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Bezpečnos ť a prevencia 

• So zariadením zaobchádzajte opatrne. 

• Zariadenie nainštalujte od racku alebo ho umiestnite na pevný a stabilný povrch. 

• Len na vnútorné použitie. Neumiestňujte zariadenie do vlhkého, prašného, mastného alebo 

zadymeného prostredia.  

• Neumiestňujte zariadenie v oblasti so zlou ventiláciu alebo v priestore, v blízkosti ohňa 

alebo iných zdrojov tepla. Nedodržanie tohto nariadenia môže zničiť zariadenie ako aj 

spôsobiť požiar či elektrický šok.  

• Pri čistení je potrebné vypnúť počítač a pred odstránením horného krytu je potrebné 

zariadenie odpojiť od zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo aerosólové 

čističe. Na čistenie používajte len vlhkú handričku.  

• Vždy vypnite systém pred pripojením alebo odpojením doplnkov, s výnimkou zariadení 

USB. 

• Lítiová batéria: Ak je batéria nesprávne vymenená, môže hroziť nebezpečenstvo výbuchu. 

Nahradiť s rovnakým alebo zodpovedajúcim typom batérií, odporúčané výrobcom. 

Použité batérie likvidujte v súlade s návodom výrobcu batérií.  

     

 

 

 

Tento symbol upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových 
a servisných pokynov v sprievodnej dokumentácii. 

  

 

Tento symbol upozorňuje na prítomnosť “Dangerous Voltage – nebezpečného 
napätia” v zariadení, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby spôsobilo riziko 
úrazu elektrickým prúdom.  
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Dôležité informácie   

Pred prvým spustením si prečítajte a dodržujte všetky pokyny a upozornenia v tejto príručke. 

Uchovajte tento návod s pôvodnym dokladom o kúpe pre budúce použitie, a ak je to potrebné 

aj záručný list. Pri rozbaľovaní zariadenia, skontrolujte chýbajúce príp. poškodené predemety. 

Ak niektorá položka chýba, alebo je evidentne poškodená, NEINŠTALUJTE a neprevádzkujte 

tento produkt. Kontaktujte svojho predajcu so žiadosťou o pomoc.  

 

Montáž zariadenia do racku 

Pre správne príslušenstvo k inštalácii zaridenia do racku, kontaktujte vášho dodávateľa. 

Uistite sa, že je zariadenie inštalované do dostatočne vetraného prostredia. Maximálna 

teplota inštalácie zariadenia do racku je 40 °C. Sk ontrolujte hodnoty napájania, aby nedošlo k 

prepätiu.  
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1.  Prehľad 
Univerzálne H.264 DVR je integrovaný video rekordér, ktorý v sebe 

kombinuje vlastnosti time-lapse audio / video recorder, multiplexer, a video 

server k vytvoreniu jednotného bezpečnostného riešenia. 

 

Je to vynikajúce triplexné zariadenie umožňujúce prezeranie živého obrazu, 

vyhľadávanie a prehrávanie záznamu podľa dátumu/času alebo udalosti a s 

možnosťou diaľkovej správy cez internet pomocou PC. Medzitým 

nedochádza k prerušeniu nahrávania a všetko beží súčasne.  

 

Univerzálne H.264 DVR poskytuje duálne kódovanie obrazu vrátane režimu 

kompresie H.264 a MJPEG. Navyše, poskytuje spolužitie sieťových IP 

kompatibilných zariadení a pohodlné analógové pripojenie. Okrem týchto 

prepracovaných funkcií, prináša nové skúsenosti z grafického uživateľského 

rozhrania (GUI), ktoré optimalizuje ovládanie zariadenia. 

 

Univerzálne H.264 DVR je dodávané s predinštalovaným softvérom na 

diaľkovú správu a nastavenie, ktoré sa chová ako doplnok internetového 

prehliadača a umožňuje užívateľom prezeranie živého obrazu príp. záznamu 

a poskytuje vzdialené nastavenie zariadenia. To zjednodušuje inštaláciu a 

údržbu komponentov softvéru a všetci užívatelia používajú ten istý softvér 

pochádzajúci zo zariadenia.  
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2.  Nastavenie systému 
V tejto časti návodu si popíšeme vstupné nastavenia a predbežné 

upozornenia počas inštalácie zariadenia. Pre nastavenie a ovládanie 

zariadenia, nasledujte informácie a inštrukcie v tomto návode.  

 

Predísť strate údajov a vážnym poškodeniam systému spôsobeným náhlej 

strate napájania predídete použitím záložného zariadenia (UPS). 

 

2.1  Umiestnenie zariadenia  

Najskôr umiestnite / nainštalujte zariadenie DVR na vhodné miesto a uistite 

sa, že je dané zariadenie vypnuté pred akýmkoľvek prvým zapojením. 

Umiestnenie zariadenia by nemalo brániť cirkulácii vzduchu v okolí 

zariadenia.  Dostatok prúdenia vzduchu zabráni akémukoľvek prehriatiu 

zariadenia. Maximálne povolená prevádzková teplota prostredia je 40°C. 

 

Zariadenie využíva techniku odvádzania tepla z vnútornej časti zariadenia 

smerom ku krytu, špeciálne k spodnej strane zariadenia.  

 

 POZNÁMKA:  Nikdy neodstraňujte gumené nožky zariadenia 

a vždy nechajte priestor pod zariadením na príslušnú ventiláciu 

a chladenie DVR.  

2.2  Voľba formátu videa  
DVR je navrhnuté na prácu v režime NTSC alebo 
PAL. Prepínač je na zadnej strane zariadenia.  
 

2.3  Pripojenie zariadení k DVR 
Táto časť popisuje niektoré dôležité informácie potrebné pred pripojením 

zariadení k nášmu DVR. 

 

Pripojenie požadovaných zariadení  

Pre základné operácie / ovládanie, pripojte k DVR zariadeniu monitor a 

kamery, pred jeho prvým spustením / zapojením. V prípade potreby pripojte 

pomocný monitor pre zobrazenie obrazu zo všetkých pripojených kamier v 

poradí. 
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Krátkodobé pripojenie zariadení  

V prípade pripojenia dočasných zariadení k DVR ako napr. USB kľúče alebo 

ďalšie USB zariadenia, uistite sa, že sú pripájané k zapnutému / 

naštartovanému DVR  zariadeniu. Dôvodom je, že DVR dokáže rozpoznať 

USB zariadenie len v prípade, ak je úplne naštartované. 

 

2.4  Zadný panel zariadenia  

Na zadnej strane DVR zariadenia sa nachádza množstvo konektorov. V 

ďalšej časti si popíšeme jednotlivé názvy a popíšeme detajlnejšie funkcie 

každého konektora. 

 
Main Monitor (BNC/ VGA) – hlavný monitor  
Dostupnosť konektorov BNC a VGA slúžia na pripojenie k 
hlavnému monitoru. Hlavný monitor zobrazuje živý obraz 
a prehrávaný záznam na celú obrazovku príp. vo 
viacerých oknách súčasne. 
 
Call Monitor – pomocný / ved ľajší monitor  
Vedľajší pomocný monitor sa používa k zobrazeniu videa 
na celú obrazovku zo všetkých pripojených kamier v 
poradí. BNC call monitor konektor umožňuje pripojenie 
vedľajšieho pomocného monitora k DVR zariadeniu. 

 

 
 

 
 
Video Input – video vstup  
Skupina BNC konektorov ponúka vstup video signálu z 
inštalovaných kamier. Počet konektorov je zhodný s 
počtom kanálov daného zariadenia. 
  
Alarm I/O & RS485 & Audio In  
Svorkovnica konektorov ponúka uživateľovi flexibilnosť 
pripojenia zariadení Alarm I/O, RS-485 a Audio In k DVR 
zariadeniu. Definícia pinov sa môže odlišovať od modelu 
zariadenia. Pre detajlný popis pinov viď. Setup Guide – 
sprievodca nastavení . 
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LAN konektor (RJ-45)  
DVR je sieťovo kompatibilné. Pripojené zariadenie k sieti 
je možné diaľkovo ovládať pomocou softvéru na PC. 
Softvér je k dispozícií zadarmo.  
 

 

 
USB konektor (x3)  
Na pripojenie USB zariadení /USB kľúč, myš atď./ k DVR 
sú k dispozícií 3x USB 2.0 porty (2 na zadnej strane + 1 
na prednej strane). 
 

 

 
Power Jack – Napájací konektor  
DVR disponuje DC napájacím konektorom na zadnej 
strane zariadenia. Pre napájanie používajte adaptér 
dodávaný so zariadením.  

 
Audio Out / Audio výstup – Main & Call / hlavný & 
vedľajší  
Main & Call Audio výstupné RCA konektory sú dostupné k 
pripojeniu audio zariadení k DVR (napr. reproduktory). 
“Main - hlavný” audio výstup z hlavného monitora, na 
druhej strane “Call - vedľajší” audio výstup z vedľajšieho / 
prídavného monitora. 
 

 

  

UTP vstup (Volite ľné) 
Vstupy UTP navyše ponúkajú pripojiteľnosť 
pomocou netieneného krúteného dvojpáru. 
UTP kábel je jeden z najpoužívanejších 
pripojení v telekomunikačnom priemysle. 
Informácie ohľadom UTP pripojenia 
nájdete v Dodatku  B a Dodatku C . 

 

 

 
 

POZNÁMKA:  UTP kábel prenáša do kamery Video signál a 
napájanie. 
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3.  Hlavné nastavenie systému 
Pred ovládaním DVR je nutné najskôr vykonať niekoľko základných 

nastavení. Nasledujúca časť návodu popisuje funkcie ovládacích tlačidiel na 

prednom paneli  a základné nastavenia DVR. 

  

Zobrazenie OSD informácií a hlášok je podľa nasledujúcej časti následovný. 

Meno kanála sa zobrazí v ľavom hornom rohu okna. Aktuálne spustený 

režim ako napr. Call mode, Dome Control mode, Playback mode, Freeze 

mode a Sequence mode sa zobrazí na obrazovke v ľavom dolnom rohu. 

Informácie o dátume a čase sa zobrazia v pravom dolnom rohu obrazovky. 

 
Ch4 
 
 
 
 
►*1 

 
 
 
 
 

2008/06/09  PM04:31:22 
 

3.1 Predstavenie predného panela 
Predný ovládací panel umožňuje užívateľovi kontrolu nad DVR zariadením 

a nastavenie programovateľných funkcií.  

 

3.1.1  Definícia farieb LED diód  

Definícia farieb LED diód na prednom paneli je následovná. 

 

  

 
Power LED - napájanie  
LED dióda sa rozsvieti v prípade správneho napájania zariadenia 
 

 
Alarm LED - poplach  
LED dióda sa rozsvieti v prípade aktivácie poplachu 
 

 
Network LED - sie ť 
LED dióda sa rozsvieti v prípade pripojenia DVR na sieť a bliká v 
prípade prenosu údajov v sieti.   
 

 
REC LED - nahrávanie  
LED dióda bliká v prípade nahrávania zariadenia. 
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3.1.2  OVLÁDACIE TLA ČIDLÁ 

Táto časť popisuje funkčné klávesy, ktoré slúžia na bežnú obsluhu predného 

panela DVR.  

Pre ilustrované zobrazenie funkčných kláves sa obráťte na príslušný návod 

Sprievodca nastavením - Setup Guide . 

 

CHANNEL - kanál  

• V oboch režimoch Live a Playback, pre zobrazenie videa na celú 

obrazovku, zvoľte tlačidlo CHANNEL. Počet kanálových tlačidiel 

zodpovedá počtu kamier podporujúcich dané zariadenie. 

• V režime dome control, tlačidlo “1” slúži na prístup do menu Set/Go 

(nastav/choď); tlačidlo “2” slúži na skrytie príp. zobrazenie nastavení 

parametrov dome kamery. 

  

Direction Keys – ovládacie tla čidlá  

• V režime Zoom, these keys function as Direction keys. 

• V OSD setup menu, klávesy LEFT/ RIGHT slúžia na presun vpravo/vľavo 

na ďalšie pole. Pre zmenu hodnoty v danom poli použite klávesy UP/ 

DOWN – nahor/nadol. 

 

ENTER / ZOOM – vstup/zoom  

• V OSD setup menu použitie tohto tlačidla slúži pre výber príp. potvrdenie 

nastavení. V režime zobrazenia na celú obrazovku stlačte tlačidlo, kde sa 

vám zobrazí 2x zoom image, opätovné stlačenie zruší Zoom režim. 

  

COPY - kopírovanie  

V režime Playback, zvoľte COPY pre výber začiatku a konca časového 

pásma exportovaného videa. Pre viac informácií viď. sekcia Export Videa.  

  

CALL – režim pomocný monitor  

• V režime Live – živé zobrazenie, stlačte dané tlačidlo pre vstup do režimu 

ovládania Call monitora.. 

 

• V Dome režime, stlačte súčasne CALL s klávesou ENTER pre vstup do 

OSD menu dome kamery. (Pre viac informácií viď. Sekcia Dome Control) 
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DOME  

Zvoľte príslušnú klávesu pre vstup do režimu dome control. Pre viac 

informácií ohľadom podrobnejšieho ovládania viď. sekcia Dome Control.  

 

ESC - ukon čenie  

Pre opustenie OSD menu príp. príslušného režimu bez vykonania zmien, 

zvoľte danú klávesu. 

 

MODE - režim  

Pre voľbu požadovaného režimu zobrazenia, stlačte daný kláves viackrát po 
sebe. Možnosť voľby zo 4 zobrazení: celá obrazovka, 4-okná (2×2), 9-okien 

(3x3), a 16-okien (4x4). Pre viac informácií viď. View Modes  – režimy 

zobrazenia 

 

PLAY - prehrávanie  

Zvoľte pri zmene z režimu živé zobrazenie do režimu prehrávania záznamu. 

  

POZNÁMKA:  Video za posledných 5 ~ 10 minút nie je možné 

prehrať, pretože je stale uložené v medzipamäti. 

 

FREEZE – zmrazenie obrazu  

• Zvoľte FREEZE počas zobrazenia živého obrazu, obraz videa sa zmrazí / 

pozastaví.  Informácie o dátume / čase zobrazené na monitore budú stale 

aktívne. Opätovné stlačenie tlačidla FREEZE vráti obraz do režimu 

živého zobrazenia.  

• Pri voľbe FREEZE počas prehrávania záznamu, prehrávané video sa 

pozastaví. Stlačením tlačidiel LEFT / RIGHT (vľavo/vpravo) prehrá daný 

záznam  po krokoch dozadu / dopredu. Opätovná voľba FREEZE umožní 

pokračovanie prehrávania videa.  

 

SEQ (Sequence) - sekvencie  

Pri tejto voľbe dôjde k automatickému zoraďovaniu videa prichádzajúceho z 

inštalovaných kamier. 

 

MENU 

Touto voľbou sa dostanete do OSD menu. 

 

SEARCH - vyh ľadávanie  

Užívatelia môžu vyvolať okno vyhľadávania nahratého záznamu podľa 

dátumu, času a udalostí v oboch režimoch Playback aj Live. 
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3.2  Zapnutie / Vypnutie zariadenia 
Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu DVR v prípade nutnosti vypnutia DVR 

zariadenia, použite klasický postup vypnutia príp. zapnutia zariadenia. 

 

Zapnutie zariadenia  

Pripojte napájací kábel k zariadeniu, ktorý je súčasťou balenia a zariadenie 

spustí štart systému.  

Farebná lišta a informácie zobrazované na obrazovke počas štartu systému 

sa prestanú zobrazovať po kompletnom nabehnutí systému. 

 

Reštart / Vypnutie zariadenia  

Zvoľte MENU a zadajte heslo administrátora pre vstup do nastavení OSD 

menu. Vyberte <Shutdown> v hlavnom menu a zvoľte ENTER pre vstup do 

menu Shutdown, ktoré sa zobrazí následovne. 

 
Shutdown - vypnutie 

Power Off  
 
Reboot - reštart 

Execute / 
Vykonaj 

Execute / 
Vykonaj 

 

<Power Off> - vypnutie 

Pre vypnutie systému zvoľte danú voľbu. Neodpájajte zariadenie od napätia, 

kým sa nezobrazí hlásenie “You can safely turn off DVR now! – Teraz 

môžete zariadenie bezpečne vypnúť”. 

<Reboot> - reštart 

Pre reštart systému, zvoľte danú voľbu. Farebná lišta a informácie 

zobrazované na obrazovke sa prestanú zobrazovať až pri kompletnom 

reštarte systému. 

3.3   Vstup do nastavení OSD Menu 

The configuration of the DVR can be customized by entering the intuitive 

Graphical User Interface (GUI) OSD setup menu. Collaborating with a USB 

mouse, setting up the DVR can be easy as operating on a PC. Press MENU 

and enter Administrator or User password to enter the OSD setup menu. The 

Password Verification screen displays as follows. 
Password Verification – overenie hesla 

________ 
Press Channel Keys To Enter Password 

(Zvoľte klávesy kanálov pre zadanie hesla) 
(4-8 ciferné) 

Press ◄ Key To Delete (pre vymazanie, zvoľte dané tlačidlo) 
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Východzie heslá sú zobrazené na obrázku. Tieto isté heslá sú použité pre 

diaľkovú správu a zobrazenie. 

  
Administrator Password User Password 

1 2 3 4 4 3 2 1 
 

POZNÁMKA:  Pre zabránenie neautorizovaného vstupu do 

zariadenia je nevyhnutné zmeniť heslá. 

 

3.4  Nastavenie systémového času / dátumu 
Užívatelia môžu nastaviť dátum/čas a ďalšie parameter OSD v menu 

Date/Time (podmenu System Setup Menu). Pre vstup do podmenu sú 

potrebné administrátorske práva. V OSD setup menu, zvoľte <System 

Setup> a zvoľte ENTER, potom vyberte <Date/Time> pre vstup do menu 

Date/Time; menu sa zobrazí následovne. 

 
Date/Time – datum/čas 

Date – dátum 
Time - čas 
Date/Time Display 
Date Display Mode  
Time Display Mode  
Date/Time Order  
Daylight Saving Time Setup 

2008/02/21  
PM10:39:26  

1 Row  
Y/M/D  
12 HR  

Date First  
 

3.4.1  Nastavenie dátumu / času 

Set Date / Time – nastavenie dátumu / času 

Zvoľte <Date> / <Time> a potvrďte ENTER pre uloženie nastavení . LEFT / 

RIGHT klávesy slúžia k pohybu kurzora po jednotlivých položkách menu, 

ENTER slúži na výber a UP / DOWN slúžia na zmenu hodnôt v danom poli 

 

POZNÁMKA:  Nastavený datum / čas sa priradí až k novému 

záznamu. Dátum / čas pôvodného záznamu sa nezmení.  

 

POZNÁMKA:  V prípade zmeny času, odporúčame formátovať 

HDD, aby sa zabránilo poškodeniu databáz.   

 

Date / Time Display – zobrazenie dátumu / času 

Užívatelia majú možnosť nastavenia zobrazenia času do 1 príp. 2 riadkov. 

Použite klávesy UP / DOWN pre zmenu nastavení.  
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Date Display Mode – režim zobrazenia dátumu  

Možnosť voľby zobrazenia dátumu. 3 voľby zobrazenia: <Y/M/D>, <M/D/Y> 

alebo <D/M/Y>.  “Y” predstavuje “Year - rok”, “M” predstavuje mesiac “Month 

- mesiac” a “D” predstavuje  “Day - deň”. 

Presuňte sa na požadovanú zložku a stlačte ENTER, vybratá možnosť sa 

rozbliká. Pre zmenu hodnôt nastavení použite klávesy UP / DOWN. 

 

Time Display Mode – režim zobrazenia času 

Možnosť voľby zobrazenia formátu času <12 hour> alebo <24 hour>. Pre 

zmenu formátu času použite klávesy UP / DOWN. 

 

Date / Time Order – poradie zobrazenia dátumu / času 

Pre voľbu poradia zobrazenia  dátumu/času <Date First – dátum prvý> alebo 

<Time First – čas prvý>. Pre zmenu nastavení použite klávesy UP / DOWN. 

 

3.4.2  Prechod na letný čas 

Prechod na letný čas 

Možnosť voľby prechodu na letný čas. Voľba <ON> povolí prechod, alebo 

<OFF> zakáže danú funkciu. 

 

V prípade zakázania danej funkcie, DST Start / End time a DST Bias budú 

zašedené a nebudú prístupné.  

 

POZNÁMKA:  V prípade povolenia tejto funkcie, informácie o 

dátume / čase sa zobrazia na obrazovke s ikonou DST počas 

prehrávania záznamu alebo vyhľadávania videa v zozname 

udalostí. “S” summer – leto / skratka pre letný čas “W” wintertime – 

zima / skratka pre zimný čas. 

 

DST Start / End – za čiatok / koniec prechodu na letný čas 

Možnosť nastavenia trvania letného času. Use LEFT / RIGHT keys to move 

the cursor to the next or previous field, UP / DOWN to change the settings in 

the selected field. 

 

DST Bias  

Umožní užívateľovi nastaviť čas potrebný k prechodu na letný čas oproti 

pôvodnemu času. Povolené hodnoty sú v minútach. 
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3.5  Nastavenie IP kamery 
Toto hybridné riešenie umožňuje súčasné pripojenie IP kamier s 

analógovými kamerami. Najskôr vstúpte do OSD setup menu s 

administrátorským heslom a vstúpte do sekcie <System Setup> � <IP 

Camera Support> a zvoľte počet pripojených IP.  

 

POZNÁMKA:  Aplikovanie zmien nastavení pre podporu IP kamery 

vyžaduje reštart DVR zariadenia.  

 

Pre nastavenie IP kamery, zvoľte <Camera Setup> a zvoľte kanál s 

najvyšším číslom. Menu sa zobrazí následovne. 

 
IP Camera – IP kamera 

IP Camera Select - výber 
IP Camera Title - názov 
Hostname/IP 
Model 
Connection Setup – nast. 
spojenia 
Device Setup – nast. zariadenia 
Activated - aktivované 
Status - stav 

CH16 
CH16 

X.X.X.X 
nDH06x 

 
 

No 
 

 

POZNÁMKA:  Ak je už IP kamera aktivovaná, tak položky menu 3 až 

5 bude neaktívne pre výber. 

 

3.5.1  Informácie IP kamery 

Meno IP kamery  

Túto časť menu zvoľte v prípade pomenovania kamery a pre jej následovné 

zobrazenie na monitore.  

 

Hostname/IP  

Túto časť menu zvoľte v prípade  zadávania hostname a IP adresy IP 

kamery, napr. 192.168.1.123. 

 

Model  

Túto možnosť zvolíte v prípade výberu modelu pripojenej IP kamery.  
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3.5.2  Nastavenie pripojenia 

Pre nastavenie pripojenia a prenosu údajov IP kamery, zvoľte <Connection 

Setup>. Zobrazí sa následovné menu. 

 
Nastavenie pripojenia 

Account - účet 
Password - heslo 
Management Port 
Streaming Port  
Streaming Format 
Streaming Protocol 

**** 
**** 
80 

554 
MPEG4 

RTP+RTSP  
 

Account / Password – ú čet / heslo  

Túto možnosť volíte v prípade zadávania account name (mena účtu) a 

password (hesla) pripojenej IP kamery. 

  

Management Port – spravovanie portu  

Túto možnosť volíte v prípade zadávania východzieho portu IP kamery.  

 

Streaming Port   

Túto možnosť volíte v prípade zadávania streaming portu, pre prenos videa 

a príslušných príkazov IP kamery. 

 

Streaming Format – format spracovania videa  

Túto možnosť volíte v prípade výberu formátu spracovania videa IP kamery, 

<MPEG4> alebo <MJPEG>. 

 

Streaming Protocol / protokol prietoku  

Túto možnosť volíte v prípade výberu protkolu prietoku IP kamery. Táto 

možnosť zahŕňa <RTP+RTSP>, <RTP/RTSP>, <RTP/RTSP/HTTP> a 

<HTTP>. 

 

POZNÁMKA:  Prosím, kontaktujte výrobcu IP kamier pre pomoc v 

prípade nejasností s Management Port / Streaming Port / Streaming 

Format / Streaming Protocol. 
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3.5.3 Nastavenie zariadenia 

Pre základné nastavenie IP kamery, zvoľte <Device Setup / Nastavenie 

zariadenia>. Pre potvrdenie a uchovanie základných zmien nastavenia IP 

kamery ako je product name (meno kamery), image quality (kvalita obrazu), 

image adjustment (nastavenie snímok) atď., zvoľte <Apply - použiť> potom 

<Yes - áno>. 

 

POZNÁMKA:  V prípade základných nastavení IP kamery zadajte 

administrátorské meno a heslo.  

3.5.4 Aktivované 

Pre aktiváciu pripojenia IP kamery, zvoľte <Yes>. Pre deaktiváciu / zrušenie 

spojenia, zvoľte <No>. 

 

POZNÁMKA:  Akonáhle je aktívne spojenie s IP kamerou, položky v 

menu <Hostname/IP>, <Model> a <Connection Setup> budú 

zasivené a nebudu prístupné. 

 

3.5.5 Stav 

Pri aktívnom spojení kamery je možné skontrolovať stav pripojenia. Zobrazí 

sa následovné menu. 

 
Status / Stav 

Model 
Resolution / rozlíšenie 
PPS / počet snímkov za sekundu 
Bandwidth / dátový tok 
Pkg. lost rate / 

nDH06x  
640*480  

15.00  
20 KB/Sec  

0.1% 

 

Informácie na monitore sú typu “read only – len na čítanie”. 

 

POZNÁMKA:  Pre podrobné nastavenie IP kamery, viď. Dodatok E: 

IP Camera Installation – inštalácia IP kamery . 
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3.6  Plánovanie nahrávania / nastavenie kvality 
Record Setup menu umožňuje užívateľovi nastaviť recording quality (kvalitu 

záznamu), recording schedules (plánovanie nahrávania) a ďalšie parametre 

nahrávania. Pre vstup do Record Setup menu sa vyžaduje administrátorské 

heslo. V Main menu sa presuňte kurzorom na <Record Setup> a zvoľte 

ENTER; zobrazí sa následovné menu. 

 
Record Setup – Nastavenie nahrávania 

Record Mode Setup – nastavenie režimu nahrávania 
Schedule Setup – nastavenie plánovania 
Preset Config – konfigurácia prepozícií 
Per Camera Config – konfigurácia kamery 
ezRecord Setup – nastavenie ezRocord 
Circular Recording – nonstop nahrávanie 
Audio Recording – nahrávanie audio stopy 
Purge Data – termín uchovania údajov 

 
 

Best Quality 
 
 

ON 
ON 

 

3.6.1 Plánovanie nahrávania 

Schedule Setup (nastavenie plánovania) slúži na nastavenie času 

plánovaného nahrávania počas dňa aj noci. Zvoľte <Schedule Setup> z 

ponuky Record Setup menu a stlačte ENTER; zobrazí sa následovné menu 

 
Schedule Setup / Nastavenie plánovania 

1. Day Time Start  
2. Day Time End 
3. Night Time Start 
4. Night Time End 
5. Weekend Schedule 
6. Weekend Start 
7. Weekend End 

AM 06:00  
PM 06:00  
PM 06:00  
AM 06:00  

ON   
Fri  18:00  

Mon 06:00  

 

• Potrebné zmeny v plánovaní vykonáte smerovými tlačidlami 

• Pre potvrdenie nastavení stlačte ENTER, pre neukladanie nastavení, 

zvoľte ESC. 

• V prípade požiadavky záznamu cez víkend, zvoľte <ON> pre víkendové 

plánovanie (Weekend Schedule) a nastavte potrebný čas spustenia a 

ukončenia nahrávania počas víkendu. 

• Pre návrat na predošlú voľbu / stranu, zvoľte ESC. 
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3.6.2  Konfigurácia presetov nahrávania 

<Preset Config – nastavenie presetov> slúži na voľbu preset recording 

quality (kvalita preset nahrávania) a frame rate (snímkovania). Za 

normálnych podmienok sa odporúča nastaviť preset configuration 

(nastavenie presetov) na <Best Quality – najlepšia kvalita>. Nasledujúca 

tabuľka zobrazuje PPS (počet snímkov za sekundu) a picture size (veľkosť 

snímky) v režime <Best Quality – najlepšia kvalita > pri rozlíšení Half-D1. 

Pre viac informácií viď. OSD Menu Setup Guide (spreivodca nastavením 

ODS menu), sekcia Preset Record Configuration (nastavenie preset 

nahrávania) . 
Režim Halfl-D1 (NTSC: 720x240@60PPS; PAL: 720x288@5 0PPS) 
Normal PPS  Normal ve ľkos ť PPS pri udalosti  Veľkos ť pri 

udalosti  
3.75 NTSC 
(3.125 PAL)  10 KB / Obr  15 NTSC 

(12.5 PAL)  10 KB / Obr  

3.6.3  Záznam v prípade udalostí 

V prípade spustenia nahrávania na DVR len pri aktivovanom poplachu, viď. 

nasledujúce kroky 

• Vstúpte do OSD setup menu so príslušným heslom. 

• V OSD setup menu, zvoľte <Record Setup – nastavenie nahrávania> 

menu. Presuňte sa kurzorom na <Preset Config – nastavenie presetov>, 

a zvoľte <Event only – len pri udalosti>. 

 

Pre viac informácií viď. OSD Menu Setup Guide (spreivodca nastavením 

ODS menu), sekcia Preset Record Configuration (nastavenie preset 

nahrávania) . 

3.6.4  Jednotlivé nastavenie kamier 

Táto funkcia slúži na nastavenie toku obrázkov za sekundu počas Day - dňa 

/ Night - noci / Weekend - víkendu a Quality – kvality pre každý kanál. Pre 

prístup k tomuto plánovaniu je potrebné nastaviť Preset Configuration na 

<OFF>. Menu sa zobrazí  (Record Mode – režim nahrávania: 

720×240@60PPS v NTSC / 720×288@50PPS v PAL).  
Per Camera Config – nastavenie jednotlivých kamier 

Cameral Select  
 
Normal PPS 
Normal Size 
Event Max PPS 
Event Size 
Event Active 

 
Day 

15 
Mid 
30 

Best 
Both 

 
Night  

15 
Mid 
30 

Best 
Both 

CH1   
Weekend  

15  
Mid  
30 

Best 
Both 
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• Najskôr vyberte kameru, ktorej konfiguráciu nahrávania chcete nastaviť. 

Nastavenia obrazu a nahrávania zvolenej kamery sa zobrazia na 

obrazovke. 

•  Pre pohyb v ponuke menu, použite smerové klávesy a pre potvrdenie 

použite ENTER. 

• Pre zmenu hodnôt použite klávesy UP / DOW. 

• Pre potvrdenie nastavení zvoľte ENTER, v opačnom prípade stlačte 

ESC. 

• Pre návrat do Record Setup menu stlačte ESC. 

 

Počet snímkov za sekundu pre všetky kanály nesmie presiahnút hodnotu 

max. 60 NTSC (720×240@60PPS) / 50 PAL (720×288@50PPS). Pre 

zvýšenie počtu PPS na určitom kanáli je potrebné znižiť počet PPS na inom 

kanáli. Event PPS (PPS pri udalostiach) nie je odkázané na dané pravidlo, 

pretože si smart event scheduler sám poradí so správnym tokom PPS 

(pictures per second – snímkov za sekundu). 

 

3.6.5 Nastavenie ezRecord  

Táto položka odľahčí komplikované nastavenie nahrávania a uľahčí nám 

nastavenie menu. Túto položku dosiahneme len v prípade ak zvolíme 

<ezRecord> ako možnosť pre <Preset Config>.  

 

Zvoľte <ezRecord Setup> z <Record Setup> a potvrďte ENTER-om, zobrazí 

sa následovné podmenu. 

 
ezRecord Setup – nastavenie ezRecord 

How Many Days To Record 
Daytime Record 
Night Record 
Weekend Record 
 
Average Normal PPS 
Average Normal Quality  

              2 Days   
Yes  
Yes  
Yes  

 
3.75  

                Best               

 

Pre nastavenie ezRecord nasledujte tieto kroky: 

• Zvoľte <How Many Days To Record – koľko dní nahrávať> a potvrďte 

ENTER, potom zvoľte UP/DOWN pre výber možností. Priemerná 

hodnota normal PPS & Quality sa nastaví automaticky. Maximálny počet 

dní zavisí od veľkosti inštalovaného HDD. Inými slovami povedané, čím 

väčší HDD, tým viac dní môžete nahrávať. 

Record Info 
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• Presuňte sa na <Daytime Record> a zvoľte ENTER. Táto položka 

definuje, kedy spustí DVR nahrávania počas dňa. Pre povolenie použite 

klávesy UP/DOWN a zvoľte <Yes>; alebo <No> pre zakázanie. 

• Zopakujte postup pre kroky / položky 3 a 4. <Weekend Record> nebude 

dostupný v prípade voľby <Weekend Schedule> v <Schedule Setup> do 

pozície <No>.   

• Zvoľte <Average Normal PPS – priemerný normálny tok snímkov za 

sekundu> a stlačte ENTER, potom vyberte voľbu použitím kláves 

UP/DOWN. Počet dní záznamu bude prerátaný autoamticky <How 

Many Days To Record>.  

• Zvoľte <Average Normal Quality> a potvrďte ENTER, potom vyberte 

voľbu použitím kláves UP/DOWN.  Počet dní záznamu bude prerátaný 

autoamticky <How Many Days To Record>. 

 

POZNÁMKA:  Súčasný počet pripojených kamier bude mať 

vplyv na kvalitu záznamu, ktorá sa automaticky vypočíta 

pomocou <ezRecord Setup>. Preto, keď sa počet pripojených 

kamier zmení, je potrebné <ezRecord Setup> resetovať. 

 

3.6.6 Nonstop nahrávanie – cyklický režim 

Užívateľ má možnosť zvoliť režim nahrávania: circular mode alebo linear 

mode. Ak je zvolený režim: circular mode, DVR bude ukladať záznam pri 

plnom harddisku tak, že prepíše pôvodné údaje. Alternatívou je režim: linear 

mode, DVR pozastaví nahrávanie pri plnom harddisku. V tomto prípade sa 

spustí vnútorný poplach a upozorní užívateľa pípaním a správou na 

obrazovke o plnom HDD. 

Z ponuky Record Setup menu, sa presuňte na <Circular Recording> a zvoľte 

ENTER, potom vyberte <ON> / <OFF> použitím tlačidiel UP / DOWN. 

 

3.6.7 Audio nahrávanie 

V prípade pripojenia audio zariadenia, dôjde k automatickému zapnutiu 

<ON>, audio vstup nahráva zvuk s príslušným obrazom. Ak audio zaridenie 

nie je pripojené, automaticky sa nastaví do pozície <OFF>. 

 



DVR Návod na použitie            

  
24 

3.6.8 Purge Data – o čista dát 

Táto položka umožní odmazanie Normal video záznamu alebo pri udalosti -

Event. V Record Setup menu sa presuňte na položku <Purge Data> a 

potvrďte ENTER; zobrazí sa Purge Data menu. 

 
Purge Data – očista dát 

Purge All Data – všetkých dát 
Purge All Event Data – všetkých 
pri udalosti 
Purge Event Before – pred 
udalosťou 
Start to Purge – spustenie 
vymazania 

No 
No 

2008/01/01 
No 

 

Termín uchovania všetkých údajov  

Táto časť slúži na vymazanie všetkých video záznamov z databázy. 

Nastavte do pozície <Yes> použitím tlačidiel UP / DOWN a vymazanie 

údajov začne po voľbe <Start to Purge – začni vymazávať> a následnej 

voľby<Yes>. 

 

Termín uchovania všetkých údajov udalostí  

Táto časť slúži na vymazanie všetkých video záznamov pri udalosti z 

databázy. Použitím tlačidiel UP / DOWN zvoľte <Yes> a vymazanie údajov 

začne po voľbe <Start to Purge – začni vymazávať> a následnej 

voľby<Yes>. 

 

Purge Event Before – vymazanie záznamu udalostí pre d urč. dátumom  

Táto časť slúži na vymazanie záznamu pri udalosti pred špecifickým 

dátumom. Pre pohyb kurzora použite tlačidlá LEFT / RIGHT a pre potvrdenie 

použite ENTER a pre výber požadovanej hodnoty použite klávesy UP / 

DOWN. 

 

Start to Purge – za čiatok vymazávania  

Po výbere údajov alebo videa, zvoľte <Yes> pre vymazanie <No> pre 

zrušenie. 
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4. Základné operácie  

DVR zariadenie umožňuje ovládanie niektorých základných operácií cez 

predný panel. Nasledujúca časť popisuje základné funkcie zariadenia. 

 

4.1  Zobrazenie LIVE obrazu / Prehrávanie videa  

Základné funkcie režimu live a playback sú popísané v nasledujúcej časti 

návodu.  

4.1.1  Režimy zobrazenia 

DVR umožňuje flexibilné prepínanie medzi live zobrazením a prehrávaním 

záznamu. Nasledujúce kroky popisujú tieto formáty zobrazenia. 

  

Viewing in Full Screen – zobrazenie na celú obrazov ku 

Pre zobrazenie obrazu z kamery na celú obrazovku, zvoľte príslušné tlačidlo 

kanálu CHANNEL. 

 

Viewing in Multi-window – multi zobrazenie obrazu  

Umožňuje výber z viacerých režimov zobrazenia. Opakovanou voľbou 

tlačidla MODE prepínate medzi jednotlivými režimami zobrazenia.  

 

Znázornenie formátov zobrazenia. 

 

 
 

POZNÁMKA:  3x3 režim prehliadania je k dispozícii len v 8-k a 16-k 

modeloch, 4x4 režim prehliadania je k dispozícii len v 16-k 

modeloch. 
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4.1.2  Digitálny zoom 

Umožňuje 2-násobné priblíženie obrazu v režime Live. Pre zobrazenie 2-

násobného priblíženia, následujte nižšie uvedené kroky. 

• Zvoľte ľubovoľný kanál pre zobrazenie obrazu z danej kamery na celú 

obrazovku.  

• Zvoľte ENTER pre 2-násobné zväčšenie obrazu zvolenej kamery. 

• Pre posun a zobrazenie určitej časti zväčšeneého obrazu, použite 

smerové klávesy  

• Pre opustenie režimu Zoom, zvoľte opätovne ENTER alebo zvoľte ESC. 

 

4.1.3  Zobrazenie LIVE kamier 

Zobrazenie live - živého obrazu z kamier v nasledujúcich režimoch 
zobraznia full-screen – celá obrazovka, 2×2, 3x3 a 4×4. Základné funkcie 

režimu live sú popísané v nasledujúcej časti návodu.  

 

Zmrazenie živého obrazu 
Pre pozastavenie obrazu, zvoľte FREEZE počas živého – live zobrazenia. 

Dátum a čas je pri tejto funkcii stále aktívny a nedochádza k jeho 

pozastaveniu.  

Pre pozastavenie živého obrazu, zvoľte FREEZE; pre zrušenie, opätovne 

zvoľte FREEZE 

4.1.4  Prezeranie videozáznamu 

Voľba tlačidla PLAY spustí prehrávanie záznamu. Po opätovnom stláčaní 

klávesy PLAY, zariadenie spustí prehrávanie záznamu od bodu spustenia 

nahrávania. Ak ide o prvé použitie klávesy PLAY, zariadenie spustí 

prehrávanie záznamu od úplného začiatku záznamu. Užívateľ má možnosť 

voľby vyhľadávania záznamu a následného prehratia záznamu. Pre viac 

informácií viď. Searching Recorded Video  – Vyhľadávanie záznamu. 

 

POZNÁMKA:  Blikaniu snímkov počas prehrávania záznamu s 

vysokým počtom pohybov v plnom rozlíšení D1 (720x480) 

zabránite stlačením tlačidla SEQ na “deflicker function”. Funkciu 

vypnete “deflicker off” opätovnou voľbou SEQ a rozlíšenie obrazu 

sa vráti do rozlíšenia D1. 

 

Indikátor rýchlosti pretáčania sa zobrazí v ľavej dolnej časti obrazovky v 

režime prehrávania .  
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Použitie kláves po čas prehrávania  
Nasledujúca časť popisuje použitie funkčných kláves v režime prehrávania.  

 

� LEFT (Reverse Playback) – vľavo (spätné prehrávanie) 

Spätné prehrávanie záznamu. Opakovaným stláčaním zvýšite rýchlosť 

spätného prehrávania na 1×, 2×, 4×, 8×, 16× alebo 32×.  

 

� RIGHT (Forward Playback) – vpravo (prehrávanie vpred) 

Prehrávanie záznamu vpred. Opakovaným stláčaním zvýšite rýchlosť 

prehrávania vpred na 1×, 2×, 4×, 8×, 16× alebo 32×. 

 

� FREEZE – zmrazenie / pozastavenie 

Voľbou FREEZE pozastavíte obraz prehravaného videa. Pre 

prehrávanie videa po krokoch, použite klávesy LEFT / RIGHT pri 

pozastavenom zázname. Opätovným stlačením FREEZE pokračuje 

prehrávanie. 

 

� PLAY - prehrávanie 

Voľba tejto klávesy spustí prehrávanie videa, ukončí aktuálny režim 

alebo zastaví prehrávanie a vráti systém do režimu live – živé 

zobrazenie. 

  

Pozastavenie prehrávania a krokové prehrávanie ň 
 

Pre pozastavenie a opätovné spustenie záznamu, viď. nasledujúce kroky 

• Zvoľte ľubovoľný kanál pre zobrazenie obrazu z danej kamery na celú 

obrazovku.  

• Pre pozastavenie obrazu, zvoľte FREEZE. 

• Pre prehrávanie videa po krokoch, použite klávesy LEFT / RIGHT pri 

pozastavenom zázname.  

• Opätovným stlačením FREEZE pokračuje prehrávanie. 
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4.2  Nastavenie sekvencií 
Táto sekcia popisuje zobrazenie režimu sekvencií s obidvoma monitormi 

main a call (ak je pripojený). Funkcia sekvencií môže zabrániť neželanému 

spätnému návratu a zabezpečí lepšiu flexibilitu počas monitorovania. 

4.2.1 Sekvencie s Main Monitor (hlavný monitor) 

Túto funkciu je možné spustiť v akomkoľvek režime zobrazenia. Zvoľte 

požadované zobrazenie a stlačte SEQ pre autoamtické prepínanie 

sekvencií; tlačidlom ESC zastavte danú funkciu. Na nižšie uvedenom 

obrázku sú zobrazené režimy sekvenčného zobrazenia 4-kamerové a 9-

kamerové. 

4-kamery:   

9-kamier:  
  (len pre 16-kanálové)  

4.2.2 Sekvencie s Call Monitor-om (pomocným monitor om) 

Umožňuje užívateľovi ovládanie call monitora použitím predného panela bez 

akéhokoľvek vstupu do hlavného menu. Na call monitore je možné zobraziť  

2 režimy zobrazenia: Sequence display (delený displej na sekvencie) a 

Single camera display (zobrazenie 1 kamery). Pre nastavenie sekvencií call 

monitora, viď.  OSD Menu Setup Guide (sprievodca nastavením OSD 

menu), sekcia Sequence Setup (nastavenie sekvencií) .  

 

Pre ovládanie call monitora, viď. nasledujúce kroky. 

• Pre vstup do režimu ovládania call monitora, zvoľte tlačidlo CALL na 

prednom paneli. V pravom dolnom rohu sa zobrazí správa “Call Mode”. 
 

Press 1-16 Key To Select Channel 
Press SEQ To Enable Sequence 

Call Mode 

• Pre zobrazenie príslušnej kamery na call monitore, zvoľte tlačidlo 

CHANNEL. 

• Opakovanou voľbou SEQ zobrazíte sekvencie kamier, predtým 

naprogramovaných v menu Call Monitor Schedule.  

• Tlačidlom ESC sa vrátite do ovládania Main monitora pomocou predného 

panelu. 
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4.3  Vyhľadávanie záznamu 
DVR umožňuje spätné prehrávanie záznamu podľa dátumu, času a udalostí. 

Zadajte potrebný dátum a čas požadovaného záznamu, DVR začne 

vyhľadávanie a následne prehrá daný záznam. Alternatívou je vyhľadávanie 

v záznamoch udalostí podľa kanálov.  
 
V režime live alebo playbac, zvoľte SEARCH pre vstup do Search menu, 

viď. obrázok nižšie. 

 
Search 

----------------------------Search By Time---------------------------- 
From: 
End: 
Select: 

2008/01/01  00:00:00  
2008/05/01  00:00:00  
2008/01/01  00:00:00  

Begin Playback  
----------------------------Search By Event---------------------------- 
Select Channel: CH1  CH2  CH3  CH4  

Event List  

 

4.3.1  Vyh ľadávanie pod ľa času 

Pre vyhľadávanie podľa dátumu a času, viď. nasledujúce kroky. 

• Pre vstup do Search menu, zvoľte tlačidlo SEARCH.  

• Kurzorom sa presuňte na “From Time - začiatok” a potvrdením ENTER 

prehrá záznam od definovaného času “From Time”. 

• Kurzorom sa presuňte na “End Time - koniec” a potvrdením ENTER 

prehrá záznam od definovaného času “End Time”. 

• Smerovými tlačidlami presuniete kurzor na nastavenia času. Nastavenie 

hodnôt dátumu a času vykonáte tlačidlami UP / DOWN. 

• Pre potvrdenie nastavení zvoľte ENTER alebo ESC pre ukončenie. 

• Kurzorom sa presuňte na <Begin Playback – začiatok prehrávania> a pre 

začiatok prehrávania vybratého videa stlačte ENTER. 

• Pre návrat do živého obrazu, opätovne zvoľte PLAY alebo stlačte ESC. 

 

POZNÁMKA:  Ak nie je k dispozícií záznam s požadovaným 

dátumom a časom, zariadenie prehrá ďalší záznam. 

 

POZNÁMKA: V prípade povolenia funkcie prechodu na letný 

čas, na obrazovke s ikonou DST sa zobrazia informácie o 

dátume / čase. “S” summer – leto / skratka pre letný čas “W” 

wintertime – zima / skratka pre zimný čas.  
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4.3.2 Vyh ľadávanie pod ľa udalostí 

“Event List – zoznam udalostí” užívateľovi povoľuje vyhľadávanie 

požadovaného videa podľa udalostí. Event List sa zobrazuje ako na nižšie 

uvedenom obrázku. 

 
Event List 

First Page  
Date         Time 

2008/03/17    11:26:50 
2008/03/17    09:53:03 
2008/03/16    16:14:42 
2008/03/15    03:45:31 
2008/03/12    22:27:56 
2008/03/12    10:09:29 
2008/03/11    12:18:20 
2008/03/10    05:16:00 
2008/03/08    17:11:37 
2008/03/08    16:29:10 
2008/03/08    03:22:17 

Ch. 
2 
5 
3 
1 
1 
7 
6 
4 
2 
8 
2 

Type  
Motion  
Alarm  
Alarm  

Motion  
Alarm  

Motion  
Motion  
Alarm  

Motion  
Motion  
Alarm  

 

Zoznam zobrazuje udalosti podľa dátumu, času, spustenej kamery a typu 

poplachu. Posledný záznam je umiestnený najvyššie.  

 

Pre vyhľadávanie záznamov udalostí pomocou Event list – zoznamu 

udalostí, nasledujte nižšie uvedené kroky: 

• Stlačte tlačidlo SEARCH pre vstup do menu vyhľadávanie. 

• Ak chcete hľadať video udalosti, ktoré boli zaznamenané na konkrétnej 

kamere, použite pre pohyb kurzorom tlačidlá doľava / doprava, stlačte 

klávesu Enter a označte alebo odznačte kanál. 

• Presuňte kurzor na <Event List> a stlačte klávesu Enter pre zoznam 

video udalostí z vybraných kanálov. Zobrazí sa zoznam. 

• Pre ukončenie zoznamu udalostí, stlačte ESC. 

 

Nasledujte kroky na prehrávanie videa zo zoznamu udalostí. 

• Pre pohyb v zozname udalostí stlačte a držte tlačidlá UP / DOWN. 

• Spustenie vybratého záznamu vykonáte stlačením tlačidla ENTER.  

• Stlačte PLAY pre návrat do režimu live. 
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4.4  Export videa 
Toto zariadenie umožňuje užívateľovi exportovať požadovaný záznam na 

DVD+RW alebo na externé zariadenie, ako napr. USB kľúč a výstupný video 

súbor bude mať tvar *.drv 

 

Ak má byť požadované video exportované na externé zariadenie, uistite sa, 

že je jednotka pripojená k DVR zariadeniu a port bol vhodne nastavený pre 

export videa. 

  

POZNÁMKA:  Pripojené externé zariadenie k DVR má prednosť pred 

integrovanou mechanikou. To znamená, že exportované video bude 

uložené na externé zariadenie, namiesto vstavanej DVD napaľovačky.   

 

Vzhľadom na veľkosť video súboru, môže export trvať okolo 10 min až 1 

hodinu.  

4.4.1  Predstavenie ezBurn  

S integrovanou technológiou ezBurn, ezBurn funkcia umožňuje užívateľom 

jednoduchší export videa na integrovanú DVD+RW mechaniku alebo na 

USB kľúč.  

 

2 tlačidlá (SEARCH a COPY) a 3 dotyky je všetko čo potrebujete pre 

vykonanie exportu. Celý proces sa vykoná cez predný panel bez nutnosti 

vstupovať do OSD menu. 

 

ezBurn exporting process – exBrun export je znázornený na obrázku: 

 

 

Celý proces je popísaný krok za krokom v nasledujúcej časti. 

 

POZNÁMKA:  Súbor exportovaný ezBurn funkciou bude vo formáte 

*.drv, prehrať takýto súbor je možné len s remote player software.  
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4.4.2  Export normálneho videa 

Pre Export bežného videa na externé zariadenie, postupujte podľa 

nasledujúcich krokov: 

• Stlačte tlačidlo SEARCH a zadaním dátumu a času prehrajte požadované 

video. Ak zobrazenie prebieha v multikanálovom režime, export nebude 

fungovať, ak niektorý z kanálov beží v režime Live. 

• V režime playback, spusťte video prehrávanie a zvoľte COPY ptr 

označenie začiatku exportovaného videa. Prehrávanie pokračuje. 

• Po opätovnom stlačení tlačidla COPY označťte koniec exportovaného 

videa. Zobrazí sa okno “ezBurn” ako na obrázku nižšie. Informácie 

zobrazené v okne sú typu “read only – len na čítanie”. 

 
ezBurn potvrdenie 

Vybrané zariadenie: zabudovaná DVD+RW 
Všetky data na disku budú vymazané. 

Požadovaná veľkosť exportovaného súboru = 11 MB 
Rozsah exportu: 

Od:  2008/06/07  AM10:41:13 
Do:  2008/06/07  AM10:41:21 

ENTER: YES - áno  ESC: NO - nie 
 

• Pre začiatok exportu, zvoľte ENTER, v opačnom prípade, zvoľte ESC  

• Ak nie je k DVR pripojené žiadne zariadenie pre export, zobrazí sa 

následovná správa 

 
 

Žiadne zariadenie pre export. 
Nainštalujte koncové zariadenie / médium k DVR zariadeniu 

 
Enter: Retry – skúsiť znova   ESC: Exit - ukončenie 
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4.4.3  Export videa udalostí 

Pre export video udalostí, nasledujte tieto kroky: 

• Zvoľte SEARCH a prehrajte video s udalosťou. Pre prehrávanie videa s 

udalosťou, viď. sekcia Searching Recorded Video – vyh ľadávanie 

záznamu . 

• Po vstupe do režimu prehrávania, zvoľte COPY. Zobrazí sa následovné 

okno “ezBurn” viď. obrázok. Informácie zobrazené v okne sú typu “read 

only – len na čítanie”. 

 
ezBurn potvrdenie 

Vybrané zariadenie:  zabudované DVD+RW 
Všetky data na disku budú vymazané. 

Požadovaná veľkosť exportovaného súboru = 11 MB 
Informácie exportovanej udalosti:  

Date - dátum  Time - čas Ch - kanál Type - typ 
2008/06/07 AM10:42:35 13 Motion 

Enter: YES - áno  ESC: NO - nie 
 

• Ak nie je k DVR pripojené žiadne zariadenie pre export, zobrazí sa 

následovná správa 

• Pre export celej udalosti na pripojené zariadenie, stlačte ENTER, pre 

ukončenie stlačte ESC. 

 

4.5  Ovládanie Dome 
Predný panel DVR nám umožňuje ovládanie dome kamery. 

 

V režime Live, po stlačení tlačidla CHANNEL sa zobrazí zvolená dome 

kamera na celú obrazovku. Pre vstup do režimu ovládania dome kamery, 

zvoľte tlačidlo DOME a pre zobrazenie nápovedy, stlačte tlačidlo 2. Pre 

ukončenie režimu ovládania dome a návrat do režimu live, stlačte ESC 

alebo DOME.  

 

Pre konfiguráciu nastavení ovládania dome, viď. nasledujúca sekcia. 

 

4.5.1 Pripojenie Dome 

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre inštaláciu dome kamery. 

• Pre definovanie pin-ov RS-485, viď. Setup Guide  – sprievodca nastavení 

• Pripojte R+, R- na dome kamere k D+, D- na porte RS-485 použitím 

káblu RS-485. Viď. ilustrovaný obrázok pripojenia v Setup Guide . 



DVR Návod na použitie            

  
34 

4.5.2 Nastavenie Protokolu Dome 

Dome Protocol poskytuje zoznam protokolov dome kamier potrebných pre 

pripojenie dome kamier s DVR. Z hlavného Main menu, vyberte <Camera 

Setup> a stlačte ENTER. Zobrazí sa následovné menu. 

 
Analog Camera / kamera 

Analog Camera Select 
Dome Protocol 
Dome ID 
Camera Title 
Covert 
Brightness 
Contrast 
Saturation 
Hue 
Audio Association 

CH1   
None   

0   
 

No   
0   
0   
0   
0   

Yes   
 

Ak chcete nakonfigurovať komunikačný protokol dome kamery, najskôr 

vyberte kameru a nastavte príslušný protokol použitím smerových kláves a 

tlačidla ENTER  

POZNÁMKA:  Nastavenia nadobudnú účinnosť po uložení zmien a 

opustení menu.  

 

4.5.3 Nastavenie RS485  

DVR ovláda dome kamery použitím komunikačného protokolu RS-485. 

Nastavenie RS-485 parametrov v DVR sa musí zhodovať s nastaveniami 

parametrov v dome kamere. 

 

Užívateľ múže meniť nastavenia RS-485 v DVR zariadení. Zvoľte <System 

Setup> v Main menu, potom vyberte <RS485 Setup> zo System Setup 

menu a stlačte ENTER. Zobrazí sa nasledujúce menu. 

 
Nastavenie RS485  

Unit ID                                           
Baud Rate                                      
Bits 
Stop 
Parity    

224                                  
9600 

8 
1 

None 
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Číslo ID sa musí zhodovať s ID adresou stanovenou dome kamerou. ID 

zariadenia je v rozsahu od 1 do 255. Dve zariadenia v tom istom bode 

pripojenia nemôžu mať rovnakú ID adresu, inač nastane konflikt. 

 

POZNÁMKA:  Nastavenia nadobudnú účinnosť po uložení zmien a 

opustení menu.  

 

4.5.4 Ovládacie Klávesy Dome  

Funkcie niektorých kláves v režime ovládania dome sa môžu líšiť od funkcií 

v normálnom režime. Pre grafické ilustrácie funkčných kláves sa obráťte na 

Setup Guide  – inštalačnú príručku. 

 

Set / Go Preset – nastavenie / pohyb na prepozíciu  

Slúží pre vstup do Dome Preset menu a následovné nastavenie pozície 

kamery ako prepozície pre zobrazenie pohybu na preddefinovanú 

prepozíciu.  

 

Toggle Hint Screen – skry ť obrazovku  

Táto funkcia slúži k skrytiu informácií parametrov dome kamery počas 

ovládania kamery. Pre spustenie stlačte dané tlačidlo. Pre opätovné 

zobrazenie informácií, stlačte tlačidlo ešte raz. 

  

Iris Open – otvorenie Iris  

Otvorí Iris na danej dome kamere. 

 

Focus Near - zaostrenie  

Zaostrí danú dome kameru. 

 

Zoom In  

Prizumuje obraz dome kamery. Táto funkcia slúži k zväčšeniu / priblíženiu 

monitorovanej oblasti.  

 

ESC - ukon čenie  

Ukončí režim ovládania dome a vráti sa do režimu zobrazenia live a celá 

obrazovka.
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Auto / Enter  

• V prostredí OSD setup menu, táto klávesa slúži k výberu.  

• V režime ovládania dome (dome control mode), sa táto klávesa používa 

pre aktivovanie automatického zaostrenia a funkcie clony.   

 

Iris Close – zatvorenie clony  

Zatvorí clonu na dome kamere. 

 

Focus Far  

Zaostrí dome kameru do diaľky.  

 

Zoom Out   

Odzumuje dome kameru. Táto funkcia zmenší objekty a zväčší zobrazovaciu 

plochu v obraze.  

 

Pan / Tilt – otá čanie v smere X a Y  

Slúži pre otáčanie dome kamery. 

 

4.5.5 Nastavenie Preset bodov 

DVR umožňuje nastavenie prepozícií. Množstvo bodov prepozícií závisí od 

výrobcu dome kamery.   

 

Pre nastavenie bodov prepozícií nasledujte tieto kroky. 

• Pre zobrazenie odpovedajúcej kamery na celú oobrazovku, stlačte 

tlačidlo Channel - kanál. 

• Pre vstup do režimu ovládania dome, zvoľte DOME. Zobrazí sa 

obrazovka s nápovedou.  

• Pre skrytie obrazovky nápovedy, stlačte tlačidlo 2; pre spustenie stlačte 

opäť tlačidlo 2. 

• Pre pohyb dome kamery na príslušnú pozíciu, použite smerové tlačidlá. 

 
Hint Screen – Okno nápovedy - Pomocník 

DOME / ESC: Exit 
MODE / PLAY: Iris Open / Close 
SEQ / FREEZE: Focus Near / Far 
MENU / SEARCH: Zoom In / Out 
ENTER: Auto Focus / Iris 
◄▲▼►: Pan / Tilt 
CH1: Set / Go Preset 
CH2: Hint Screen On / Off 
 

Dome Control 
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• Pre vstup do funkcie Set/Go (nastaviť a ísť na prepozíciu), stlačte 1. 

Zobrazí sa Dome Preset menu. 

 
Dome Preset – prepozície 

First Page – prvá strana 
Index 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Set Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Go Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

 

• Použitím kláves UP / DOWN, vyberte z menu požadované číslo 

prepozície.  

• Nastavte <Set Preset> zvoleného čísla prepozície na <Yes>, a pre 

uloženie pozície, stlačte ENTER. Teraz je prepozícia nastavená a 

pripravená na použitie.  

 

4.5.6 Volanie bodov prepozícií 

Pre zavolanie bodu prepozície, postupujte podľa  týchto krokov 

• Pre zobrazenie odpovedajúcej kamery na celú oobrazovku, stlačte 

tlačidlo Channel - kanál. 

• Pre vstup do režimu ovládania dome, zvoľte DOME. Zobrazí sa 

obrazovka s nápovedou.  

• Pre skrytie obrazovky nápovedy, stlačte tlačidlo 2; pre spustenie stlačte 

opäť tlačidlo 2. 

• Pre vstup do funkcie Set/Go (nastaviť a ísť na prepozíciu), stlačte 1.  

 
Dome Preset 

First Page 
Index 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Set Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Go Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

• Použitím kláves UP / DOWN, vyberte z menu požadované číslo 

prepozície.  

• Nastavte <Go Preset> zvoleného čísla prepozície na <Yes>, a pre 

zavolanie bodu prepozície, stlačte ENTER.   

• Teraz sa natočí dome kamera na prepozíciu automaticky. 
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5.  Softvér dia ľkovej správy 
Remote monitoring software je program postavený na internetovom 

prehliadači vytvorený pre ovládanie zariadení pomocou DVR. Použitím 

softvéru je možné prezerať živý obraz a záznam a konfigurovať DVR 

pomocou LAN, WAN a internetu na osobnom počítači.  

 

V prípade pripojenia na DVR zariadenie použitím IP adresy DVR, dôjde k 

automatickému stiahnutiu potrebného doplnkového softvéru pre váš počítač 

príp. prehliadač.  

 

Due to the setting items are similar to those listed in the DVR’s OSD setup 

menu, please refer to the sections above for setting configuration of the 

remote monitoring software. 

 

Zoznam činností použitím remote monitoring softvéru je následovný: 

• Vzdialené prezeranie záznamu/živého obrazu 

• Vzdialené nastavenie DVR zariadenia 

• Vzdialené ovládanie dome kamier 

• Upozornenie na poplach z DVR 

• Možnosť pripojenia až 3 užívateľov súčasne, vrátane 1 administrátora a 2 

operátorov / užívateľov.  

5.1 Požiadavky softvéru pre dia ľkovú správu 
Zariadenie Požiadavky 

Minimum: 
Intel® Pentium® M CPU 1.40GHz 
RAM 512 MB  PC 
Odporú čané: 
Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.4GHZ 
RAM 2 GB 

Hard Disk Drive Inštalácia softvéru vyžaduje 20 MB 
Operačný systém Windows XP, Windows Vista 
Prehliada č internetu Microsoft Internet Explorer verzia 6.0 alebo vyššia  
Rozlíšenie monitora Minimum 1024 x 768 / 16-bit color 

Sieťová karta 10Base-T (10 Mbps) or 100Base-TX (100 Mbps) 
operation; must match the network configuration 
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5.2 Začíname s inštaláciou 
Pre inštaláciu remote monitoring software, nasledujte túto časť návodu. 

 

5.2.1 Zmena nastavení internetu 

PC pristupujúce k remote monitoring softvéru, by malo mať zapnutú podporu 

ActiveX prvkov. Pre správne nastavenie internetovej bezpečnosti, nasledujte 

tieto kroky. 

 

• Pred spustením a ovládaním remote monitoring softvéru, skontrolujte IP 

adresu DVR zariadenia. Pre kontrolu IP adresy, stlačte MENU na 

zaraidení a zadajte heslo pre vstup do OSD menu nastavenia. Zvoľte 

<System Setup>, <Network Setup>, potom <LAN Setup> pre kontrolu IP. 

• Spustite internetový prehliadač Internet Explorer 

 

POZNÁMKA:  Windows IE poskytuje component ActiveX 

potrebný k používaniu softvéru diaľkovej správy. 

 

• Z hlavného menu prehliadača vyberte ponuku <Tools>, potom <Internet 

Options>, a kliknite na záložku <Security>. 

• Zvoľte <Trusted sites> a vyberte <Sites> pre definovanie 

bezpečnostných opatrení. 
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• Odznačťte “Require server verification (https:) for all sites in this zone – 

vyžaduje overenie serverom, pre všetky stránky tejto zóny”. Napíšte do 

poľa IP adresu zariadenia a kliknite na <Add - pridať>, pre priradenie 

stránky do zóny dôveryhodných.  

•  

• Pre potvrdenie a zatvorenie Dôveryhodných stránok, stlačte <OK>  

• V časti Security Level area – oblasť stupňa zabezpečenia, kliknite na 

<Custom Level – voľba stupňa>. Zobrazí sa obrazovka Security Settings 

– bezpečnostné nastavenia. 

 

• V časti <ActiveX controls and plug-ins>, nastavte všetky položky na 

<Enable> alebo <Prompt>. 

• Pre potvrdenie nastavení stlačte <OK> a zatvorte obrazovku <Security 

Settings>. 

• Pre zatvorenie  Internet Options dialog, stlačte <OK>. 

Inštalácia môže ďalej pokračovať. 
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5.2.2 Inštalácia softvéru dia ľkovej správy  

Pre spustenie inštalácie remote monitoring softvéru na PC, spustite 

prehliadač. IP adresu DVR je možné uložiť do obľúbených položiek pre 

rýchlejší a ľahší prístup v budúcnosti.  

 

• Spustite Internet Explorer 

• Zadajte IP adresu DVR do prehliadača.  

• Okno s ActiveX ovládačom a plug-inom sa pre potvrdenie zobrazí 2x; pre 

akceptovanie pluginu ActiveX, zvoľte <Yes>. Akonáhle dôjde k detekcii 

internetového pripojenia, daný plugin / doplnok sa stiahne a nainštaluje 

automaticky.  

 

POZNÁMKA:  V prípade zápisu IP adresy nepoužívajte “0” pred 

číslom, napr. “192.068.080.006” by malo byť zapísané v tvare 

“192.68.80.6”. V prípade zmeny portu 80 na iný, použite port 

napr. 81 a zapíšte ho následovne “192.68.80.6:81”. 

 

• Kontrola verzie programu začne s overovaním, či bol už daný softvér 

nainštalovaný a taktiež overí zhodu verzie softvéru v danom DVR. Tento 

process môže trvať do 30 sekúnd.  

• Po stiahnutí a nainštalovaní softvéru sa zobrazí prihlasovacie okno.  
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5.2.2.1  Login / Logout – Prihlásenie / Odhlásenie  
Prihlásenie pomocou účtu <Admin> alebo <User>. <Admin> účet môže 

vykonávať nastavenia bez akéhokoľvek obmedzenia, kým <User> účet je 

obmedzený na vzdialený prístup so základným ovládaním.  

 

Jeden administrator “Admin” a až dvaja užívatelia “Users” môžu súčasne 

pristupovať k DVR zariadeniu. Ak “Admin” konto momentálne pristupuje k 

OSD setup menu na strane DVR, potom “Admin” konto vzdialeného prístupu 

nemôže vykonávať žiadne zmeny v tom istom čase. Vyššiu prioritu má účet 

administrátora DVR zariadenia.   

 

 

Nasledujúce kroky poukazujú na postupy pre zobrazenie videa zo 

vzdialeného zariadenia.  

• Zadaním IP adresy DVR zariadenia do prehliadača, spustite vzdialený 

monitorovací softvér. Prípadne kliknite na položku Obľúbené daného 

zariadenia (len v prípade, ak bola nastavená IP adresa zariadenia). 

• Zadajte užívateľské meno a heslo. Prihlasovacie meno a heslo je možné 

uložiť pre ľahšie budúce prihlásenie. Predvolené použivateľské mená a 

heslá sú uvedené nižšie.  
 Prihlásenie 

Východzie uživ.meno  Admin User 
Východzie heslo 1234 4321 

 

• Pre prihlásenie do DVR stlačte <OK>. Tento process môže trvať pár 

sekúnd.  

• Ak je pripojenie úspešné, hlavné okno bude zobrazovať živé video z 

pripojenej kamery. 

 

Ak je prehliadač IE zatvorený, vzdialený systém sa odhlási a odpojí od DVR 

súčasne.  
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5.2.2.2  Aktualizácia softvéru 
Ak je k dispozíícii nová verzia softvéru pre vzdialenú správu DVR, počas 

prístupu k zariadeniu vás vyzve na aktualizáciu. Postupujte podľa pokynov 

na aktualizáciu softvéru.  

 
 

• Zobrazí sa správa ako na obrázku vyššie. Pre súhlas s aktualizáciou 

softvéru stlačte <YES>. 

• Spustite prehliadač IE znovu a zadajte IP adresu DVR do poľa adresy 

prehliadača IE; alebo ak je adresa zariadenia nastavená ako obľúbená 

stránka, kliknite na položku Obľúbené pre dané zariadenie.  

• Po úplnom stiahnutí a nainštalovaní softvéru sa zobrazí prihlasovacie 

okno.   

5.3  Základné operácie vzdialeného monitorovania 
Po úspešnom pripojení k DVR sa zobrazí okno monitorovacieho softvéru 

diaľkovej správy. Pre grafické ilustrácie daných funkcií sa obráťte na 

ilustračnú príručku - Setup Guide.  

 

Funkcie monitorovacieho softvéru pre vzdialený prístup budú popísané v 

nasledujúcej časti. 

 

5.3.1 Zobrazenie LIVE videa 

Živý obraz z kamier pripojených k DVR spustíte kliknutím na tlačidlo <Live> 

panelu nástrojov v hlavnom okne. Zvoľte z týchto režimov zobrazenia – celá 

obrazovka, okná 2x2, okná 3x3 a okná 4x4 – potom sa zobrazí živý obraz z 

DVR v hlavnom okne. Po pripojení dome kamery a zobrazenia v 1 – 

kanálovom režime na celú obrazovku je možné pristupovať k ovládaniu  

funkcií dome kamery. Na výber požadovaného režimu zobrazenia a 

prevádzkovanie dome kamery, nasledujte ďalšiu sekciu.  
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5.3.1.1  Výber režimu zobrazenia 
Vyberte počet okien, ktoré majú byť zobrazené v hlavnom okne. Kliknite na 

jedno z tlačidiel  v sekcii MODE. Dostupné voľby sú 4, 9 a 16 zobrazení 

kamier. Pre zobrazenie niektorých okien na celú obrazovke, 2x kliknite na 

dané okno alebo kliknutím na príslušné tlačidlo CAMERA - kamery. 

 

5.3.1.2  Ovládanie kamier s Dome Control (ovládaním ) 
Remote monitoring software umožňuje užívateľovi vzdialenou správou 

ovládať a konfigurovať dome kameru.  

 

Kliknutím na tlačidlo CAMERA s ikonkou kupoly zobrazíte požadovanú 

kameru na celú obrazovku. Dome Control Panel sa zobrazí v hlavnom okne. 

Údaje ovládacieho panelu sú popísané následovne.  

 

Set Preset (•) – nastavenie prepozície  

Set Preset sa používa na nastavenie prepozícií. Softvér diaľkovej správy 

povoľuje nastaviť až do 255 prepozícií s týmito výrobcami dome kamier 

DynaColor, American Dynamics, Fastrax, JVC, Panasonic (C & N), a Pelco 

(Pelco P & Pelco D).  

 

Pre pohyb dome kamery na vhodnú pozíciu použite smerové tlačidlá, kliknite 

na tlačidlo a vyberte číslo, ktoré mu priradíte z ponuky roletového menu.  

Prednastavená pozícia je pomenovaná ako vybrané číslo. 

 

Go Preset (• ����) – choď na prepozíciu  

Go Preset sa používa na zavolanie bodu prepozície kamery, ktorá bola 

nastavená funkciou set preset point. Pre zobrazenie prepozície, kliknite a 

vyberte číslo.  

 

Auto Focus (A.F.) – automatické zaostrenie  

Po kliknutí na danú funckiu dôjde k automatickému zaostreniu kamery pre 

dosiahnutie lepšieho obrazu.  

 

Dome ID (ID) – identifikátor dome  

Kliknutím na danú funkciu zmeníte ID a protokol kamery. Prístup k tejto 

funkcii má len príslušný užívateľ.  
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Focus +/−   

Použite pri zaostrení objektívu kamery na objekt pre lepší a krajší obraz. 

Kliknite na <Focus +> pre zaostrenie v blízkosti <Focus −> pre zaostrenie v 

diaľke. 

Iris +/− - clona  

Táto časť slúži na otvorenie a zatvorenie clony pre zvýšenie alebo zníženie 

toku svetla do kamery. Kliknite na <Iris +> pre otvorenie alebo <Iris −> pre 

zatvorenie clony 

Zoom +/−  

Užívatelia môžu priblížit alebo vzdialiť objekt zoom-in a zoom-out pomocou 

nastavovacieho tlačidla. Zoom-in pre zväčšenie určitej oblasti a zoom-out 

pre zobrazenie väčšieho priestoru. 

Direction Button – smerové tla čidlá  

Toto tlačidlo slúži pre pohyb kamery v smere pan alebo tilt – X a Y. Kliknite 

na šípku v smere, v ktorom sa potrebujeme presunúť na sledovaný objekt.   

 

5.3.2 Instant Recording – okamžité nahrávanie 

Funkcia Instant Recording umožní rýchly záznam videa do PC  

 

POZNÁMKA:  Audio funkcia je predvolene vypnutá. 

5.3.2.1 Okamžité nahrávanie videa 
Pre spustenie okamžitého nahrávania postupujte podľa nasledujúcich 
krokov:  
 
• Kliknite na tlačidlo <Instant Recording – okamžité nahrávanie>. 

• Vyberte adresár pre nahrávanie. 

• Pre zastavenie záznamu kliknite na tlačidlo ešte raz. 

 

POZNÁMKA:  Záznam bude uložený v tvare *.drv. 

 

 

5.3.2.2  Prehrávanie videa okamžitého záznamu 
Na prehrávanie záznamu nahratého v režime “Instant Recording”, nasledujte 

tieto kroky: 

 

• Kliknite <Play> na lište hlavného okna a kliknite na záložku <Local 

Playback> . 

• Kliknite na <Open> pre výber súboru záznamu. 

• Kliknite na <OK> pre začiatok prehrávania záznamu. 
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5.3.3  Prehrávanie videa 

Monitorovací softvér diaľkovej správy umožňuje používateľom prehliadať 

zaznamenané video z DVR alebo z pevného disku na PC. 

 

Pre prístup k obrazovke prehrávania, kliknite na tlačidlo <Play> na hlavnej 

lište okna. Existujú tri záložky v obrazovke prehrávania: <Remote Playback> 

a <Local Playback>. <Remote Playback> umožňuje používateľom prehrávať 

z DVR. <Local Playback> umožňuje používateľom prehrávať zaznamenané 

video súbory uložené na pevnom disku počítača. 

 

DVR pokračuje v nahrávaní aj počas prehrávania zaznamu na počítači, či už 

lokálne alebo vzdialené prehrávanie. 

 

5.3.3.1  Vzdialené prehrávanie videa 
Ak chcete zobraziť video cez vzdialený prístup, kliknite na <Play> v hlavnej 

lište okna, a potom vyberte záložku <Remote Playback>. Zobrazí sa 

obrazokva <Remote Playback>. 

 

<From> a <To> v ponuke <Available Record Video> zobrazuje dátum a čas 

od kedy je možné prehrávanie záznamu.  

 

Na prehrávanie segmentov videa cez vzdialený prístup, nasledujte tieto 

kroky:  
 
• Na prehrávanie záznamu, zvoľte <Playback> v ponuke <Select>  

• V poli <Start>, užívatelia môžu zmeniť dátum a čas buď zadaním 

požadovaného čísla priamo alebo pomocou tlačidla šípky. 

To type directly – priame zadanie:   

Kliknite na deň, mesiac a rok v poli dátum a napíšte priamo 

požadované čísla. Dodržiavajte vyššie uvedené kroky pre 

nastavenie hodiny, minúty a sekundy v poli time - čas. 

To use the arrow buttons – použitím tla čidiel so šípkami:  

Kliknite na tlačidlo šípky vedľa oblasti dátumu pre zobrazenie 

kalendára, kliknite na ľavú a pravú šípku v hornej časti kalendára na 

zmenu termínu. Použite šípky hore a dole vedľa ponuky čas, pre 

zmenu na požadovaný čas.  

 

• Ďalší spôsob ako vybrať dátum a čas je pohybom modrej posuvnej  lišty. 

• Pre začiatok prehrávania, kliknite na <OK>, pre ukončenie <Close>. 
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• Druhá možnosť <Download (.DRV)> v poli <Select> umožňuje 

užívateľovi stiahnúť segment videa zvoleného dátumu a času priamo do 

PC. Výber trvania času je rovnaký ako v sekcii popísanej vyššie. 

Staihnuté súbory budú mať tvar  *.drv. 

 

5.3.3.2  Prehrávanie lokálnych súborov *.drv  
Záložka <Local Playback> umožňuje užívateľovi prehrávanie *.drv video 

súborov uložených na disku poťítača.   

 

Na prehrávanie stiahnutých súborov softvérom diaľkovej správy, nasledujte 

tieto kroky. 

• Kliknutím na <Open> sa zobrazí okno výberu. 

• Na prehrávanie vyberte *.drv video súbor a kliknite na <OK>. 

• Na prehrávanie kliknite tlačidlo <OK> v okne <Local Playback>, pre 

ukončenie kliknite na <Cancel>. 

• Na zobrazenie prehrávaného videa použite Playback controls. 

• Pre ukončenie prehrávania a návrat do živého zobrazenia, kliknite na 

<Live>. 

 

5.3.3.3  Ovládanie prehrávania 
V prípade, že došlo k prehrávaniu lokálneho alebo vzdialeného videa, 

softvér diaľkovej správy je v režime prehrávania. Ovládanie prehrávania a 

indikátory sú popísané následovne. 

 
Icon 
- 
ikona  

Name - názov Description - popis 

�� 
Rýchlo spätne / 

Spätne po 
krokoch 

1. Kliknite pre prehrávanie záznamu v opačnom 
smere. Opakovaným klikaním zvyšujete rýchlosť 
prehrávania: 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, alebo 32×. 

2. V prípade pozastavenia prehrávania, 
opakovaným klikaním posúvate obraz späť po 
krokoch.  

⊳⊳⊳⊳  / 
⌷⌷⌷⌷ ⌷⌷⌷⌷   Play / Pause 

1. Počas prehrávania, kliknutím pozastavíte 
prehrávanie.  

2. Opätovným kliknutím spustíte pozastavené 
prehrávanie.  

⊳⊳⊳⊳ ⊳⊳⊳⊳  

Rýchle 
pretá čanie / 

pretá čanie po 
krokoch 

1. Kliknite pre prehrávanie záznamu vpred. 
Opakovaným klikaním zvyšujete rýchlosť 
prehrávania: 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, alebo 32×. 

2. V prípade pozastavenia prehrávania, 
opakovaným klikaním posúvate obraz vpred po 
krokoch. 
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5.3.4  Vyh ľadávanie z listu udalostí 

Kliknutím na tlačidlo Hľadať sa zobrazí zoznam udalostí. Zoznam obsahuje 

informácie o udalosti, ktorú zariadenie zaznamenalo a uložilo. Až 1024 

udalostí môže byť uvedených v zozname udalostí. 

 

Zoznam udalostí zobrazuje jednotlivé udalosti podľa ich čísel, dátumu a 

času udalosti, typu udalosti (vrátane Alarm In – vstupného polachu, Motion 

Detection – detekcie pohybu, Video Loss – straty video signálu a Over 

Speed) a kanálú kamery, kde sa udalosť uskutočnila. 

 

Ak chcete zobraziť video udalosti, postupujte následovne: 

• Kliknite na tlačidlo SEARCH umiestnené v hlavnej lište okna. Objaví sa 

okno udalostí.  

• Prejdite zoznamom udalostí a vyznačte zaujímavé udalostí.  

• Dvojklikom na požadovanú udalosť prehráte video s udalosťou. 

5.3.5  Obrazová snímka 

Snapshot je jednoduchým nástrojom na zachytenie obrazu. Keď používateľ 

klikne na tlačidlo SnapShot, zachytí snímku z okna, ktoré je momentálne 

zobrazené na displeji. Každé kliknutie zachytí jeden snímok a uloží ako jpeg 

súbor na plochu. Snímka bude pomenovaná ako “Snapshot-*”.  
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5.3.6  Sprievodca problémov softvéru dia ľkovej správy 

Čo sa stane, keď server vyžaduje aktualizáciu softvéru vždy po zapnutí DVR 

zariadenia? Ak sa daná obrazovka opakovane zobrazuje, postupujte podľa 

krokov na odstránenie dočasných internetových súborov.  

 
• Vyberte <Tools> z hlavného menu internetového prehliadača, potom 

<Internet Options> a kliknite na záložku <General>. 

 

• Kliknite na tlačidlo <Delete Files> v poli <Temporary Internet Files>; 

zobrazí sa následovné okno <Delete Files>. 

 
 

• Skontrolujte pole <Delete all offline content – vymazať všetok offline 

obsah> a kliknite na <OK>. 

• Teraz zadajte IP adresu DVR pre opätovné pripojenie. 
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Dodatok A: Technická špecifikácia 
Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
Specifications 4ch Model 8ch Model 16ch Model 
Video 
Operation System Embedded ( Linux ) 

Input 
BNC×4, 1.0Vp-p, 75 

ohm 
BNC×8, 1.0Vp-p, 75 

ohm 
BNC×16, 1.0Vp-p, 75 

ohm 
UTP (Optional) 4ch UTP 8ch UTP 16ch UTP 
Input IP devices Up to 2ch Up to 4ch 

Main Monitor BNC × 1, 1.0Vp-p, 75 ohm 
Outputs 

Call Monitor BNC × 1, 1.0Vp-p, 75 ohm 
VGA Output (Optional) 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 pixels@60 Hz (Optional) 
Picture Refresh Rate NTSC: 30 PPS/Per channel, PAL: 25 PPS/Per channel 
Audio  
Input Terminal Block, ×4 Line-in Terminal Block, ×8 Line-in Terminal Block, ×16 Line-in 
UTP Supported 

Main out RCA × 1, 1 Channel Line-Out 
Output 

Call Audio RCA × 1, 1 Channel Line-Out 
Compression Method Proprietary 
Data Rate 8 KB/s per channel 
Recording  
Compression Method H.264 / MJPEG 
Recording Mode Schedule, Alarm, Motion Detection 
Pre-Alarm Yes 

NTSC 720 × 480 
        720 × 240 
        360 × 240 

Max 30 fps 
Max 60 fps 

Max 120 fps 

Max 60 fps 
Max 120 fps 
Max 240 fps 

Recording 
Resolution  
& Rate PAL  720 × 576 

       720 × 288 
       360 × 288 

Max 25 fps 
Max 50 fps 

Max 100 fps 

Max 50 fps 
Max 100 fps 
Max 200 fps 

Recording Mode 8 Levels Presets, Adjustable 
Image Size 1KB to 20KB/Picture 
Storage Mode Linear / Circular 
Data Life Time Yes (Programmable)  
Storage  
Build-in Storage Interface ×3, SATA 
Cartridge / DVD+RW Optional 
Export Storage ×3 USB 2.0 Ports, Support ThumbDrive® or DVD+RW 
Alarm  
Alarm Input ×4, Terminal Block ×8, Terminal Block ×16, Terminal Block 
Alarm Relay Output x1, Terminal Block 
Alarm Detection N.C./N.O., Programmable 
Motion Detection 16 × 12 Grid Array, Sensitivity, Trigger Level Adjustable 
Video Loss Detection Programmable 
Communication  
Network Connectivity Ethernet RJ-45 Connector, 10/100 Mbps 
Compatible IP Camera SONY, AXIS, ACTi, Vivotek, Dynacolor 
Remote Control Software Central Management System (CMS), Remote Software 

Remote Operation 
Monitor, Playback, Recording, System Setup, Dome Camera Control, 

Archive 
RS-485 Terminal Block 
Dome Control Protocol DynaColor, Pelco P, Pelco D, AD422, Fastrax 2, Panasonic 
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General 
Unit Dimension (W×H×D) 362 × 90 × 350 mm (14.2 × 3.5 × 13.7 inches) 
Unit Weight 5.5 Kg (12.1 lbs) 
Package Dimension (W×H×D) 410 × 210 × 500 mm (16.1 × 8.2 × 19.6 inches) 
Package Weight 7 Kg (15.4 lbs) 
Operation Temperature -5°C ~ 40°C (23 °F ~ 104 °F))  
Relative Humidity 10% ~ 90% Non-condensing 
Power Consumption & Input AC 100〜240V, 50-60 Hz, 60W Adaptor 
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Dodatok B: Pripojenie UTP kamery 
UTP, skratka pre netienený krútený pár, je populárny druh káblov, ktoré sú jedným z 

najčastejších médií v telekomunikačnom priemysle. Inštalácia UTP modulu umožňuje 

DVR napájať akékoľvek štyri UTP kamery pomocou UTP káblov (CAT5). To vedie k 

ekonomickej a rýchlej inštalácií monitorovacieho systému. Niektoré výhody sú popísané v 

dole uvedených bodoch: 

 

� Zníženie nákladov na kabeláž  – Cena kabeláže sa zníži o viac ako 60% 

� Šetrenie času a miesta – Jednoduchá inštalácia a zaberá menej miesta ako 

koaxiálny kábel. 

� Zníženie nákladov na napájaci zdroj  – Nie je nutnosť zakúpiť napájací adapter ku 

každej kamere, pretože napájanie je priamo z DVR zaraidenia.  

 

Všestranné H.264 DVR poskytuje pripojenie UTP kamier. Pre dokončenie inštalácie UTP 

kamery, nasledujte nižšie uvedené kroky.    

 

Krok 1 :  

Pripojte DVR s kamerou cez UTP kábel (CAT5).  

 

POZNÁMKA: Pred pripojením UTP kamery, vypnite DVR zariadenie 

 
 
Krok 2 :  

Na zadnej strane DVR, prepnite zdroj videa na ON (UTP). Napr., ak bude UTP kamera 

nainštalovaná na kanál 1, prepnite zdroj videa na 1 do polohy ON. Správnosť nastavenia 

je zobrazená na tomto obrázku.   

 

Výber video vstupu  
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Tento postup dodržujte aj v prípade inštalácie viacerých UTP kamier na kanál CH2, CH3 

alebo CH4.  

 

POZNÁMKA: Nepripájajte BNC a UTP kameru k tomu istému kanálu súčasne, 

inač môže dôjsť k degradácii obrazu viď. obrázok nižšie. Napríklad, ak už je UTP 

kamera nainštalovaná na kanál 1, neinštalujte ďalšiu kameru na BNC port kanálu 

1.  

 

Zlý video výstup 

 

Krok 3 :  

Zapojte napájací adaptér do DVR a DVR začne bootovat / štartovať. Inštalácia je 

dokončená. 

 

POZNÁMKA : UTP plošák poskytuje výkon až do 5.5W. Ak je spotreba kamery 

väčšia ako 5.5W, plošák UTP  začne pípať.  

 

POZNÁMKA : Dľžka UTP kábla by nemala presiahnúť 300 m, pretože by mohlo 

dôjsť k strate alebo oslabeniu signálu. Nasledujúca tabuľka ukazuje výkonnosť v 

rôznych vzdialenostiach. 

 

 

 

 

Vzdialenosť 
Metre / Stopy 

UTP-Konvertor 
Výstup. výkon (W) 

Kvalita videa 

0 5.526 Výborná 

100 / 328 5.256 Výborná 

200 / 656 5.04 Dobrá 

300 / 984 4.77 Dobrá 
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Dodatok C: Pripojenie Analógovej kamery cez 

UTP prevodník 

 
POZNÁMKA : UTP konvertor môže poskytnúť napájanie až do 5.5W. Ak je 

spotreba kamery vyššia ako 5.5W, nepripájajte ju k UTP konvertoru.  

Predstavenie:  
UTP prevodník je vyrobený špeciálne pre užívateľov, ktorí 

chcú vybudovať spojenie medzi UTP DVR a tradičnou 

analógovou kamerou, ktorá umožňuje prenos napájania a 

video signálu cez jeden CAT5 kábel. 

 

Tento prevodník má 2 UTP káble na jednom konci: jeden 

kábel pre pripojenie k BNC video konektoru kamery; druhý 

pre spojenie s napájacím konektorom kamery. 

  

RJ-45 konektor je umiestnený na druhej strane prevodníka. 

Prepojte UTP konvertor s UTP DVR použitím CAT5 kábla. 

  

Inštalácia:  
Ak chcete vybudovať UTP pripojenie pomocou UTP 

prevodníka, napájací a BNC konektor pripojte k DVR 

použitím sieťového kábla CAT5. 
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Dodatok D: Odporú čané disky HDD 
Pre zoznam odporúčaných HDD použitých v DVR, viď. nasledujúca tabuľka. 

 

Značka Meno modelu Číslo modelu Kapacita 
Barracuda ES.2 ST3500320NS 500G 
Barracuda 7200.11 ST3500320AS 500G 
Barracuda 7200.11 ST3750330AS 750G 

Seagate  

Barracuda 7200.11 ST31000340AS 1000G 
DeskStar HDP725032GLA360 320G HITACHI 
DeskStar HDP725050GLA360 500G 

Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS 500G 
WD AV WD1600AVJS 160G 
WD AV WD2500AVJS 250G 
WD AV WD3200AVJS 320G 
WD AV WD5000AVJS 500G 

Western Digital  

WD AV WD7500AVVS 750G 
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Dodatok E: Inštalácia IP kamery 
Nasledujúci je príklad inštalácie NH rady IP kamery  

 

Step 1. Pre prístup k stránke spravovania danej rady NH IP kamery, zadajte IP adresu 

kamery (napr.: 192.168.1.242). Prihláste sa administrátorským menom a heslom 

(nepr.: Admin & 1234). 

 

 

Step 2. Vstúpte do System menu a kliknite na záložku “Network” pre nájdenie 

management portu a RTSP portu. Management port je 80 a RTSP port je 554. 
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Step 3. Ďalej kliknite na záložku “View parameters” pre zobrazenie aktuálnych nastavení 

obrazu kamery: Brightness / jas=25, Sharpness / ostrosť=128, a Contrast / 

kontrast=128. 

 

 

Step 4. Pre nájdenie nastavení rozlíšenia kamery, vstúpte do Streaming menu: 

MJPEG=1280x960, MPEG-4=VGA, a maximálne snímkovanie 15fps .  
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Step 5. Pre výber počtu pripojenia IP kamier, vstúpte do OSD setup menu: <System 

Setup > � <IP Camera Support >. Pre uloženie nastavení prebehne reštart DVR. 

 

Step 6. Pre nastavenie IP kamery, vstúpte do menu DVR <Camera Setup >. Vyberte 

vyhradený kanál pre IP kameru. Menu by malo vyzerať následovne.:  

 
IP Camera 

1. IP Camera Select 
2. IP Camera Title 
3. Hostname/IP 
4. Model 
5. Connection Setup 
6. Device Setup 
7. Activated 
8. Status 

CH16 
CH16 

192.168.1.242 
nDH06x 

 
 

No 
 

 

Step 7. Zadajte Hostname/IP ako 192.168.1.242 a vyberte model nDH06x . 

 

Step 8. Pre zadanie parametrov nastavenia spojenia, vstúpte do menu<Connection 

Setup >: Account / účet=Admin , Password / heslo=1234, Management Port=80, 

Streaming Port=554, Streaming Format=MPEG4 alebo MJPEG , a Streaming 

Protokol=RTP+RTSP.  

 
Connection Setup – nastavenie spojenia 

1. Account 
2. Password 
3. Management Port 
4. Streaming Port  
5. Streaming Format 
6. Streaming Protocol 

Admin 
**** 
80 

554 
MPEG4 

RTP+RTSP  
 

Step 9. Pre nastavenie parametrov zariadenia, vstúpte do menu <Device Setup >: Image 

Resolution / rozlíšenie obrazu=quadvga , Sharpness / ostrosť=128, Brightness / 

jas=25, a Compression / kompresia=128. 

  
Device Setup – nastavenie zariadenia 

1. Product ID 
2. Image Resolution 
3. Sharpness 
4. Brightness 
5. Contrast 
6. Apply 

nDH06x 
vga   
128 
25 

128 
No 

 



DVR Návod na použitie            

  
60 

Step 10. Pre uloženie parametrov nastavení zariadenia, nastavte hodnotu <Apply > 

na <Yes>. 

 

Step 11. Nastavením <IP Camera> � <Activated > na <Yes> sa po pár sekundách 

zobrazí na obrazovke video z IP kamery. 

 

Step 12. Nasledujúci stav IP kamery sa zobrazí pri vstupe do menu <IP Camera> � 

<Status >. Informácie sú typu “read only – len na čítanie” 

 
Status - stav 

1. Model 
2. Resolution - rozlíšenie 
3. PPS - snímkovanie 
4. Bandwidth – dátový tok 
5. Pkg. lost rate – hodnota straty 
paketov 

nDH06x 
640x480 

15.00 
62.53 KB/Sec 

0.00% 

 

Odstra ňovanie problémov :  

If the video does not show on the screen, perform the following checks: 

1. Skontrolujte, či je IP zariadenie podporované DVR zariadením. Uistite sa, že <Model>, 

<Streaming Port>, <Streaming Protocol>, a <Streaming Format> sú správne 

nastavené. 

2. Skontrolujte položku menu <Hostname/IP>. Pokúste sa pripojiť k IP kamere priamo 

cez internetový prehliadač a zistite, či sa video zobrazuje správne.  

3. Uistite sa, že nastavenie týchto položiek <Account>, <Password>, a <Management 

Port> v <Connection Setup> je správne. Ak vybraný <Model> je podporovaný DVR 

zariadením, skontrolujte položky v <Device Setup> menu a zistite, či je nastavenie 

správne. Pokúste sa pripojiť k IP kamere priamo cez internetový prehliadač a zistite, či 

sa video zobrazuje správne.  

4. Ak sa všetko zdá byť správne, problem môže byť vo výkone a dátovom toku.  

� Znížte rozlíšenie, kvalitu alebo snímkovanie FPS IP kamery. 

� Znížte nastavenie GOV/GOP. 

 

Obmedzenie:  

Nasledujúca funkcia nie je podporovaná pre IP kamery.  

1. Audio 

2. Alarm I/O 

3. Motion Detection – detekcia pohybu 
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Dodatok F: Dia ľkové ovládanie 
Popis ovládacích funkčných kláves – funkčné klávesy ovládania (na ľavej strane) a dome 

camera control keys – ovládacie klávesy dome kamery (na pravej strane) diaľkového 

ovládania je následovné: 
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Klávesy na diaľkovom ovládači fungujú ako tlačidlá na prednom paneli DVR. Jediný 

rozdiel medzi diaľkovým ovládačom a tlačidlami na prednom paneli je klávesa "DVR SEL". 

DVR Výberové tlačidlo slúži na prepínanie medzi ovládaním jednotlivých DVR. 

 

Diaľkové ovládanie je možné použiť na ovládanie až 16 DVR. Pre nastavenie diaľkového 

ovládania, je najpr potrebné nastaviť unikátne ID DVR zariadenia pre každé DVR.  

 

Pomocou predného panelu DVR a sledovania tohto reťazca <Main Menu> � <System 

Setup> � <RS485 Setup> � <Unit ID>, môžete zmenit ID DVR zariadenia. Zmeňte ID 

DVR zariadenia na číslo od 224 do 239 a ukončite menu. 

 

Tabuľka ID je uvedená na obrázku 

DVR Unit ID 224 225 226 227 228 229 230 231 
Remote Control # 1 2 3 4 5 6 7 8 
         
DVR Unit ID 232 233 234 235 236 237 238 239 
Remote Control # 9 10 11 12 13 14 15 16  

 

Po zmene nastavení ID DVR zariadenia, nastavte “DVR SEL” na diaľkovom ovládaní. 

Stlačte “DVR SEL”, a pre výber DVR, stlačte príslušné číslo na diaľkovom ovládaní. Napr. 

ID DVR zariadenia je nastavené na 225, zvoľte “DVR SEL” a stlačte okamžite číslo “2”. 

Teraz je diaľkové ovládanie schopné ovládať len stanovené DVR. Stlačte “DVR SEL” a 

stlačte Remote control # pre prepnutie medzi DVR-kami. 

 

Pre ukončenie režimu single DVR control – ovládanie jediného DVR, stlačte “DVR SEL”, a 

stlačte ESC.  
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Dodatok G: Nastavenie DVR za routerom 
Tento dodatok popisuje, ako nastaviť router, ak je DVR pripojené k internetu cez router. 

 

Ak chcete správne prevádzkovať webový server, napr.DVR, užívateľ musí nastaviť IP aj 

port DVR zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre prenos dát a príkazov. Nastavenie port-u je 

možné v OSD setup menu DVR zariadenia a iba jeden port je potrebný pre vzdialenú 

správu. Štandardne a od výroby, DVR pracuje na porte 80, ktorý je tiež známy ako http 

port. Uistite sa, že port 80 nie je blokovaný ISP-čkom.  

 

 

V prípade, že je v ceste smerovač alebo DSL mode, skutočná IP adresa je priradená 

smerovaču namiesto DVR. DVR sa nachádza za stenou / wall (router) a pracuje na 

virtuálnej IP adrese. Vo väčšine prípadov, virtuálna IP adresa začína 192.168.x.x. Router 

má 2 IP adresy: jedna je skutočná IP (WAN IP); druhá je virtuálna IP (LAN IP). Virtuálna IP 

bude 192.168.x.1. Ak vzdialení užívatelia chcú ovládať DVR, musia poslať príkaz na 

skutočnú IP, tj router / smerovač. Potom musí smerovač dopredu namapovať príkazy do 

DVR. Preto je nutné nastaviť smerovač pre mapovanie portov (presmerovanie) predtým 

ako je možné diaľkovo zobraziť snímky z DVR na počítači. 

 

 

Pre viac informácií ohľadom mapovania portov, skontrolujte internetovú stránku výrobcu 

smerovača.  
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Nasledujúce informácie slúžia ako príklad, ako by mohlo nastavenie smerovača vyzerať. 

 
Router  

(D-Link DI-724P+) 
WAN IP: 218.160.54.13 
LAN IP: 192.168.0.1 

PC 
IP: 192.168.0.100 

DVR 1 
IP: 192.168.0.167 
Trigger port: 80 

DVR 2 
IP: 192.168.0.200 
Trigger port: 81 

 

• Pre zmenu nastavení smerovača je potrebný počítač s internetovým prehliadačom. 

• Pripojte sa na D-Link DI-724P+ z PC cez IE. Po zadaní správneho mena a sa zobrazí 

obrazovka nastavenia smerovača. 

 

•  
 

• Kliknite na záložku <Advanced> a nasledujte kroky nastavenia presmerovania web 

portov na DVR 1. 
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A. Zvoľte <Enabled> pre nastavenie služby. 

B. Zadajte meno nastavenia v poli Meno: DVR 1. 

C. Zadajte Private IP: 167 

D. Použite typ protokolu <TCP>. 

E. Zadajte Private Port: 80. 

F. Zadajte Public Port: 80. 

G. Pre nastavenie plánovania, kliknite na <Always>. 

H. Kliknite na <Apply>. 

 

• Kliknite na <Continue>.  

 

 

• Nasledujte kroky nastavenia presmerovania web portu na DVR 2. 
A. Zvoľte <Enabled> pre nastavenie služby. 

B. Zadajte meno nastavenia v poli Meno: DVR 2. 

C. Zadajte Private IP: 200 

D. Použite typ protokolu <TCP>. 

E. Zadajte Private Port: 81. 

F. Zadajte Public Port: 81. 

G. Pre nastavenie plánovania, kliknite na <Always>. 

H. Kliknite na <Apply>. 

 

• Teraz je možné pripojenie na DVR 1 cez http://218.160.54.13:80 a na DVR 2 cez 

http://218.160.54.13:81. 

 

• Ak sa za smerovačom nachádza viac ako jedno DVR, opakujte postup nastavenia 

mapovania portov.  

 

 

 


