
Softvér pre mobilné telefóny
Prehliadací  softvér  pre  mobilné  telefóny umožňuje používateľom okamžité  monitorovanie  DVR

prostredníctvom mobilného zariadenia s internetovým pripojením. 

Stiahnutie a inštalácia:

• Na mobilnom telefóne zvoľte v menu položku pre inštalovanie Java aplikácii  a pripojte sa na

webovú  stránku,  na  ktorej  sa  nachádza  Prehliadací  softvér  pre  mobilné  telefóny  –

http://www.dynacolor.com.tw/english/Download.asp pre stiahnutie priamo do zariadenia.

• Po úspešnom stiahnutí sledujte inštrukcie zobrazujúce sa na mobilnom telefóne a nainštalujte

prehliadací softvér.  

Základné operácie:

Spustite nainštalovaný softvér pre mobilné prehliadanie. Hlavné okno programu je zobrazené na

obrázku vľavo. 

• Zvoľte <Connect to device> a môžete si vytvoriť  záložku pre DVR alebo IP kameru a zadať

hostname/IP adresu , port , meno  a heslo zariadenia.

• Po pripojení DVR sú k dispozícii funkcie zobrazené na obrázku vpravo. Pre sledovanie živého

obrazu si môžete zvoliť <Live Monitoring>. <Normal Playback> a <Event Playback> umožňujú

prehrávať  normálny  záznam  alebo  záznam z  udalostí.  <Menu  Config>  slúži  používateľovi

nastavovať niektoré konfiguračné údaje v DVR.

• Po pripojení IP kamery sa na displeji zobrazí priamo živý obraz z kamery.

• V programe <Snapshot Viewer> si môžete prehliadať obrázky, ktoré boli uložené do mobilného

zariadenia. 

Detailné informácie všetkých funkcií softvéru pre mobilné telefóny nájdete v návode pre technika.
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Univerzálny H.264 DVR DynaGuard™ série 80
Návod pre obsluhu

Obsah balenia
Skontrolujte obsah balenia. Uistite sa, či vám bol Univerzálny H.264 DVR  doručený v poriadku.

Vyberte obsah balenia z krabice a skontrolujte podľa nasledujúceho zoznamu.

Univerzálny H.264 DVR
SATA kábel Dia ľkový ovláda č CD so softvérom

CMS 

Adaptér Napájací kábel Návod

Predný panel

1 Kanály 1. Po stlačení tlačidla sa zobrazí príslušná kamera na celej obrazovke.
2. Tlačidlá 1~10 môžu byť použité pre zadanie čísel 0~9.
3. Pri ovládaní otočných kamier, tlačidlo 1 sprístupní menu predvolieb –

presetov; 2 zobrazí alebo skryje pomoc pre PTZ kamery; 11~16 slúži
pre rýchly prístup k predvoľbám - presetom 1~6.

2 LED napájania Svieti po pripojení napájania.
3 LED siete LAN Svieti po pripojení siete LAN. Navyše bliká pri prenose dát cez sieť LAN.
4 LED záznamu REC - bliká pri zázname.
5 LED poplachu Ikona zvonček – svieti pri vyvolaní poplachovej udalosti. 
6 Smerové

tlačidlá 
1. V režime Zoom tieto tlačidlá slúžia pre pohyb v príslušnom smere.
2. V OSD menu tieto tlačidlá umožňujú pohyb kurzora medzi jednotlivými

položkami.  Pre  zmenu  hodnoty  vo  zvolených  položkách  použite
tlačidlá hore ▲ a dole ▼.

7 Port USB 2.0 Port USB 2.0 slúžiaci pre pripojenie externých USB zariadení, ako sú
USB ThumbDrive© alebo USB myš.

8 COPY Týmto tlačidlom si označujeme čas pri funkcii rýchleho exportu záznamu.
9 CALL Tlačidlo pre ovládanie Pomocného alebo Druhého hlavného monitora.
10 DOME Tlačidlo pre vstup do režimu ovládania otočných kamier.
11 MODE Tlačidlo pre zobrazenie režimu Full-screen alebo režimu viacerých okien.

00P5DG080ZSEA3     1



12 PLAY Tlačidlo pre vyvolanie / opustenie režimu prehrávania záznamu.
13 FREEZE Tlačidlo pre zastavenie (zmrazenie) aktuálne zobrazenej obrazovky.
14 SEQ  Tlačidlo pre zobrazenie automatických sekvencií kamier.
15 SEARCH Vstup do vyhľadávania záznamov podľa dátumu/času alebo udalosti.
16 MENU Tlačidlo pre vstup do OSD menu.
17 ESC Tlačidlo pre zrušenie alebo odchod z aktuálneho režimu.
18 ENTER 1. V OSD menu slúži  toto tlačidlo pre zvolenie danej  možnosti  alebo

uloženie nastavení. 
2. Pri zobrazení jednej  kamery na celej  obrazovke sa stlačením tohto

tlačidla aktivuje 2× zoom; opätovným stlačením sa vrátite späť.

Zadný panel

1 Vstupy UTP

(volite ľné)

Vstupy  UTP poskytujú  ďalšiu  možnosť  pripojenia  kamier  prostredníctvom
UTP (Unshielded Twisted Pair) káblov. UTP káble sú najčastejšie používané
káble v telekomunikačnej technike.

2 LAN 10/100M 

(RJ-45)

DVR je možné pripojiť do siete LAN. Po pripojení jednotky do siete LAN je
používateľ schopný diaľkovo pristupovať k zariadeniu pomocou diaľkového
softvéru na PC.

3 Porty USB 2.0 Jednotka má tri porty USB 2.0 (2 vzadu + 1 vpredu) pre pripojenie externých
USB zariadení ako sú USB ThumbDrive® alebo USB myš.

4 Poplachové
vst./výst., RS-485,
Audio vstup

Svorky blokových konektorov umožňujú užívateľovi flexibilne pripojiť k DVR
Poplachové  vstupy/výstupy,  RS-485  a  Mikrofóny.  Pre  detailnejší  popis  si
pozrite nasledujúcu stranu.

5-6 Audio výstup – 

Hlavný, Pomocný

RCA konektor  Hlavného  a  Pomocného Audio  výstupu  slúži  na  pripojenie
reproduktorov. Hlavný audio výstup pre Hlavný monitor, zatiaľ čo Pomocný
audio výstup pre Pomocný monitor.

7 Pomocný monitor

(BNC)

Pomocný  monitor,  pripojený  prostredníctvom  BNC  konektora,  zobrazuje
všetky nainštalované kamery jednotlivo v sekvencii. 

8 Hlavný monitor 

(BNC)

Výstupný  konektor  BNC  slúži  na  pripojenie  Hlavného  monitora.  Hlavný
monitor zobrazuje živý obraz a uložený záznam na celej  alebo rozdelenej
obrazovke. 

9 Video vstupy

(BNC)

Skupina BNC konektorov slúžiacich pre pripojenie nainštalovaných kamier.
Počet konektorov je závislý od počtu kanálov.

10 Napájací konektor

(DC 12V)

DVR má napájací konektor pre jednosmerných 12V. Prosím pripojte k nemu
napájací zdroj dodávaný s DVR. 

11 Vypína č 230V

(volite ľné)

Vypínač  230V  je  nainštalovaný  v  prípade  použitia  interného  napájacieho
zdroja.

12 Napájací konektor

(volite ľné)

Voliteľný napájací konektor, ktorý sa inštaluje v prípade použitia viac ako 8
vstupných UTP portov.

2

Prehrávanie záznamu v DVRRemote
Prehrávanie vzdialeného videa:

• Stlačte tlačidlo <Play> na paneli nástrojov, a potom záložku <Diaľkové prehrávanie >.

• V hornej časti je zobrazený interval dostupných videozáznamov <Od> a <Do>.

• Vyberte <Prehrávanie> v ráme <Označiť>.

• Nastavte požadovaný dátum a čas v časti <Začiatok >. Dátum a čas môžete meniť  priamym

vpísaním požadovaných čísel alebo ich môžete meniť pomocou tlačidiel so šípkami.

• Prehrávanie začne po stlačení tlačidla <OK> alebo pre zrušenie stlačte tlačidlo <Zatvori ť>.

Prehrávanie lokálneho súboru *.drv:

• Stlačte tlačidlo <Play> na paneli nástrojov, a potom záložku <Lokálne prehrávanie >.

• Po  stlačení  tlačidla  <Otvori ť> sa  zobrazí  okno pre  výber  súboru.  Zvoľte  *.drv  video súbor

a stlačte tlačidlo <Otvori ť>.

• Súbor sa začne prehrávať stlačením tlačidla <OK>, alebo pre zrušenie stlačte <Zatvori ť>.

• Prehrávanie môžete riadiť pomocou ovládacích tlačidiel.

• Prehrávanie môžete ukončiť stlačením tlačidla <Live > a vrátite sa na živý obraz. 

Prehrávanie lokálneho súboru *.avi:

• Spustite windows media player alebo iný media player z menu <Štart >.

• Zvoľte <Súbor > a potom <Otvori ť>. 

• Vyberte požadovaný súbor *.avi a kliknite <Otvori ť>. 

Poznámka:  Súbory *.avi pre každý kanál sú uložené samostatne. Z tohto dôvodu je

možné prehrávať záznam iba po jednom kanáli v celoobrazovkovom režime.

Prehrávanie udalosti

• Stlačte tlačidlo SEARCH na hlavnom paneli nástrojov. Objaví sa zoznam udalostí. 

• Pohybom po zozname udalostí prejdite na požadovanú udalosť. 

• Prehrávanie videa udalosti začne po dvojitom kliknutí.

Ovládanie prehrávania:
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Prehrávanie / Zastavenie

 Rýchlo späť /  
 Krok späť

 Rýchlo vpred /  
 Krok vpred



Nasledujúci obrázok zobrazuje okno klientského programu DVRRemote :

Stručný popis položiek:

Popis Popis
1 Okamžitý záznam 9 Zachytenie obrázka
2 Audio Zapnúť/Vypnúť 10 Zobrazenie 4:3
3 Výber kamery 11 Stav HDD
4 Režim zobrazenia 12 Ovládanie záznamu
5 Živý obraz 13 Veľkosť obrazu
6 Prehrávanie záznamu 14 Priepustnosť
7 Menu - nastavenia 15 Stiahnutie DVRPlayera
8 Vyhľadávanie záznamov 　　　　 　　　　

Viac informácií nájdete v Návode pre technika.
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Funkcie pinov blokových konektorov
4-kanálový model:

Pin Funkcia Pin Funkcia Pin Funkcia
1 Alarm In 1 8 X 15 Zem
2 Alarm In 2 9 Audio In 4 16 Zem
3 Alarm In 3 10 Audio In 3 17 Zem
4 Alarm In 4 11 RS485 D+ 18 X
5 Alarm Out COM 12 RS485 D- 19 Audio In 2
6 Alarm Out Close 13 Zem 20 Audio In 1
7 Alarm Out Open 14 Zem

8-kanálový model:

Pin Funkcia Pin Funkcia Pin Funkcia
1 Audio In 8 9 Alarm Out COM 17 Alarm In 4
2 Audio In 7 10 Alarm Out Close 18 Alarm In 3
3 Audio In 6 11 Alarm Out Open 19 Alarm In 2
4 Audio In 5 12 RS485 D+ 20 Alarm In 1
5 Audio In 4 13 Alarm In 8 21 Zem
6 Audio In 3 14 Alarm In 7 22 Zem
7 Audio In 2 15 Alarm In 6 23 Zem
8 Audio In 1 16 Alarm In 5 24 RS485 D-

16-kanálový model:

Pin Funkcia Pin Funkcia Pin Funkcia Pin Funkcia
1 Audio In 16 11 Audio In 6 21 Alarm In 16 31 Alarm In 6
2 Audio In 15 12 Audio In 5 22 Alarm In 15 32 Alarm In 5
3 Audio In 14 13 Audio In 4 23 Alarm In 14 33 Alarm In 4
4 Audio In 13 14 Audio In 3 24 Alarm In 13 34 Alarm In 3
5 Audio In 12 15 Audio In 2 25 Alarm In 12 35 Alarm In 2
6 Audio In 11 16 Audio In 1 26 Alarm In 11 36 Alarm In 1
7 Audio In 10 17 Alarm Out COM 27 Alarm In 10 37 Zem
8 Audio In 9 18 Alarm Out Close 28 Alarm In 9 38 Zem
9 Audio In 8 19 Alarm Out Open 29 Alarm In 8 39 Zem
10 Audio In 7 20 RS485 D+ 30 Alarm In 7 40 RS485 D-
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Zapnutie DVR
Dodržujte nasledujúci postup, aby ste predišli poškodeniu DVR.

• Pred zapnutím DVR pripojte všetky potrebné komponenty ako sú monitor a kamery. 

• Pred pripojením kábla k DVR skontrolujte napájací zdroj. Akceptovateľné napätie je v rozsahu

AC110V ~ AC240V.

• Pripojte napájanie k DVR zasunutím konektora zdroja alebo zapnutím vypínača 230V. 

Výber režimu zobrazenia:

• Pre zvolenie požadovaného režimu zobrazenia stláčajte opakovane tlačidlo MODE. K dispozícii

sú režimy: jedna kamera a rozdelenie obrazu na 2×2, 3x3 a 4×4 kamier.

• Stlačením tlačidla FREEZE môžete zastaviť aktuálny obraz.

• Nasleduje stručný prehľad ikôn zobrazujúcich sa na monitore:
Ikona Popis Pozícia Ikona Popis Pozícia

Duálny monitor Dole, v strede Blokované tlačidlá Dole, v strede
N Neprihlásený Hore, pravý roh 1~8 Úroveň používateľa Hore, pravý roh

Základné nastavenia
Vyvolajte OSD menu a nastavte základné paremetre DVR. Všetky nastavenia je možné uskutočniť

pomocou predného panelu DVR, alebo diaľkového softvéru DynaRemote™ . 

Vstup do OSD menu:

• Stlačte tlačidlo MENU.

• Zadajte meno používateľa a heslo. Predvolené heslá sú admin / 1234 a user / 4321 .

• Pre zníženie rizika neautorizovaného prístupu je doporučené heslo zmeniť.

Poznámka:  Ak  stlačíte  tlačidlo  MENU  2-krát,  zobrazí  sa  predvolené  meno  

administrátora admin .

Nastavenie Dátumu / Času:

Pred začatím nahrávania, nastavte dátum a čas podľa nasledujúceho postupu:

• V menu Nastavenie systému zvoľte položku <Dátum/Čas>.

• Pomocou tlačidiel  ◄ a  ►  zvoľte položku dátumu a času;  potom nastavte hodnoty pomocou

tlačidiel ▲ a ▼.

•  Nový dátum a čas sa aktualizuje po potvrdení zmien.

Nastavenie jazyka:

Ak požadujete zmeniť jazyk OSD menu, vykonajte nasledujúce kroky:

• V menu Nastavenie systému zvoľte položku <Language > a stlačte tlačidlo ENTER.

• Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ zvoľte požadovaný jazyk.
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Použitie dia ľkového softvéru
Požiadavky:

• Uistite sa, či je PC pripojený do internetu alebo lokálnej siete LAN.

• Zistite IP adresu  Univerzálneho H.264 DVR . Prejdite v  MENU na <Nastavenie systému >  �

<Nastavenie siete > � <Nastavenie LAN > � <IP>, kde je adresa uvedená.

Nastavenie pre Internet Explorer:

• Spustite IE; z hlavného menu prehliadača vyberte <Nástroje >, potom <Možnosti siete Internet >

a kliknite na záložku <Zabezpečenie>.

• Pre  spresnenie  bezpečnostných  nastavení  zvoľte  <Dôveryhodné  lokality >  a  kliknite  na

<Lokality >.

• Zrušte možnosť “Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne”. Do poľa pre pridanie

lokality napíšte IP adresu DVR a stlačte <Prida ť>. Pre potvrdenie nastavení stlačte <Zavrie ť>.

• V poli Úroveň zabezpečenia kliknite na <Vlastná úrove ň>. V časti <Ovládacie prvky ActiveX a

doplnky > nastavte všetky položky na hodnotu <Povoli ť> alebo <Zobrazi ť výzvu >.

• Pre akceptovanie nastavení stlačte tlačidlo <OK> a uzatvorte okno <Zabezpečenia>.

Diaľkový software:

• Spustite IE a do riadku pre adresu zadajte IP adresu Univerzálneho H.264 DVR . 

• Dvakrát sa zobrazí okno Ovládacích prvkov ActiveX a doplnkov. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo

<Áno >. Doplnok DVRRemote  sa automaticky stiahne a nainštaluje do počítača. 

Poznámka:  Čísla v IP adrese nikdy nezačínajte nulou “0”, napr.  “192.068.080.006”

Správny formát IP adresy je “192.68.80.6”. 

Poznámka:  Ak ste prednastavený port 80 zmenili,  napríklad na port 81, IP adresu

musíte zadať v tvare “192.68.80.6:81”.

• Po nainštalovaní DVRRemote  automaticky prebehne verifikácia verzie. Tento proces môže trvať

až 30 sekúnd.

• Po kompletnom stiahnutí a nainštalovaní sa zobrazí prihlasovacie okno.

• Zadajte svoje používateľské meno a heslo. Prednastavené mená a heslá sú  admin  /  1234 a

user / 4321.

Spojenie s DVR pri nastavení služby DDNS:

• Spustite IE a do riadku pre adresu zadajte http://xxxxxx.ddns.iview-ddns.com/, pričom xxxxxx je

jednoznačné meno DVR pre službu DDNS.  

Poznámka:  Pre  správnu  činnosť  služby  DDNS musí  byť  táto  korektne  nastavená

v menu DVR <Nastavenie systému > � <Nastavenie siete > � <Nastavenie DDNS >.
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Poznámka:  V  denníku  sa  uchováva  posledných  1024  udalostí.  Po  vzniku  novej

udalosti sa posledná vymaže.

Ovládanie pri prehrávaní:
Tlačidlo Popis
Ľavá
šípka ◄

Tlačidlo  slúži  na  zrýchlenie  záznamu  pri  spätnom  prehrávaní.  Pre  zvýšenie
rýchlosti stláčajte toto tlačidlo opakovane. Dostupné rýchlosti sú 1×, 2×, 4×, 8×,
16×, a 32×.

Pravá
šípka ►

Tlačidlo  slúži  na  zrýchlenie  záznamu  pri  prehrávaní.  Pre  zvýšenie  rýchlosti
stláčajte toto tlačidlo opakovane. Dostupné rýchlosti sú 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, a 32×.

FREEZE
(Zastavi ť)

Zastaviť prehrávané video môžete stlačením tlačidla  FREEZE. Stláčaním tlačidla
►  /  ◄ je  možné  video  krokovať  dopredu,  respektíve  dozadu.  Po  opätovnom
stlačení tlačidla FREEZE bude prehrávanie videa ďalej pokračovať.

Play/Stop Po stlačení tohto tlačidla začne prehrávanie záznamu, alebo nastane návrat do
živého režimu. 

Exportovanie videozáznamu
Zariadenie  umožňuje exportovať požadovaný záznam na DVD-RW alebo externé zariadenie ako

napr. USB kľúč. 

Vzhľadom na veľkosť video súboru môže export trvať 10 minút až 1 hodinu. Export sa uskutočňujej

pomocou integrovanej technológie ezBurn, ktorá používateľovi zjednoduší export.

ezBurn:

• Stlačte tlačidlo SEARCH a zadaním dátumu a času začnite prehrávať požadované video.

• V  režime  Prehrávanie  označte  začiatok  exportovaného  videa  stlačením  tlačidla  COPY.

Prehrávanie pokračuje. 

• Koniec  exportovaného videa označte opätovným stlačením tlačidla  COPY.   Zobrazí  sa okno

„ezBurn“, v ktorom potvrďte začiatok exportu stlačením tlačidla ENTER.  

Poznámka:  Súbor exportovaný funkciou ezBurn bude vo formáte *.drv a prehrať ho je 

možné len so softvérom RemotePlayer, ktorý sa taktiež vyexportuje alebo si ho 

môžete stiahnuť po pripojení k DVR (obr. na strane 10).
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Nastavenie siete LAN
Nastavte parametre siete LAN pre správnu činnosť DVR v eternetovej sieti. 

• V OSD menu nastavte <Nastavenie systému >  � <Nastavenie siete >  � <Voľba LAN > na

hodnotu <LAN> alebo <PPPoE> a prejdite do položky <Nastavenie LAN >.

• Pre DHCP používateľov, nastavte DHCP na <Zap>. IP adresa, Maska, Brána a DNS sú získané

zo sieťového servera. DHCP je dynamické, preto sa nastavenia, z času na čas, zmenia.

• Pre ostatných používateľov, nastavte DHCP na <Vyp>. Zadajte IP adresu, Masku siete, Bránu a

DNS. Tieto informácie vám poskytne sieťový administrátor.

• Na jednotlivé položky (IP adresu, Masku siete, Bránu a DNS) sa dostanete pomocou tlačidiel

▲ a ▼. Prostredníctvom tlačidiel ◄ a ► sa dostanete na požadovanú pozíciu a potom stlačte

tlačidlo ENTER. Konkrétnu hodnotu zmeňte tlačidlami ▲ a ▼.

• PPPoE  používatelia  musia  nastaviť  <Účet  PPPoE>,  <Heslo  PPPoE >  a  tiež  <Max.  čas

nečinnosti PPPoE >.

• Ak je nastavenie kompletné, stlačte tlačidlo  ENTER pre potvrdenie a uloženie; alebo ESC pre

zrušenie.

Pripojenie kamier s ovládaním
Pripojenie a nastavenie Dome – kopulových kamier:

• Na identifikáciu zbernice RS-485 si pozrite odsek Funkcie pinov blokových konektorov.

• Podľa nasledujúceho obrázka prepojte svorky R+, R- Dome – kopulových kamier so svorkami

D+, D- zbernice RS-485 na DVR.

• Pre  nastavenie  protokolu  kamery  a  jej  ID  čísla  zvoľte  v  Hlavnom  OSD  menu  položku

<Nastavenie  kamier >.  K  dispozícii  sú  protokoly  <DynaColor >,  <Pelco  D >,  <Pelco  P >,

<AD422>, <Fastrax 2 >, <JVC>, <Panasonic_C >, <Panasonic_N > a <Žiadny > (predvolený).

Pamätajte na to, že ID číslo musí súhlasiť s ID adresou zadefinovanou v kamere.

• Pre  nastavenie  parametrov  RS-485 zvoľte  v  Hlavnom OSD menu <Nastavenie  systému >,

a potom zvoľte  <Nastavenie  RS485 >. Predvolené hodnoty  nastavení  zbernice  RS-485 na

univerzálnom H.264 DVR  DynaGuard™ série 80 sú  9600 Baudov, 8 Dátových Bitov, 1 Stop

Bit a Bez Parity.
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Ovládacie tla čidlá PTZ kamier:

1 Presety 6 Otvorenie clony 11 Zoom +
2 Obrazovka s nápovedou 7 Zatvorenie clony 12 ESC
3 Vyvolanie presetov 1~6 8 Oddialenie 13 Enter / Auto
4 Ovládanie PTZ ▲▼◄ ► 9 Priblíženie
5 Režim PTZ (Dome) 10 Zoom -
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Základné operácie pri prehrávaní
Vyhľadávanie video záznamu pod ľa času:

• Pre vstup do vyhľadávacieho menu stlačte tlačidlo SEARCH.

• Presuňte kurzor na položku “Od” a po stlačení tlačidla ENTER začne prehrávanie video záznamu

od špecifikovaného času “Od”.

• Presuňte kurzor na položku “Do” a po stlačení tlačidla ENTER začne prehrávanie video záznamu

od špecifikovaného času “Do”.

• Pomocou smerových tlačidiel  nastavte čas a dátum, od ktorého požadujete prehrávať  video

záznam. Tlačidlom ENTER voľbu potvrďte alebo ESC zrušte.

• Presuňte  kurzor  na  položku  <Spusti ť  prehrávanie >  a  po  stlačení  tlačidla  ENTER začne

prehrávanie videozáznamu od zvoleného času. Pre návrat na živý obraz stlačte opäť tlačidlo

PLAY/STOP.

Poznámka:  Ak nie je nájdený požadovaný záznam v danom čase, zariadenie začne

prehrávanie od  najbližšieho ďalšieho záznamu, ktorý je k dispozícii.

Vyhľadávanie v Kalendári:

• Pre vstup do vyhľadávacieho menu stlačte tlačidlo SEARCH.

• Zvoľte kurzorom položku <Kalendár > a stlačte tlačidlo ENTER. 

• Prejdite kurzorom na položky rok / mesiac a zvoľte si požadovanú hodnotu. Potom stlačte tlačidlo

ENTER.  

• Ak si vyberiete deň, zvýraznený hrubým písmom, na spodnej časovej osi sa zobrazia farebne

odlíšené záznamy. Stlačením tlačidla ENTER prejdete na časovú os, na ktorej sa objaví šípka.

• Tlačidlami ◄ a ► si vyberte požadovaný čas alebo si ho zvoľte v položke <Označte>. 

• Čas zobrazený na časovej osi červenou farbou predstavuje Udalosti.

• Presuňte sa kurzorom na ikonu (►) a stlačte tlačidlo ENTER. Potom začne prehrávanie videa.   

Vyhľadávanie video záznamu pod ľa udalosti:

• Pre vstup do vyhľadávacieho menu stlačte tlačidlo SEARCH.

• Pre vyhľadanie videozáznamu na špecikovanej kamere použite tlačidlá ◄ a ► na presun medzi

kamerami a tlačidlom ENTER danú kameru označite alebo odznačite.

• Zoznam  udalostí  na  označených  kamerách  sa  zobrazí  po  presunutí  kurzora  na  položku

<Zoznam udalostí > a stlačení tlačidla ENTER. 

• Každá udalosť sa zobrazí s dátumom, časom, príslušnou kamerou a typom poplachu. Hore je

zobrazená posledná udalosť. Zoznam môžete opustiť stlačením tlačidla ESC.

• Zoznam je  možné listovať  pomocou tlačidiel  ▲ a ▼. Po  stlačení  tlačidla  ENTER sa  začne

prehrávať zvolená udalosť. 
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