
 
 
 

Digitális videó- 
megfigyelőrendszer 
 

 
 
 
 
 

Felhasználói kézikönyv 
 
 
※ A kép eltérő lehet a specifikációnak és a modellnek megfelelően. 
※ Ezen kézikönyv tartalmát szerzői jogok és számítógépes programokra vonatkozó jogok védik. 
 
 
 
 
 
 

DVR        :  H.264 DVR 
1. kiadás        :  2010. március 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönet 

 
Köszönjük a vásárlást! 
Mielőtt üzembe helyezné a rendszert, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és őrizze meg a jövőbeli 
használat érdekében. 





 
 
 
 
 

FIGYELMEZTETÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA 
A BERENDEZÉST ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁTÓL. 

 
 
 
 

A rendszer telepítését kizárólag szakképzett személy végezheti el,  
a telepítésnek meg kell felelnie minden helyi előírásnak. 



 
 
Figyelem! 
 
Olvassa el a rendszer üzembehelyezése előtt! 
 
Kövesse az alábbi utasításokat az esetleges anyagi károk vagy személyi sérülések elkerülése 
érdekében. 
 
Figyelmeztetőjelzések 
  

 Figyelem: Ez a jel azt jelenti, hogy a felhasználó életveszélyes vagy halálos sérüléseket szenvedhet nem 
megfelelő üzemeltetés vagy telepítés esetén. 

 Figyelem: Ez a jel azt jelenti, hogy a felhasználó megsérülhet vagy anyagi károkat okozhat nem megfelelő 
üzemeltetés vagy telepítés esetén. 

 Figyelem: Ne tegye ki a terméket köd, eső vagy túl sok nedvesség hatásának, csökkentve az áramütés, ill. 
tűz keletkezésének veszélyét.   

 
 
Általános figyelmeztetések 
 

 Figyelmeztetés 
1. Kizárólag a forgalmazó által szállított vagy javasolt csatlakozókábelt használja, ellenkező esetben tűz keletkezhet. 
 

2. Ne szerelje szét, ill. össze a terméket. Hibás működéshez vagy tűzhöz vezethet.  
 

3. A javítással kapcsolatos kérdéseit konzultálja az eladóval. A helytelen javítás áramütést vagy tüzet okozhat.  
 

4. Ne nyúljon a termékhez nedves kézzel. Hibás működéshez vagy áramütéshez vezethet.  
 

5. A termék telepítését kizárólag szakképzett személy végezheti, ellenkező esetben hibás működés, áramütés vagy tűz keletkezhet. 
 

6. Földeléssel ellátott videótermékekhez 3pólusú földeléses vezeték tartozik, amely rendelkezik földelés pólussal. Ez a vezeték csak 

ugyanilyen 3pólusú csatlakozóval kompatibilis. Amennyiben a földelés elmarad, hibás működés vagy tűz keletkezhet.  
 

7. A földelési csatlakozás nem érhet hozzá gázvezetékhez, vízvezetékhez vagy telefonvonalhoz. Amennyiben a földelést nem 

rendeltetésszerűen használják, ill. alakítják ki, áramütés léphet fel.  
 

8. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegen fémtárgy a termék belsejébe. Hibás működéshez vagy áramütéshez vezethet. 
 

9. Ne fújjon rovarirtót vagy egyéb gyúlékony anyagot a berendezésre, ellenkező esetben tűz keletkezhet.  
 

10. A rendszert olyan nyitott helyen helyezze el, ahol garantált a szabad levegőáramlás. Ellenkező esetben a rendszer túlmelegedhet, 

meghibásodhat, tűz keletkezhet. 

11. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a termék belső áramköreibe, elektronikus alkatrészeibe. A terméket száraz törlőkendővel tisztítsa az 

áramütés és egyéb meghibásodás elkerülése érdekében. 



 

 Figyelmeztetés 
1. Kizárólag az eladó által szállított vagy javasolt csatlakozókábelt használja. A belső ventillátor nagy sebességgel forog és sérülést 

okozhat.  
 

2. Ne ejtse le a terméket, ne tegye ki erős rezgésnek vagy rázkódásnak, különben hibás működés léphet fel. 

 

3. A légbeszívó nyílást az első panelon és a légkieresztő nyílást a hátsó panelon ne takarja be a telepítés során. A termék belső 

hőmérséklete túllépheti a megengedett értéket, ez hibás működéshez vagy tűzhöz vezethet.  

 

4. Ne nyúljon a berendezéshez vagy a csatlakozókábelhez villámláskor. Elektromos áramütés léphet fel. 

 

5. Ne telepítse a terméket hőkisugárzó eszköz közelébe vagy közvetlenül rá. A berendezés belső hőmérséklete túllépheti a 

megengedett értéket, amely hibás működéshez vagy tűz keletkezéséhez vezethet.  

 

6. Ne telepítse a terméket dőlt vagy instabil helyzetbe vagy olyan helyre, ahol rezgések keletkezhetnek. Üzemzavarhoz vezethet. 

 

 

Árammal kapcsolatos figyelmeztetések 
 

Figyelem! 
1. Az elektromos csatlakozó vezeték bekötésére földeléses kimenetet kell használni, egyébként tűz keletkezhet. 
 

2. Ne végezzen bekötést a csatlakozó kábel középső részén és ne használjon toldott vezetéket, mert hő termelődhet és tűz 

keletkezhet.  
 

3. Nedves kézzel ne nyúljon a vezetékhez, mert elektromos áramütést szenvedhet. 

  

4. A csatlakozókábelt tartsa szárazon és óvja a nedvességtől, ellenkező esetben hő vagy tűz keletkezhet. A csatlakozóvezeték nem 

vízálló. 
 

5. A dugasz kihúzásakor a dugaszt fogja meg és húzza ki az aljzatból. Ne húzza a csatlakozókábelt! A csatlakozókábel sérülése hőt 

kelthet vagy tüzet okozhat.  
 

6. Ellenőrizze rendszeresen a csatlakozó dugaszt. Óvja a nedvességtől és óvakodjon a dohányzástól, mert tűzveszély állhat fenn.  
 

7. Ha a terméket hosszú ideig nem használja, húzza ki a csatlakozódugaszt az aljzatból, mert rövidzárlat vagy elektromos áramütés 

veszélye állhat fenn.  
 
 

 Figyelem! 
 

1. A berendezést ne a dugasz kihúzása által kapcsolja ki. A berendezés kikapcsolásához használja az előlapon található gombot. Ha 

a rendszer nem szabályszerűen áll le, az áramkapcsoló működése nem garantált. Az áram kikapcsolásához tartsa lenyomva a 

kapcsológombot 5 másodpercig.  

 

2. Ne szakítsa meg az áramot mesterségesen, ne üsse, ne rázza a berendezést, amíg a merevlemez működésben van. Tönkremehet 

a merevlemez vagy adatvesztés léphet fel. 

 

 Megjegyzések 
 

※ A képek és a gombok változhatnak a különféle modelleknek megfelelően. 

※ A funkciók és konfigurációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. 
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1. Hogyan kezdjünk hozzá 
 
1.1 A csomag tartalmának ellenőrzése 
 
Győződjön meg arról, hogy a következő tételek szállításra kerültek-e a digitális rögzítővel. Amennyiben valamelyik tétel 
hiányzik vagy megsérült, azonnal értesítse az eladót. A csomagolást őrizze meg a későbbiekben költözéshez vagy tárolás 
céljából. 
  

Tétel Kép Mennyiség 

Felhasználói kézikönyv 
és Remote Software CD 

 

    
Gyors kézikönyv és CD 

 

1 db 
1 db 

12V D/C Adapter  
és csatlakozókábel 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 db 

IR távirányító 

 

        vagy   
A távirányító típusa függ a DVR típusától. 

 

1 db 

Terminál Blokk 
Gumitalpak 

 

  
 

1 pár (2 db) 
1 szett (4 db) 

(Opcionális tartozék) 
Áthurkolókártya videókábellel 

 

  
16 csatornás rögzítőhöz 2 szett 

áthurkolókártya szükséges 
 

1 szett 
(8 csatornához) 
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1.2 Berendezések csatlakoztatása 
 
Ebben a fejezetben a DVR-hez csatlakoztatható berendezések összeköttetésének leírása található.  
 
Helyezze a DVR-t sík felületre. Szükség esetén szereléskor használja a gumialátéteket. Ha 19 colos szekrényt használ 1,5U 
magassággal, ajánljuk a rendszert polcra szerelni és 2,5~3U (1U=1.75 inch vagy 4.45 cm) teret hagyni a megfelelő 
szellőzéshez.  
 
 

Megjegyzés A túlmelegedés elkerülése érdekében jól szellőztetett helyre telepítse a rendszert. 

 
 
[DVR kompakt kiszerelésben (W x H x D : 270 x 71 x 215 mm)] 
 

 
 
 
[1.5U magasságú DVR (W x H x D : 360 x 66 x 380 mm)] 
 

 
 
 

Figyelem! ※ A földeléstől függően a kamerával való összeköttetést biztosító koaxiális kábelnél elektromos áramütés 
veszélye áll fenn. Kapcsolja le az áramot teljesen és húzza ki a csatlakozókábelt, mielőtt a videókábelt 
a BNC porthoz kötné. 

※ Az elektromos kábel csatlakoztatásakor ajánlott először a rendszerhez csatlakoztatni a kábelt, majd a 
kábel másik végét a hálózati csatlakozóaljzatba szúrni. 
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1.3 A rendszer bekapcsolása és leállítása 
 
1.3.1. A rendszer bekapcsolása 
 

Ha minden berendezést csatlakoztatott a DVR-hez, csatlakoztassa a hálózati kábelt a rendszer bekapcsolásához.  
  
A bekapcsológomb megnyomását követően jelentkezzen be az adminisztrátori jelszóval. A gyári beállításoknak megfelelő 
adminisztrátor jelszó “1234”. Az “admin” felhasználó teljes jogosultságot élvez a DVR használatakor. A felhasználók más 
felhasználók nevével is beléphetnek, ha új felhasználókat adnak a rendszerhez. 
 

 
 
 

Megjegyzés Ne felejtse el az adminisztrátori jelszót, amely az első beállításnál lett megadva. Ha mégis elveszítette a 
jelszót, lépjen kapcsolatba az eladóval.  

 
 

Figyelem Pár percig eltarthat, míg a rendszer teljesen működésbe lép a bekapcsolás után – abban az esetben, ha a 
hálózati beállításokban DHCP szerver használata engedélyezve van és a meglévő hálózaton nincs DHCP 
kiszolgáló szerver sem fizikai hálózati összeköttetés.  
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1.3.2. A rendszer leállítása 
 

Az berendezés kikapcsolásához kattintson a Menü gombra, majd válassza a Leállítást. Ne a csatlakozódugasz 
kihúzásával kapcsolja ki a berendezést. 

 

 
 
 
A gyárilag beállított jelszó “1234”. 
 

 
 
 

Megjegyzés A felhasználó beírhatja a jelszót a virtuális billentyűzet segítségével vagy az előlapon található 
számgombok segítségével (amennyiben a DVR-en ilyen található).  
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2. Az egyes funkciók leírása 
 
2.1 Előlap 
 
[DVR kompakt kiszerelésben (270 x 71 x 215 mm)] 
 
 

 
 

 
 

 
 
[1.5U magasságú DVR (360 x 66 x 380mm)] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.sz. Eszköz Funkció 

1 Bekapcsolás A rendszer indítása vagy leállítása 

2 USB port USB port (Ver 2.0) egér csatlakoztatásához vagy biztonsági mentésekhez 

3 LED kijelző Rendszerállapot jelzése: Üzemelés, Felvétel, Távirányítás 

4 E-Rec gomb Vészhelyzeti rögzítés 

5 Keresés gomb Keresési üzemmódba váltás 

6 Kijelzés gomb Kijelzési üzemmód változtatása 

7 Menü/Return gomb Megnyitja a rendszermenüt vagy visszalép az előző állapotba 

8 Iránygombok Mozgás a menüben 

9 Enter gomb Érték vagy beállítás kiválasztása 

8 1 

2 

3 

4 5 6 7 9 

1 2 3 4 5 9 16 

6 7 8 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
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2.1.1. DVD író (opcionális)  
A DVD író a mentések kiírására szolgál. Kövesse a “Beállítások – Mentés” menüpontot bővebb információkért.   
Kizárólag SATA DVD író csatlakoztatása lehetséges. 
 
2.1.2. Iránygombok 
1) Élőkép & Lejátszási üzemmód 
  A megjelenített csatorna száma változtatható a Jobbra, Balra iránygombok segítségével. 
  A megjelenítési mód változtatható a Fel, Le iránygombok segítségével. 
2) Menü mód (rendszermenü megjelenítése) 

A kívánt menüpontba jutás. 
3) Pan & Tilt mód (csak ha a PTZ gomb is le van nyomva) 

A csatlakoztatott kamera megfelelő irányba vezérlése. 
4) Zoom & Fókusz mód (csak a PTZ gomb ismételt megnyomásakor) 

A közelítés/távolítás szabályozható a Fel, Le iránygombok segítségével. 
  A fókusz a Jobbra, Balra iránygombok segítségével változtatható. 
 
2.1.3. Return gomb 
A beállítások visszavonása vagy az előző ablakba váltás. 
 
2.1.4. Enter gomb 
1) Érték vagy beállítás kiválasztása 
2) Gyors mentés funkció lejátszás közben. Lásd: a kézikönyv 3.6. fejezetét 
 

S.sz. Eszköz Funkció 

1 DVD író A rögzített felvétel kiírása DVD-re (opcionális) 

2 USB Port USB port (Ver 2.0) egér csatlakoztatásához vagy biztonsági mentésekhez 

3 Gyors visszajátszás Gyors visszajátszás lejátszás közben 

4 Iránygombok Mozgás a menüben 

5 Gyors előretekerés Gyors előretekerés lejátszás közben 

6 Return gomb Megszakítja a beállításokat vagy visszalép az előző választásba 

7 Enter gomb 
Kiválasztja az értéket vagy beállítást, valamint gyors mentés funkció lejátszás 
közben 

8 Lejátszás/Állókép gomb Lejátszás/Állókép lejátszási üzemmódban 

9 
Megjelenítési mód/ 
Kijelző gomb 

Kiválasztja a megjelenítési módot és a kijelzés forgatását teszi lehetővé 

10 LED kijelző 
Rendszerállapot jelzése: 
Üzemelés, Felvétel, Hálózati állapot 

11 Bekapcsolás A rendszer indítása vagy leállítása 

12 Keresés gomb Keresési üzemmódba váltás 

13 Menü gomb Megnyitja a rendszermenüt 

14 PTZ/Fókusz gomb Kamera PTZ és fókuszvezérlés 

15 IR érzékelő ablak IR távirányító érzékelőbemenete 

16 Tekerőgomb Felvétel lejátszása különböző sebességgel vagy kockáról kockára 

Megjegyzés  Vészmentés (Gyors mentés) 
Lejátszás üzemmódban a felhasználó az Enter gomb megnyomásával a mentés kezdetének idejét 
állíthatja be. Ha megjelenik a “Gyors mentés kezdődik” felirat, az Enter gomb ismételt megnyomásával a 
gyors mentés befejeztét állíthatja be. Ezután a mentés ablaka jön elő, ahol a felhasználó elmentheti a 
kiválaszott felvételt. 
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2.1.5. Megjelenítési mód/Kijelző gomb 
A megjelenítés módja választható ki. 
 
 
2.1.6. Keresés gomb 
A rögzített felvétel keresését teszi lehetővé konkrét dátum és időpont alapján. 
Lásd: “Működtetés – Rögzített felvétel keresése”  
 
 
2.1.7. Menü gomb 
A rendszer beállítása a felhasználói követelményeknek megfelelően. 
 
2.1.8. PTZ gomb 
1) Egyszeri megnyomás: a DVR Pan & Tilt módba vált. 
  A Pan & Tilt funkciók az iránygombok segítségével szabályozhatók. 
2) Ismételt megnyomás: a DVR Zoom & Fókusz módba vált. 

A Zoom & Fókusz funkciók az iránygombok segítségével szabályozhatók. 
 
2.1.9. IR érzékelőnyílás (Távirányító érzékelője) 
Az IR távirányító jeleit vevő érzékelő. 
 
2.1.10. Tekerő 
A tekerőgomb a rögzített felvételek lejátszása közben használható. A belső tekerő neve Jog, a külsőé Shuttle. Két 
funkcióval rendelkeznek: A Shuttle a lejátszási sebesség gyorsítására szolgál az óra járásával megegyező vagy ellentétes 
irányban. A lejátszási sebesség megjelenik a képernyő alsó részében a x2, x4, x8, x16, x32 formátumban. 
 
2.1.11. Jog 
A belső tekerő a keresett kép megtalálására szolgál kockáról kockára. Használja az óra járásának megegyező vagy 
ellentétes irányban az állókép kockázásához.  
 
 
2.2 Hátlap 
 
[DVR kompakt kiszerelésben (270 x 71 x 215 mm)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1.5U magasságú DVR (360 x 66 x 380mm)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 

4 

5 6 7 8 9 

10 12 

11 13 

2 

3 

4 

5 6 7 8 9 

10 12 

11 13 

14 1 
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S.sz. Név Leírás 

1 Video-In Kamera csatlakoztatása (PAL/NTSC norma engedélyezett) 

2 Audio-In Hangbemenet (erősítővel) 

3 Audio-Out Hangkimenet (erősítővel) 

4 Video-Out CCTV monitor csatlakoztatása 

5 Spot-Out Spot monitor csatlakoztatása 

6 VGA-Out PC (VGA) monitor csatlakoztatása 

7 USB Port USB port (Ver 2.0) egér csatlakoztatásához vagy biztonsági mentésekhez 

8 LAN Port 10/100 Ethernet csatlakozás 

9 NTSC/PAL Selection Videójel típusának kiválasztása 

10 RS-485 Port PTZ kamera és/vagy külső billentyűzet csatlakoztatása 

11 Sensor Input Külső érzékelők csatlakoztatása 

12 Alarm Output Külső riasztóberendezések csatlakoztatása 

13 Power Input Tápegység csatlakoztatása (Alapértelmezett: 12 V, 5~8A) 

14 Grounding Terminal Berendezés földelése 

 
 

Megjegyzés  Figyelmesen győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott berendezések műszaki leírása megfelel a 
DVR specifikációjának. 

 
2.2.1. Video-In 
Kamera csatlakoztatása a megfelelő csatornához a hátsó panelon. 
 

Megjegyzés A kamerabemenet jelerőssége: 1Vp-p±10%.   

 
2.2.2. Audio-In 
Hangjel csatlakoztatása a bemenethez.  
 
2.2.3. Audio-Out  
Hangjel kivitele a rögzítőből. 
 

Megjegyzés Az audio kimenet használata külső erősítővel ajánlott. 

 
2.2.4. Video-Out 
CCTV monitor csatlakoztatásához. 
 
2.2.5. Spot-Out 
Spot monitor csatlakoztatására szolgál, amelyen a bejövő képek automatikus váltakozása állítható be.  
 
2.2.6. VGA-Out 
PC monitor csatlakoztatásához. 
 
2.2.7. USB Port (Version 2.0) 
1) Felvételek kimentéséhez USB tárhelyre (USB pendrive vagy USB HDD)  
2) Rendszer szoftverjének frissítéséhez. 
3) Egér csatlakoztatásához. 
 
2.2.8. LAN Port 
LAN csatlakozás kialakításához a helyi hálózattal. Lépjen kapcsolatba a hálózat adminisztrátorával a helyes hálózati 
beállítások érdekében. 
 
2.2.9. NTSC / PAL választás 
Kapcsolja ki a rögzítőt, majd válassza ki a megfelelő videójel normát (NTSC/PAL). Végül ismét kapcsolja be a rögzítőt.  
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2.2.10. Terminál csatlakozó 
1) Érzékelők csatlakoztatása (száraz kapcsolat) minden földelési (GND) vonallal a “G” pólushoz. 
2) Különböző riasztóberendezések csatlakoztatása a relékimenethez. 
3) RS-485 kábel csatlakoztatása a PTZ kamerák irányításához és/vagy külső billentyűzet csatlakoztatásához. 
 
 

Megjegyzés Mindkét N/O (alaphelyzetben nyitott) és N/C (alaphelyzetben zárt) típusú érzékelő támogatva van. Ha a 
csatlakoztatott érzékelő nem működik, ellenőrizze a kábelezést. A csatlakoztatási mód eltérő lehet a 
PTZ irányító típusának megfelelően. Bővebb információkért forduljon az eladóhoz. 

 
 

Megjegyzés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.sz. Érzékelő  S.sz. Riasztó  S.sz. PTZ 

2 1. Érzékelő  5 Riasztó 1 (+)  1 RS 485 D+ 
3 2. Érzékelő  10 Riasztó 1 (–)  6 RS 485 D- 
7 3. érzékelő       
8 4. érzékelő       
4 Érzékelő földelése       
9 Érzékelő földeélse       

 

 
 
2.2.11. Tápegység bemenet 
Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt a rendszerhez, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e a 
rendszerspecifikációnak. 
 

2.2.12. Földelésterminál 
Ajánlott a rendszer leföldelése, mely által a rendszer védve van a külső áramingadozásoktól. 
A földelési kábel csak az 1,5U magasságú DVR-ekhez van csomagolva. 

1   2   3   4   5 

6   7   8   9   10 



    10101010    

 

 
2.3 IR távirányító  
 

Az IR távirányító funkciói az alábbi táblázatban találhatók: 
 

  
 

S.sz. Funkciók 

1 Üzembe helyezés 

2 Zoom (In & out) gomb PTZ módban 

3 Iránygombok (Jobbra/Balra/Fel/Le) 

4 Enter (Kiválasztás) gomb 

5 
Lejátszás gomb a keresés módban 
(Gyors visszatekerés/Lejátszás/ 
Stop/Gyors előretekerés) 

6 Számgombok 

7 ID választás gomb 

8 Fókusz gomb PTZ módban 

9 Menü gomb 

10 Return gomb 

11 PTZ gomb 

12 Keresés gomb 

13 Megjelenítési mód gomb 

14 
Auto-szekvenciák gomb az élőkép megjelenítés 
módban 

15 Gyors felvétel (vészhelyzetben) gomb 

 
 

Megjegyzés Az IR távirányító használatához állítsa be ugyanazt az ID-t, mint a DVR-en a menüben: “Rendszer – 
Rendszerinformációk – Távoli ID”. (Az alapértelmezett ID a DVR-en és a távirányítóban: “0”. Minden 
DVR-nek ugyanaz a gyári beállítása, ebből kifolyólag, ha a felhasználó a gyári beállításokat használja, 
egy távirányítóval több DVR-t is vezérelni tud egyidejűleg. Ennek elkerülése érdekében ajánlatos 
különböző ID-k beállítása a DVR-eken és a távirányítókon 

 
 

Folyamat A távirányító ID-jének beállítása 
1) Tartsa 5 másodpercig lenyomva az ID választó gombot, amely a “#” szimbólummal van jelölve. 
2) Adja meg az ID értéket a számgombokat lenyomva a távirányítón. 

- Az ID érték 000 és 255 között kell, hogy legyen. 
- Az ID-t háromjegyű szám formájában kell megadni. 
- Példa: nyomja meg a “000”-t a 0-hoz, “023”-t a 23-hoz, “234”-et a 234-hez.   
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3. Működés 
 
3.1 Felhasználó bejelentkezése 
 
Ellenőrizze a tápegység csatlakoztatását. A rendszer a hálózatra való csatlakoztatást követően használható. 
 
A DVR különféle beállítási kategóriákkal rendelkezik. Az adminisztrátor be tudja állítani a rendszerjelszót és a felhasználót, 
hogy ezzel megakadályozza a beállítás jogosulatlan módosításait és a rögzített adatok módosításait. 
 

 
 
 

 
 
 

Megjegyzés 1) A <BEJELENTKEZÉS> ablak addig marad ábrázolva a monitoron, amíg a felhasználó nem 
jelentkezik be a helyes ID-vel és jelszóval. 
2) Ha automatikus bejelentkezés van engedélyezve, a DVR nem kéri a felhasználó bejelentkezését. 
(lásd: 4.1.2 fejezet) 
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3.2 Élőkép üzemmód 
 
3.2.1. Csatorna kiválasztása 
 
Az élőkép azonnal látható a rendszer elindítása után. 
 
A képek valós időben láthatóak 1, 4, 9, 16 és PIP ábrázolásban. Ha az első panelen vagy a távirányítón a Fel/Le gomb 
megnyomásra kerül, a kép szekvenciálisan váltakozik.  
 

 [1 Ch]    [4 Ch] 
 

 [9 Ch]    [16 Ch] 
 

 [PIP Mód] 
 
A csatornának az egérrel való kiválasztásához kétszer kattintsunk a csatorna képére a bal egérgombbal. Az előző 
megjelenítéshez való visszatéréshez újra kattintsunk kétszer a bal egérgombbal. 
 
 

Megjegyzés A csatornának az egérrel való kiválasztásához a felhasználónak a baloldali egérgombbal lassan és 
határozottan kell kettőt kattintania.  
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3.2.2. Ikonok 
 
Az élőkép üzemmódban ikonok vagy üzenetek jelzik a monitoron a rendszer állapotát.  
 
Az alábbiakban az ikonok kategóriái olvashatók, amelyek a monitoron jelenhetnek meg. 
  

A csatorna job felső sarkában  
megjelenő ikon 

A csatorna jobb alsó sarkában 
Megjelenő ikon teljes képernyő üzemmódban 

 Folytonos felvétel  
Nincs HDD, programozható vészjelzés & 
HDD meghibásodás 

 Mozgásérzékelő felvétel  Vészhelyzeti felvétel használata 

 Érzékelő által aktivált felvétel  PTZ használata 

 Folytonos + Mozgásérzékelő felvétel  Hőmérséklet túllépése 

 
Folytonos + Érzékelő által aktivált 
felvétel  Szekvenciális mód ábrázolása 

 
Mozgásérzékelő felvétel + Érzékelő által 
aktivált felvétel  Digitális nagyítás 

 Vészhelyzeti felvétel   

 Aktivált érzékelő   

 Mozgás érzékelve   

 Audio csatorna   

 PTZ kamera   

 
 

Az USB egér kurzorjának a monitor alsó részébe való helyezésekor megjelenik az élőkép üzemmódban a gyors menü. 
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A kereszt ikon  azonnali (vészhelyzeti) felvételt jelent, amely akkor használatos, ha azonnal meg akarjuk kezdeni a 
felvételt. Vészhelyzeti felvétel esetén a rendszer maximalizálja a felvételi képsebességet, és úgy osztja ki azt minden 
rendelkezésre álló csatornára, hogy 1CIF felbontást biztosítson azokra. 
  

A joystick ikon  a PTZ üzemmódban használatos, amellyel azonnal PTZ irányításba válthat. A PTZ módban a 
felhasználó vezérelheti a kamerák pozícióját, közelítést, távolítást pedig az egérkurzorral (virtuális joystickkal) érhet el. 
 

A Lejátszás ikonra való kattintás után  automatikusan lejátszásra kerül az utolsó videófelvétel. 
 

A Tű ikon  segítségével a felhasználó rögzíteni tudja a gyors menüt vagy pedig el tudja tüntetni azt.  
A menü rögzítése után a menü nem fog eltűnni, ha az egérkurzor eltávolodik a kép alsó részétől.  
Ha a felhasználó nem rögzíti a menüt, a menü minden alkalommal el fog tűnni, ha az egérkurzor eltávolodik a kép alsó 
részétől. 
 

A kör alakú gomb  a HDD telítettségét jelzi százalékokban. 60% azt jelenti, hogy a HDD 60%-a van használva 
felvételek tárolására. 
 
 

Megjegyzés Ha nem talál semmilyen színjelölést az élőkép üzemmódban a kép jobb felső sarkában, ez azt jelenti, 
hogy a rendszer nem rögzíti a képet. Ebben az esetben ellenőrizze a felvételek tervezését vagy a 
kamerát a beállításokban. 

    

 
3.2.3. Felugró menü 
 

Az egér jobb gombjának kattintásakor felugrik a képen egy gyors menü, ahogy azt a kép is mutatja. 
 

 
 
 

Ha “SZEKVENCIA” van kiválasztva,  ikon jelenik meg a jobb alsó sarokban és a kép szekvenciálisan 
váltakozni fog. 
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Ha “ZOOM” van kiválasztva a teljes képernyős megjelenítéskor, a digitális zoom funkció kerül aktiválásra és a  
ikon jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában. A zoom menüben lehetséges közelíteni vagy távolítani, vagy kilépni a 
normális ábrázolásba a Zoom exit-re való kattintással. 
  

  
 
“NINCS JEL” felirat akkor jelenik meg a képernyőn, ha az adott csatornához nincs kamera csatlakoztatva vagy a kamera 
ki van kapcsolva. Ha a kamera ki van kapcsolva, hangüzenet lejátszása lehetséges a rendszerbeállításoktól függően. 
  

 
 
Az Admin felhasználó különböző jogosultsági szinteket állíthat be az egyes felhasználóknak. Például egy felhasználó nem 
jogosult bizonyos csatornák élőképét vagy rögzített képét nézni, ez esetben nem jelenik meg a videókép ennél a 
bizonyos felhasználónál. 
 

  
 



    16161616    

 

3.3 PTZ vezérlés 
 

A PTZ módba váltáshoz kattintson a jobb egérgombbal a képre, majd válassza a PTZ lehetőséget a felugró menüben, 

vagy válassza ki a joystick  gombot a menüsorban a képernyő alsó részén. 
 

   
 
 
A PTZ módban a felhasználó a PTZ vezérlést USB egér segítségével tudja végezni. 
Az egér bal gombjának megnyomásával az egérmutató fel, le, jobbra vagy balra húzható, ezzel változtatva a kamera 
pozícióját. Ha az egérmutatót hosszan elmozdítja a képernyő középpontjától, akkor a PTZ kamera nagyobb sebességgel 
mozog. A közelítés, távolítás funkció az egér görgőjének fel- vagy lefelé történő tekerésével érhető el. 

 

 
 

 

Megjegyzés A teljes PTZ funkciók USB egérrel, IR távirányítóval vagy billentyűzeten keresztül érhetők el. 

 

 
A fókusz szabályozásához a PTZ módban kattintson a jobb egérgombbal a képre, majd a felugró menüben válassza ki a 
Fókusz lehetőséget. Ezután a közelítés, távolítás funkció helyett a fókuszszabályozás lesz elérhető az egér görgőjének 
segítségével.  
 
Ilyen módon állíthatja be az alapértelmezett gombot vagy ki tud lépni a PTZ üzemmódból. 
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Megjegyzés A képernyőn megjelenik egy számbillentyűzet az alapértelmezett érték kiválasztásához, amikor a 
felhasználó a PTZ protokollt állítja be a Beállítások menüpontban. 
A Preset maximális értéke 255, amely korlátozva lehet a PTZ kamera által támogatott értékeknek 
megfelelően. 

 

 
Az őrjárat funkció a felugrómenün keresztül érhető el, kizárólag akkor aktiválható, ha a csatlakoztatott PTZ kamera is 
támogatja ezt a funkciót. Győződjön meg a helyes beállításokról, ellenkező esetben az Őrjárat funkció inaktív marad. 
 

 
 

 

Figyelem A PTZ kamera típusától függően néhány pozíció kihagyásra kerülhet abban az esetben, ha a PTZ kamera 
fizikailag nem képes a megadott időn belül olyan mechanikus mozgásra vagy fókuszszabályozásra, 
amelyet az adott pozíció igényel. Ebben az esetben a DVR-en ajánlott ennek az időnek a módosítása 
nagyobb értékre. 

 

 

3.4 Képkimerevítés 
 

Kattintson jobb egérgombbal az élőképre, majd válassza ki a Freeze funkciót a felugrómenüből. Az élőkép kimerevítődik, 
viszont a rendszeridő (dátum, idő) továbbra is megjelenítésre kerül. Kattintson a felugrómenüben ismételten a Freeze 
menüpontra a kimerevítés megszüntetéséhez. 
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3.5 Rögzített felvételek lejátszása 
 
A rögzített felvételek lejátszásához nyomja meg a Play gombot az előlapon vagy a távirányítón. Az utolsó felvétel 
lejátszásra kerül.    
 
USB egér vagy a Jog/Shuttle segítségével még egyszerűbb a felvételek lejátszása. Használja a Jog tekerőt a lejátszás 
irányának a változtatására. A Shuttle tekerővel változtathatja a lejátszási sebességet 2, 4, 8, 16, 32x-re.    

Az utolsó felvétel lejátszásához kattintson a  ikonra. 
 

 
 
 
A lejátszási módban többféle lehetőség érhető el. Gyors biztonsági mentés készíthető a felvételről, visszakereshetőek a 
felvételek, csatornák kiválasztása, ábrázolási mód váltása lehetséges. A sárga csík az idősávban jelzi, hogy az adott időben 
videó került rögzítésre. 
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3.6 Gyors mentés Lejátszás közben 
 

A felvételekről gyors biztonsági mentés készíthető lejátszás közben. 
A lejátszás közben nyomja meg az “Enter” gombot az előlapon a mentés kezdeti idejének beállításához. A gomb 
megnyomása után a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a felirat a mentés kezdetéről. Az “Enter” gomb ismételt 
megnyomásával állítsa be a mentés végének idejét. Megjelenik a képernyőn a mentésről informáló felugróablak, amelyben 
válassza ki, hogy milyen médiumra kívánja menteni a felvételt (CD/DVD, USB pendrive), majd indítsa el a másolást. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Megjegyzés A “Súgó” gombra való kattintás után megnyílik a súgó, amely részletes információkat tartalmaz a 
legfontosabb beállítások megértéséhez. Pl. ha szüksége van a biztonsági mentéssel kapcsolatos 
információkra, kattintson a Súgó gombra a menü jobb alsó sarkában. 

Nyomja meg az “ENTER” gombot a mentés 
kezdetének beállításához, majd ismételten a 
mentés végének beállításához. 
A gomb típusa eltérő lehet a DVR 
kivitelezésének megfelelően. 
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3.7 Rögzített felvételek keresése 
 
3.7.1. Keresés a naptárban 
 
Válassza ki a dátumot és az időpontot a videófelvétel kereséséhez  
 

     
 
 

 
 
A függőleges fehér kurzor segítségével mozoghat a rögzített szakaszok között. Az idősáv színjelölése megfelel a 
rögzítési módnak (4.3.2 fejezet). Az idősávok 4-csatornás csoportokba vannak osztva. 

 
“*” A jelölés a naptárban azt jelenti, hogy az adott napon rögzítésre került valamely csatorna képe. 

 
 



21212121        

 

 
3.7.2. Keresés pontos dátum/idő alapján 
 
Adja meg a pontos dátumot és időt a felvétel kereséséhez. Használja az iránygombokat az értékek módosításához. 
 

 
 
 
3.7.3. Naplófájl 
 
A naplófájlban megtalálhatók az események átlátható elrendezésben. Az eseménynapló USB memóriára másolható 
szöveges formátumban. Ha csatlakoztatta az USB memóriát az USB porthoz, nyomja meg a Scan gombot a berendezés 
kereséséhez, majd az Exportálás gombot a másoláshoz. 
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A részletes események kijelzéséhez válassza ki az adott időpontot az iránygombok segítségével.  
 
Az események a következő kategóriákra vannak osztva: 
 

1. Riasztás érzékelő által 
2. Riasztás mozgás következtében 
3. Riasztás videójel elvesztésekor 
4. Riasztás megtelt HDD esetén 

 

Megjegyzés Ha nem aktiválódik a riasztás, ellenőrizze a riasztási bemenet csatlakozását a rögzítő hátlapján.  

 
 
3.7.4. Rendszernapló 
 
A rendszernapló a rendszerben történt változásokat tartalmazza. USB memóriára másolható szöveges formátumban. 
 

 
 
 
Az exportálás befejeztével az USB memórián egy dátummal jelölt mappában található a system.log fájl. 
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A rendszernapló a következő kategóriákra van osztva: 
 

1. Rendszeresemények 
2. Beállítási események 
3. Hálózati események 

 
 

Megjegyzés A Rendszerlog és Event log ablakban 20 esemény kerül megjelenítésre. A lapozáshoz kattintson az 
iránygombokra.  

 
A napló megnyitásához kattintson a Keresés gombra a dátum és az esemény típusának kiválasztása 
után. 

 
 
3.7.5. Első adatok 
 
A rögzített felvétel elejére ugrás. Ez a legrégebben rögzített felvétel elejére ugrik. 
 
 
3.7.6. Utolsó adatok 
 
A rögzített felvétel végére ugrás. Ez a legutóbb rögzített felvételhez ugrik. 
 
 

Megjegyzés Nyomja meg a “SEARCH” gombot az előlapon a keresés menü előhívásához. Ebben a felugrómenüben 
elérhető az összes keresési mód, amelyek között az iránygombok segítségével mozoghat. 
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3.8 Nyári időszámítás beállítása és lejátszás 
 
A nyári időszámítás alatt a DVR rendszerideje egy órával eltér az adott időzónában használt alapértelmezett időtől. A téli 
időszámítás kezdetekor az időeltérés automatikusan visszaáll. A nyári időszámítás engedélyezéséhez nyissa meg a 
menüben a Rendszer – Rendszeradatok ablakot, majd a dátumra kattintva a felugróablakban válassza ki a megfelelő 
időzónát és kapcsolja be a nyári idő használatát. 
 

  
 
 
Nyári időszámítás használatakor 1 órás elcsúszás következik be a rögzítésben, amely kék színnel van jelölve a lejátszási 
módban az idősávon. 
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Ha az átírt időszakaszra kattint, a rendszer felkínálja, hogy a nyári vagy a téli időszámításnak megfelelő felvételt kívánja 
lejátszani. 

 

 
 

Az OK gombra kattintva a nyári időszámításnak megfelelő felvétel kerül lejátszásra, ellenkező esetben a téli. 

  
 

[“DST” felirat látható a képernyőn]              [“Non-DST” felirat látható a képernyőn]
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4. Beállítások 
 
A beállítások a következő kategóriákra vannak osztva: “Rendszer”, “Készülék”, “Felvétel”, “Hálózat”, “Zálog” és “Gyors 
beállítás”. 
 

Felosztás Alkategóriák 

RENDSZER 

RENDSZER ADATOK 

FELHASZNÁLÓ 

EXPORT/IMPORT 

HDD 

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK 

KÉSZÜLÉK 

KAMERA 

AUDIO 

ÉRZÉKSZER 

MOZGÁSJELENTÉS 

EXTRA RIASZTÁS 

PTZ 

FELVÉTEL KAMERA 

TERVEZŐ 

HÁLÓZAT 
HÁLÓZAT 

DDNS 

ÉRTESÍTÉS 

ZÁLOG ZÁLOG 

GYORS BEÁLLÍTÁS GYORS BEÁLLÍTÁS 

 
 
 
4.1 Rendszer 
 
A rendszermenübe való belépéshez kattintson a rendszerlistán a TOOL gombra. 
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4.1.1. Rendszeradatok 
 
Ebben az ablakban a rendszer állapotáról kaphat információkat. A MAC cím a rögzítő egyedi azonosítója, minden 
DVR-nek más-más MAC címmel kell rendelkeznie. A videórendszer kiválasztásához kapcsolja ki a berendezést, majd a 
hátsó panelen állítsa a kapcsolót a kívánt állapotba (PAL, NTSC). 
 

 
 
SITE NAME 
A rögzítőt elnevezheti a virtuális billentyűzet segítségével: 
 

 
 
SITE ID 
A SITE ID megadása a DVR vezérlőpult általi irányításához szükséges. A rögzítőn és a vezérlőpulton azonos Baud 
sebesség és ID beállítása szükséges. 
 
DÁTUM/IDŐ 
A Nap/Idő beállítás segítségével aktiválhatja a nyári időszámítás használatát, megadhatja a szinkronizációs szerver IP 
címét, amelyről az aktuális időt kívánja beolvasni. 
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IDŐSZINKRONIZÁCIÓ MÓDJA 
A rendszeridő szinkronizálása háromféleképpen lehetséges: 

- Szerver mód 
Az adott DVR időszinkronizációs szerverként fog működni, amely az összes többi DVR-t kiszolgálja az aktuális 
idővel (amennyiben ezek közös hálózatba vannak csatlakoztatva). 

- Kliens mód 
Az adott DVR kliensként fog működni. Adja meg a szerver vagy a RemoteManager/Central Management PC IP 
címét, amelyen időszinkronizációs szerver fut. Az idő szinkronizálásra kerül a megadott szerverrel, ha a Sync Now 
gombrakattint. Válassza ki a szinkronizálás gyakoriságát a Ciklus ablakban. 

- NTP mód 
Az NTP szerver egy standard rendelkezésre álló szerver az Interneten  (ajánlott pool.ntp.org). Amennyiben ezt a 
módot kívánja használni, állítsa be a megfelelő időzónát majd kattintson a Sync Now gombra. 

 
NYELV 
A felhasználó kíválaszthatja a számára megfelelő nyelvet. A DVR három nyelvi csomag használatát teszi lehetővé. A 
megfelelő csomagért lépjen kapcsolatba a rögz ítő forgalmazójával. 

- Multilanguage 1 – Angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, portugál, héber 
- Multilanguage 2 – Angol, orosz, török, magyar, lengyel, szlovák 
- Multilanguage 3 – Angol, egyszerű kínai, hagyományos kínai, japán, kóreai, thai 

 
Távoli ID 

Megadása a távirányítóval való kommunikációhoz szükséges. 
 
FIRMWARE FRISSÍTÉSE 
A rendszer firmware-je egyszerűen frissíthető az Upgrade gomb segítségével külső tárhelyről (DVD, CD, USB, FTP): 
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Menet Rendszer firmware-jének frissítése USB tárhelyről 
1) Helyezze be az USB memóriát a DVR USB portjába (az USB memóriának FAT/FAT32 

fájlrendszerrel kell rendelkeznie). Az USB portok verziója 2.0 
2) Mihelyst a rendszer érzékelte a berendezést, a SCAN gomb megnyomása után az adott berendezés 

megjelenik a Készülék ablakban. 
3) Kattintson az “OK” gombra a frissítés megkezdéséhez. 

 

Figyelem A firmware frissítése közben ne kattintson a Megszakítás gombra. Ellenkező esetben a rendszerben 
hiba keletkezhet. 
A beállítások a frissítés után visszaállításra kerülnek a gyári értékekre, mivel a frissítés során jelentős 
változások történtek a rendszer funkcióiban. Ajánlott a frissítés után ellenőrizni a rendszerbeállításokat. 

 
VIDEÓJEL 
Válassza ki a megfelelő megjelenítési szabványt (NTSC vagy PAL). Ez a beállítás a rögzítőn található kapcsoló 
segítségével választható ki. A videójel villoghat vagy ugrálhat, fekete-fehér színű lehet, ha nem a megfelelő megjelenítési 
szabvány van kiválasztva. 
 
MAC CÍM 
A rendszer egyedi azonosítószáma. 
 
BILLENTYŰZET 
Amennyiben a rögzítőhöz billentyűzetet csatlakoztat, válassza ki a megfelelő modellt és a megfelelő átviteli sebességet.  
 
NYOMÓGOMB SÍPOL 
A nyomógombok megnyomásakor a rendszer hangjelzést ad ki. 
 
MEGJELENÍTÉS 
Válassza ki a szükséges képváltási időtartamot a main és a spot monitoron, valamint, hogy mely csatornákat kívánja 
ábrázolni. Szükség szerint aktiválja az OSD megjelenítést.  
 
ALPHA BLENDING 

Az áttetszőség értéke százalékban adható meg. 0% teljesen kikapcsolja az áttetszőséget.  
 

VGA FELBONTÁS 
A rendszerben három felbontás érhető el: 800x600, 1024x768 (alapértelmezett) és 1280x1024. Válassza ki a monitor 
felbontásának megfelelő felbontást a rögzítőn. 
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Fit-in VGA 
Amennyiben nem láthatóak a kép körvonalai a VGA vagy CCTV monitoron, változtassa meg a felbontást vagy kapcsolja 
ki a “Fit-in VGA” funkciót. 
 
 
 
 
 

      
[VGA Kimenet kiválasztva]                           [VGA Kimenet deaktiválva] 

 
KÉPERNYŐKÍMÉLŐ 
A képernyőkímélő bekapcsolásához kattintson a RENDSZER – RENDSZER INFÓ menüpontban a SCREEN SAVER 
gombra. A CRT vagy VGA lehetőség kiválasztása után adja meg a várakozási időt a kímélő indítása előtt. Az idő letelte 
után a monitor automatikusan kikapcsol. Amennyiben be kívánja kapcsolni a monitort, válassza ki a CR vagy VGA 
lehetőséget majd nyomjon meg egy tetszőleges gombot a rögzítő előlapján vagy a távirányítón. 
 

   
 

Megjegyzés A várakozási idő értéke: NONE, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50, akár 60 percig. A képernyőkímélő 
nem működik firmwarefrissítés, biztonsági mentés és HDD formátozás közben. A DVR a 
képernyőkímélő működése közben is rögzít. Lapozzon az AUTO LOGOFF fejezethez a felhasználói 
beállítások végett. 

 

Az ikonok pozíciója megváltozik a VGA 
kimenet beállításának megfelelően. 
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4.1.2. Felhasználó 
 
Az alapértelmezett felhasználói név “admin” gyárilag megadott jelszóval “1234”, mely teljes jogosultságot élvez a DVR 
beállításaiban és használatában. Az adminisztrátor módosíthatja a jelszavakat ezen ablak segítségével. Az adminisztrátor 
új felhasználókat adhat a rendszerhez különböző jogosultságokkal, hozzáféréssel, megjelenítési móddal, lejátszási 
jogosultságokkal. 
 
“FUNKCIÓK” segítségével megadhatók a jogosultságok (kikapcsolás, keresés, PTZ vezérlés, mentés, lejátszás). 
“HOZZÁFÉRÉS” segítségével megszabható, hogy mely menükbe léphet be az adott felhasználó (Rendszer, Készülék, 
Felvétel, Hálózat, Zálog, Gyors beállítás) 
“LIVE & PLAYBACK” segítségével kiválasztható, mely kamerák képét láthatja az adott felhasználó. 
 

 
 

Megjegyzés A rendszerben létrehozható felhasználói profilok száma 16. 

 
A DVR-en megadható a DVR indítása konkrét felhasználó automatikus bejelentkezésével, vagy ellenkezőleg, felhasználó 
automatikus kijelentkezése bizonyos idő után. 
 

   
 
AUTO LOGON ÉS AUTO LOGOFF 
Ha az “On Boot” funkció aktiválva van, a DVR nem kéri a felhasználó nevét és jelszavát a rendszer indításakor. 
Ha az “Auto Log-off” funkció aktiválva van, a DVR visszaáll a Live megjelenítésbe, majd automatikusan a felhasználó 
utolsó aktivitása után, a megadott idő elteltével kéri a felhasználó jelszavát a további működtetéshez. 
 
FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁSI SZINTJEI 
Az adminisztrátor teljes jogokat élvez a rendszer funkcióit illetően (DVR és Remote Manager SW), új felhasználókat 
adhat a rendszerhez különböző jogosultságokkal, valamint módosíthatja/törölheti a már létrehozott felhasználói profilokat. 
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- Azonosítási szint beállítása a rögzítőn 

A RENDSZER – FELHASZNÁLÓ menüpontban kattintson a HOZZÁAD gombra. Adja meg vagy módosítsa a felhasználó 
adatait. 
 

- Felhasználó létrehozása csak Live megfigyelésre 

1. Adja meg a felhasználó nevét, leírását és jelszavát. 
2. Kapcsolja ki az összes funkciót a MENU ACCESS ablakban. 
3. A LIVE és PLAYBACK ablakban válassza ki a kamerákat, amelyekhez az adott felhasználó hozzáférhet, 

majd kattintson az OK gombra. 
4. Az új felhasználó hozzáadása után kattintson a MENTÉS gombra. 
5. A jogosultságok ellenőrzéséhez lépjen be a TOOL – FELHASZNÁLÓ ablakba és jelentkezzen be a 

rendszerbe az új felhasználó adataival. A felhasználó látja az élőképet, viszont ha bármilyen más gombra 
kattint, a következő hibaüzenetet kapja: “NEM JOGOSULT”. 

 
- Azonosítási szint beállítása a Remote Manager Software-ben 

A jogosultsági beállítások kapcsolatban vannak a rögzítő és a Remote Manager program között. Amennyiben a 
korlátozott jogosultságokkal rendelkező felhasználó megpróbál belépni a Remote Manager programba, 
ugyanazok a korlátozások érvényesek rá, mint a rögzítőn. 
 

- DVR Site Registration only – felhasználó beállítása 

1. Kattintson a DVR Site Registration ikonra a Site Manager ablak megnyitásához. 
2. A Site Manager User List jegyzékéből válassza ki a szükséges felhasználót, majd adja meg a megfelelő 

jogosultságokat. 
3. A beállítás után kattintson az OK gombra. 

 

     
 

Megjegyzés Felhasználók a Remote Maganer program User List jegyzékében 
1. az adott felhasználó azonosítása a Remote Manager programban a DVR és a Remote Manager 
program által van irányítva. 
2. A távoli felhasználó előregisztrálható a DVR-en egy meghatározott jogosultsági szinttel. 
Amennyiben a felhasználó csak a Remote Manager programban került regisztrálásra és a DVR-en 
nincs profil létrehozva a számára, ezen felhasználó nem csatlakozhat a DVR-hez a Remote Manager 
szoftveren keresztül. 
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4.1.3. Export/Import 
A rendszerbeállítások elmenthetők külső tárhelyre vagy visszaolvashatók külső tárhelyről. Az “Export” segítségével a 
beállítások kimásolhatók USB tárhelyre, az “Import” segítségével pedig beolvashatóak a korábban elmentett beállítások. 
Importáláskor ügyeljen arra, hogy a firmware megegyezzen az aktuális DVR-en és azon DVR-en, amelyről az éppen 
importált beállítások exportálva voltak. 
 

 
 
4.1.4. HDD (SATA) 
 
Ezen ablakban a behelyezett HDD információi kerülnek megjelenítésre. Válassza ki az “Átírás” lehetőséget, ha a 
felvételek átírását szeretné használni megtelt HDD esetén.  
A HDD formattálásához kattintson a Formátum gombra, miután kijelölte a formattálni kívánt HDD-t. 
A beépíthető HDD-k száma eltérő lehet a DVR modelljeinek megfelelően. 
 

 
 
HDD CHECK 
Kattintson a CHECK gombra a DVR-ben található merevlemez ellenőrzéséhez. A megjelenő ablakban megtalálható a 
HDD neve, sorozatszáma, kapacitása, rossz szektorok aránya, üzemidő és a lemez hőmérséklete. 
 
HDD FORMÁTOZÁS 
Ha a rendszer egyéb módjai használatban vannak (hálózati hozzáférés, kép lejátszása), a formátozás folyamata 
sikertelen lesz. Ebben az esetben indítsa újra a rendszert az egyéb módok lezárásához, majd végezze el a formátozást. 
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                                             [Formátozás befejezve]     
 

Megjegyzés 1) 500 GB HDD esetén a formátozás kb. 3 percet vesz igénybe, míg 750 GB esetén 4 percig tarthat a 
folyamat. 
2) A rendszer minden esetben fenntart 5 GB szabad tárhelyet az archiválási folyamat 
optimalizálásához. 

 
FIGYELMEZTETŐ ÜZENET 
Magas fokú rendszerstabilitás érdekében a következő felirat jelenhet meg a képernyőn, ha a rendszer túlmelegszik. 
Túlmelegedés következhet be hibás működtetés vagy a ventillátor meghibásodásakor. Ebben az esetben ellenőrizze, 
hogy a ventillátor megfelelően működik, ill. a környezet hőmérséklete megfelelő-e. 
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4.1.5. Gyári beállítások 
 
Adminisztátori jelszó segítségével visszaállíthatók a rögzítő gyári beállításai. 
 
Az “OK” gombra kattintva a rendszer elkéri az adminisztrátori jelszót, majd az összes felhasználói beállítás törlésre kerül. 
A rendszer visszaáll a gyári állapotba. A rögzített felvételek nem kerülnek törlésre. 
 

 
 
 
COLD REBOOT (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK) 
Amennyiben a rendszer nem működik megfelelően az üzemeltetés, indítás vagy kikapcsolás során, a felhasználó 
újraindíthatja a rendszert a gyári beállítások beolvasásával. Nyomja meg a RETURN gombot és tartsa lenyomva 30-45 
másodpercig, majd a rendszer újraindul a gyári beállításokkal. 
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4.2 Készülék 
 
4.2.1. Kamera 

Az  ikonra kattintva beléphet a készülékhez csatlakoztatott kamerák beállításaiba. 
Az “Eltakarni” funkcióval elrejtheti a kamerát az élő képben és a lejátszásban (rejtett kamera funkció) 
 
Az alapértelmezett mozgásérzékelő térség az alábbi képen látható: 
 

 
 
 
4.2.2. Audió 
 
Az audió kimenet és bemenet kiválasztható az élő kép megjelenítése közben és hozzárendelhető a szükséges 
videócsatorna képéhez (lásd 4.3.1 fejezet). 
 

 
 
 

Megjegyzés A hang lejátszható az élőkép megjelenítésben valamint a lejátszási módban is a beállításoktól függően. 
Továbbá a hang lejátszása lehetséges a hálózati hozzáférésen keresztül is Remote Manager (RMS), 
Central Management SW (CMS) vagy IE böngészőn keresztül. 
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4.2.3. Érzékszer 
 

Az “Intenzíven” funkció segítségével a rögzítési sebesség a maximális értékre állítódik, ha az adott csatornán riasztás 
van észlelve. A többi csatorna rögzítési sebessége ennek megfelelően csökken a riasztás alatt, valamint ezzel 
egyidejűleg a riasztókimenet aktiválásra kerül. 
 

 
 

� BE/KI 
Érzékelő be- vagy kikapcsolása 

 
� KAM 

Kamera hozzárendelése az érzékelőhöz 
 

� KIMENET 
Riasztókimenet hozzárendelése 

 

Figyelem A relékiement 24V/1A tápú berendezések csatlakoztatását teszi lehetővé. Amennyiben olyan berendezést 
csatlakoztat, amely 24V/1A nagyobb tápot igényel, rendszerhiba léphet fel. 

 
� INTENZÍVEN 

Amennyiben riasztás történik, a rendszerben fennmaradó FPS-t hozzárendeli a riasztást aktiváló csatornához, 
megnövelve így a rögzítési sebességet az adott csatornán. Ezzel egyidejűleg aktiválódik a csatornához 
hozzárendelt riasztókimenet. A többi csatorna rögzítési sebessége nem módosul. 

 
� POZÍCIÓ 

Megadható a kamera pozíciója, amelybe a kamera helyezkedik riasztás aktiválásakor. (A PTZ pozíciók a PTZ 
menüben állíthatóak be a 4.2.6 fejezet alapján) 

 
� LEÁLLÍT (Riasztás után) 

Adja meg a rögzítés hosszát a riasztási érzékelő aktiválása után. Ezen időtartam alatt az adott kamera képe 
rögzítésre kerül, valamint a riasztókimenet aktiválva marad. Az idő elteltével a rögzítés befejeződik és a 
riasztókimenet deaktiválódik. 

 
� ALARM ELŐTT 

Adja meg a periódust másodpercben, amellyel megelőzi a riasztást. A rendszer rögzíti a felvételt, és később 
visszakereshető a riasztás előtti néhány másodperc, ennek segítségével a felhasználó láthatja, hogy mi 
indította be a riasztást. A riasztás előtti rögzítési mód mindig folytonos, és olyan sebességgel történik, amelyet 
a felhasználó beállít az adott kamerára. 
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� TÍPUS 

Válassza ki a riasztóbemenethez csatlakoztatott érzékelő típusát: N/O(Normal Open) vagy N/C(Normal Close). 
Az N/O típus alapállapotban nyitva van, az érzékelő aktiválása záráskor történik, míg az N/C típus ellenkezőleg 
működik. 

 
� JELENTÉS 

Adja meg a riasztások jelentésének módját. A rendszer hangot generálhat a beépített hangszórón keresztül, 
vagy megjelenítheti az adott kamera képét, amelyen a riasztás történt. 
 
 

Megjegyzés Az “Érzékelő” ebben az esetben azt a riasztót jelenti, amely a DVR fizikai érzékelőbemenetéhez van 
csatlakoztatva. 

 
 

 
 

 

Megjegyzés Ellenőrizze az érzékelő típusát (N/O or N/C) abban az esetben, ha az érzékelő nem működik 
megfelelően.  
A riasztás nem működhet, ha a csatlakoztatott érzékelő típusa nem egyezik a DVR-en beállított 
érzékelő típusával. 

 
 

Megjegyzés A “Kamerát ábrázolni” lehetőség azt jelenti, hogy a többcsatornás megjelenítésben automatikusan 
megjelenítésre kerül teljes képernyőn az a kamera, amelyen a riasztás történt. 
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4.2.4. Mozgásjelentés 
 

A mozgásérzékelés segítségével csak akkor kerül rögzítésre videókép, ha az adott csatornán mozgás észlelhető. A 
rendszer maximális rögzítési sebességgel rögzíti az adott csatorna képét, ha az “Intenzíven” funkció aktivált, valamint 
aktiválja a riasztókimenetet. 
 

 
 
 

Megjegyzés A “Mozgásjelentés” alatt a DVR által érzékelt mozgásokat értjük. 

 
 
4.2.5. Extra riasztás  
 

S.M.A.R.T. riasztás akkor kerül bekapcsolásra, ha a HDD nem rendeltetésszerűen működik. Ez a riasztás a HDD által 
generált és a DVR által kerül értékelésre. Amennyiben a HDD nem képes ilyen riasztást szolgáltatni, a DVR nem tudja 
értékelni a HDD állapotát. 
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4.2.6. PTZ 
 

Ebben a menüben érhető el a teljes PTZ vezérlés.  
Részletesebb információkért olvassa el a 3.3 fejezetet. 

 

 
 

“M” (PTZ kameramodelltől függően) 
Ha ki van választva, a PTZ kamera OSD menüje kerül megjelenítésre a DVR képernyőjén, ennek segítségével részletes 
beállításokat hajthat végre a kamerában. 
 
Protokoll 
Válassza ki a megfelelő kommunikációs protokolt a PTZ kamerához. 
 
Cím 
Adja meg a PTZ kamera identifikációs címét. 
 
Ellenőrizze a következő adatokat a PTZ vezérlés előtt: 
1. Ellenőrizze a PTZ kamera kommunikációs protokolljának helyességét. 
2. Ellenőrizze a kommunikációs baudsebesség értékét a kiválasztott PTZ protokollhoz.  
3. Ellenőrizze a csatlakoztatott kamera és a megadott cím egyezését. 
4. Ellenőrizze a PTZ csatlakozás kábelezését.  
 
 

Folyamat PTZ kamera beállítása Pelco-D protokolon keresztül (példa) 
1) Győződjön meg a soros kapcsolat használatáról a PTZ kamerával RS-484 porton keresztül. 
2) Válassza ki a Pelco-D protokolt a listából és adja meg a kamera identifikációs számát. 
3) Mentse el a beállításokat. 

 
 
Preset 
A rendszer 1-255 preset használatát támogatja. Ezen érték korlátozva lehet a kamera által támogatott presetek számával. 
 
Baudsebesség 
A baudsebesség értéke 2,400bps és 57,600bps között lehetséges. 
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4.3 Felvétel 
 
4.3.1. Kamera 
 
BE/KI 
Az adott csatorna képének rögzítése. Ha a rögzítés az adott csatornán nem szükséges bizonyos okokból kifolyólag, 
kapcsolja ki a rögzítést. Ezután az adott csatorna képének rögzítése leáll annak ellenére, hogy a kamera csatlakoztatva 
lesz továbbra is a rögzítőhöz. Alapértelmezett érték: “BE”. 
 
FPS 
A kamerakép rögzítési sebességét jelenti, azaz hány képkocka kerül rögzítésre másodpercenként az adott csatornán. A 
rendszer automatikusan átszámolja a fennmaradó FPS-t. 

 
FELBONTÁS 
Válassza ki a csatorna képének felbontását. Adja meg a vízszintes, ill. függőleges pixelszámot.Válasszon a 352×240/288, 
720×240/288, 720×480/576 lehetőségek közül. Alapértelmezett: 352×240/288 A felbontás növelésével a kép minősége is 
növekszik. A 352×240 felbontás VHS minőségnek felel meg, míg magas minőségű kamera használata esetén a 
720×480/576 felbontás DVD minőségnek felel meg. A képminőség növelésével növekednek a rögzítési tárhely igényei is, 
ebből kifolyólag csökken a fennmaradó rögzítési idő hossza. Válassza ki az Ön számára optimális beállításokat.  
 
MINŐSÉG 
A “Minőség” funkció közvetlenül befolyásolja a rögzített kép méretét. A minőség csökkentésével a rögzített képben 
kockázás léphet fel, mozaik effektus lesz látható a magas tömörítési arány miatt. A minőség növelésével csökken a 
hátralévő rögzítési idő hossza. Adja meg az Ön számára optimális értékeket minden csatornán. 
 
AUTO TÖRLÉS 
Ez a funkció lehetővé teszi a felvételek automatikus törlését a megadott idő eltelte után. Némely országokban törvénnyel 
szabályozzák, milyen hosszú ideig szabad tárolni a videófelvételeket. 
 

 
 

Megjegyzés Az “Auto Törlés” nem garantálja, hogy az adott kamera képe a megadott napig tárolva lesz. Pl. ha 10 
napot ad meg, viszont a HDD kapacitása nem tesz lehetővé ilyen mennyiségű rögzítést, a rendszer 
nem fogja rögzíteni mind a 10 napot. Ez a funkció nem arra szolgál, hogy a felhasználó által megadott 
napig megőrizze a felvételeket. 
 
Ha pl. augusztus 20-án bekapcsolja az “Auto Törlés” funkciót 10 napos korláttal, miközben az utóbbi 30 
napban már folyt a rögzítés, a rendszer automatikusan törli az augusztus 11. előtti felvételeket, és csak 
az utolsó 10 nap felvételeit hagyja meg. Augusztus 21-én a rendszer augusztus 12-től őrzi a 
felvételeket. 
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4.3.2. Tervező 
 
Állítsa be az egyes kamerák rögzítési módját. Első lépésben válassza ki a szükséges kamerát vagy jelölje ki az összeset 
(“Össz”). A rögzítési tervező napokra és órákra van bontva. 
 
NINCS SZÍN (KIKAPCSOLVA) 
Amennyiben ez az opció van megadva, az adott csatornán nincs rögzítés, annak ellenére, hogy a rögzítési sebesség be 
van állítva az adott csatornára. Amíg a tervezőben nincs engedélyezve a rögzítés, a kamera képe nem kerül rögzítésre. 

 
SÁRGA SZÍN (FOLYAMATOS RÖGZÍTÉS) 
A folyamatos rögzítés módban a berendezés rögzíti az összes képet, amely az adott kamerából érkezik. 
 
ZÖLD SZÍN (MOZGÁSÉRZÉKELŐS RÖGZÍTÉS) 
Ebben az üzemmódban a rendszer csak akkor rögzíti a kameraképet, ha mozgás volt észlelve a kijelölt mozgásérzékelt 
területen az adott csatornán. A rögzítés leáll, ha a mozgásnak vége. A mozgásérzékelt terület beállítható a “Készülék” 
menü “Mozgásérzékelés” almenüjében.  
 
Ha a “Készülék” menü “Mozgás jelentés” almenüjében a riasztás ki van kapcsolva és a tervezőben mozgásérzékelős 
felvétel van beállítva, a rendszer rögzíti a videóképet a mozgás érzékelésekor, viszont nem aktiválja a riasztókimenetet. 
 
NARANCSSÁRGA SZÍN (ÉRZÉKELŐ ÁLTALI RÖGZÍTÉS) 
Ebben az üzemmódban a rendszer csak akkor rögzít kameraképet, ha a külső érzékelő aktiválva van az “Érzékszer” 
menüben. 

 
Ha a “Készülék” menü “Érzékszer” almenüjében az érzékelő ki van kapcsolva és a tervezőben érzékelő általi rögzítés van 
engedélyezve, a rendszer nem fog semmilyen videóképet rögzíteni, amíg az érzékelő nem lesz engedélyezve. 
 
VILÁGOSKÉK SZÍN (FOLYAMATOS + MOZGÁSÉRZÉKELŐS RÖGZÍTÉS) 
A rendszer folyamatosan rögzíti a kameraképet, viszont mozgásérzékelős rögzítésbe vált abban a pillanatban, mihelyst a 
megadott mozgásterületen mozgást észlelt az adott csatornán. A rendszer üzenetet küld a Remote Manager programnak 
a helyi hálózaton keresztül. 
 
Ha a “Készülék” menü “Mozgásérzékelés” almenüjében a riasztás ki van kapcsolva és a tervezőben a “Folyamatos + 
mozgásérzékelős rögzítés” van aktiválva, a rendszer csak folyamatos rögzítést végez abban az esetben is, ha mozgás 
van észlelve az adott területen. 
 
BARNA SZÍN (FOLYAMATOS + ÉRZÉKELŐ ÁLTALI RÖGZÍTÉS) 
A rendszer folyamatosan rögzíti a kameraképet, viszont “Érzékelő általi rögzítésbe” vált abban a pillanatban, mihelyst az 
érzékelő aktiválásra került. A rendszer üzenetet küld a Remote Manager programnak a helyi hálózaton keresztül. 
Ha a “Készülék” menü “Érzékszer” almenüjében az érzékelő ki van kapcsolva és a tervezőben “Folyamatos + Érzékelő 
általi rögzítés” van engedélyezve, a rendszer csak folyamatos rögzítést végez abban az esetben is, ha az érzékelő 
aktiválásra került az adott csatornán. 
 

Megjegyzés A tárhely kapacitása ugyanazon kép esetében eltérő lehet. A helyigény 720×240/288(2CIF) felbontás 
esetében kétszer akkora, mint a 352×240/288(1CIF) esetében, valamint 720×480/576(D1) felbontás 
esetében 4x több tárhely szükséges ugyanazon kép tárolására. Ha nagyobb felbontást állít be, a 
fennmaradó szabad tárhely ennek megfelelően lecsökken ugyanakkora HDD esetében.  

Megjegyzés A rendszer maximális kihasználtsággal dolgozik a legmagasabb képminőség beállításakor. Ebből 
kifolyólag a 200fps(PAL)/240fps(NTSC) rögzítési sebesség nem garantált a legmagasabb minőség 
beállításakor, előfordulhat, hogy néhány képkocka nem kerül rögzítésre. 
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RÓZSASZÍN (MOZGÁSÉRZÉKELŐS + ÉRZÉKELŐ ÁLTALI RÖGZÍTÉS) 
A rendszer alapállapotban nem rögzít videóképet, csak ha mozgásérzékelés történt a “Készülék” – “Mozgásérzékelés” 
menü beállításainak megfelelően, vagy ha aktiválódott az érzékelő a “Készülék” – “Érzékszer” menü beállításainak 
megfelelően. 
Ha a “Készülék” – “Mozgásérzékelés” és a “Készülék” – “Érzékszer” funkciók ki vannak kapcsolva, a rendszer nem rögzít 
videóképet és nem küld jelentést a Remote Manager és Central Management programoknak sem. 
 

Figyelem Sötétkék szín 
Azon felvételek, amelyek nyári időszámítás használata közben kerültek rögzítésre, sötétkék színnel 
vannak jelölve a lejátszási mód idősávjában. 

 
 
 

 
 
 

Megjegyzés Abban az esetben, ha a tervezőben “Folyt.+Mozg.” Vagy “Mozg.+Érzék.” Rögzítés van aktiválva, a 
rendszer folytonos vagy mozgásérzékelős rögzítést végez normál állapotban. Mihelyst mozgás történt 
az adott területen, vagy külső érzékelő került aktiválásra, a rendszer automatikusan átvált intenzív 
rögzítésbe az adott csatornán, ahogy az a “Készülék” – “Érzékszer” vagy “Mozgás” menüjében van 
beállítva. 

 
Adja meg az ünnepnapokat az “Óra Nap Beállítás” gombra kattintva. Maximum 32 ünnepnapot lehetséges beállítani. 
Elsőként adja meg a “Dátum”-ot, majd az ünnep leírását, végül kattintson a “Hozzáadás” gombra a mentéshez. 
 
 

Megjegyzés Azonnali rögzítés (Vészhelyzeti rögzítés) 
Az egyes modelleknek megfelelően a DVR előlapján található “Instant recording” gomb 
megnyomásával beindítja az összes kamera képének rögzítését CIF felbontásban a lehető legnagyobb 
rögzítési képsebességgel. Az összes csatorna rögzítésre kerül az egyes beállításoktól függetlenül. 

Az  ikon megjelenik az élő képernyőn és a lejátszási üzemmódban a vészhelyzeti felvétel 
piros színnel van jelölve az idősávban. 
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4.4 Hálózat 
 
4.4.1. Hálózat 
 
A rendszer saját webszerverrel rendelkezik. 
 
Hálózat típusa 
Válassza ki a hálózat típusát, amelybe a DVR csatlakoztatva van: LAN típust a fix IP címhez vagy a DHCP típust a 
dinamikus IP címhez.  
 
Hálózati maszk 
A hálózati maszk adja meg, mely alhálózatba tartozik az adott berendezés. Az alapértelmezett érték 255.255.255.0. 
További információkért keresse fel hálózati adminisztrátorát.  
 
Átjáró 
Ez az IP cím a hálózati router vagy átjáró címe. Abban az esetben szükséges, ha a DVR-hez távoli hozzáférés van 
beállítva routeren keresztül. További információkért keresse fel hálózati adminisztrátorát. 
 
DNS szerver 
Adja meg az internetszolgáltató DNS szerverének IP címét, amely szükséges a DDNS, E-mail és NTP szerver funkciók 
megfelelő működéséhez. 
 
TCP/IP port 
Adja meg a távoli hozzáféréshez szükséges port értékét. Ez a paraméter szükséges a Remote Manager, Central 
Management Software és a webes hozzáférés működéséhez. 
 
Mobil port 
Adja meg a mobiltelefonos távoli hozzáféréshez szükséges port értékét. Ez a port szükséges a Mobile Software (MMS) 
működéséhez. 
 
Web port 
Ez a port szükséges a webböngésző vagy a WAP böngésző csatlakozásához. 
 
UpnP (Universal Plug and Play) 
Az UpnP funkcióval elérhető az automatikus portátirányítás funkció (NAT traversal) akkor is, ha a felhasználó nem 
irányította át a routeren a szükséges portokat. 
 
Network bandwidth control 
A felhasználó beállításaitól függően a rendszer befolyásolhatja a hálózaton átvitt adatok sebességét 25 kbps és 100 
Mbps között. Ez a funkció abban az esetben nagyon előnyös, amikor szűk sávszélességű internetkapcsolaton át kell 
csatlakozni a rögzítőhöz. Ebben az esetben a hálózaton átvitelre kerülő felvételek sebessége a megadott érték alatt 
marad. 
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Adja meg a megfelelő paramétereket a hálózati beállítások ablakában, majd kattintson a Mentés gombra. 
 

� HÁLÓZAT TÍPUSA: STATIC IP (fix IP cím használata esetén) 
� IP CÍM: adja meg a DVR IP címét (pl. 192.168.0.164) 
� HÁLÓZATI MASZK: adja meg a LAN hálózat maszkját (pl. 255.255.255.0) 
� ÁTJÁRÓ: adja meg a LAN hálózat átjáróját (pl. 192.168.0.111) 
� DNS SZERVER: adja meg a DNS szerver IP címét  

  Amennyiben nem ismeri a DNS szerver IP címét, lépjen kapcsolatba  
  internetszolgáltatójával. 

� TCP/IP PORT: alapértelmezett érték: 9010 
 Amennyiben internetszolgáltatója blokkolja a 9010-es portot, adjon meg egy portot,  
 amely nyitva van. (pl. 9020) 
� MOBIL PORT: alapértelmezett érték: 9011 
 Amennyiben internetszolgáltatója blokkolja a 9011-es portot, adjon meg egy portot,  
 amely nyitva van. (pl. 9021) 
� WEB PORT: alapértelmezett érték: 80  
  Amennyiben internetszolgáltatója blokkolja a 80-as portot, adjon meg egy portot,  
 amely nyitva van. (pl. 8080) 
� BANDWIDTH LIMIT: alapértelmezett érték: 100 Mbps 
 Adja meg az internetkapcsolatnak megfelelő átviteli sebességet. 

 
 

Megjegyzés Az egyidejű kapcsolatok maximális száma 13 felhasználó. 
8 felhasználó kapcsolódhat a rendszerhez Remote software-n keresztül (RMS & CMS) és 5 felhasználó 
Mobile software-n (MMS) keresztül. 

 
DUAL STREAM FUNKCIÓ 
A DVR egyidejűleg két különböző stream-et tud generálni (az egyiket helyi rögzítéshez, a másikat pedig a távoli hálózati 
hozzáféréshez), így biztosítva a magas minőségű képrögzítést és a gyors távoli hozzáférést alacsony sávszélességen 
keresztül is. Mindkét stream egyedileg beállítható: fps sebesség, képfelbontás (pl. az adott kamerakép rögzíthető 25 fps 
sebességgel D1 felbontásban, viszont a távoli hozzáféréshez megadható 1 fps sebesség CFI felbontásban. 
 

Megjegyzés Ha DHCP funkció használata van engedélyezve, néhány percig eltarthat a rendszer beüzemelése, 
abban az esetben, ha az adott hálózaton nem található DHCP kiszolgáló szerver, illetve a hálózati 
csatlakozás sikertelen. 
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4.4.2. DDNS 
 
DDNS segítségével hozzáférhet a gyártó saját Dinamikus IP szerveréhez. Jelölje ki a “DDNS használata” funkciót az 
engedélyezéshez. WAP csatlakozás esetén domain név regisztrációja szükséges nyilvános DDNS szerveren. 
 
DDNS Szerver 
Alapértelmezett szolgáltatásként a “cctv-link.net” cím szerepel, amelyet a felhasználó megváltoztathat a “DynDNS.COM” 
címre. A “cctv-link.net” szolgáltatás a gyártó saját DDNS szolgáltatása, míg a “DynDNS.COM” szolgáltatás egy 
nyilvánosan elérhető DDNS szolgáltatás. 
 

Adja meg a szükséges paramétereket a DDNS funkció használatához, majd kattintson a Mentés gombra. 

 

� DDNS használata 
� DDNS SZERVER : válassza ki a CCTV-LINK.NET lehetőséget 
� TCP/IP PORT:     alapértelmezett érték: 80 
                     Amennyiben internetszolgáltatója blokkolja a 80-as portot, válassza a 8245-ös portot. 
� DOMAIN NÉV:     Adja meg a DVR domain nevét (pl. abc), majd kattintson a [CHECK] gombra, mely után 
ellenőrzésre kerül a megadott domain név használatának lehetősége. 
 

 
 

 

Megjegyzés Ajánlatos a rendszert újraindítani a beállítások elmentése után. 
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Remote Manager program beállítása 
A “Setting” ablakban az “Option” menüben adja meg a helyes DDNS IP címet és portot. 
A DDNS szerver címe “cctv-link.net” és a port száma 80, amelynek egyeznie kell a DVR-en beállított értékekkel. 
 

    
 

 

A “Registration” ablakban a “File” menüben kattintson “ADD” gombra, majd a “Site Property” lehetőségre. 
Nagyon fontos a helyes cím megadása, amely a következőképpen néz ki: “Mac address + cctv-link.net” az IP Address(or 
URL) mezőbe. 
A helyes MAC cím megtalálható a DVR “Rendszer” – “Rendszerinformációk” menüjében. A webes port száma 80. 

 
Példa: a DVR MAC címe “00:1C:84:01:00:02”, ez esetben a helyes IP Address(or URL) a “Site Property” mezőben 
aRemote Manager programban a következő “001c84010002.cctv-link.net”.  
A “cctv-link.net” cím a gyártó saját DDNS szerver domainneve. 
 

 
Web browser beállítása 
Írja be a MAC címet + cctv-link.net, pl.: http://00231c381f2d.cctv-link.net. 
 
Amennyiben saját domain nevet használ, adja meg a rögzítő teljes domain címét, pl. http://dvr.dyndns.com 
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Router beállítása (portátirányítás) 
Amennyiben routeren keresztül szeretne hozzáférni a rögzítőhöz, szükséges megnyitni a megfelelő portokat. A következő 
beállítások példaként szolgálhatnak a beállítások során. Az egyes képek és funkciók eltérőek lehetnek az adott routertől 
függően. További információkat a router felhasználói kézikönyvében olvashat. 
 

1. Jelentkezzen be a router webes felületére IE böngészőn keresztül. 
2. Kattintson az Advanced – Port fordwarding menüpontra. 

 

     
 

3. Adja meg a szükséges portátirányítási szabályokat (TCP port, mobil port és web port) 
a. DVR TCP/IP port 
Amennyiben a DVR-en 9010-es port került beállításra, irányítsa át a 9010-es portot a routeren a DVR 
lokális IP címére. Amennyiben megváltoztatta a 9010-es portot más értékre, ezt az értéket adja meg. 
 
 
 
 
 
 
 
b. DVR mobil port 
Amennyiben a DVR-en 9011-es port került beállításra, irányítsa át a 9011-es portot a routeren a DVR 
lokális IP címére. Amennyiben megváltoztatta a 9011-es portot más értékre, ezt az értéket adja meg. 
 
 
 
 
 
 
 
c. DVR web port 
Amennyiben a DVR-en 80-as port került beállításra, irányítsa át a 80-as portot a routeren a DVR lokális IP 
címére. Amennyiben megváltoztatta a 80-as portot más értékre, ezt az értéket adja meg. 
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A DVR működéséhez szükséges további portokat megnyitni a távoli képátvitelhez, konfigurációhoz, időszinkronizációhoz, 
stb. Ellenőrizze, hogy az alábbi táblázatban felsorolt portok és szolgáltatások nincsenek blokkolva tűzfal vagy egyéb 
hálózatok által. 
 
TCP portok jegyzéke 

 

Protokol Port Használat Megjegyzés Változtatható Hely 

TCP 9010 
DVR Data port (Remote 
Software csatlakozásához) 

TCP Port Igen Hálózat/Hálózat 

TCP 9011 
DVR Mobil port (Mobile 
Viewer csatlakozásához) 

Mobil Port Igen Háááálóóóózat/Háááálóóóózat 

TCP 8002 DVR időszinkronizálás 

Átirányítás 
létrehozása 
szükséges az NTP 
szerver felé 

Igen 
Rendszerinfó/ 
Időszinkronizáció 

TCP 8003 Eseményjelentések 

Átirányítás 
létrehozása 
szükséges a távoli 
PC felé 

Igen Hálózat/Jelentés 

TCP 80 Web hozzáférés  Igen Hálózat/Hálózat 

TCP 80, 8245 DDNS szerver  Igen Hálózat/DDNS 

TCP 123 NTP szerver      Nem Hálózat/Hálózat 
 

4.4.3. Jelentés 
 
Távoli jelentés 
A rendszer jelentéseket küld a Remote Manager programnak, amely ugyanazon a hálózaton van telepítve. 
Válassza ki, milyen típusú jelentéseket kíván küldeni a rögzítőből, pl. Kijelentkezés, Bejelentkezés, Rendszer indítása, 
Érzékelő aktiválása, Videójel elvesztése, Rögzítési hiba, Beállítás, Kikapcsolás, Mozgásérzékelés, S.M.A.R.T. és megtelt 
HDD. 
A jelentések maximum 5 címzettnek küldhetőek el. 
 
 

Megjegyzés Az alapértelmezett felvételi beállítások a tervezőnek megfelelőek. A rendszer nem küld jelentéseket 
mozgásérzékeléskor vagy külső érzékelő aktiválásakor, amennyiben ezen funkciók nincsenek aktiválva 
a “Készülék” – “Mozgás”/”Érzékszer” menüben. 
Példa: amennyiben folytonos rögzítés van engedélyezve és minden jelentési lehetőség aktiválva van, a 
rendszer nem küld semmilyen jelentést a Remote Manager programnak. Ebben az esetben 
“Folyt.+Mozg.”, “Mozgás”, “Érzék” vagy “Folyt. + Érzék.” típusú rögzítést kell engedélyezni a jelentések 
működésének érdekében. 

 
 

Megjegyzés A RemoteManager S/W (RMS) és Central Management S/W (CMS) belül felugró ablak állítható be, 
amely a riasztáskor jelenik meg. Ezen funkció használatához a DVR-en “Érzékelős” vagy 
“Mozgásérzékelős” funkciót kell aktiválni. 
Az “Érzékelős” külső érzékelő által aktivált riasztást jelent, míg a “Mozgásérzékelős” mozgás 
érzékelése által indított riasztást jelent. 
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E-Mail jelentés 
A rendszer e-mail üzeneteket küld a megadott címekre a hálózati kapcsolaton keresztül. Válassza ki, milyen értesítéseket 
szeretne küldeni, majd állítsa be a szükséges paramétereket. Maximum 5 címzettnek lehetséges e-mailt küldeni. 
 

 
 

 

Megjegyzés Az alapértelmezett felvételi beállítások a tervezőnek megfelelőek. A rendszer nem küld e-mailen 
jelentéseket mozgásérzékeléskor vagy külső érzékelő aktiválásakor, amennyiben ezen funkciók 
nincsenek aktiválva a “Készülék” – “Mozgás”/”Érzékszer” menüben. 
Példa: amennyiben folytonos rögzítés van engedélyezve és minden jelentési lehetőség aktiválva van, a 
rendszer nem küld semmilyen jelentést a Remote Manager programnak. Ebben az esetben 
“Folyt.+Mozg.”, “Mozgás”, “Érzék” vagy “Folyt. + Érzék.” típusú rögzítést kell engedélyezni az e-mailes 
jelentések működésének érdekében. 
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4.5 Zálog 
 
4.5.1. Kézi mentés 
 
A videófelvételek kézi mentéséhez válassza ki a szükséges csatorna számát vagy az összes csatornát. Csatlakoztassa 
az USB memóriát vagy HDD-t, vagy helyezze be a CD, ill. DVD íróba a lemezt és nyomja meg a SCAN gombot. A 
szükséges helyigény megjelenítésre kerül az írás előtt. 
 
Kattintson a “Böngészőt hozzáad” funkcióra, ha óhajtja lejátszó hozzáadását exe formátumban. Ennek a programnak a 
segítségével külön program telepítése nélkül lejátszhatóak az elmentett felvételek a felhasználó számítógépén. Az 
elmentett videófájlok SSF formátumban vannak tárolva, mely a gyártó saját fájlformátuma. 
 

 
 
 

Megjegyzés A mentéshez szolgáló tárhely lehet beépített CD/DVD író vagy ismertebb USB memóriamárka 
FAT/FAT32 fájlrendszerre formattálva. A rendszer nem ismeri fel az egyéb fájlrendszerrel rendelkező 
külső HDD tárhelyeket. 
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4.5.2. Kimentett videófájlok lejátszása 
 
A biztonsági mentés befejeztével több különböző fájl került kiírásra, amennyiben a “Böngésző hozzáadása” aktiválva volt. 
Indítsa el a “BackupPlayer.exe” alkalmazást és nyissa meg a videófájlt, amely SSF formátumban került kiírásra a 
dátummal ellátott mappában. 
A mappa dátuma megegyezik a rögzített felvétel dátumával. 
 

 
 
Húzza be az SSF fájlt (Video data fájl) a lejátszó ablak üres képernyőjébe, vagy kattintson a “Megnyitás” gombra. 

 

     
 

A videófájl megnyitása után kinyomtathatja, elmentheti az állóképet vagy kinagyíthatja azt. 
 

 

Megjegyzés Előfordulhat, hogy a számítógép nem támogatja a “Direct Draw” funkciót. Ebben az esetben jelölje ki a 
DirectDraw funkciót az “Option” ablakban. 
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Válassza ki a “De-interlace” funkciót a kétfélképek összemosásához vagy ellenőrizze a helyes képfelbontást. 
Aktiválja az ”Audio Play” funkciót a hang lejátszásához. 

 

 
 
A “De-interlacing” funkció ajánlatos a lejátszási kép finomításához, amennyiben az 720x480/576 (D1) felbontásban került 
rögzítésre. 
A képek összehasonlítása: 
 

 
 

Megjegyzés A videófájlok SSF formátumból AVI formátumba való konvertálásához használja a RemoteManager S/W 
vagy Central Management S/W programot. Az AVI formátumot Window Media program segítségével is 
meg tudja nyitni. 
További információk a RemoteManager S/W kézikönyv “AVI conversion” fejezetében. 

 
[ De-interlace felvétel ] 

 
[ Interlace felvétel ] 
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AVI fájl BackupPlayer programban való lejátszásakor meggyőződhet arról, hogy az AVI fájl módosult-e vagy sem, 

mégpedig a “Watermark”  ikonra kattintva. 
 

               
 
 
 
 
 
 
4.6 Gyors beállítás 
 
A Gyors beállítás segítségével a felhasználó egyszerűen beállíthatja a rögzítőt, a felbontást, rögzítési sebességet és 
módot valamint a rögzítési időt. 
 
Ha a gyors beállítás aktiválva van, a rögzítő ezeket a beállításokat veszi elsőként figyelembe, és csak utána veszi 
figyelembe a részletesebb beállításokat, amelyek a többi menüben kerültek elmentésre. Távolítsa el a pipát a “Gyors 
beállítás” ablakból, amennyiben nem kívánja használni a Gyors beállítás funkciót és a kamerákat a többi menüben óhajtja 
beállítani. 
 
A felbecsült rögzítési időtartam csupán informatív jellegű és eltérő lehet az adott videófelvételeknek megfelelően. 

 

 
 
 
 
 

Nincs módosítás az eredeti AVI videófájlban. Az AVI videófájl módosítva lett. 
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5. Webes megfigyelés 
 
A rendszernek saját beépített webszervere van. 
A felhasználó csatlakozhat a rendszerhez web böngésző segítségével: az élő megjelenítéshez, a lejátszáshoz valamint a 
távoli beállításokhoz – a Remote Manager program telepítése nélkül. 
 
5.1 Web bejelentkezés 
 
Írja be a böngészőbe a DVR IP címét és portját. Engedélyezze az Active-X fájl telepítését. A folyamat befejeztével 
megjelenik az alábbi bejelentkezőablak. Az alapértelmezett felhasználói név “admin” és jelszó “1234”. 
 

 
 
 
5.2 Web beállítás 
 

A webes beállítás felosztása    

 

Fő kategóriák Alkategóriák 

RENDSZER 

RENDSZER INFO 

FELHASZNÁLÓ 

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK 

RENDSZER RESTARTOLÁSA 

KÉSZÜLÉK 

KAMERA 

AUDIO 

ÉRZÉKELŐ 

MOZGÁS JELENTÉS 

EXTRA ALARM 

FELVÉTEL KAMERA 

TERVEZŐ 

HÁLÓZAT 
HÁLÓZAT 

DDNS 

JELENTÉS 

GYORS BEÁLLÍTÁS GYORS BEÁLLÍTÁS 
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Miután bejelentkezett a helyes felhasználói névvel és jelszóval, elvégezheti a DVR beállítását az alábbi ábrák alapján. A 
webes konfiguráció csak az adminisztrátor bejelentkezésével lehetséges. 
 

          [Rendszer]                                     [Készülék] 

   
 

          [Felvétel]                                      [Hálózat] 

   
 

          [Gyors beállítás] 

 
 

 

Megjegyzés Ezen rögzítő saját beépített webszerverrel rendelkezik. A CGI ablak megjelenítése független az 
internetkapcsolattól. 

    

Megjegyzés A <Rendszer restartolása> engedélyezi a felhasználónak a rendszer újraindítását a beállítások 
változtatása nélkül. 
Ez a funkció akkor használatos, ha a hálózati kapcsolat sikertelen és újra próbál csatlakozni. A DHCP 
funkció használatakor a rögzítő IP címe az újrainduláskor megváltozhat. 
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5.3 Web monitoring 
 

A DVR-hez való webes hozzáféréshez Active-X fájl letöltése és telepítése szükséges, mielőtt a videókép megjelenítésre 
kerül. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Az Active-X fájl problémamentes használatához a böngésző “Security Setting” ablakában szükséges elvégezni néhány 
beállítást. Válassza ki a “Tools > Internet Options > Security > Internet > Custom Level” funkciót az IE menüjében és 
engedélyezze az összes “Active-X controls and plug-in”-t, ahogy az alábbi képen látható: 
  

 
 
A Webes megfigyelésbe való belépéshez kattintson a “Webes megfigyelés” gombra a képernyő jobb felső sarkában. 
Válassza ki, mely csatornákat kívánja megjeleníteni, majd kattintson a “Kapcsolódás” gombra. 
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Az élő videókép 1, 4, 9 vagy 16 kép megjelenítési módban kerülhet a képernyőre. Amennyiben egy csatornát kíván 
megjeleníteni a teljes képernyőn, kattintson kétszer a bal egérgombbal a szükséges csatorna képére. 
 

   
 

 

 

Megjegyzés 
A képfelbontás az élő megjelenítésnél közvetlenül a DVR-ből érkezik. Az egycsatornás megjelenítésben 
az eredeti képfelbontás kerül megjelenítésre. Amennyiben a CIF (352 x 240/288) felbontású képet teljes 
képernyőn kívánja megjeleníteni, jobb gombbal kattintson a képre, majd válassza ki a “Teljes képernyő” 
funkciót. 
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5.4 Web Lejátszás 
 

A webes hozzáférésen keresztül távolról is lejátszhatóak a rögzített felvételek. Kattintson a “Lejátszás” gombra a 
képernyő jobb felső sarkában, majd válassza ki a csatornákat és kattintson a “Kapcsolódás” gombra. 
 

 
 

 
Lejátszási idő 
Válassza ki a dátumot és az időt a lejátszáshoz, majd kattintson a “GO” gombra. 
 
Lejátszás ikon 
A lejátszási sebesség megjelenítése. 
 
Play DST 
Jelölje ki ezt a funkciót, ha azt a felvételt kívánja lejátszani, amely a nyári időszámításra való átálláskor került rögzítésre. 
További információkért lapozzon a 3.8 fejezethez. 
 
Intelli-kereső 
A piros függőleges vonal áthelyezésével könnyen kereshet a felvételek között. Az idősáv színjelölése megegyezik a 
rögzítési móddal. További információkért lapozzon a 4.3.2 fejezethez. 
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6. WAP csatlakozás 
 
A WAP (Wireless Application Protocol) egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi mobiltelefonok csatlakoztatását az 
internethálózathoz. Amennyiben alacsony sávszélességű 2G mobilhálózatról szeretne csatlakozni a DVR-hez, javasolt a 
WAP csatlakozás használata.  
 
Ez a legegyeszerűbb és leggyorsabb módja a csatlakozásnak, mivel nincs szükség kliensszoftver telepítésére a 
mobiltelefonra. Adja meg a mobiltelefonban a DVR IP címét, majd a rögzítőből érkező JPEG kép 5 másodpercenként 
automatikusan frissítésre kerül függően a hálózat terheltségétől. 
 
6.1 IP cím megadása 
 
1) Adja meg a DVR IP címét a következő formában: 

� http://DVR IP/wap/index.html  
� pl. http://123.123.123.123/wap/index.html 

2) A WAP szolgáltatás a webes porton történik (alapértelmezett: 80). Amennyiben megváltoztatta a webes port értékét, 
adja meg az új portot. 

� Amennyiben a webes portot “8088”-ra változtatta 
� http://123.123.123.123:8088/wap/index.html 

3) Amennyiben DDNS szolgáltatáson keresztül kíván csatlakozni a DVR-hez, adja meg a DDNS beállításokban regisztrált 
DDNS domain nevet valamint a szükséges bejelentkezési adatokat. 

 

 
 

� DDNS szerver  : DYNDNS.COM 
� Domain név    : regisztrált domain név 
             yourdomainname.maindomainname  
             (pl. yourddnsname.dvrdns.org) 
� ID & Password : a DDNS szerveren regisztrált bejelentkezési név és jelszó 

 
  Adja meg a domain címet a következő formában: 
        http:// yourddnsname.dvrdns.org/wap/index.html 
4) Mobiltelefontól függően a letöltött kép nem mindig frissül automatikusan, mivel a cache memóriában tárolásra került az 

előző kép. Ebben az esetben nyomja meg a Frissítés (Refresh) gombot a böngészőben. 
5) A mobiltelefonnak támogatnia kell a “WAP 2.0” vagy magasabb verziót. 
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6.2 Windows Mobile OS mobiltelefon beállítása 
 
1) A Windows Mobile menüjében indítsa el az Internet Explorer programot. 
 

 
 
 
2) Adja meg az IP címet a következő formában: 
 http://DVR IP/wap/index.html (pl. http://123.123.123.123/wap/index.html) 
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3) Amennyiben a csatlakozás sikeresen létrejött, a [Mobile Viewer Login] ablakban adja meg a DVR-en beállított 
felhasználói nevet és jelszót. 
 

      
 
 

4) Válassza ki a kamerát a kép megjelenítéséhez. 
  A JPEG kép 5 másodpercenként kerül frissítésre a hálózat terheltségétől függően. Mobiltelefontól függően a letöltött 

kép nem mindig frissül automatikusan, mivel a cache memóriában tárolásra került az előző kép. Ebben az esetben 
nyomja meg a Frissítés (Refresh) gombot a böngészőben. 

 

      
 
5) Ha másik kameraképre kíván átváltani, nyomja meg a [BACK] gombot és válassza ki a következő kamerát. 
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7. Gyakran ismételt kérdések 
 
 
1. A DVR nem rögzít képet érzékelős és/vagy mozgásrögzítési módban. 

1) Csupán akkor rögzít képet, ha esemény történt az adott csatornán a beállított módnak megfelelően. 
  2) Ellenőrizze a beállításokat a Rendszer – Érzékelő és a Rendszer – Mozgás menüpontban. 
 

2. A DVR-ben HDD van beszerelve, viszont “No HDD” ikon ( ) jelenik meg a képernyőn. 
  1) Ellenőrizze a HDD kábelezését. 
  2) Amennyiben a HDD látható a Rendszer – HDD jegyzékében, viszont a kapacitás oszlopban 0 érték van feltüntetve, 
a HDD formázása szükséges. 
 
3. A VGA monitoron nincs semmilyen kép megjelenítve a tápegység csatlakoztatása után. 

1) Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően működik. Ha a tápegység csatlakoztatva van, a DVR ventillátora 
forog és zúgó hangot ad ki. 

2) Ellenőrizze a VGA kábelcsatlakozást a DVR és a monitor között. Húzzon ki a rögzítőből minden egyéb kábelt a 
VGA-n kívül, majd csatlakoztassa a tápegységet a rögzítőhöz és ellenőrizze a képet a monitoron az újraindítás 
után. 

3) Amennyiben a monitoron a logóablak került megjelenítésre (H.264 Digital Video Surveillance System), és a 
rendszer nem lép tovább ebből az állapotból, lépjen kapcsolatba a rendszer forgalmazójával. 

 
4. Hogyan hozható létre PPPoE kapcsolat (xDSL, kábel vagy egyéb)? 

1) Nincs ilyen kapcsolat létrehozására lehetőség a DVR-en. 
2) Használjon olyan routert, amely lehetővé teszi PPPoE bejelentkezés használatát.. 

 
5. Szükséges a portok megnyitása a DDNS funkció használatához (cctv-link.net, dyndns.org)? 
  Igen.  

 A DDNS funkció használatával elérhető lesz a rendszer a távoli szoftver számára abban az esetben is, ha a DVR 
dinamikus IP címe megváltozott, ill. ha a DVR aldomainrendszerben van (subdomain.cctv-link.net). Így nem 
szükséges ismerni a DVR pontos IP címét. 

 
6. A távoli hozzáférés a DVR-hez működik, viszont a webes kapcsolat sikertelen. 

1) Bizonyos internetszolgáltatók blokkolják a 80-as port használatát. Állítsa át a DVR web portját egyéb értékre 
(8080 ajánlott) 

  2) Ellenőrizze, hogy a 80-as port nyitva van-e a routeren. 
 
7. A webes felületen nem látható a videókép. 
  Ellenőrizze, hogy a TCP port nyitva van-e. Az alapértelmezett TCP port 9010. 
 
8. Az MMS kapcsolaton nem látható videókép. 
  Ellenőrizze, hogy az MMS mobil port nyitva van-e. Az alapértelmezett mobil port 9011. 
 
9. A Remote Managerben ábrázolt kép rövid idő után rossz minőségű, szaggatott vagy deformált. 
  1) Bizonyos internetszolgáltatók korlátozhatják a feltöltési sebességet a DVR oldalán. Lépjen kapcsolatba 
internetszolgálatójával. 

2) A feltöltési sebességkorlátozás gyorsan ellenőrizhető a következő lépésekkel. 
A. Kapcsolja ki a modemet és a routert. 
B. Néhány perc eltelte után kapcsolja be a modemet, majd a routert. 
C. A csatlakozás újrafelvétele után ellenőrizze a távoli hozzáférést és ha ismét rövid idő után leromlik a 

képminőség, az a feltöltési sebesség korlátozása miatt van, amelyet az internetszolgáltató szabályoz. 
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10.  USB memória segítségével történő biztonsági mentés vagy firmware frissítés sikertelen, mivel a rendszer 
nem érzékeli az USB memóriát. 

1) Az USB memóriát FAT vagy FAT32 fájlrendszerre szükséges formázni. 
2) Nem használható partíciókra osztott és/vagy jelszóval védett USB memória. 

 
11.  Nem lehetséges frissíteni a firmware-t CD meghajtóról. 
   1) A DVR csak akkor találja meg a frissítést, ha az a meghajtó gyökérkönyvtárában található.  
     Az alkönyvtárakban található fájlok nem kerülnek beolvasásra. 
   2) A firmware frissítése USB memória használata által javasolt. 
 
12.  Az NTP szerver általi időszinkronizáció sikertelen. 
   Az NTP szerverhez szükséges megadni a DNS szerver IP címét. Ellenőrizze, hogy a DVR-en a DNS beállítások 
megfelelőek. 
 
13. Az E-mail küldés nem működik E-mail jelentések esetén. 

1) Az E-mail jelentés csak SMTP szolgáltatás használata esetén működik.  
Ellenőrizze, hogy a feladó e-mail címe helyesen került megadásra és hogy a szerver támogatja az STP 
szolgáltatást. 
2) A DVR nem támogatja azon SMTP szolgáltatásokat, amelyek TLS (SSL-t beleértve) azonosítást követelnek 
meg (pl. gmail, yahoo) 
3) Az SMTP szolgáltatás a DNS szolgáltatáson keresztül valósul meg. Ellenőrizze a DNS beállítást a Hálózat 
menüpontban. 

 


