ismétlés  

 

Teljes képernyőre 

váltás  

  

3. Táblázat Lejátszó gombok funkciója 

 

Figyelem: Kockánkénti lejátszás csak Pause] üzemmódban működik. 

Pontos visszakeresés: A 【Search Criteria/Keresési feltételek】 ablakban adja meg a pontos időt: óra, perc, másodperc a 

kereséshez. Klikkeljen az Enter-re, ezután a lejátszó képernyő jelenik meg.  

Klikkeljen a  Lejátszás ikonra, hogy a pontos keresés eredményét lejátszhassa.  

Zoomolás: A teljes képernyős lejátszási ablakban bármely részt kijelölhet és a bal egérgombbal rákattintva kinagyíthatja azt. 

Jobb egérgombbal kiléphet a nagyításból. 

Record Mode/Felvétel beállítása 

Csatornánként beállíthatja a felvételi típusokat.    A kijelölt „●” jel mutatja a csatorna jelenlegi állapotát. l. Az oldal elérhető 

a Gyorsmenü-bő közvetlenül l, vagy a Főmenüből. 

 

8 Kép Felvétel beállítás 
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【Schedule/időzített】 A felvétel a beállításoknak megfelelő időhatárok között történik ； 

【Manual/Kézi】 Függetlenül a beállításoktól, manuális üzemmódban a felvétel a megfelelő csatornán  azonnal elindul.  

【STOP/Leállítás】 Függetlenül a csatorna pillanatnyi állapotától, a rögzítés azonnal leáll ； 

3.5.4 PTZ Control/ PTZ képes kamera vezérlése ( A kamerák ezt a funkciót nem támogatják!) 

Csatlakoztassa a PTZ kamerát a video és a PTZ vezérlő bemenethez. 

A vezérléshez a gyorsmenüből elérhető PTZ oldalon megjelenő gombokat használhatja.  Ezzel beállíthatja a zoom-ot, 

lépéseket, fókuszt stb. A felületet a 3.9 ábrán láthatja.  

Figyelem! Bekapcsolás előtt ellenőrizze a vezérlő vezetékek megfelelő polaritását A/B vagy +/-! 

PTZ paraméterek beállítása 【Right Click】>【PTZ Control 】； 

A támogatott PTZ funkciók függnek a kamera által is támogatottaktól. . 

 

9.  Kép PTZ vezérlés 

【Step length】Az elforgatás egyes lépéseinek mértékét állíthatja be. Lehetséges értéke 1 ~ 8 ； 

【Zoom】Használja a   /  gombokat a nagyítás mértékéhez ； 

【Direction Contro/Irányokba léptetés】 Ezzel lehet a kamera mozgását 8 irányban vezérelni. Az előlapi gombokkal csak 4 

irányban! 

【High Speed PTZ】Ennek kiválasztása után  a kiválasztott csatorna a teljes képernyős módban jelenik meg.  

A bal egérgombot lenyomva, tartva a kamera azonnal forogni kezd. A gombot lenyomva, tartva és az egér scroll gombját 

forgatva a zoomolást lehet vezérelni.  

【Set】A Funkció beállításokhoz lehet belépni 

【Page Switch】Léptetheti az oldalakat 

XVI beállítások  

Az XVI control oldalon beállíthatja az egyes kamerákhoz tartozó képjellemzőket. 

[Brihtness] Fényerő beállítás 

[Contrast] Kontraszt beállítás 

[Saturation] Szintelítettség 

[Hue] Színarány 

[Acutance]Képélesség 

 

10. kép XVI Control / XVI kamera beállítások 

Beikszelheti a tükrözést vízszintes v. függőleges irányban, fordított infra működést, kép kisimítást, moire elkerülést. 

Color Setting/ Szín beállítások  

A Gyorsmenüből érheti el a szín beállítást, vagy az egyes kamera ablakokból. Ezen keresztül beállíthatja az egyes 

kamerák szín jellemzőit – még az idő függvénye szerint is! A beállítható paraméterek: Fényerő, kontraszt, színtartalom, 

színárnyalat: 
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11.  Kép Szín beállítás 

Output Adjustment/Video kimenet beállításai 

 

 

 

A Gyorsmenüből érheti el 【Right Click】>【Output Adjustment】sorokon keresztül a paraméter táblát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Kép Video kimeneti beállítások 

Itt közvetlenül a monitoron/TV-n megjelenő kép paramétereit állíthatja be. 

Logout/ Kijelentkezés 

A Főmenüből érheti el a LOGOUT soron keresztül a kijelentkező menüt. Itt kijelentkezhet, újraindíthatja, vagy leállíthatja a 

rendszert. Bizonyos beállítások csak újraindítás után lépnek érvénybe. 

 

 

 

 

 

13.  Kép Rendszer leállítása 

【Log Out】Kilépés rendszerből. Az újbóli belépéshez jelszó szükséges. ； 

【Shut Down】Kilépés a rendszerből és teljes leállás. Kilépéskor megerősítést kér, ha nem kap, 3 mp múlva leáll. 

【Reboot】Kilépés és a rendszer újraindítása  
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A Főmenü elemei: 

 

 

 

 

Főmenü Almenü Jellemzői 

Record/Felvétel 

Felv. beáll.  Csatornánkénti konfigurálás, működési időtartományok beállítása 

Lejátszás Felvételek keresése, lejátszása, mentése 

Mentés Ellenőrzi és formázza a kijelölt tárolót. Kijelölt fájlok mentése.  

Alarm/Riasztás 

Mozgás 

érzékelés 

Mozgás érzékelő csatornák beállítása, érzékenység és egyéb 

paraméterek 

Érzékelési 

beállítások  

Felvétel maszkolása, riasztási paraméterek, hozzárendelt 

események beállítása   

Video 

megszűnés 

Kamerajel megszűnés esetén végrehajtható automata funkciók 

beállítása    

Hibakezelés  Merevlemez hibák esetén történő jelzések beállítása. 

Riasztási  

bemenet  
Külső riasztás jelzés fogatása (opcionális)  

Riasztás 

kimenet  
Riasztás esetén kezelt kimenet (opcionális) 

Rendszer 

Általános 

beállítások 

Idő, dátum beállítás, hibakezelés, kimeneti mód beállítása, nyári 

időszámítás kezelése    

Videó kódolás 
Beállíthatja a vő és fő és segédcsatorna kódolását, felbontását, 

képsebességét, kép/hang felvételét.  

Adathálózat  A hálózati csatlakozás adatainak beállítása IP cím, DHCP stb. 

Hálózati 

szolgáltatások  

PPPOE, NTP, Email, IP hozzáférés, DDNS, mobile phone 

monitoring, FTP, UPNP,  

Kijelző A monitor képjellemzőinek beállítása   

PTZ beállítások   PTZ protokoll, címzés, sebesség beállítása   

Tour/Pásztázás  PTZ Képernyő léptetés beállítása   

Digital 
Bemeneti csatornák típusának beállítás: Vezetékes, IP, státusz 

ellenőrzése. 

Advanced/ 

Részletek 
Tároló 

Beállíthatja a beépített tároló (k) jellemzőit, adatot törölhet, 

helyreállíthat. 
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beállítása Account 

/Hozzáférési 

jogosultságok  

Megváltoztathatja a felhasználókat, csoportokat, jelszavaikat. 

Hozzáadhat és törölhet felhasználókat  

Online 

Felhasználó  

Kijelentkeztethet felhasználót, aki a következő bootolásig tiltva 

marad  

Kimenet 

beállítása  

A video kimeneten pontosan beállíthatja a kép pozíciót és a 

színeket  

Automata 

karbantartás  

Beállíthatja az automatikus újraindítások idejét, és a nem használt 

fájlok törlését  

Készülék infó Hardver és szoftver verzió kijelzése, rendszer üzenetek  

Import/Export Kimentheti rendszerüzenetet és a készülék beállításait egy külső 

tárolóra pl. pendrive-ra ill. vissza is töltheti  

Visszaállítás  
Visszaállítja a gyári beállításokat, kódolást, felvételi beállításokat, 

felhasználói jogosultságokat.  

Frissítés A készülék szoftverének frissítése (opcionális)  

Infó 

HDD 

Információk 
A SATA felülethez csatlakozó merevlemezek státusza  

BPS Bitrate Infó- adatforgalom mennyiségének kijelzése 

LOG/Napló Kijelzi a rendszer naplózott eseményeit  

Verzió Kijelzi a szoftver verzióját, dátumát 

Logout 
Logout/Kijelentk

ezés 
Kijelentkezik, vagy újraindítja a rendszert  

 

Video Recording / Rögzítési funkciók 

A video felvétellel kapcsolatos funkciók beállítása, lejátszás, mentés. 

Rögzítési beállítások 

Állítsa be a rögzítési paramétereket csatornánként. A gyári beállítás 0-24h-ra van állítva, azaz folyamatos üzemre. A 

megfelelő beállításokat a 【Main Menu】>【Video Recording Functions】>【Recording Conf.】 Oldalon végezheti el. 

Figyelem: A normál rögzítéshez legalább egy merevlemezt read/write üzembe kell kapcsolni. Lásd a „merevlemez 

beállítások”-nál  

 

14. kép Felvételi beállítások 

【Channel/Csatorna】Kiválasztja a beállítani kívánt csatornát, ALL az összes csatorna  
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【Redundancy/Redundáns működés 】Ha a készülékben két merevlemez van beállíthatja a redundáns (párhuzamos) 

működést, ez nagyobb biztonságot jelent. Az egyik legyen „R/W”, a másik legyen „redundan”t-ra állítva. További részletek a 

Diszk kezelés fejezetben találhatóak.  

【Length/Időtartam】Itt beállíthatja a felvett  video fájlok méretét. A gyári beállítás 60 perc.  

【Pre-Record/elő felvétel】Beállíthatja, hogy a kiváltó esemény előtti  rögzített video rész  milyen hosszú legyen 1-30 

mp. A valós idő függ a tömörítés pillanatnyi állapotától. 

【Record Mode/Felvételi mód】Beállíthatja a felvételi módot, 3 féle lehet:Időzített t, kézi, vagy stop,.； 

Schedule/időzített: Az adott időszakban rögzít: Állandóan, vagy a beállított feltételek szerint (pl. mozgásra)   

Manga/kézi: Függetlenül a többi beállítástól folyamatosan rögzít minden beállított csatornán  

 Stop/leállítás: Függetlenül a többi beállítástól, leállítja a felvételt minden beállított csatornán.  

【Time Period/Időszak】Itt beállítható általánosan a rögzítési időszak. Csak ezen időszakban van rögzítés 

【Recording Type/Felvételi típus】Beállíthatja  a rögzítés feltételeit：general, test, és alarm. 

Regular: Általános felvétel, a beállított időszakok alatti rendszeres felvétel Az ily módon felvett fájlok „R" jelzéssel jelennek 

meg a listában; 

Detect/indítás: A beállított időszakon belül történhet felvétel mozgásra, video kitakaráskor, vagy video kieséskor is. 

Ilyenkor “teszt” rögzítés történik, a fájlok jelzése “M” lesz a listában. 

Figyelem: Az „Alarm Function” beállításokhoz lásd az Alarm Function fejezetet.  

 

Video felvételek kimentése  

A video fájlok kimentése külső tárolóra a következők alapján lehetséges 

Figyelem: A mentéshez szükséges tárolóeszközt még az alábbi műveletek előtt telepítse! A másolás befejezése után a 

videók azonnal visszajátszhatóak! 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kép Tároló ellenőrzése 

Detect: Detektálja a csatlakoztatott tárolót, ez lehet az USB-hez csatlakoztatott eszköz is.  

Erase: A kiválasztott eszközön lévő fájlokat törli. 

Stop: Leállítja a mentést; 

Backup: Klikkeljen a Backup-ra az alábbi ábra szerint. A kijelőlt fájlok mentéséhez. A kijelölés lehet csatorna, idő szerint.  
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16. Kép Felvett fájl mentése 

Backup format: Kiválaszthatja a mentés formátumát   

Empty/Üres: Kijelzi a file infókat; 

Add:/Hozzáadás Kijelzi az összes kiválasztott fájl-t, ami megfelelt a kritériumoknak;  

Start/Stop: A fájlok kijelölése után  Start-ra klikkelve elindíthatja a mentést, STOP-pal leállíthatja   

Figyelem: A mentés folyamán az ablakból kiléphet, hogy más műveletet hajtson végre, a mentés folytatódik.  

 

Alarm/Riasztás 

Alarm/Riasztás keletkezi mozgás érzékelésekor, kamera letakarásakor, kamera jel megszűnésekor. vagy egyéb 

rendellenes működés észlelésekor. . 

 

Motion Detection/Mozgásérzékelés 

A készülék folyamatosan figyeli a kamera képét, és a kijelölt területen mozgást érzékelve a felhasználó által beállított 

művelete (ke) t hajtja végre. Az érzékenység beállítható, a figyelt terület szintén.  

 

17. Kép Mozgás érkelés beállító ablak 

 

【Channel 】A kívánt csatorna/kamera kiválasztása ; 

【Enable】 Bejelölve,  a mozgásérzékelés az adott csatornára aktív, az egyes beállítások elvégezhetőek  

【Sensitivity】Az érzékenység szintje 6 lépésben beállítható ; 

【Region】 A  Setting-re klikkelve 22X18.kockában beállítható a mozgás figyelése. A színezett terület lesz aktív.   
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A terület beállítását a 4.5 ábra mutatja (Gyári alaphelyzetben minden ki van jelölve) 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kép Terület beállítása 

 

【Arm/Disarm Schedule/ Aktív időszak beállítása】 A beállított időszak alatt aktív csak a beállított területek figyelése és a 

riasztás, mint a 4.6 ábra mutatja  Az időzítés heti bontásban is beállítható. A beikszelt kocka esetén lesz aktív a beállított 

időszak. A napok 4 időszakra is oszthatóak. 

 

19. Kép Időtartamok beállítása 

 

【Time Interval】 Időintervallum: Riasztás (pl. mozgás esetén) csak a beállított időtartam során lehetséges.    

【Alarm Output】 (Opcionális ) 

【Delay】Beállítható, hogy a kijelölt időszak után még 10-300 mp-ig tartson a rögzítés ； 

【Recording Channel】A rögzítendő csatorna kiválasztása (be kell iikszelni a megkelő kockát) A riasztás keletkezik, akkor 

ezen a csatornán is rögzítés történik. 

Figyelem: Ahhoz hogy a rögzítés megtörténjen, a 【Record Settings】táblázatban a rögzítés is adott időszakra legyen 

engedélyezve!  

【Auto Sequence/Automatikus léptetés】Ha ez a kocka be van jelölve  ■  , akkor riasztás esetén a képernyőn egymást 

váltják az egyes kamerák képei.  A váltás idejét a【System Settings】>【Auto Sequence Settings】menüben lehet beállítani. 

【Snapshot/Képernyőfotó】 Válassza ki a kívánt csatornát,  és készíthet fotót. Amikor riasztás történik akkor a kijelölt 

csatornáról fotó készül.  

Figyelem: Ahhoz, hogy megfelelő kép készüljön, a 【Record Settings】-ben be kell állítani a „test” felvételt, a megfelelő 

időszakra. 

【PTZ Linkage/kapcsolat】 Riasztás esetén PTZ kamera bizonyos  mozgásokat végezhet az előre beállított pontok között. 

Ezeket a PTZ menüben találja meg. Lásd【Quick Launch】>【PTZ Control】 
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20. Kép PTZ kapcsolat beállítása 

FIGYELEM! Ez a funkció a szettben lévő kamerákkal nem elérhető! 

【Video Delay/felvétel meghosszabbítás】 Az  alarm  megszűnése után  még tovább is tarthat a rögzítés.  Ennek 

hossza 10~300 mp lehet, ez beállítható  

【Screen Prompt】 Riasztás esetén felugrik egy alarm ablak, ez beállítható. 

【EMAIL Notification】 Bejelölve  ■ ezt a funkciót, riasztáskor a rendszer egy e-mailt küld az előre beállított mail cimre. A 

pontos beállítást a【Network Service】 menüben lehet megtenni. 

【Beep】 A készülék 2 hosszú bíp hangot generál riasztáskor . 

Video Blind/Elvakítás 

Ha a video képen olyan külső hatás jelenik meg, mint pl. az elvakítás, akkor a rendszer azonnal riasztást indít, ill. elindítja a 

beprogramozott folyamatot.  

Megjegyzés: Az Advanced gomb ugyanaz, mint a jobb egérgomb megnyomása.  

 

21. Kép Video Blind/Elvakítás programozása 

További információk a „Mozgás érzékelés” résznél. 

Video loss / Video jel megszűnése 

Amikor a DVR nem kap jelet valamelyik kamera bemeneten, akkor riasztást indít, és elvégzi a beprogramozott funkciókat. . 

Megjegyzés: Az Advanced gomb ugyanaz, mint a jobb egérgomb megnyomása.  

 

22. Kép Video Loss/ jel megszűnése 

További információk a „Mozgás érzékelés” résznél.  
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Abnormality/ Rendellenes működés 

A rendszer folyamatosan ellenőrzi a hardver és szoftver megfelelő működését. Ha valahol rendellenességet észlel, akkor 

felugró képernyővel hangjelzéssel, vagy egyéb módon jelezhet. 

 

23. Kép Abnormality / Hibás működés 

 

【Event Type/Esemény típus】 Egy legördülő listából kiválaszthatja a jelezni kívánt eseményt 

【Enable/ Engedélyezés】Bejelölve  ■ kockát engedélyezi a hibák kezelést. A beállítások csak azután végezhetőek el, 

hogy ez aktiválva van.  

【Screen Prompt】Rendellenesség esetén felugró ablakban jelzi a hibát  

【Buzzer/zümmögő】 Hiba esetén két hosszú hanggal jelez . 

System Settings/ Rendszer beállítások 

 Itt állíthatóak be a főbb funkciói, mint video kódolás, hálózat, hálózati szolgáltatások, kimeneti paraméterek, PTZ stb.  

General Settings/Általános beállítások  

 

24. Kép General Settings/Általános beállítások 

 

【Tme Zone/Időzóna】 Itt a Budapesti- vagy avval megegyező terület időeltérését kell beállítani  

【System Time/ Rendszer idő】Itt kell beállítani a pontos rendszeridőt  

【Date Format/Dátum formátum】A kijelzett időformátum beállítása  év/hó/nap sorrendje  

【Date Separator/Dtátum elválasztó】Kiválaszthatja a dátum elválasztást  

【Time Format/Formátum】Beállíthatja a  24 vagy 12 órás kijelzést  
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【Language/Nyelv】Jelenleg 14 féle nyelv beállítható  Angol, Francia  stb.  Magyar nem.  

【HDD Full/Merevlemez megtelt】STOP kiválasztva: Ha a merevlemez tároló megtelt, nem rögzít tovább.  Overwrite 

kiválasztva: Ha a lemez megtelt, a rögzítés folytatódik, a legrégebbi fájlok törlésével. 

【DVR No.】Több DVR közös távirányítóval használva eltérő sorszámot kér, ezt itt kell beállítani. (opcionális) 

【Video Standard/Video szabvány】PAL vagy NTSC lehet  

【Standby Time/Készenléti idő】Beállítható 0-60 között. 0 esetén nincs készenléti idő. 

【Daylight Savings Time/Téli-nyári időszámítás 】 kezdete, vége. Az alábbi képeken látható, hogy hogyan kell beállítani. 

DST kocka legyen beikszelve az alkalmazásához. Be lehet állítani hét vagy pontos dátum szerint.  

Lásd 4.13 és 4.14.kép.  

 

25. Kép Téli-nyári időszámítás hetek alapján 

 

26. Kép Téli-nyári időszámítás dátum szerint 

 

Video kódolás beállítása 

Csatornánként beállíthatja a kódolást (tömörítést) a fő és a mellékcsatornákra. 

A kettős videofolyam f része beállítható  D1/HD1/CIF/QCIF kódolással, míg a segéd folyam (QCIF) kisseb sávszélességre, 

ezen alkalmas pl. mobil telefonon való használathoz.  

 

27. Kép Encoding beállítások 
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【Channel/Csatorma】Kiválaszthatja  a megfelelő csatornát/kamerát 1-4-ig  

【Compression/Tömörítés】 H.264MP szabvány szerinti 

【Resolution/Felbontás】Beállítható a  D1/HD1/CIF/QCIF szabvány szerinti felbontás 

【Frame Rate/képtípus 】Beállítható  PAL – 25 kép /sec  vagy  NTSC – 30 kép/sec ； 

【Frame Rate (FPS) /Kép /sec】 Korlátozhatja a  stream/folyam sebességét. Lehet folyamatosan változó, vagy 6-féle fix.  

【Bit Rate type】Bitsebesség. A nagyobb bitsebesség jobb képminőséget eredményez. : D1 (512~2560kbps), HD1 

(384~2048kbps), CIF (64~1024kbps),  QCIF (64~512kbps) 

【Audio/Video】Ha  mindegyik kockát beikszeli, akkor az AV együtt, multiplexelve kerül rögzítésre 

Sub-stream /segéd folyam beállítások  

Sub-stream/segédfolyam főleg a távoli, v. kliens szerver alkalmazásoknál előnyös. . 

【Channel No.】Válassza ki a csatornát, majd kattintsa be az  audio and video kockát. 

A fenti beállításokat csatornánként eltérően is beállíthatja. 

 

Network Settings/Hálózati beállítások 

 
28. Kép Hálózati beállítások 

 

【Obtain IP Address /Automatically/ IP cím kérés】IP cím automatikus kérése ( DHCP beikszelve – nem ajánlott)  

【IP Address】DVR IP címének beállítása  Gyári beállítás általában:  192.168.1.10； 

【Subnet Mask】 Szubnet cím beállítás, Gyárilag: 255.255.255.0； 

【 Gateway】 Alap átjáró (router) címének beállítása, gyári beállítás 192.168.1.1； 

【DNS Settings】DNS szerver, (router) címbeállítása  Gyári cím 192.168.1.1 

【Media Port】 Távoli hozzáférés port száma: Gyári alap: 34567；Ezt a portot a routeren is engedélyezni kell! 

【HTTP Port】Gyári beáll,: 80； 

Figyelem: Fentiek beállítása után újraindítás szükséges, az érvényre juttatáshoz! 

【Network Transmission Strategies】Átviteli típus: Sebesség, minőség optimalizálási metódus választás .Igény szerint  

beállítható hogy  a képfelbontás, vagy az átviteli sebesség, vagy a folyamatosság legyen a fontos. 

 

Network Service/Hálózaton keresztül elérhető szolgáltatások 

Ezen az oldalon beállíthatja a szükséges szolgáltatások elérési paramétereit. 
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29. Kép Network Service 

【PPPoE Settings/Internetes végponthoz 】 

 

30.  Kép  PPPOE 

PPPOE kapcsolat közvetlenül Internet szolgáltatóhoz való kapcsolódás esetén szükséges (router nélkül).  

Itt a szolgáltató által megadott adatokat kell beírni. 

【NTP Settings】 

 

31. Kép NTP beállítása 

Network Time protokoll, pl. a helyi hálózaton PC-hez való szinkronizálás esetén. Ehhez a PC- is futnia kell egy NTP 

szolgáltatásnak.  

Server IP: A szerver/PC IP címe, ahol az NTP fut. ;  

Port: A gyári port szám 123. Ha ettől eltérő a PC beállítása, akkor azt kell beírni.  

Time Zone:/Időzóna London GMT+0 Berlin GMT +1 Budapest GMT+2 

Synchronization Interval：Szinkronizáció sűrűsége. Gyárilag 10 perc van beállítva. 

 

【E-MAIL Settings/beállítások】(Csak opció, a készüléken nem elérhető!) 

Riasztás, vagy fénykép készítés esetén beállítható, hogy a rendszer E- Mail-t küldjön.  
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32. Kép E-MAIL beállítások (Nem elérhető!) 

SMTP Szerver Ide a küldő Email szerver IP címét, vagy domain nevét kell beírni (ehhez pontos DNS szerver címet kell megadni a 

hálózati beállításoknál)  

Port：E- Mail szerver port száma  

SSL：Ha SSL (titkosított) kapcsolatot akar a mail szerver használni, akkor ezt be kell jelölni (pl. gmail)   

User Name: Az E-mail szerveren használt felhasználói név (pl. a gmail user név)  

Password：A felhasználói névhez tartozó jelszó  

Sender: A küldő felhasználó email címe (pl. a teljes gmail cím); 

Receiver：A fogadó, azaz a címzett email címe, akinek a riasztás esetén levelet kell küldeni. Max. 3 címet lehet beírni.   

Title:  Az üzenet tárgya. 

【IP Filter Settings/IP cím szűrése 】 

Kiválaszthatja a “White List”-et az engedélyezett IP címeket (max 64) beírásához, ezek érhetik el a DVR-t távolról.  

Kiválaszthatja a “ Black List”-et a tiltott IP címek (max 64) beírásához. 

Ha beikszeli négyzetet, akkor törli az IP beállításokat.  

,0: Ha mindkét lista tartalmazza ugyanazt a címet, akkor a tiltó lista érvényes az adott címre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Kép IP Filter/Szűrés beállítása 

【DDNS】 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Kép DDNS Beállítások 
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A Dinamikus Domain név felbontáshoz használt szerver beállítások 

Local Domain Name：A DDNS szolgáltatónál regisztrált szerver név 

Server Domain Name：A DDNS szerver neve 

Port：DDNS szerver hozzáférési portja 

User Name：Felhasználói név, ami a DDNS-nél lett regisztrálva 

Password：Jelszó, ami a DDNS-nél lett regisztrálva 

Amennyiben a DDNS megfelelően lett beállítva, úgy a DVR-t távolról IE böngészővel el lehet érni, egyszerűen a regisztrált 

DDNS Domain név beírásával.  

Figyelem: Ehhez a DNS megfelelő beállítása is szükséges a Network Settings oldalon.  

【FTP Settings/Beállítások】 

Riasztás esetén a készülék feltölti a megadott FTP szerverre a fényképet, videót. 

 

35. Kép FTP Beállítása 

【Enable】：Jelölje  be az enable  ■ négyzetet  a beállításokhoz  

 【Server IP】：Az  FTP szerver IP címe. 

 【Port】：Az FTP szerver  port  száma . Gyári beállítás port szám: 21 

 【User Name】：Az  FTP szerver felhasználói neve  

 【Password】：A felhasználói névhez tartozó jelszó 

 【Maximum File Length】：A z alkalmanként feltölthető max. fájlméret:. Gyári beáll.:128Mb 

 【Remote Directory】：A feltöltendő fájlok távoli könyvtára  

【UPNP】  

Az UPNP protokoll automatikusan továbbítja a port beállításokat a routernek. Ha ezt a funkciót kívánja használni, 

kapcsolja be ezt a funkciót a routeren.  

 

36. Kép UPnP beállítások  
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【Enable】Jelölje ki ■ az „ enable” kockát az  UPnP funkcióhoz. A beállítások csak ez után hajthatók végre  

【HTTP】：A router automatikusan végrehajtja a port hozzárendelést a DVR-hez A port számot az IE böngészőbe is be kell 

írni (az IP cím után)  

【TCP】：A router ezt az IP címet hozzárendeli az eszközhöz, és ezen keresztül kommunikál a kliens szoftver.   

【MobilePort】：Ezen a porton keresztül kommunikál a mobil eszköz a DVR-rel.  

 

 

 

 

 

 

37. Kép RTSP beállítása 

【Enable】：A bejelölés ■ engedélyezi  a funkciót. Először ezt beikszelni a beállításokhoz.  . 

【Port】：A gyári alapbeállítás: 554. 

 

【Cloud】： 

 

 

 

 

 

 

38. Kép Cloud /Felhő beállítása (PnP) 

 

Output Mode/ Kimeneti beállítások  

Beállíthatja a közvetlen monitorozás video jellemzőit, és külön a rögzítés video jellemzőit.  

Pre-output/azonnali monitorozás jellemzői: Ez a helyi (DVR kimenet) HDMI/VGA beállítása, mint csatorna név, idő, 

megnevezés, állapot kijezése, menük átlátszósága. 

Encoded output/Kijelzés a felvett videón és a távoli képernyőn: csatorna név, időpont, megnevezés, rögzítési státusz, video 

folyam típusa. 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Kép Output Mode/kijelzési adatok 
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【Channel Title/ Csatorna név】 Klikkeljen a Channel Title sorra és írja be a kívánt megnevezést max. 25 karakterben  

【Time Display/Idő kijelzés】Jelölje be x-el a mezőben ha ki kívánja jelezni a rendszer időt/dátumot a csatorna képén  

【Channel Title/Név bekapcsolása】Jelölje x-el ha ki kívánja jelezni a  csatorna számot a monitor képernyőn 

【Record Status/Rögzítés állapota】Jelölje x-el ha ki kívánja jelezni a  rögzítés státuszát a monitor képernyőn  

【Alarm Status/Riasztási állapot】Jelölje x-el ha ki kívánja jelezni a  riasztási  állapotot a monitor képernyőn  

【Video Streaming Information/ Video folyam állapota】Jelölje x-el ha ki kívánja jelezni a video streaming  információt az 

utolsó képernyőn  

【Transparency/Átlátszóság 】 Kiválaszthatja a háttérkép elé felugró ablak átlátszóságát 128~255 között； 

【Resolution/Felbontás】Beállíthatja a kijelző felbontását 

【Channel/Csatorna szám 】Kiválasztatja a távoli kimeneten megjelenő csatorna számot  

【Region Cove/Terület kitakarása】 Jelölje ki a négyzetekkel a kiválasztott csatornán a látható/megfigyelt területet. A 

négyzeteket az egérrel választhatja ki. A sötét kockák a megfigyelt mezők.   

【Time Display】 és 【Channel Title】 Beállíthatja a kijelzések pozícióját.  

 

PTZ Beállítások (Nem elérhető) 

 

 

 

 

 

 

 

40. Kép PTZ Beállítások 

【Channel】Írja be, hogy melyik csatornán  működik a PTZ kamera  

【Protocol】Válassza ki, hogy milyen vezérlő protokollt használ a kamera  (pl.：PELCO-D) 

【Address】 Állítsa be a kamera PTZ címét (gyárilag  1) Ennek meg kell egyezni a kamera címével – azt a kamerában kell 

beállítani. 

【Baud Rate】 Adat sebesség  beállítása . (gyári beáll.115200)；Ennek meg kell egyezni a kamera sebességével, ez a 

kamerában állítható be 

【Data Bits】Adatbitek száma : 5-8. Gyári beáll: 8 bit； 

【Stop Bits】Stop bitek 1 v.  2. Gyárilag 1 

【Parity】Paritás bit:  odd parity, even parity,P= parity flag, N= none parity. Gyárilag N . 

Auto Sequence/ Automatikus léptetés beállítása   

Beállíthatja a kamerák képeinek automatikus váltását  

Ikszelje be az „Enable Tour” kockát ezután beállíthatja a léptetés időtartamát, csatornák sorszámát. A léptetésbe beleveheti 

a 4-es osztott képernyőt.  

 

 

 

 

 

 

 

41. Kép Automatikus léptetés beállítása 
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【Interval】Léptetési időintervallum  beállítása a lehetséges idő  5-120 mp között lehet  

【Return After innished】Ha az riasztás megszűnik, visszatér a rendszer az osztott monitorozó képernyőhöz  

Megjegyzés: Megtekintés módban klikkeljen a    /  ikonra  a jobb felső sarokban （  jelci a bekapcsolt 

állapotot,    a kikapcsoltat）. 

Management /Beállítási eszközök  

A Management Tools menü tartalmazza a Diszk, Felhasználó, Online felhasználó, Kimenetek, Automata kezelés, Gyári 

visszaállítás, Rendszer Frissítés, Rendszer Információ beállítási almenüket.  

 Digital Channel/Csatorna kezelés  

A csatornák digitális menedzselése lehetővé teszi, hogy másféle kamerákat is kezeljen a DVR. A z ablakban látható a 

pillanatnyi beállítás, ill. az IP és analóg kamerák kezelése, felbontása.  

Csatorna Típus képernyő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Kép Csatorna típus beállítása 

Megjegyzés: A DVR készülék alkalmas analóg csatornák és IP digitális csatornák, valamint ezek kombinációjának 

kezelésére. A készülékek típusonként esetleg eltérhetnek a fenti táblázattól. A mellékelt kamerák 720p felbontásúak, ha 

1080p-re állítja a csatorna módot, a DVR automatikusan felismeri és beállítja a megfelelő módot. 

 

Merevlemez kezelés 

A merevlemez konfigurációs oldala az [Advanced] – [Storage] menüpontból érhető el. Az oldal mutatja az elérhető 

merevlemezeket, azok státuszát: Beállíthatja (több diszk esetén) a redundáns működést, irás/olvasás jogokat, hibakezelést. 

Klikkeljen a kijelölendő diszkre az egyes funkciók végrehajtásához. 
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Figyelem: Read/Write diszk: Engedélyezi az Irás/Olvasás-t a lemezen ; 

Read-only Diszk: A DVR csak olvashat a lemezről  

Redundant Disk: Ha már van egy R/W diszk, a redundáns diszk duplikálja a video fájlokat.  

 

43. Kép Hard Drive Management 

 

4.5.3 User Management/ Felhasználó kezelés  

 Kezeli a felhasználói hozzáféréseket, jogokat 

 

Megjegyzés:    

1. Az alábbiakban tárgyalt nevek és csoport nevek max 8 karakter hosszúak lehetnek. Sem az elején nem lehet szóköz, 

sem speciális karakter, kivéve kötőjel, elválasztójel és pont.  

2. Nincs korlátozva a felhasználók és csoportok száma. Gyárilag két szint van definiálva Admin és normál felhasználó. A 

normál felhasználók csoportjának lehet egyedi jogokat meghatározni. Az adminoknak funkcionális jogokat lehet adni. 

3. Minden felhasználó csak egyféle csoportba tartozhat, és csak egyféle nevet használhat. . 

 

44. Kép User Management/Felhasználó kezelés 

 

【Modify User】Módosítja egy meglévő felhasználó jogait 

【Modify Group】Módosítja egy meglévő  csoport jogait ； 

【Modify Password】 Módosítja a felhasználói jelszót.  1-6 karakter legyen, nem lehet benne, se az elején, végén szóköz. 
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Figyelem: Az adminisztrátorok nem változtathatják meg a jogaikat, csak a jelszavaikat!  

 

45. Kép  Modify Password/ Jelszó módosítása 

【Add User/Felhasználó hozzáadása】 Adja hozzá a csoporthoz a felhasználót, és állítsa be a jogait – lásd a következő 

ábrán. A”shared" funkcióval hozzáadhatja ugyanazokat a jogokat több felhasználóhoz is.  

 

A csoporthoz rendelt felhasználó jogai nem szállnak át a csoport többi tagjára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.  Kép  Add User/Felhasználó felvétele 

【Add Group】Csoport hozzáadása , és a hozzáférések beállítása látható az alábbi képen.  

36 féle jogot és hozzáférést lehet beállítani az egyes felhasználóknak, mint készülék leállítás, visszajátszás, online 

monitorozás, mentés stb.. 

 

47. Kép Add Group/ Csoport hozzáadás 
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【Delete User】 Felhasználó törlés . Válassza ki a nem kívánt felhasználót, és klikkeljen a  Delete User gombra  

【Delete Group】 Csoport törlése  (először ellenőrizze, hogy nincs már felhasználó a csoportban),  lépjen a Delete 

Group ablakba, és klikkeljen a név kiválasztása után a   Delete  gombra . 

 

48. Kép Delete Group/ Csoport törlése 

 

Online User/bejelentkezett felhasználó 

Megtekinthető az éppen online lévő felhasználók listája. A nem kívánt kizárható a rendszerből, az a következő újraindulásig  

(reboot) ki lesz zárva a rendszerből.  

 

49. Kép Online User/bejelentkezett felhasználók listája 

Auto Maintenance/automatikus újraindítás 

A felhasználó beállíthatja, hogy a rendszer adott időközönként újrainduljon, és törölje a felesleges fájlokat.  

 

50. Kép Auto Maintenance/Automatikus karbantartás 

【Auto On/Off Time】：Beállíthatja, hogy mikor hajtson végre a DVR egy újraindítást  
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Restore/Visszaállítás  

Visszaállítja a gyári beállításokat a kijelölt menüpontok alapján. az „ALL” mindent visszaállít  

 

51. Kép Restore Default/Gyári beállítások visszaállítása 

 

Upgrade/Szoftver frissítés  

 

52. Kép System Upgrade/ Rendszer frissítés 

 【Upgrade Position】USB interfész kiválasztása  

 【Upgrade File】Frissítő fájl kiválasztása   

Device Information/ Készülék információ  

A távoli kliens részére megjeleníti a készülék legfontosabb tulajdonságait  

 

53. Kép Device Information/ Eszköz info 
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Import/Export 

Kimentheti a készülék beállításait, visszatöltheti, vagy egy másikat is betölthet. 

 

54. Kép Beállítások Import/Export-ja 

 

System Information/Rendszer infók  

Kijelzi a rendszer információkat, mint merevlemez, pillanatnyi adatfolyam sebessége, napló, szoftver verzió. 

Hard Drive Information/ Merev lemez információk  

Kijelzi a merevlemez állapotát, diszk méreteket, szabad területet, rögzítési időt: 

 

55. Kép Hard Drive Information/HDD infók 

 

Javaslat: A HDD infó ablakban „0” jelenti a megfelelő, „X” a hibás működést.  „—„jelenti, hogy nincs telepítve a HDD. Ha a 

hibás diszket cserélni szeretné, kapcsolja ki a készüléket, és csak a csere után kapcsolja vissza. 

A HDD száma után i csillag (pl. 1*) azt jelenti, hogy ez a diszk jelenleg működik. 

Ha a szám helyett? Van, a diszk sérült v. hibás.    

 

BPS 

Az élő video stream forgalmát mutatja kb/s-ban kifejezve. valamint a diszk terhelést MB/h-ban. 
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56. Kép BPS Video forgalom képernyő 

Log / Napló 

Ebben az ablakban megnézheti a rendszer eseményeinek naplóját, valamint kereshet az adatok között. 

A naplózás kategorizálható rendszer működés, konfiguráció, adatkezelés, felvétel, felhasználó kezelés, fájl kezelés szerint. 

A kereséshez idő szerint klikkeljen a Search gombra. A rendszer kijelzi a naplót táblázatosan. Egy oldal 128 sorból áll. . 

Page Up vagy  Page Down  gombbal lapozhat,, Clear gombbal törölheti az összes bejegyzést.  

 

57. Kép Napló kijelzése 

 

Version Information/ verzió információ 

Megmutatja a szoftver, hardver verzió információkat, kiadási időpontot. 

 

58. Kép Verzió információk 
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Cloud Technology Basic Operation/ Az „adatfelhő” használata 

 

A felhő technológia teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy az Interneten keresztül bárhonnan elérheti a DRV-t. 

Megjegyzés: Ahhoz hogy a Felhő technológiát használhassa, először is biztosítani kell a WAN (Internet) hozzáférést. 

A felhőhöz való kapcsolódás ellenőrzése. Ezt a 【Main menu】>【Info】>【Version】 menüponton keresztül érheti el.  A „Connected” 

státusz jelenti a kapcsolat meglétét. 

.  

A/ Nem kapcsolódott a rendszer       B/ Sikeresen kapcsolódott a rendszer  

59. A-B Kép Felhőhöz kapcsolódás jelzése 

 

Bejelentkezés a felhő szerverre 

Lépjen böngészőjével a  http://xmeye.net   és jelentkezzen be a rendszerbe. Kétféleképpen teheti ezt meg: 

Felhasználó név alapján, vagy eszköz név alapján. A „felhasználó” szerinti bejelentkezéshez előzetesen regisztrálja magát a 

rendszerbe.   

 

60. Kép Login by cloud server / Bejelentkező képernyő (esetleg lehet másféle is) 

 

 

 

 

 

 

http://xmeye.net/
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Bejelentkezés felhasználó névvel: 

 

61. Kép  cloud technology operation interface/Bejelentkező képernyő 

 

Device manage/Eszköz kezelése 

Adja hozzá a saját készülékét  klikkeljen az „add” pontra és írja be a monitorozni kívánt készüléke azonosítóját/sorszámát..  

 

 

62. Kép  Device manage interface/ Eszköz kezelő képernyő 

 

 

63. Kép Add interface at device manage/ Hozzáadás képernyő 

Megjegyzés: A user név itt a monitorozni kívánt eszköz felhasználó neve, a jelszó a csatlakozott felhasználóé. 

A megjelenő képernyőn kattintson a hozzáadott eszköz nevére, (ha az online állapotban van) és akkor megjeleni a monitor 

képernyő. 
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64. Kép  Monitor page - log in by user/ Felhasználó névvel bejelentkezés monitor oldala 

 

Megjegyzés: Az  ” ikon offline módot jelez, a DVR nem csatlakozott megfelelően a szerverhez.  successfully. 

 

Eszköz alapon törrténő bejelentkezés 

 

65. Kép Login by device/ Eszköz alapú bejelentkezés 

 

Adja meg a készülék azonosító számát és az azonosító kódot, ezután közvetlenül monitorozhatja készülékét.  

 

66. Kép Monitor page - log in by device/ Monitorozó oldal 
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Karbantartás 

1 Poros, piszkos környezetben a készülékbe jutó por, piszok zárlatot okozhat a készülék áramköreiben. A 

hosszú, stabil működés érdekében rendszeresen tisztítsa meg a portól a készüléket! 

2 Kösse a készülék fémházát megfelelő földeléshez, a nem kívánt, au, dió, videó interferenciák, és a statikus 

feltöltődés elkerülésére.  

3 Ne csatlakoztasson se milyen AV, RS 485 kábelt a készülékhez bekapcsolt állapotban. 

4 Lehetőleg ne a 12V-os csatlakozó, vagy a 230V-os csatlakozó kihúzásával kapcsolja ki a készüléket. 

Használja a Shutdown funkció kikapcsolás előtt, hogy elkerülje a merevlemez meghibásodását. 

5 Tartsa távol a készüléket meleg és forró helyszínektől. 

6 Üzemeltesse a készüléket jól szellőző helyen. 

7 Rendszeresen ellenőrizze a készülék működését. 

A gyártó és a forgalmazó a változtatás jogát fenntartja! 

 

 


