
1. Popis produktu 
Digitální audio/video rekordér H.264 je určen pro použití s bezpečnostními systémy 
vozidel všech typů a značek nebo do malých prostor. H.264 je kombinací rekordéru 
s pevným diskem, video multiplexoru a webového serveru. K dosažení co nejvyšší 
vnitřní konektivity a spolupráce je tato série digitálních audio/video rekordérů založena 
na kvalitní hlavní i záložní bezpečnostní infrastruktuře. S vyspělou systémovou 
architekturou, výkonným kompresním/dekompresním nástrojem a inteligentním 
nahrávacím algoritmem, mohou být jednoduše zpracovány šestinásobné operace bez 
nutnosti obětování vzrůstajících nároků na funkci, výkon a spolehlivost. 

1.1 Vybavení a možnosti 
o Připojení až 4 kamer (barevné/černobílé) 
o Měnit kvalitu komprese/dekomprese 
o ADPCM audio komprese/dekomprese 
o Šestinásobné operace – paralelní nahrávání, živě, přehrávání, zálohování, 

ovládání a vzdálený přístup
o Režimy nahrávání - Full-D1: 30(NTSC) / 25(PAL) IPS (snímek za s.) 
                 Half-D1: 60(NTSC) / 50(PAL) IPS 
               CIF: 120(NTSC) / 100(PAL) IPS 
o Režimy přehrávání - Full-D1: 30(NTSC) / 25(PAL) IPS 
                  Half-D1: 60(NTSC) / 50(PAL) IPS 
                CIF: 120(NTSC) / 100(PAL) IPS 
o Display pro přímý přenos ve formátu Full-D1, pro každý kanál 
o Nahrává při události, v nastaveném čase nebo obojí 
o Hledání v přehrávání podle času nebo události(alarm, pohyb nebo ztráta 

obrazu)
o Chytré hledání a přehrávání 
o Přizpůsobivý display: celá obrazovka nebo 4 okna 
o Digitální zoom 2x, 4x 
o  Inteligentní detekce pohybu s nastavitelnou oblastí a citlivostí 
o Výkonný procesor alarmu s konfigurací kritérií ke spuštění a reakci 
o Jeden 2,5“ nebo 3,5“ pevný disk 
o Audio/video zálohování na SD karty nebo USB2.0 paměťové zařízení, také 

flash disk, DVD+RW, DVD+R a DVD-R 
o Ethernetové rozhraní pro vzdálený přístup přes webový prohlížeč nebo jiný 

software, dálkové upozornění alarmu, FTP úložiště, vzdálenou konfiguraci a 
vzdálenou aktualizaci softwaru 

o 1 I.E. software pro až 4 DVR (digital video recorder) 
o Schopnost ovládání PTZ a klávesnice RS-485 
o Vícejazyčná podpora 
o Víceúrovňové heslo a ověřovací klíč k dosažení vyšší bezpečnosti
o Podpora GPS a POS 
o Vzdálený přístup pomocí mobilního telefonu či PDA 
o Podporuje operace myší 



2. Panely a ovladač

2.1 Čelní panel 

1. TFT LCD 
Zobrazuje signál z hlavní výstup. 

2. LED 
Indikují zapnutí, přístup k HDD a LAN. 

3. ON / OFF 
Zapnutí/vypnutí displeje. 

4.  REC 
Ruční spuštění nahrávání. Druhým zmáčknutím nahrávání zastavíme. 

5/7.  < , > 
V PTZ slouží k ovládání kamery. Pří přehrávání slouží k rychlému přetáčení. V 
ostatních režimech slouží k posunování kursoru. 

6. Dolů / DEL 
V PTZ slouží k pohybu kamery dolů. Při přehrávání slouží k posunu o jeden krok. Při
editování textu funguje jako mazání. V ostatních režimech slouží k posunování 
kursoru.

8. MUTE / NEXT 
V PTZ je použit jako další ovládání. V ostatních režimech jako vypnutí/zapnutí zvuku. 

9. X2 / GOTO 
V PTZ se kamera navrátí do přednastavené pozice. V režimu celé obrazovky je to 
digitální zoom (X2 / X4) 

10. SEQ / (Zoom-) 
Po zmáčknutí se dostaneme nebo navrátíme z režimu SEQ na hlavní obrazovku. 
V PTZ k oddálení kamery. V režimu přehrávání slouží jako pomalé přehrávání. 
V ostatní režimech má jinou funkci. 

11. (Oddělená okna) + / - 



V režimu rozdělené obrazovky používáme k přepínání jednotlivých obrazů.
V ostatních ke změně obsahu. 

12. Konektor pro čidlo dálkového ovládání 
Možnost připojení rozšiřujícího čidla. Po připojení přestane fungovat základní čidlo na 
čelním panelu. 

13. Alarm Reset 
Tlačítko k ukončení aktivovaného alarmu a navrácení systému zpět do stavu před 
aktivací alarmu. 

14. MENU / ESC 
Návrat do hlavní nabídky nebo návrat na vyšší úroveň nabídky. 

15. Nahoru / BS 
V PTZ pohyb kamery vzhůru. Při editování textu slouží jako “BACKSPACE“ (mazání 
zpět). V ostatních režimech pohyb kurzoru. 

16. ENTER 
V PTZ slouží jako start/stop pro vybraný PTZ mód. Jindy jako potvrzení nebo vstup. 

17. MODE 
V hlavní obrazovce přepíná mezi přímým přenosem nebo přehráváním. Při přehrávání 
funguje jako pomalé přetáčení zpět.

18. SEARCH 
V hlavní obrazovce zobrazí nabídku pro hledání. 

19. Copy / CALL / (Zoom+) 
Zkopíruje přehrávané snímky na připojené paměťové zařízení. Druhé zmáčknutí
zastaví kopírování. V PTZ přiblíží kameru. 

21. USB konektor 
Možno připojit kompatibilní paměťové zařízení (USB disk, DVD+RW, čtečku karet, 
..). Maximální proud v USB je 500 mA. (USB myš je podporována od softwaru 
V5.02, ale musí být napájena zvlášť)

22. SD slot 
Slot pro vložení paměťové karty SD k zálohování dat. 

23 / 24 / 25 / 26. Alfa-numerická klávesnice 
Slouží k výběru kamery nebo psaní textu (podobně jako u mobilního telefonu). 

27. Stop / PTZ 
Zastavení přehrávání. Pokud nepřehráváme slouží ke vstupu/odchodu z režimu PTZ. 

28. Play / Pause 
Zmáčknutím zapneme/zastavíme přehrávání. 

29. Infračervené připojení
Sensor dálkového ovladače.

30. Tlačítko obnovení 
 Stisknutím tohoto tlačítka pomocí tenkého předmětu obnovte celý systém do 

původního nastavení. 



2.1 Zadní panel 

1. Zdířky vstupu obrazu (1-4) 
 Do těchto zdířek BNC připojte systémové kamery. Vnitřní zakončení 75Ω je 

vždy zapnuto. 
2. Výstupní zdířka monitoru volání

K této zdířce BNC připojte monitor TV pro zobrazení monitoru volání. 
3. Výstupní zdířka VGA hlavního monitoru (hlavní výstup VGA, 

volitelný)
Připojte monitor VGA k volitelnému k 15 pinovému konektoru D-SUB pro 
zobrazení hlavního monitoru. 

4. Zdířka napájení
U modelu AC-IN připojte elektrický kabel do této zdířky. Přijímá zdroj 
90~264 VAC, 47~63 Hz. U modelu DC-IN připojte zdroj 12-24 V k V+/V-. 

5. Vypínač
Vypíná/zapíná napájení. 

6. Výstupní zdířky hlavního monitoru 
Připojte monitory TV ke zdířkám mini-din S-video nebo BNC pro zobrazení 
hlavního monitoru. 

7. Vstupní zdířky zvuku (Vstup zvuku 1-2)
Tyto konektory RCA přijímají zvukové signály line-in z externích přístrojů
jako např. zesilovače mikrofonů.

8. Výstupní  zdířky zvuku (Výstup tvuku 1-2)
Tyto zdířky dodávají zvukové signály line-out k externím přístrojům jako 
např. reproduktory. Nahraný zvuk bude dodáván ze zvukového výstupu 
během přehrávání. 



9. Zdířka RS-232 (RS-232#1, rs-232#2, volitelné)
K této zdířce připojte kameru(y) PTZ, modem GPS nebo systém POS. 

10. Zdířka RS-485
 K této zdířce připojte kameru(y) nebo klávesnici kompatibilní s RS-485. Pro 
správné nastavení viz manuál k zařízení kompatibilnímu s RS-485. Pro  
protokol ovládání klávesnice digitálního videorekordéru viz příloha D. 

11. Výstupní zdířky alarmu (výstup alarmu 1-2)
K těmto zdířkám připojte 1 normálně zavřený (NC) výstup alarmu (1) a 1 
normálně otevřený (NO) výstup alarmu (2). 

12. Vstupní zdířky alarmu (vstup alarmu 1-4) 
K těmto zdířkám připojte externí zařízení jako např. sensory nebo přepínače

dveří.
13. Připojení k síti ethernet

Pomocí této zdířky připojte zařízení k síti ethernet 10/100Mbit 
14. Přepínač výběru NTSC/PAL

Nastavte zařízení na NTSC nebo PAL podle místního TV systému. 
15. Větrák

Chlazení zařízení 

Poznámka: Na zadním panelu je přidána volitelná zdířka USB pro myš, ale USB 
myš musí být připojena při zapnutí. 

2.3 Dálkový ovladač
Dálkový ovladač je volitelná součást pro ulehčení uživatelských operací. 

Dálkovým ovladačem lze provádět všechny operace namísto použití tlačítek 
na předním panelu. Efektivní vzdálenost je asi 10 metrů bez překážek. 

1. Tlačítka
Každé tlačítko odpovídá jendomu na předním panelu. Viz popis v části 2.1. 

3. Instalace 

3.1 Základní zapojení 
Zapojení viz náledující diagram. 



Aby systém pracoval správně, ujistěte se, že jste nastavili přepínač NTSC/PAL na 
zadním panelu podle místního TV systému. 

 Kamery
Připojte video vstupy kamery k výstupům videa systémových kamer 
nebo jiných zdrojů kompozitního videa přes koaxiální kabely. Vnitřní
zakončení 75 Ω je vždy zapnuto. 

 Hlavní monitor
K výstupní zdířce hlavního monitoru (BNC nebo S-video) připojte 
pozorovací monitor, nebo k volitelné zdířce VGA připojte monitor 
VGA. Monitor TV/VGA zobrazuje vybranéživé nebo zaznamenané
kamery v jakémkoli dostupném formátu rozděleného okna. 

 Pevný disk
Ujistěte se, že jste připojili jeden pevný disk IDE (maximální kapacita 
500GB) dovnitř DVR. Nastavte jej jako master. Postupujte následovně:

1. Vypněte zařízení a otevřete kryt pomocí šroubováku. 
2. Pomocí šroubováku připevněte disk, jako na obrázku. 



3. Zapojte systém uvnitř, jako na obrázku. 

4. Vraťte zpět kryt. 

Poznámka 1: Před nahráváním musí být disk zformátován. Viz část 6.6.1. 
Poznámka 2: Pokud používáte převaděč IDE na SATA, viz následující 
diagramy. (Není doporučeno pro 2,5'' disky). Ujistěte se, že jste správně nastavili 
přepínač master/slave na desce. 



 Před zapojením Po zapojení 

 Napájení
U modelu AC-IN (DVR poloviční velikosti) připojte zdroj 115 nebo 
230 VAC. U modelu DC-IN (mobilní DVR) připojte zdroj 12V nebo 
24V k V+/V-. 

3.2 Volitelná zapojení 

 Zvukové vstupy
Ke zdířkám zvukových vstupů připojte zvukové výstupy ze 
systémových kamer nebo jiných zdrojů zvuku. Ujistěte se, že jste 
zvukové vstupy přiřadili ke kamerám v Nastavení kamer, jak je 
popsáno v části 6.2. 

 Zvukové výstupy
Ke zdířkám zvukových výstupů připojte zvukové vstupy z 
reproduktorů.

 Vstupy alarmu
Ke vstupům alarmu připojte signály alarmu NC a/nebo NO. Ujistěte se, 
že jste nastavili konfiguraci alarmu, jak je popsáno v části 6.3. 

 Výstupy alarmu
K výstupu alarmu #1 připojte signál alarmu typu NC, k výstupu #2 
připojte signál typu NO. 

 Ethernet
Ke zdířce ethernet připojte standardní kroucenou dvojlinku pro 
vzdálený přístup přes místní síť nebo internet. Ujistěte se, že jste 
nastavili související konfigurace, jak je popsánov části 6.10 Nastavení 
sítě.

 Karta SD
Pokud chcete používat kartu SD pro uložení důležitého videa a/nebo 
zvuku, připojte ji do slotu SD. 

 Diskové jednotky USB 2.0, DVD+RW, čtečky karet, atd.
Pokud chcete používat periferní zařízení USB 2.0 pro uložení 
důležitého videa a/nebo zvuku, připojte je ke zdířce USB. 



 Inračervený dálkový ovladač
Zařízení lze ovládat pomocí infračerveného dálkového ovladače.

 Monitor volání
Ke zdířce monitoru volání připojte sledovací TV monitor. Tento 
monitor zobrazuje celoobrazovkové video z kamer přiřazených k 
událostem (alarm nebo pohyb) nebo video z instalovaných kamer 
sekvenčně podle nastavení zobrazení SEQ pro monitor volání (část 
6.4).

 Kamery PTZ
Ke zdířkám RS-232 nebo RS-485 připojte kameru(y) PTZ pomocí 
vhodného kabelu. Systém podporuje množství různých kamer PTZ 
včetně Pelco D protocol Dome, Samsung SCC-641P, Kalatel Cyber 
Dome, Bosch AutoDome, atd. Ale různé kamery PTZ mohou v 
systému existovat najednou pouze pokud podporují stejný protokol. 
Ujistěte se, že jste nastavili PTZ ID kamer a nastavili kameru (část 6.1), 
a RS-232 nebo RS-422/485 (část 6.9). 

 Klávesnice nebo terminál RS-485
Ke zdířce RS-485 připojte klávesnici RS-485 nebo terminál VT-100 
pomocí vhodných kabelů. Správné zapojení viz následující diagram. 
Ujistěte se, že jste nastavili konfiguraci RS-422/485 jak je popsáno v 
části 6.9.  Ovládací protokol klávesnice pro DVR viz Příloha D. 



 Modem GPS 
Ke zdířce RS-232 připojte modem GPS pomocí vhodného kabelu. 
Systém podporuje modem GPS s protokolem NMEA0183. Ujistěte se, 
že jste nastavili RS-232 (část 6.9). 

 Systém POS 
Ke zdířce RS-232 připojte systém POS pomocí vhodného kabelu. 
Systém podporuje systém POS, který lze připojit k následujícím 
tiskárnám: Epson-TM200, Epson-TMU295, Epson-TMU300, Epson-
TMU675, Epson-TMT882, Epson-RPU420 a Epson-MD332S. Ujistěte 
se, že jste nastavili RS-232 (část 6.9).



Horní obrázek: 1:1, Dolní obrázek: RS-232/Vícenásobný, 1:n 

4. Hlavní obrazovka a základní operace 



Obrazovka s rozdělenými okny (obrázek nahoře) je hlavní obrazovka po startu 
systému. Těchto obrazovek jsou dva typy, včetně obrazovek s jedním a se čtyřmi
okny. Před běžným vypnutím (viz část 6.5) si systém zapamatuje poslední 
použitou. Navíc v levém dolním rohu je zobrazen systémový čas, stav systému v 
pravém dolním rohu a běžící text, pokud se zobrazuje při výskytu určitých 
událostí, v dolní části. Podporuje dvoukanálový zvukový monitor. 

Stavy systému, zprava doleva, jsou popsány následně:
1. Běžné procento záznamu 
2. Procento záznamu alarmu 
3. Stišený stav – u nestišeného stavu je zobrazena ikonka reproduktoru, u 

stišeného stavu zobrazena není. 
4. Stav X2 – X1, X2 nebo X4 
5. Manuální záznam ZAP/VYP – pokud je zapnut, je zobrazena ikonka 

záznamu 
6. Stav zálohování – při zálohování je zobrazena ikonka zálohování 
7. Zobrazení SEQ ZAP/VYP nebo stav přehrávání – při zapnutém 

zobrazení SEQ je zobrazena ikonka SEQ, další ikony jsou zobrazeny 
při jiných stavech přehrávání 

Je-li připojena myš, zobrazí se při přesunutí kurzoru do spodu obrazovky ikony 
operací myši. 

Pozor: 
1. Bílé znaky znamenají žádnou opraci pro aktuální stránku. Přehrávání 

začne automaticky na bílých místech, pomocí Enter lze zvolit možnost. 
2. Nejlepší doporučené nastavení: Běžný záznam po celý den a kamery 

nastaveny na stav detekce pohybu. 



4.1 textový vstup

Za jistých okolností systém požaduje, aby uživatel zadal text. Např.: při
přihlašování do systému, nastavení titulku kamery, atd. Kroky níže popisují, jak 
zadat text: 

1. Stisknutím klávesy Enter upravíte zvýraznšnou možnost. Blikající 
kurzor ukazuje bod úpravy. Kromě toho se zobrazí nápověda 
klávesnice, jako na obrázku níže. 

2. Zmáčkněte klávesy < > pro posunutí doleva nebo doprava. 
3. V režmu úpravy textu zmáčkněte code pro změnu velikosti textu.    

(Pokud vstup přijímá pouze čísla, nebude mít zmáčknutí code žádný 
efekt).  Ukazatele na obrazovce ukazují aktuální nastavení: 
123 = pouze čísla
abc = bez velkých písmen 
ABC = všechna písmena velká 
CODE = vnitřní kód pro zvolený jazyk, jako Čínština, Japonština, atd. 

4. Stiskněte opakovaně klávesu s číslem (1-9, 0)  dokud se neobjeví 
požadovaný znak. Pokud je zvolen vnitřní kód, přidá se řádek CODE 
(po zadání prvního kódu) pro každý nově zadaný kód. Zkontrolujte 
tabulku vnitřních kódů pro vybraný jazyk. U 2 bajtových kódů, např.
Čínština nebo Japonština, je přijatelný kód 0000 – FFFF. 

5. Stiskem značky zobrazíte sezna interpunšních znamének a speciálních 
znaků. Zvýrazněný znak značí výběr. Pomocí šipek lze výběr změnit.

6. Pokud uděláte chybu, stiskem BS lze smazat znak nalevo od kurzoru, 
nebo stiskem DEL smažete znak na pozici kurzoru. 

7. V režimu úpravy textu, okně vnitřního kódu a seznamu značek, 
stisknutím Enter uložíte změny a ukončíte zadávání, stiskem Esc 
skončíte bez uložení změn.

Poznámka: Pokud kliknete levým tlačítkem myši na položku, zobrazí se 
simulátor klávesnice. Kliknutím na „#“ (nebo „abc“, ...) změníte velikost písmen. 
Kliknutím na alfanumerické znaky zadáte text (nebo CODE). Klikněte na „*“ pro 
značku. 

4.2 Přihlášení a odhlášení 

V systému jsou tři úrovně hesel, Správce (nejvyšší), Dohlížitel a Operátor 
(nejnižší). Pokud se uživatel nepřihlásí, je považován za Hosta a může pouze 
prohlížet živé video. 



Systém dovoluje až 18 uživatelských účtů. Správce může nastavit přihlašovací 
jméno a heslo pro každého uživatele. (Nastavení hesla viz část 6.7). 

Operátor může pracovat se zobrazením živého videa, Dohlížitel může pracovat s 
živým videem, přehráváním videa a archivem. Správce může vše. 

Chcete-li se přihlásit nebo odhlásit ze systému, stikněte v zobrazení rozdělených 
oken MENU pro vyvolání nabídky, vyberte volbu Přihlásit/Odhlásit stiskem 
Enter. 

V okně Přihlášení/Odhlášení zadejte jméno a heslo podle návodu v části 4.1, 
stiskem šipky nahoru nebo dolů vyberte možnost přihlášení a stiskněte Enter. 
Pokud se chcete odhlásit ze systému, vyberte volbu odhlásit pomocí šipek a 
stiskněte Enter. Stiskem Esc skončíte bez provedení změn.

Tovární nastavení jména a hesla správce je aa/11. Lze jej použít pro první 
přihlášení do systému. 

Pokud zapomenete heslo správce, kontaktujte místního prodejce kvůli jeho 
obnovení.

4.3 Základní operace 

Základní operace uživatele po přihlášení jsou popsány níže: 
 Číselné

Stiskem těchto tlačítek přepnete na celoobrazovkový pohled kamery. 
 Obnovení alarmu

Stiskem tohoto tlačítka zrušíte aktivaci alarmu, tj. obnovíte výstupy 
alarmu a stišíte bzučák.

 MODE (Správce/Dohlížitel)
Stiskem tohoto tlačítka v zobrazení rozdělených oken přepnete režim 
živého videa a přahrávání záznamu ve zvoleném okně a ostatních 
oknech na obrazovce. 

 SEQ
Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete režim zobrazení SEQ. V 



tomto režimu bude každá stránka v sekvenci zobrazena po nastavenou 
dobu přerušení stránky, a v pravé dolní části obrazovky se zobrazí 
ikonka SEQ. 

 SEARCH (Správce/Dohlížitel)
 Stiskem tohoto tlačítka v zobrazení rozdělených oken zobrazíte 
nabídky hledání. Systém si zapamatuje poslední použitou. 

 REC
 Stiskem tohoto tlačítka zapnete manuální nahrávání. Opětovným
stiskem jej vypnete. Zaznamenány budou všechny kamery, jakoby byl 
naplánován záznam A/V a pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí 
ikonka záznamu. 

 MENU/ESC
 Stiskem tohoto tlačítka v zobrazení rozdělených oken zobrazíte 
víceúčelovou nabídku. 

 Stop/PTZ
 Stiskem tohoto tlačítka v zobrazení rozdělených oken vstoupíte do 
režimu ovládání PTZ, pokud je vybraná kamera PTZ. 

 X2
Stiskem tohoto tlačítka v celoobrazovkovém režimu vstoupíte do 
režimu digitálního přiblížení. Detailní operace v tomto režimu viz část 
4.4.

 Šipky doleva, doprava, nahoru, dolů
Pomocí těchto tlačítek lze měnit výběr kamer. Titulek vybrané kamery 
se zvýrazní. 

 MUTE
Stiskem tohoto tlačítka vypnete nebo zapnete zvuk. 

 +/-
Pomocí těchto tlačítek lze přepínat výběr kamer shora dolů v kruhu.

 ENTER
 Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte data GPS/POS, jsou-li dostupná. 
Vybrte typ (GPS nebo POS), umístění, pozadí, řádky a počet znaků na 
obrazovce a zobrazte data stiskem Enter nebo skončete stiskem Esc. V 
zobrazení GPS/POS posunete stránku nahoru nebo dolů stiskem 
příslušných šipek, stiskem Enter jej uzavřete nebo stiskem 
MENU/SEARCH/... vyvoláte příslušné zobrazení, jakoby nebyla 
dostupné žádné zobrazení GPS/POS. 

4.2 Digitální přiblížení 



Systém podporuje funkci X2/X4 digitálního přiblížení. Chcete-li tuto funkci 
použít, stiskněte tlačítko X2 v celoobrazovkovém zobrazení, čimž aktivujete 
režim digitálního přiblížení. V okně videa se zobrazí přibližovací okno, jako na 
obrázku. Přibližovací okno (a) se zobrazí vždy na faktoru přiblížení X1, (b) lze 
jej zobrazit nebo skrýt na faktoru přiblížení X2, a (c)  nikdy se nezobrazí na 
faktoru přiblížení X4. Operace v režimu digitálního přiblížení: 

 Šipky doleva, doprava, nahoru, dolů (Kliknutí do okna videa) 
Stiskem těchto tlačítek: 
(a) lze pohybovat s přibližovacím oknem, je-li zobrazeno, 
(b) navigovat okno videa, je-li faktor přiblížení X2 nebo X4. 

 ENTER (Kliknutí do okna videa) 
Stiskem tohoto tlačítka přiblížíte kameru do přibližovacího okna, pokud 
je zobrazeno. 

 X2
Stiskem tohoto tlačítka: 
(a) lze zobrazit nebo skrýt přibližovací okno, je-li faktor přiblížení X1 
nebo X2, 
(b) lze vrátit přiblížení do faktoru X1, je-li aktuální faktor X4. 

 ESC
Stiskem tohoto tlačítka se vrátite zpět do režimu běžného 
celoobrazovkového zobrazení. Okno videa se vždy vrátí na faktor 
přiblížení X1. 

5. Zobrazení nabídky 

Stiskem tlačítka MENU v zobrazení rozdělených oken vyvoláte zobrazení 
nabídky, jako na obrázku níže. 



Pod zobrazení nabídky je množství zobrazení. Dostupné položky jsou v zobrazení 
nabídky a všech podružných zobrazeních zobrazeny v černě a ty nedostupné jsou 
bílé. Struktura zobrazení nabídky viz Příloha B. Zobrazení Přihlášení/Odhlášení 
viz část 4.2. 

Uživatelské operace jsou následující: 

 Šipky doleva, doprava, nahoru, dolů
Těmito tlačítky změníte vybranou položku. 

 ENTER (Kliknutí na položku nabídky)
Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte detailní zobrazení vybrané volby. 
Detaily každé volby viz následující části. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka ukončíte zobrazení nabídky a vrátíte se do 
zobrazení rozdělených oken. 

5.1 Zobrazení stavu 

V zobrazení menu zvolte pomocí šipek volbu Status a stisknutím Enter zapněte 

zorazení stavu, jako na obrázku. 



Zobrazení stavu zahrnuje stav záznamu pro alarm, běžný stav záznamu, stav 
kamery, stav vstupu alarmu, sériové číslo výrobku a číslo verze výrobku. Stiskem 
Esc ukončíte zobrazení stavu a vrátíte se do zobrazení nabídky. 

Velikost nenaformátovaného disku je 0, po zformátování se vrátí na normál. 

5.2 Úpravy videa 

V zobrazení menu vyberte položku Video Adjustments pomocí šipek a stiskem 
Enter zapněte zobrazení úprav videa, jako na obrázku. 

Mohou být upraveny 4 položky: jas, kontrast, barevný tón a sytost. Dostupné 
operace jsou: 

 Šipky nahoru a dolů
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 Čísla
Pomocí těchto tlačítek lze změnit kameru. 

 +/-
Stiskem těchto tlačítek upravíte vybranou položku. 

 SEQ
 Stiskem tohoto tlačítka obnovíte tovární nastavení této kamery. 

 CALL
Stiskem tohoto tlačítka obnovíte tovární nastavení všech kamer. 



 MODE
 Stiskem tohoto tlačítka obnovíte hodnoty. 

 ESC
 Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět do zobrazení nabídky. Nastavení 
se uloží. 

5.3 Zobrazení VGA 

V zobrazení nabídky vyberte pomocí šipek položku VGA Display a stiskem 
Enter zobrazte okno zobrazení VGA, jako na obrázku. 

Upravit lze 5 položek: rozlišení, jas, kontrast, barevný tón a sytost. Dostupné 
operace jsou následující: 

 Šipky nahoru a dolů (kliknutí na položku)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 +/-
Stiskem těchto tlačítek upravíte vybranou položku. 

 MODE (kliknutí levým tlačítkem myši)
 Stiskem tohoto tlačítka obnovíte  jas, kontrast, barevný tón a sytost do 
továrního nastavení. 

 ESC
Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět do zobrazení nabídky. Pokud byl 
obsah změněn, zobrazí se okno s výzvou k uložení změn. Stiskem Enter 
uložíte změny, stiskem Esc skončíte bez uložení. 

5.4 Zálohovací zařízení 

V zobrazení nabídky vyberte pomocí šipek položku Backup Device a stiskem 
Enter zapněte zobrazení zálohovacího zařízení, jako na obrázku. 



Systém podporuje karty SD a množství úložných zařízení USB 2.0 včetně
úložných diskových jednotek a disků DVD (DVD+RW, DVD+R a DVD-R, 
DVD-RW není podporováno). 
Dostupné operace jsou následující: 

 Šipky nahoru a dolů
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do předchozího zobrazení. 

 Connect/Disconnect
Je-li zálohovací zařízení odpojeno (zobrazeno v Current Status), 
připojte jej k jednomu ze zlohovacích portů (SD nebo USB) a u 
zařízení DVD vložte disk a stiskněte Enter (nebo klikněte levým 
tlačítkem myši). Je-li zařízení už připojeno, odpojte jej stiskem Enter 
(nebo klikněte levým tlačítkem myši) a odpojte jej ze zálohovacího 
portu.

Poznámka 1: Neformátujte DVD pro lepší výkon a kompatibilitu. 
Poznámka 2: Před použitím USB disku jej naformátujte souborovým systémem 
FAT32; kartu SD souborovým systémem FAT. 
Poznámka 3: Zálohovací zařízení musí být před použitím připojeno systémem. 
Pokud se spojení nepodaří, odpojte jej z portu a znovu připojte.
Poznámka 4: Některá zálohovací zařízení mohou mít problémy s kompatibilitou. 
Kontaktujte místního prodejce kvůli podporovaným zařízením. 
Poznámka 5: Neodpojujte zařízení pokud je spojeno, jinak může dojít k 
nestandardnímu chování systému. 

 Backup
Vyberte tuto položku a stiskněte Enter (klikněte levým tlačítkem myši) 
pro zálohování konfigurace této jednotky na příslušné zařízení. 

 Restore
 Vyberte tuto položku a stiskněte Enter (klikněte levým tlačítkem myši) 
pro obnovení konfiguračních souborů ze zálohovacího zařízení. 

Některá testovaná zařízení USB 2.0, disky DVD (pouze jednostranné, 
jednovrstvé), karty SD – viz orig. manuál s. 22 – 23. 

5.5 Upgrade softwaru (Správce) 



V zobrazení nabídky vyberte pomocí šipek položku Software Upgrade a stiskem 
Enter zapněte zobrazení upgrade softwaru, jako na obrázku. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky doleva, doprava, nahoru, dolů (kliknutí na položku)

Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky. 
 Backup Device

Stiskem Enter (kliknutím myší) zobrazíte okno Zálohovací zařízení 
(pokud není připojeno žádné zařízení) 

 Disk Storage
pro výběr sidkového úložiště pro upgrade. Tlačítky +/- vyberete 
dostupné úložiště.

 Upgrade File
Stiskem Enter (kliknutím myší) začnete proces upgradu, pokud je 
vybraný soubor správným souborem upgradu. Zobrazí se potvrzovací 
okno, stiskem Enter potvrdíte upgrade. 

Poznámka: 1) Po upgradu softwaru se systém restartuje. Po restartu se 
zobrazí rozdělené okno.  

 2) Po upgradu se provede relevantní použití obnovení. 

5.6 Vypnutí systému (Správce) 

V zobrazení nabídky vyberte pomocí šipek položku Shutdown a stiskem Enter 
(kliknutím myší) vypněte systém. Zobrazí se potvrzovací okno, stiskem Enter 
potvrdíte vypnutí. Systém uloží všechny soubory a stavy a zobrazí zprávu o 
vypnutí. V tomto okamžiku lze systém bezpečně vypnout. 



6. Nastavení (Správce) 

V zobrazení nabídky vyberte pomocí šipek položku Setup a stiskem Enter 
zapněte zobrazení nabídky nastavení, jako na obrázku. (Abyste mohli zobrazit 
tuto nabídku, musíte se nejprve přihlásit jako správce). 

Dostupné operace jsou: 



 Šipky doleva, doprava, nahoru, dolů
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 Enter (kliknutí levým tlačítkem myši) 
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte nastavení vybrané položky. Detaily ke 
každé položce viz následující části. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky. 

Chcete-li obnovit všechna nastavení na tovární, vyberte pomocí šipek položku 
Factory Defaults a stiskněte Enter. Zobrazí se potvrzovací okno, potvrďte 
obnovení pomocí Enter nebo jej zrušte klávesou Esc. 

6.1 Nastavení před zapojením kamery 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku Pre-camera a 

stiskem Enter zapněte zobrazení nastavení před zapojením kamery.  

K systému lze připojit až 4 kamery. Nastavení před připojením kamer umožňuje
astavit některé základní atributy pro všechny kamery. n

Dost néup  operace jsou: 
 Šipky doleva, doprava, nahoru, dolů

m těchto tlačítek vyberete položky. Stiske
 Čísla

o tlačítky lze vybrat kameru. Těmit
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Pokud bylo nastavení změněno, zobrazí se výzva k uložení. Stiskem 
Enter uložíte změny, stiskem Esc skončíte bez uložení. 

Násl ždé položky a jejích operací: eduje stručný popis ka
 REC resolution

Rozlišení záznamu všech kamer v systému. Pro NTSC to může být 
720x480, 720x240 nebo 360x240; pro PAL 720x576, 720x288 nebo 
360x288. Stiskem tlačítek +/- vyberete rozlišení. 



 Watermark
Záznam s digitálním vodoznakem nebo bez něj. Pokud je aktivován, 
budou všechny záznamy ze všech kamer obsahovat digitální vodoznak. 
Stiskem Enter (kliknutím myší) nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení 
u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Installed
Zda je kamera nainstalována nebo ne. Je-li nainstalována, lze 
manipulovat s následujícími položkami. Stiskem Enter (kliknutím 
myší) nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí 
nastavení je zatrženo. 

 PTZ ID
PTZ ID kamery, pokud se jedná o kameru PTZ. PTZ ID musí být 
konsistentní s nastavením této kamery. Více informací o nastavení ID 
hledejte v manuálu ke kameře. Hodnotu změníte klávesami +/- (N/A 
nebo 0-255). Výchozí nastavení je N/A, což znamená, že se nejedná o 
kameru PTZ. 

6.2 Nastavení kamer 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku Camera a stiskem 
Enter (kliknutím myší) zapněte zobrazení nastavení kamer. 

Nastavení kamer umožňuje nastavit atributy pro každou kameru. K systému lze 
připojit až 4 kamery. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky doleva, doprava, nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. Není-li položka na 
obrazovce, zobrazení se posune doleva nebo doprava. 

 Čísla
Stiskem těchto tlačítek vyberete kameru. 



 COPY
Stiskem tohoto tlačítka zkopírujete všechna nastavení (kromě
detailního nastavení pohybu, nastavení ztráty videa, titulku a zvuku) 
vybrané kamery na všechny ostatní. (Např. Vybrána je kamera 1, její 
nastevení se zkopíruje na kamery 2-4.) 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Title

Titulek (max. 8 znaků) této kamery. Položku upravíte pomocí instrukcí 
v části 4.1. 

 Video Loss Settings
Nastavení akcí v případě, že dojde ke ztrátě videa. Stiskem Enter 
zapnete zobrazení nastavení ztráty videa pro vybranou kameru. Detaily 
viz část 6.2.1. 

 Motion Detection
Zda je zapnuta nebo vypnuta detekce pohybu u této kamery. 
(Poznámka: tato položka nemá vliv na informace Chytrého hledání.) 
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Motion Settings
Nastavení pohybu pro tuto kameru používané pro detekci pohybu nebo 
chytré hledání. Stiskem Enter zapnete zobrazení nastavení pohybu pro 
vybranou kameru. Detaily viz část 6.2.2. Je-li detekce pohybu vypnuta, 
mělo by výchozí nastavení pohybu fungovat pro chytré hledání 
správně.

 Covert
Skrytá nebo ne. Je-li kamera skrytá, může její video sledovat pouze 
správce. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této 
položky. Výchozí nastavení je nezatrženo. 

 Call By Event
Zda přepnout monitor volání na video této kamery nastane-li určitá 
událost. Dostupné jsou 4 možnosti: vypnuto, pohyb, alarm, obojí. Jednu 
vyberete pomocí tlačítek +/-. 

 Dwell Time
Prodleva, je li položka Call By Event nastavena na pohyb, alarm nebo 
obojí. Hodnotu nastavíte tlačítky +/- (3-60 sekund). 

 Audio
Zvukový vstup související s touto kamerou. Je-li položka vybrána, bude 
zvuk zaznamenán spolu s videem této kamery. Pomocí tlačítek +/- 
vyberte nic (N/A) nebo zvukový vstup (½). Výchozí nastavení je N/A. 

 Record Quality
Kvalita záznamu pro tuto kameru.  Pomocí tlačítek +/- vyberte hodnotu 
(1-9, 1 = nejnižší kvalita, 9 = nejvyšší kvalita). 



 Event Record IPS
IPS (snímky za sekundu) pro tuto kameru pokud nastane určitá událost 
(pohyb, alarm). Tato kamera bude zaznamenávat touto rychlostí po 
pozáznamovou dobu od začátku události. (Pozáznamová doba viz 
následující části.) Stiskem tlačítek +/- vyberete hodnotu (0-
25(PAL)/30(NTSC))

 Pre-record IPS
Předzáznamové IPS pro tuto kameru, nastane-li určitá událost (ztráta 
videa, pohyb, alarm). Kamera zaznamenává touto rychlostí po 
předzáznamovou dobu předtím, než událost nastane. (Předzáznamová 
doba viz následující části.)  Stiskem tlačítek +/- vyberete hodnotu (0-
Event Record IPS). Celkové Pre-record IPS a Event Record IPS by 
nemělo přesáhnout záznamovou kapacitu systému, jinak bude rychlost 
záznamu automaticky snížena. 

 Normal Record IPS
Běžné IPS záznamu pro tuto kameru. Kamera bude zaznamenávat touto 
rychlostí pokud se nevyskytne žádná událost. Stiskem tlačítek +/- 
vyberete hodnotu (0-Pre-ecord IPS).  

6.2.1 Nastavení ztráty videa 

V nastavení kamer vyberte položku Video Loss Settings a stiskem Enter zobrazte 
nastavení ztráty videa vybrané kamery, jako na obrázku. Toto nastavení 
umožňuje určit, jakt bude systém reagovat na zjištěnou ztrátu videa. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem myši)

Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 
 Čísla

Stiskem těchto tlačítek vyberete kameru. 



 COPY
Stiskem tohoto tlačítka zkopírujete nastavení ztráty videa vybrané 
kamery na všechny ostatní kamery. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nastavení kamer. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 



Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Duration

Doba odezvy jak nejdéle (v sekundách) bude spouštěn alarm v případě,
že dojde ke ztrátě videa u této kamery. Když se kamera vrátí do 
normálního stavu, alarm se vypne automaticky. Stiskem tlačítek +/- 
zadáte hodnotu (3 sekundy – 60 minut, „-“ = donekonečna). 

 Camera To Go
Kamera, která se zobrazí namísto této, pokud dojde ke ztrátě videa. 
Vybraná kamera musí být kamera PTZ. 

 Goto Preset
Přednastavení pozice pro kameru zadanou v poli Camera To Go, dojde 
li ke ztrátě videa u této kamery. Více informací o přednastavených 
pozicích viz kapitola 7. 

 Pre-record
Nastavení, jak dlouho před ztrátou videa má tato kamera zaznamenávat 
při předzáznamovém IPS. Stiskem tlačítek +/- zadáte hodnotu (0-10 
sekund). Doba záznamu může být kratší než zde nastavená, pokud 
délka záznamu přesáhne kapacitu zásobníku. 

 Alarm Out
Nastavení, který výstup alarmu se spustí, pokud nastane ztráta videa. 
Stiskem tlačítek +/- vyberte nic (N/A), nebo jeden z výstupů alarmu (1-
2).

 Buzzer
Zapnout nebo vypnout vnitřní bzučák při zjištění ztráty videa. Stiskem 
Enter (kliknutí levým tlačítkem myši) nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte 
zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Log
Zda zaznamenávat události nebo ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete 
nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Screen Message
Zda zobrazit zprávu o události na obrazovce nebo ne. Stiskem Enter 
nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí 
nastavení je zatrženo. 

 E-Mail
Zda poslat e-mail o události na vzdálenou stanici nebo ne. E-mail bude 
odeslán přednastaveným příjemcům v okamžiku vzniku události. 
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je nezatrženo. 

 FTP
Zda poslat video a zvuk nahrané při vzniku události na server FTP nebo 
ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této 
položky. Výchozí nastavení je nezatrženo. 

6.2.2 Nastavení pohybu 

V nastavení kamer vyberte položku Motion Settings a stiskem Enter zobrazte 
nastavení pohybu vybrané kamery, jako na obrázku. Toto nastavení umožňuje
určit, jak bude systém reagovat na zjištěný pohyb. 



Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem myši)

Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 
 Čísla

Stiskem těchto tlačítek vyberete kameru. 
 COPY

Stiskem tohoto tlačítka zkopírujete nastavení pohybu vybrané kamery, 
včetně nastavení detekce, na všechny ostatní kamery. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nastavení kamer. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Duration

Doba odezvy jak nejdéle (v sekundách) bude spouštěn alarm v případě,
že dojde ke zjištění pohybu u této kamery. Když se kamera vrátí do 
normálního stavu, alarm se vypne automaticky. Stiskem tlačítek +/- 
zadáte hodnotu (3 sekundy – 60 minut, „-“ = donekonečna). 

 Camera To Go
Kamera, která se zobrazí namísto této, pokud dojde ke zjištění pohybu. 
Vybraná kamera musí být kamera PTZ. 

 Goto Preset
Přednastavení pozice pro kameru zadanou v poli Camera To Go, dojde 



li ke zjištění pohybu u této kamery. Více informací o přednastavených 
pozicích viz kapitola 7. 

 Pre-record
Nastavení, jak dlouho před zjištěním pohybu má tato kamera 
zaznamenávat při předzáznamovém IPS. Stiskem tlačítek +/- zadáte 
hodnotu (0-10 sekund). Doba záznamu může být kratší než zde 
nastavená, pokud délka záznamu přesáhne kapacitu zásobníku. 

 Post-record
Nastavení, jak dlouho po zjištění pohybu má tato kamera zaznamenávat 
při IPS záznamu události. Stiskem tlačítek +/- zadáte hodnotu (0 
sekund -60 minut). 

 Alarm Out
Nastavení, který výstup alarmu se spustí, pokud je zjištěn pohyb. 
Stiskem tlačítek +/- vyberte nic (N/A), nebo jeden z výstupů alarmu (1-
2).

 Buzzer
Zapnout nebo vypnout vnitřní bzučák při zjištění pohybu. Stiskem 
Enter (kliknutí levým tlačítkem myši) nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte 
zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Log
Zda zaznamenávat události nebo ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete 
nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Screen Message
Zda zobrazit zprávu o události na obrazovce nebo ne. Stiskem Enter 
nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí 
nastavení je zatrženo. 

 E-Mail
Zda poslat e-mail o události na vzdálenou stanici nebo ne. E-mail bude 
odeslán přednastaveným příjemcům v okamžiku vzniku události. 
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je nezatrženo. 

 FTP
Zda poslat video a zvuk nahrané při vzniku události na server FTP nebo 
ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této 
položky. Výchozí nastavení je nezatrženo. 

 Detection Settings
Umožnuje upravit nastavení detekce pohybu, včetně oblasti detekce a 
citlivosti. Tato nastavení jsou použita také pro chytré hledání. Mimo 
oblast detekce se neuloží žádné informace chytrého hledání. Takže 
pokud je zjištěné pohybu vypnuto, je lepší nastavit celou oblast. 
Stiskem Enter zobrazíte nastavení detekce pohybu (jako na obrázku) 
pro tuto kameru. Oblast videa je rozdělena na mnoho malých 
čtverečků. V oblasti, kde jsou čtverečky průhledné, proběhne detekce 
pohybu. Ve zbylé oblasti detekce neproběhne. Kromě toho je tam 
(zelené) okno masky. 



Následuje stručný popis operací: 
 Čísla

Stiskem těchto tlačítek vyberete kameru. 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava

 Stiskem těchto tlačítek přesunete okno masky. 
 +/- (tah myší)

Těmito tlačítky lze změnit velikost okna masky. 
 ENTER

Stiskem tohoto tlačítka nastavíte nebo obnovíte oblast pod oknem 
masky. 

 MODE
Tímto tlačítkem nastavíte nebo obnovíte celou oblast videa. 

 SEQ
 Stiskem tohoto tlačítka snížíte citlivost (10 – 1) detekce pohybu pro 
tuto kameru. 

 CALL
Stiskem tohoto tlačítka zvýšíte citlivost (1 – 10) detekce pohybu pro 
tuto kameru. 

 SEARCH
 Stiskem tohoto tlačítka otestujete detekci pohybu u této kamery. 
Zjištěný pohyb se ukáže na obrazovce. Opětovným stiskem tohoto 
tlačítka testování zastavíte. 

 ESC
 Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte do nastavení pohybu. 

6.3 Nastavení alarmu 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku Alarm a stiskem 
Enter zapněte zobrazení nastavení alarmu, jako na obrázku. Toto nastavení 



umožnuje určit atributy pro každý vstup alarmu a chování, je li spuštěn. K 
systému lze připojit až 4 vstupy alarmu. 

Dostupné operace jsou: 

 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 Čísla
Stiskem těchto tlačítek vyberete vstup alarmu. 

 COPY
Stiskem tohoto tlačítka zkopírujete nastavení vybraného vstupu alarmu 
na všechny ostatní vstupy. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Normal state (normální stav)

Stiskem kláves +/- vyberte N/A, zavřeno nebo otevřeno. Zkontrolujte 
typ signálu, normálně zavřeno nebo normálně otevřeno, připojený ke 
vstupnímu terminálu alarmu na zadním panelu. Není-li připojen žádný 
signál, zvolte N/A, a následující položky nepujde nastavit. Výchozí 
nastavení je otevřeno.

 Focus Camera
Kamera odpovídající tomuto vstupu alarmu 

 Duration
Doba odezvy jak nejdéle (v sekundách) bude spouštěn alarm v případě,
že dojde ke spuštění tohoto alarmu. Když se vstup alarmu vrátí do 
normálního stavu, alarm se vypne automaticky. Stiskem tlačítek +/- 
zadáte hodnotu (3 sekundy – 60 minut, „-“ = donekonečna). 

 Goto Preset
Přednastavení pozice pro kameru, dojde li ke spuštění alarmu a vybraná 



kamera je PTZ. Více informací o přednastavených pozicích viz kapitola 
7.

 Pre-record
Nastavení, jak dlouho před spuštěním alarmu má tato kamera 
zaznamenávat při předzáznamovém IPS. Stiskem tlačítek +/- zadáte 
hodnotu (0-10 sekund). Doba záznamu může být kratší než zde 
nastavená, pokud délka záznamu přesáhne kapacitu zásobníku. 

 Post-record
Nastavení, jak dlouho po spuštění alarmu má tato kamera 
zaznamenávat při IPS záznamu události. Stiskem tlačítek +/- zadáte 
hodnotu (0 sekund -60 minut). 

 Alarm Out
Nastavení, který výstup alarmu se spustí, pokud dojde ke spuštění 
vstupu alarmu. Stiskem tlačítek +/- vyberte nic (N/A), nebo jeden z 
výstupů alarmu (1-2). 

 Buzzer
Zapnout nebo vypnout vnitřní bzučák při spuštění alarmu. Stiskem 
Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí 
nastavení je zatrženo. 

 Log
Zda zaznamenávat události nebo ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete 
nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Screen Message
Zda zobrazit zprávu o události na obrazovce nebo ne. Stiskem Enter 
nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí 
nastavení je zatrženo. 

 E-Mail
Zda poslat e-mail o události na vzdálenou stanici nebo ne. E-mail bude 
odeslán přednastaveným příjemcům v okamžiku vzniku události. 
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je nezatrženo. 

 FTP
Zda poslat video a zvuk nahrané při vzniku události na server FTP nebo 
ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této 
položky. Výchozí nastavení je nezatrženo. 

6.4 Nastavení zobrazení SEQ 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku SEQ Display a 
stiskem Enter zobrazte Nastavení zobrazení SEQ, jako na obrázku. 



Toto nastavení umožňuje nastavit stránky zobrazení v zobrazení SEQ pro hlavní 
monitor a monitor volání. Existuje jeden typ zobrazení – 1 okno, pro hlavní 
monitor, a jeden typ zobrazení pro monitor volání. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Total Pages 

Celkový počet stránek pro tento typ zobrazení SEQ. Maximální počet 
se liší podle typu zobrazení. Pomocí tlačítek +/- vyberete požadovaný 
počet z dostupného seznamu. 

 Dwell Time
Prodleva (3 ~ 60 sekund) pro každou stránku typu zobrazení. Pomocí 
tlačítek +/- změníte hodnotu. 

 Page Settings
Slouží pro nastavení kamery v každém zobrazovacím okně pro každou 
stránku tohoto typu zobrazení SEQ. Stiskem Enter (kliknutím myší) 
zobrazíte Nastavení stránky zobrazení, jako na obrázku. 



V nastavení stránky zobrazení se zobrazí rozdělené okno pro aktuální stránku a 
titulek kamery vybraného okna se zvýrazní. 

Následuje stručný popis operací: 
 Čísla

Stiskem těchto tlačítek změníte kameru pro aktuální stránku 
 +/-

Stiskem těchto tlačítek změníte aktuální stránku pro typ zobrazení 
SEQ. 

 ESC
Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte do nastavení zobrazení SEQ. 

6.5 Nastavení plánovaného záznamu 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku Scheduled Record 
a stiskem Enter zobrazte Nastavení plánovaného záznamu. 

Toto nastavení umožňuje určit, kdy a jak bude probíhat záznam. Pro každý den v 
týdnu je k dospozici až 16 časových úseků (T1 – T16). 



Dostupné operace jsou: 

 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. Není-li vybraná položka na 
obrazovce, zobrazení se posune doleva nebo doprava. 

 COPY
Stiskem tohoto tlačítka zkopírujete nastavení vybraného dne na 
všechny následující dny v týdnu. (např. Vybráno je uterý, nastavení se 
zkopíruje na středu – sobotu.) 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Start

Začátek tohoto časového úseku, zvyšuje se po 30 minutách. (konec 
tohoto časového úseku se automaticky nastaví na začátku dalšího 
úseku, nebo na začátku prvního úseku tohoto dne, pokud je tento úsek 
poslední. Stiskem tlačítek +/- vyberete požadovanou dobu. 

Př.: Nastavíte-li počáteční dobu T1/PO na 9.00, Tě/PO na 18.00 a T3-
T16/PO na N/A (není k dispozici), potom je T1/PO 9.00 – 18.00 a 
T2/PO 0.00 – 9.00 a 18.00 – 24.00. 

 Alarm
Režim nahrávání(Nic, Video, Zvuk/Video), pokud se spustí určitý 
alarm. „OFF“ je nově přidáno pro vypnuté zjišťování alarmu. Hodnotu 
změníte stiskem tlačítek +/-. 

 Normal
Normální režim záznamu, zahrnuje Nic, V (pouze video) nebo A/V 
(zvuk/video). Hodnotu změníte stiskem tlačítek +/-. 

Poznámka: V časovém úseku, kde jsou alarm i pohyb vypnuty bude zvuk/video 
považován za normální, pokud nedojde ke ztrátě videa. 

6.6 Nastavení pevného disku 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku HDD a stiskem 
Enter zobrazte Nastavení HDD, jako na obrázku. 



Ve sledovacím režimu je video/zvuk alarmu mnohem důležitější než normální 
video/zvuk. Takže tento přístroj je navržen tak, aby umožnil rozdělení pevného 
disku na část alarmu a normální část. Video/zvuk alarmu pak bude zaznamenáván 
do části alarmu. 

Toto nastavení umožňuje formátovat/smazat každý pevný disk, nastavit velikost 
záznamu alarmu a normálního záznamu a určit chování obou typů záznamů,
dojde-li k zaplnění i posledního disku v systému. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 MODE => formátovat/smazat 
Stiskem tohoto tlačítka zformátujete nebo smažete disk, jak je popsáno 
v části 6.6.1. 

 SEQ => Pokročilé nastavení disku 
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte pokročilé nastavení pevného disku, 
jak je popsáno v části 6.6.2. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Size (GB)

Celková úložná kapacita v GB pro záznam alarmu a normální záznam. 
Tato položka slouží jen pro informaci. Více informací a nastavení 
každého disku viz část 6.6.1. 

 Auto Overwrite
Automatické přepsání zaznamenaného videa/zvuku na disku #1 pokud 
kapacita disku pro záznam alarmu/normální dosáhne konce posledního 
disku. Pokud je automatické přepsání vypnuto, a záznam dosáhne 
konce disku, přestane se zaznamenávat, dokud uživatel nestikne 



tlačítko pro obnovení alarmu. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo 
zrušíte zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 HDD Full Action
Akce, terá se provede, pokud dojde k zaplnění kapacity všech disků.
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Duration
Doba odezvy jak nejdéle (v sekundách) bude spouštěn alarm v případě,
že dojde k zaplnění odpovídající části disku. Když se vstup alarmu vrátí 
do normálního stavu, alarm se vypne automaticky. Stiskem tlačítek +/- 
zadáte hodnotu (3 sekundy – 60 minut, „-“ = donekonečna). 

 Alarm Out
Nastavení, který výstup alarmu se spustí, pokud dojde dojde k zaplnění
odpovídající části disku. Stiskem tlačítek +/- vyberte nic (N/A), nebo 
jeden z výstupů alarmu (1-2). 

 Buzzer
Zapnout nebo vypnout vnitřní bzučák pokud dojde k zaplnění
odpovídající části disku. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte 
zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 Log
Zda zaznamenávat události nebo ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete 
nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 E-Mail
Zda poslat e-mail o události na vzdálenou stanici nebo ne. E-mail bude 
odeslán přednastaveným příjemcům v okamžiku vzniku události. 
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je nezatrženo. 

6.6.1 Formátování/vymazání pevného disku 

V zobrazení nastavení pevného disku spusťte stiskem tlačítka MODE obrazovku 
Formátování/smazání pevného disku, jako na obrázku. 

Před tím, než lze disk použít k záznamu videa/zvuku, je nutné jej naformátovat. 
Toto nastavení umožňuje naformátovat a/nebo smazat každý disk a nastavit 
velikost části pro záznam alarmu a části po normální záznam u každého disku. 



Používejte pouze disky s maximální kapacitou 500GB a před formátováním se 
ujistěte, že není připojen žádný vzdálený uživatel. 

Dostupné operace jsou: 

ásleduje stručný popis každé položky a jejích operací: 

 MODE => formátovat
Stiskem tohoto tlačítka zformátujete disk. Zobrazí se potvrzovací okno, 
potvrďte stiskem Enter, nebo zrušte formátování stiskem Esc. 
Formátování nového disku zabere asi 40 sekund. 

Poznámka: Pokud nebyl disk ještě zformátován, bude rozdělen podle 
výchozího nastavení: 30% pro část záznamu alarmu a 70% pro část 
normálního záznamu. Pokud už byl formátován,  rozdělí se podle 
hodnot zobrazených na obrazovce, ale dříve zaznamenaný obsah se 
nesmaže a zůstane přístupný. 
SEQ => smazat 

ačítka smažet


Stiskem tohoto tl e disk. Stiskem tohoto tlačítka 
zformátujete disk. Zobrazí se potvrzovací okno, potvrďte stiskem 
Enter, nebo zrušte formátování stiskem Esc. 

Poznámka: Pokud nebyl disk ještě zformátován, bude rozdělen podle 
výchozího nastavení: 30% pro část záznamu alarmu a 70% pro část 
normálního záznamu. Pokud už byl formátován,  rozdělí se podle 
hodnot zobrazených na obrazovce a všechen obsah bude smazán. 
CALL => fyzické formátování 

te fyzické formátování disku. Zobr


Stiskem tohoto tlačítka provede azí
se potvrzovací okno, potvrďte stiskem Enter, nebo zrušte formátování 
stiskem Esc. Záznam bude vždy optimalizován pro výkon a životnost. 
Formátování zabere méněnež jednu minutu. Pro první formátování je 
silně doporučeno použít fyzické formátování. 

Poznámka: Disk bude zformátován a  rozdělen podle výchozího 
nastavení: 30% pro část záznamu alarmu a 70% pro část normálního 
záznamu. Všechen obsah bude smazán. 
ESC

cí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazen


Pomo í nastavení disku. Zobrazí-
li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo skončete 
bez uložení stiskem Esc. 

N
 Size (GB)

pacita disku v GB, pokud byCelková ka l zfromátován. Tato položka je 
jen pro informaci. 
Alarm Record (%)
Velikost záznamu alarmu (v procentech) pro tento disk. Hodnotu 
změníte podle pokynů v části 4.1. 
Normal Record (%)

áznamu (v pro


Velikost normálního z centech) pro tento disk. Hodnota je 



rovna 100% - velikost záznamu alarmu. Tato položka je jen pro 
informaci.

6.6.2 Pokročilé nastavení pevného disku 

V zobrazení nastavení pevného disku spusťte stiskem tlačítka SEQ obrazovku 
Pokročilé nastavení pevného disku, jako na obrázku. 

Položka HDD Failure Action umožňuje určit reakci systému na selhání disku, 
zatímco pložka Privacy umožňuje nastavit DVR, aby zaznamenávalo po 
omezenou dobu a dobu paměti připojeného disku. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem myši)

Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nastavení disku. Zobrazí-
li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo skončete 
bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Duration

Doba odezvy jak nejdéle (v sekundách) bude spouštěn alarm v případě,
že dojde ke zjištění selhání disku. Stiskem tlačítek +/- zadáte hodnotu 
(3 sekundy – 60 minut, „-“ = donekonečna). 

 Alarm Out
Nastavení, který výstup alarmu se spustí, pokud je zjištěno selhání 
disku. Stiskem tlačítek +/- vyberte nic (N/A), nebo jeden z výstupů
alarmu (1-2). 

 Buzzer
Zapnout nebo vypnout vnitřní bzučák při zjištění selhání disku. Stiskem 
Enter (kliknutí levým tlačítkem myši) nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte 
zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 



 Log
Zda zaznamenávat události nebo ne. Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete 
nebo zrušíte zatržení u této položky. Výchozí nastavení je zatrženo. 

 E-Mail
Zda poslat e-mail o události na vzdálenou stanici nebo ne. E-mail bude 
odeslán přednastaveným příjemcům v okamžiku vzniku události. 
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je nezatrženo. 

 Limited Period
Zda je úložný prostor disku dostupný po omezenou dobu nebo ne. 
Stiskem Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je „ - “ - Číslo. 

 Retention period (hour)
Doba paměti úložného prostoru disku, je-li zatržena položka Limited 
Period. Je-li položka nastavena na 0, bude považována za 
nelimitovanou dobu. Hodnotu upravíte podle pokynů v části 4.1. 

6.7 Nastavení hesla 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku Password a stiskem 

Enter zapněte zobrazení nastavení hesla, jako na obrázku. 

Toto nastavení umožňuje přidávat nové uživatele, odstraňovat již exitující, a 
pravovat uživatelům jméno, heslo a úroveň.u

V systému jsou tři úrovně hesel, Správce (nejvyšší), Dohlížitel a Operátor 
(nejnižší). Operátor může pracovat se zobrazením živého videa, Dohlížitel může 
pracovat s živým videem, přehráváním videa a archivem. Správce může vše. 

ystém dovoluje až 18 uživatelských účtů.S

Tovární nastavení jména a hesla správce je aa/11. Lze jej použít pro první 
řihlášení do systému. p

Dost né up operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)



Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. Není-li položka na 
obrazovce, zobrazení se posune doleva nebo doprava. 

 MODE => vybrat/zrušit výběr jako výchozí
Stiskem tohoto tlačítka určíte vybraného uživatele jako výchozího pro 
přihlášení, nebo výběr zrušíte, pokud už je nastaven jako výchozí. 
Jméno a heslo bude použito jako výchozí pro přihlášení, takže uživatel 
nemusí zadávat text pro přihlášení k systému. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Guest Level

Úroveň přístupu (Správce, Dohlížítel, Operátor nebo -)  bez přihlášení 
k systému. Úroveň změníte stiskem tlačítek +/-. 

 Login Name (přihlašovací jméno) 
Položku změníte pomocí pokynů v části 4.1. 

 Password (heslo) 
Lze zadávat pouze čísla. Položku změníte pomocí pokynů v části 4.1. 

 Level
Úroveň hesla pro tohoto uživatele. Úroveň změníte stiskem tlačítek +/-.

6.8 Nastavení systému 

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku System a stiskem 
Enter zapněte zobrazení nastavení systému, jako na obrázku. 

Toto nastavení umožňuje nastavit systémový čas, časové pásmo, synchronizaci 
času, jazyk, atd. 

Dostupné operace jsou: 



 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 
myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 
Změníte-li nastavení jazyka, budete vyzváni k restartu systému. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Time Zone

Stiskem tlačítek +/- vyberete časové pásmo. Tabulka časových pásem 
viz příloha C. 

 Daylight Saving Time (přechod na letní čas) 
Stiskem Enter (kliknutí levým tlačítkem myši) nebo +/- zatrhnete nebo 
zrušíte zatržení u této položky. Výchozí hodnota je nastavena podle 
vybraného časového pásma, ale lze ji změnit ručně.

 System Time (systémový čas) 
◦ Synchronization

Zda je čas synchronizován se serverem TSP nebo ne. Stiskem 
Enter nebo +/- zatrhnete nebo zrušíte zatržení u této položky. 
Výchozí nastavení je nezatrženo. 

◦ TSP Server
Název serveru TSP (server synchronizace času). Systém provede 
synchronizaci času v přednastavených intervalech. Hodnotu zadáte 
pomocí pokynů v části 4.1. 

◦ Date
Systémové datum. Položky upravíte tlačítky +/-. 

◦ Time
Systémový čas. Položky upravíte tlačítky +/-. 

◦ Display Format
Formát času zobrazeného v levém dolním okraji hlavní obrazovky. 
Požadovaný formát vyberete tlačítky +/-. 

 Language
Pomocí tlačítek +/ yvberte jazyk pro systém. Podporované jazyky jsou: 
Angličtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Tradiční
čínština, Polština, Turečtina, atd. 

 Protection Key
Ochranný klíč pro vzdálený přístup k systému. Tuto položku změníte 
pomocí pokynů v část 4.1. 

Poznámka: Ochranný klíč bude použit pro autentizaci, pokud se někdo pokusí 
připojit k systému přes síťové rozhraní. Takže na zařízení, které bude použito k 
připojení, je nutno nainstalovat stejný klíč.

6.9 Nastavení RS-232/422/485 



V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku RS-232/422/485 a 
stiskem Enter zapněte zobrazení nastavení RS-232/422/485, jako na obrázku. 

Toto nastavení umožňuje nastavit ovládací porty  RS-232, RS-422 nebo RS-485. 
Více informací o nastavení položek viz manuály k připojeným zařízením. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. Není-li položka na 
obrazovce, zobrazení se posune doleva nebo doprava. 

 MODE => vybrat/zrušit výběr jako výchozí
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte volitelnou obrazovku nastavení RS-
232, je-li dostupná v DVR. Operace na této obrazovce jsou stejné jako 
na této aktuální. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Device Type (typ zařízení) 

Klávesnice, PTZ, GPS, POS, klávesnice + PTZ nebo N/A 
(nedostupné). Typ změníte tlačítky +/-. PTZ lze zvolit buď pro RS-232 
nebo RS-422/485, ale ne pro oba najednou. 

 Model
Model PTZ nebo klávesnice, typ protokolu GPS nebo tiskárny POS. 
Podporovaná zařízení viz orig. manuál s. 42 nahoře.
Je-li jako typ vybrána klávesnice+PTZ, je model klávesnice vždy 
řídícím protokolem, a ostatní nastavení jsou stejná jako u vybraného 
modelu PTZ. Také se ujistěte, že řídící protok klávesnice a protokol 
PTZ nebudou v konfliktu. 

 Baud Rate – baudová rychlost 
 Data Bit – datový bit 
 Stop Bit – bit zastavení 



 Parity – parita lichá, sudá, nebo žádná. 
 DVR/Camera ID

Pro PTZ/klávesnici => id zařízení pro toto DVR, nesmí být v konfliktu 
s ostatními připojenými zařízeními ve stejném řídícím portu. 
Pro GPS/POS => id kamery pro příjem dat GPS/POS. „Multiple“ u 
POS znamená více připojených POS a kamera 1 pro POS ID 1, kamera 
2 pro POS ID 2, atd. Více zařízení POS lze přidat pouze pro RS-232.  
Id změníte tlačítky +/-. 

Některá testovaná zaříezní GPS: viz orig. manuál s. 42 uprostřed.

6.10 Nastavení sitě

V zobrazení nabídky nastavení vyberte pomocí šipek položku Network a stiskem 
Enter zapněte zobrazení nastavení sítě.

Toto nastavení umožňuje nastavit všechny parametry související se sítí. Správné 
nastavení parametrů konzultujte se správcem vaší sítě.

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení. 
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 
Změníte-li nastavení jazyka, budete vyzváni k restartu systému. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Net Type

Static IP, PPPoE nebo DHCP. DHCP lze použít pouze pro přístup v 
místní síti. Static IP a PPPoE lze použít i pro přístup z internetu. 



 IP Address
Síťová adresa systému. Chcete-li získat statickou adresu, kontaktujte 
svého poskytovatele internetového připojení.

 Net Mask
Síťová maska. 

 Gateway
Adresa výchozí brány 

 DNS
Adresa serveru DNS. 

 Username
Uživatelské jméno pro PPPoE, je-li použito. 

 Password
Heslo pro PPPoE, je-li použito. 

 DDNS Type
Dynamické, statické nebo vlastní DDNS. Chcete-li zjistit vaše DDNS 
URL, uživatelské jméno a heslo, kontaktujte vašeho poskytovatele 
služby DDNS.  

 URL
URL pro PPPoE, je-li použito. 

 DDNS Username
Uživatelské jméno DDNS, je-li použito PPPoE nebo Static IP. 

 DDNS Password
Heslo DDNS, je-li použito PPPoE nebo Static IP. 

 E-mail
Stiskem Enter zobrazíte nastavení e-mailu. Detaily viz část 6.10.1. 

 FTP
Stiskem Enter zobrazíte nastavení FTP. Detaily viz část 6.10.2. 

 Adv.
 Stiskem Enter zobrazíte pokročilé nastavení sítě. Detaily viz část 
6.10.3. 

Poznámka: Pokud je typ DDNS Free DNS, musíte k URL připojit „,hash“, kde 
hash je vypočítán na základě dávkového souboru, který lze stáhnout na adrese 
freedns.afraid.org. 

6.10.1 Nastavení e-mailu 

V nastavení sítě vyberte pomocí šipek položku E-Mail a stiskem Enter zapněte 
zobrazení nastavení e-mailu. 



Toto nastavení umožnuje nastavit parametry související s e-mailem. Nastane-li 
nějaká událost, a je pro ni povolen e-mail, bude odeslána zpráva podle parametrů
zde nastavených. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení sítě.
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 
Změníte-li nastavení jazyka, budete vyzváni k restartu systému. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 SMTP Server

Název poštovního serveru SMTP. 
 Authentication

Zda server SMTP vyžaduje autentizaci. 
 Username

Uživatelské jméno pro server SMTP, pokud vyžaduje autentizaci. 
 Password

Heslo pro server SMTP, pokud vyžaduje autentizaci. 
 Mail From

E-mailová adresa odesílatele zpráv. 
 Mail To #1-5

E-mailové adresy příjemců. Lze zadat až pět adres. 
 Attachment

Obrázek připojený k e-mailu. Lze zadat N/A, originální obrázek, 
obrázek QCIF. 

6.10.2 Nastavení FTP 



V nastavení sítě vyberte pomocí šipek položku FTP a stiskem Enter zapněte 
zobrazení nastavení FTP. 

Toto nastavení umožňuje nastavit všechny parametry související s FTP. Nastane-
li nějaká událost, a je pro ni povoleno FTP, budou zaznamenané video/zvuk 
odeslány na server FTP podle parametrů zde nastavených. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem myši)

Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení sítě.
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 FTP Server

Adresa serveru FTP 
 Username

Uživatelské jméno pro server FTP. 
 Password

Heslo pro server FTP. 
 Prefix Of Filename

Prefix u souborů odesílaných na server FTP. Pokud není nastaven, 
budou názvy souborů ve tvaru „cam...“, pokud je nastaven, budou 
názvy ve tvaru „Prefix-cam...“. 

6.10.3 Pokročilé nastavení sítě

V nastavení sítě vyberte pomocí šipek položku Adv.. a stiskem Enter zobrazte 
pokročilé nastavení sítě, jako na obrázku. 



Toto nastavení umožňuje nastavit pokročilé parametry sítě. Pokud se nevyznáte 
ve správě sítě, neupravujte toto nastavení. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem myši)

Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení nabídky nastavení sítě.
Zobrazí-li se výzva k uložení, potvrďte uložení stiskem Enter, nebo 
skončete bez uložení stiskem Esc. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Control port 

Řídící port pro vzdálený přístup. Výchozí hodnota je 67. 
 Data port 

Datový port pro vzdálený přístup. Výchozí hodnota je 68. 
 HTTP Port 

Port HTTP pro vzdálený přístup. Výchozí hodnota je 80. 
 WAP Picture Quality 

Kvalita obrázku na WAPu, je-li podporován přístup na WAP. 
 DVR Name 

Název DVR použitý na serveru CMS, je-li připojen.
 CMS Server URL #1-2 

URL serveru CMS #1 a #2.  DVR se spojí s až dvěma servery CMS 
automaticky po zapnutí. Při použití této funkce nemůže DVR fungovat 
jako webový server, protože CMS musí být webový server. 

Poznámka: Pokud nejsou řídící nebo datový port během vzdáleného přístupu
dostupné, systém je obnoví na výchozí hodnoty 67 a 68. 

7. Řízení PTZ 

Toto DVR podporuje množství kamer PTZ. Pokud byly kamery správně
připojeny a nastaveny, lze je jednoduše ovládat za pomocí informací v této 
kapitole. Připojení viz část 3.2. Nastavení PTZ ID pro každou kameru viz část 
6.1. Nastavení řídícího portu viz část 6.1.  



Pokud je kamera také PTZ, bude před jejím názvem v rozděleném okně
hvězdička (*). Je-li vybraná kamera PTZ, stiskem talčítka PTZ spustíte řídící 
režim PTZ. Hvězdička změní barvu, na znamení, že je kamera v řídícím režimu 
PTZ.  

Operace v tomto režimu lze rozdělit na hlavní operace a specifické operace 
různých funkcí. 

Dostupné operace:
 PTZ

Stiskem tohoto tlačítka opustíte řídící režim PTZ. Hvězdička se změní
barvu zpět na normální. 

 Šipka nahoru, dolů (Kliknutí myší v horní nebo dolní části okna) 
Stiskem těchto tlačítek nakloníte kameru nahoru nebo dolů.

 Šipka doleva, doprava (Kliknutí myší v levé nebo pravé části okna) 
Stiskem těchto tlačítek natočíte kameru doleva nebo doprava. 

 ZOOM
Stiskem tohoto tlačítka kameru přiblížíte nebo oddálíte. 

 GOTO
Stiskem tohoto tlačítka přesunete kameru na přednastavenou pozici. 
Zobrazí se nápověda klávesnice. Stiskem čísla 0-9 zadejte 
přednastavenou pozici, kam se má kamera přesunout. Rozsah pozic je 
00-99.

 NEXT
Stiskem tohoto tlačítka aktivujete další různou funkci. Různé funkce 
zahrnují zaostření, duhovku, automatické sledování, SEQ, 
přednastavení a rychlost sledování. Aktivní funkce se zobrazí v pravém 
dolním rohu obrazovky. Operace různých funkcí jsou popsány v 
následující tabulce. 

Aktivní funkce Operace Popis 

Zaostření +/-
Enter

Zaostření na blízko nebo 
na dálku, automatické 
zaostření 

Duhovka +/- Zvětšení/zmenšení 
duhovky 

Autmatické sledování (3) +/- 
Enter
*
#

Rychlost automatického 
sledování je zobrazena v 
uvozovkách, zvýšit nebo 
snížit rychlost, spustit 
nebo zastavit 
automatické sledování, 
nastavit startovní a 
konečnou pozici. 



SEQ (5 sek.) +/-
Čísla
Enter

Prodleva SEQ je 
zobrazena v uvozovkách. 
Je-li režim SEQ zapnut, 
kamera bude přecházet 
sekvenčně po 
přednastavených 
pozicích 0-9 (nebo 1-10). 
Změna prodlevy, spustit 
nebo ukončit režim SEQ, 
je-li režim SEQ zapnut, 
zobrazí se hvězdička (*). 

Přednastavený (1) +/-
Čísla
Enter

Přednastavená pozice je 
zobrazena v uvozovkách. 
Změnit nebo nastavit 
přednastavenou pozici. 

Rychlost sledování (3) +/- Manuální rychlost 
sledování je zobrazena v 
uvozovkách. Zvýšit nebo 
snížit rychlost. 

8. Hledání/Přehrávání/Archiv (Správce, Dohlížitel) 

Zaznamenané video/zvuk lze prohledávat a přehrávat pěti způsoby: 
a) hledání podle času 
b) hledání podle události 
c) chytré hledání 
d) hledání v archivovaných souborech 
e) hledání POS 

V zobrazení rozděleného okna stiskněte SEARCH a zapněte zobrazení nabídky 
hledání, jako na obrázku. 



Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava

Stiskem těchto tlačítek vyberete položku. 
 ENTER

Stiskem tohoto tlačítka aktivujete vybraný typ hledání. 
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení rozděleného okna. 

Poznámka: U tohoto typu DVR H.264 se rychlost záznamu nesníží vlivem 
přehrávání. 

8.1 Hledání podle času

Obrazovka hledání podle času:



V poli s
videa/zv
normánlí

n

y kamery v rozděleném okně převedeny do 

zaznamenaného 
o níže) na pevném 

disku do připojeného zálohovacího zařízení bez přehrávání. Zobrazí se 
zobrazení zálohy (popsáno v části 8.6). Tento druh zálohování probíhá 
na pozadí, a lze tedy provádět ostatní činnosti.

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Search Time

Doba hledání (rok, měsíc, den, hodina, minuta) pro zaznamenané 
video/zvuk. Přehrávání (nebo zálohování) začne od tohoto času při
stisknutí tlačítka přehrávání (nebo tlačítka kopírování). 

 Video/Audio
(Alarm, pohyb, ztráta videa, normální) Zatrhněte typy videa/zvuku, 
které chcete vyhledat. 

ta
u

vu se zobrazí čas začátku záznamu před hledáním podle vybraného 
ku – část alarmu, pokud je zatrnut alarm, pohyb nebo ztráta videa, a 
část, pokud je zatrhnuto normální. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů (kliknutí levým tlačítkem

 tlačítek vyberete položku. 
myši)

Stiskem těchto
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení rozděleného okna. 
Tlačítko přehrávání

to tlačítka začnete přehrávání videa/zvuku s v


 Stiskem  toho ybranou 
dobou hledání a typem videa/zvuku. Výsledek hledání bude zobraze
vespod tohoto okna, pokud selhalo. Není-li žádná kamera v režimu 
přehrávání, budou všechn
tohoto režimu. 

 Tlačítko kopírování
 Stiskem  tohoto tlačítka zálohujete vybraný typ 
videa/zvuku s počátkem od doby hledání (popsán



8.2 Hledání podle události / Zobrazení protokolu 

Obrazovka hledání podle události – Zobrazení protokolu: 

Dos




erete stránku, kter

Násle uj

e 

Existují čtyři různé typy 
systé ov

protokolů událostí: alarm, pohyb, ztráta videa, 
m á. V systému lze uloži až 1000 nejnovějších záznamů protokolu. 

 operace jsou: 
 nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tla

tup
 Šipky čítkem

myši)
k vyberete položky. 

né

Stiskem těchto tlačíte
 ESC

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení rozděleného okna. 
 MODE => obnovení 

a obnStiskem tohoto tlačítk
vení n

ovíte zobrazení protokolu. Existují-li po 
posledním obno ové události, seznam se podle toho aktualizuje. 

 SEQ => o stránku nahoru 
X2 => o stránku dolů
Čísla (ENTER)
Stiskem těchto tlačítek vyb á se má zobrazit. Seznam 

ím panelu jsou k 
dispozici pou

e stručný popis každé položky a jejích operací: 
Event Type
Typy událostí (záznam, alarm, pohyb, ztráta videa, systémová), které s

se zároveň aktualizuje. (Na klávesnici na předn
ze čísla 1-4.) 

d


mají zobrazit v protokolu. Typ události „systémová“ zahrnuje všechny 
události týkající se systému, jako např. vypnutí a zapnutí, a nespustí 
záznam. 
Source ID

rý spustil tuto událost. U alarmu je 


Zdroj, kte to číslo vstupu alarmu, u 



pohybu a ztráty videa je to číslo kamery. Používá se k filtrování 
událostí zobrazených v seznamu protokolu. 
Log List
Protokol událostí podle vybraného typu události a ID zdroje. (1) Vybra
nebo zrušit výběr záznamu v seznamu lze pomocí tlačítka Enter (stejně
lze vybrat více záznamů), (2) stiskem tlačítek přehrávání přehrajete 
všechny vybrané záznamy, (3) stiskem tlačítka kopírování zálohujete 
video/zvuk všech vybraných záznamů do připojeného zálohovacího 


t

z přehrávání. Zobrazí se zobrazení zálohy (popsáno v části 
o druh zálohování probíhá na pozadí, a lze tedy provádět

ailní informace o přehrávání událostí viz část 8.7. 

8.3 Chytré hledání 

Obrazovka chytrého hledání: 

vy

os né



í v pravé polovině okna. Aby se předešlo 
trému hledání, bude prohledáné pouze 500 

0GB disku pro každou část (alarmu nebo normální) od 
počáteční doby. 

zařízení be
8.6). Tent
ostatní činnosti. Det

Ve st ovav ém poli se zobrazí doba počátku záznamu na pevných discích před 
hledáváním, nebo výsledky hledání po něm. 

ce jsou: D tup  opera
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 
ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení rozděleného okna. 
SEARCH / MODE
Stiskem tohoto tlačítka spustíte vyhledávání zaznamenaného 
videa/zvuku s vybranou dobou hledání, kamerou a maskami pohybu. 



Výsledky hledání se zobraz
li chypřetížení systému kvů

souborů nebo 10



 SEQ => o stránku nahoru 
 X2 => o stránku dolů

Čísla (ENTER)
Stiskem těchto tlačítek vyberete stránku, která se má zobrazit. (Na 



Násle uj





žluté) okno masky. Pro menší oblasti 
bude nalezeno více souborů.

klávesnici na předním panelu jsou k dispozici pouze čísla 1-4.) 

d e stručný popis každé položky a jejích operací: 
Camera ID

 má prohledat. J


Kamera, která se ejí titulek je zobrazen na pravé straně.
ID kamery změníte tlačítky +/-. 
Start/End Time
Startovní/koncový čas (rok, měsíc, den, hodina, minuta) 

ea/zvuku. Soubory se budou hledat od



zaznamenaného vid  startovního 
času až po koncový čas při stisku tlačítek SEARCH/MODE. 
Matched File List
Soubory, které se shodují s vybranou dobou hledání, kamerou a 
maskami pohybu. Soubory jsou seřazeny od nejstarších po nejnovější, a 
číslo stránky je zobrazeno v levém dolním rohu. Stiskem Enter 
zobrazíte přehrávání chytrého hledání pro vybrané soubory, (2) stiskem 
tlačítka přehrávání přehrajete vybrané soubory přímo, (3) stiskem 
tlačítka kopírování zálohujete video/zvuk všech vybraných souborů do 
připojeného zálohovacího zařízení bez přehrávání. Zobrazí se zobrazení 
zálohy (popsáno v části 8.6). Tento druh zálohování probíhá na pozadí, 
a lze tedy provádět ostatní činnosti. Přehrávání (nebo zálohov n

vahu všechny soubory v seznamu. Detailn
á í) může

vzít v ú í informace o 
přehrávání chytrého hledání viz část 8.8. 
Area..
Oblasti pohybu kamer, kde se mají hledat soubory. Soubory s oblastmi 
pohybu pokrývajícími celou oblast kamery budou označeny jako 
shodující se. Stiskem Enter zobrazíte nastavení oblasti pohybu, jako na
obrázku níže. Na této obrazovce je oblast videa rozdělena do mnoha 
malých čtverečků, a šedé čtverečky označují oblast, ve které se bude 
vyhledávat. Kromě toho je tam (



Následuje stručný popis operací: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava

 Stiskem těchto tlačítek přesunete okno masky. 
 +/- (tah myší)

Těmito tlačítky lze změnit velikost okna masky. 
 ENTER

Stiskem tohoto tlačítka nastavíte nebo obnovíte oblast pod oknem 
masky. Nastavená oblast bude zobrazena poloprůhlednou šedou 
barvou.

 MODE
Tímto tlačítkem nastavíte nebo obnovíte celou oblast videa. 

 ESC
Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte do chytrého hledání. 

8.4 Hledání v archivovaných souborech 

Obrazovka hledání v archivovaných souborech: 



Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení rozděleného okna. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Backup Device 

Stiskem Enter zobrazíte okno zálohovacího zařízení (pokud není žádné 
připojeno). 

 Disk Storage 
Výběr diskového úložiště pro hledání souborů.

 Archived File List 
Archivované soubory ve vybraném diskovém úložišti. Vyberte soubor a 
stiskem Enter zobrazte přehrávání archivovaného souboru nebo jej 
stiskem tlačítka přehrávání (dvojklik myší) přehrajte přímo. Detaily viz 
část 8.9. 

Kromě toho, stiskem tlačítka MODE vybraný soubor smažete. 

Poznámka: Formát názvu souboru je: NN-YYYYMMDD-hhmmss.h264, kde NN 
je číslo kamery, YYYY je rok, MM je měsíc, DD je den, hh je hodina, mm je 
minuta a ss je sekunda. 

8.5 Hledání POS 

Obrazovka hledání POS: 



Ve stavovém poli se zobrazí doba počátku záznamu na pevných discích před 
vyhledáváním, nebo výsledky hledání po něm. 

Dostupné operace jsou: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do zobrazení rozděleného okna. 

 SEARCH / MODE
Stiskem tohoto tlačítka spustíte vyhledávání zaznamenaného 
videa/zvuku s vybranou dobou hledání, kamerou a klíčovým slovem. 
Výsledky hledání se zobrazí v pravé polovině okna. Aby se předešlo 
přetížení systému kvůli hledání POS, bude prohledáné pouze 500 
souborů nebo 100GB disku pro každou část (alarmu nebo normální) od 
počáteční doby. 

 SEQ => o stránku nahoru 
 X2 => o stránku dolů
 Čísla (ENTER)

Stiskem těchto tlačítek vyberete stránku, která se má zobrazit. (Na 
klávesnici na předním panelu jsou k dispozici pouze čísla 1-4.) 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Camera ID

Kamera, která se má prohledat. ID kamery změníte tlačítky +/-. 
 Key word

Klíčové slovo pro data POS kamery, podle kterého se mají hledat 
soubory. Data POS obsahující toto klíčové slovo budou označeny jako 
shodující se. Je-li klíčové slovo prázdné, budou vybrána všechna data 
POS. 

 Start/End Time
Startovní/koncový čas (rok, měsíc, den, hodina, minuta) dat POS 



zaznamenaného videa/zvuku. Soubory se budou hledat od startovního 
času až po koncový čas při stisku tlačítek SEARCH/MODE. 

 Matched File List
Soubory, které se shodují s vybranou dobou hledání, kamerou a 
klíčovým slovem. Soubory jsou seřazeny od nejstarších po nejnovější, a 
číslo stránky je zobrazeno v levém dolním rohu. Stiskem Enter 
zobrazíte přehrávání hledání POS pro vybrané soubory, (2) stiskem 
tlačítka přehrávání přehrajete vybrané soubory přímo, (3) stiskem 
tlačítka kopírování zálohujete video/zvuk všech vybraných souborů do 
připojeného zálohovacího zařízení bez přehrávání. Zobrazí se zobrazení 
zálohy (popsáno v části 8.6). Tento druh zálohování probíhá na pozadí, 
a lze tedy provádět ostatní činnosti. Detailní informace o přehrávání 
hledání POS viz část 8.10. 

8.6  Přehrávání/Archiv hledání podle času

V zobrazení rozděleného okna změníte stiskem tlačítka MODE u vybraného okna 
režim živého videa na režim přehrávání a zpět. Okna v režimu přehrávání jsou 
zašedlá, zatímco okna v režimu živého videa zobrazují video. Změna kamer v 
oknech přehrávání viz část 4.3.  

Přehrávání lze ovládat následujícími tlačítky: 
 Přehrát/Pozastavit

Stiskem tohoto tlačítka přehrajete vybrané video rychlostí 1x nebo 
pozastavíte přehrávání. Je-li přehrávání pozastaveno, obnovíte jej 
opěrtovným stiskem tlačítka. Zvuk lze přehrávat pouze rychlostí 1x. 

 Stop
Stiskem tohoto tlačítka zastavíte přehrávání videa/zvuku. Další 
přehrávání začne od začátku. 

 Rychle vpřed
Stiskem tohoto tlačítka zrychlíte nebo zpomalíte přehrávání. Po každém 
stisknutí tohoto tlačítka se přehrávní zrychlí nebo zpomalí, 2x, 4x, 8x 
až 64/16x a pak zpět na 2x. 

 Rychle vzad
Stiskem tohoto tlačítka aktivujete zpětné přehrávání. Po každém 
stisknutí tohoto tlačítka se přehrávní zrychlí nebo zpomalí, 2x, 4x, 8x 
až 64/16x a pak zpět na 2x. 

 Jeden krok (šipka s čárkou v předu) (viz s. 56 nahoře)
Stiskem tohoto tlačítka přehrajete záznam snímek po snímku. 

 Enter
Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte data GPS/POS, jsou-li přitomna u 
přehrávané kamery. Vyberte typ (GPS nebo POS), umístění, pozadí,
řádky a počet znaků na obrazovce, a pak stiskem Enter zobrazte data, 
nebo stiskem Esc zrušte výběr. Opětovným stiskem Enter zrušíte 
zobrazení dat. 

 Kopírovat
Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete kopírování přehrávaného 
videa/zvuku do připojeného zálohovacího zařízení. Zobrazí se okno 
zálohování, jako na obrázku níže. 



Následuje stručný popis operací v okně zálohování: 
 Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava (kliknutí levým tlačítkem 

myši)
Stiskem těchto tlačítek vyberete položky. 

 ESC
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte do předchozího okna. 

 Tlačítko kopírování
Stiskem  tohoto tlačítka spustíte zálohování nebo použijete změněné
nastavení, je-li zálohování už spuštěno, a vrátíte se do předchozího 
okna. V pravém horním rohu se zobrazí ikonka kopírování, na znamení, 
že probíhá zálohování vybraného videa/zvuku. U DVD nebudou data 
zapsána, dokud nedosáhnou kapacity 1GB nebo uživatel nevypne 
zálohování. Zápis na disk může trvat minutu pro každých 100MB (v 
závisloti na typu disku). 

 Stop
Stiskem tohoto tlačítka zastavíte kopírování a vrátíte se do předchozího 
okna. Ikonka kopírování zmizí. 

Následuje stručný popis každé položky a jejích operací: 
 Backup Device 

Zálohovací zařízení připojené k systému. Stiskem Enter na levém 
tlačítku zobrazíte okno zálohovacího zařízení, pokud není žádne 
připojeno. Stiskem tlačítek +/- na správné položce vybrete připojené
zařízení. Zálohovací zařízení připojíte podle návodu v části 5.4. 

 Backup Speed 
Rychlost zálohování, 1-9, 1 = nejnižší, 9 = nejvyšší rychlost. 

 Directory 
Adresář pro uložení archivovaných souborů.



 Cameras
Video/zvuk z kamer, které má být archivováno. Každou kameru 
vyberete nebo zrušíte její výběr pomocí tlačítek +/- nebo Enter. Je-li 
vybrána kamera s GPS, budou data GPS uložena ve stejném souboru 
jako video. Výběrem GPS uložíte pouze data GPS (bez videa).  

 GPS File Format 
Formát souboru GPS. Pouze pro zálohování dat GPS. Podporované 
formáty jsou TXT a KML. 

 End Time 
Koncový čas (rok, měsíc, den, hodina, minuta) pro zaznamenané 
video/zvuk pro zálohování bez přehrávání při hledání podle času. 
Soubory budou zálohovány od počátečního času do koncového času po 
stisknutí tlačítka COPY. 

Kromě tlačítek přehrávání lze stále provádět ostatní operace v roděleném okně,
jakoby nebylo aktivní přehrávání. Tyto operace jsou popsány v části 4.3. 

Poznámka: Formát názvu souboru GPS je YYYYMMDD-hhmmss.txt 
(nebo.kml), kde YYYY je rok, MM je měsíc, DD je den, hh je hodina, mm je 
minuta a ss je sekunda. Soubor GPS lze zobrazit v seznamu archvovaných 
souborů ale nelze jej přehrát. Jeho obsah lze zobrazit pomocí apikací jako např.
Google Earth, PaPaGO, apod. 

Poznámka: Pro každou kameru a každou zálohu bude vytvořen také dávkový 
soubor. Také se vytvoří adresář „/SelfPlayer“, pokud už v zařízení neexistuje. 
Dávkový soubor lze použít pro automatické přehrání archivovaných souborů na 
PC. Pokud na PC nejsou instalovány požadované komponenty pro přehrávání, 
nainstalují se po spuštění dávkového souboru, kromě Windows Vista. Na 
Windows Vista nainstalujete tyto komponenty ručním spuštěním souboru 
/SelfPlayer/SelfPlayerInstall.exe. Chcete-li zkopírovat soubory se zachváním 
automatického přehrávání, skopárujte s nimi i dávkový soubor a celý adresář
/SelfPlayer do kořenového adresáře cílového zařízení. 

8.7 Přehrávání/Archiv pro hledání podle události 

V zobrazení protokolu přehrajte vybrané záznamy pomocí tlačítek přehrávání. 
Zobrazení je stejné jako celoobrazovkové zobrazení hlavní obrazovky a tlačítka
přehrávání jsou funkční.

Dostupné operace jsou: 
 Tlačítka přehrávání

Tato tlačítka dělají to samé jako v části 8.6. 
 Ostatní tlačítka

Všechna ostatní tlačítka dělají to samé jako v části 4.3. 

8.8 Přehrávání/Archiv pro chytré hledání 



V okně chytrého hledání zobrazíte stiskem Enter okno přehrávání chytrého 
hledání vybraného souboru nebo jej stiskem tlačítka přehrávání přehrajete přímo.
Přehrávání může zahrnovat všech až 500 souborů na části disku, takže není nutné 
opakovat proces hledání a přehrávání pro jednotlivé soubory. Toto zobrazení je 
stejné jako celoobrazovkový režim hlavní obrazovky a tlačítka přehrávání jsou 
funkční.

Dostupné operace jsou: 
 Tlačítka přehrávání

Tato tlačítka dělají to samé jako v části 8.6. 
 Šipka nahoru

Při přehrávání zobrazíte enbo skryjete pomocí tohoto tlačítka oblasti 
pohybu nastavené uživatelem. 

 Ostatní tlačítka
Všechna ostatní tlačítka dělají to samé jako v části 4.3. 

8.9 Přehrávání archivovaných souborů

V okně hledání archivovaných souborů zobrazte stiskem Enter okno přehrávání 
archivovaných souborů pro vybraný soubor, nebo jej stiskem tlačítka přehrávání 
přehrajte přímo. Toto zobrazení je stejné jako celoobrazovkový režim hlavní 
obrazovky a tlačítka přehrávání jsou funkční.

Dostupné operace jsou: 
 Tlačítka přehrávání

Tato tlačítka dělají to samé jako v části 8.6. Tlačítko kopírování není v 
tomto okně funkční.

 Ostatní tlačítka
Všechna ostatní tlačítka dělají to samé jako v části 4.3. 

8.10 Přehrávání/Archiv hledání POS 

V okně hledání POS zobrazte stiskem Enter okno přehrávání hledání POS pro 
vybraný soubor, nebo jej stiskem tlačítka přehrávání přehrajte přímo. Toto 
zobrazení je stejné jako celoobrazovkový režim hlavní obrazovky a tlačítka 
přehrávání jsou funkční.

Dostupné operace jsou: 
 Tlačítka přehrávání

Tato tlačítka dělají to samé jako v části 8.6. 
 Ostatní tlačítka

Všechna ostatní tlačítka dělají to samé jako v části 4.3. 



9. Vzdálený přístup

9.1 Vzdálený přístup pomocí PC 

K tomuto DVR se lze připojit vzdáleně pomocí webového prohlížeče
instalovaného na PC, které je připojené k síti (intranet nebo internet). 

Před přihlášením 
Před tím, než se připojíte k DVR přes prohlížeč, ujistěte se o následujících 
nastaveních (pro většinu PC je nutno provést pouze kroky 4 a 7): 

1. Toto DVR je správně připojeno k síti, a vše je správně nastaveno. 
Nastavení sítě viz část 6.10. 

2. Na PC je správně nainstalováno rozhraní DirectX 9.0 nebo vyšší. 
Pokud ne, stáhněte jej ze stránek www.microsoft.com.

3. Na PC byla nainstalována aktualizace Windows XP KB319740, pokud 
je nainstalován Service Pack 2 pro Windows XP. Pokud ne, stáhněte ji 
ze stránek Windows Update. 

4. Doménové jméno nebo adresa IP tohoto DVR byla nastavena jako 
důvěryhodná adresa, a ověřování serveru pro důvěryhodné adresy 
(https) je vypnuto. Pokud ne, vypněte tuto možnost v nastavení 
prohlížeče. 

5. Ovládácí prvky ActiveX nejsou ve vašem prohlížeči vypnuty. Pokud 
ano, zapněte tuto volbu v nastavení vašeho prohlížeče.

6. Porty 67 a 68 nejsou blokovány vaším routerem nebo vaším 
poskytovatelem internetového připojení.

7. Pokud jste používali Internet Explorer pro připojení ke starším verzím 
DVR, vymažte obsah složky dočasných souborů internetu (Internet 
Temporary Files) a všechen obsah offline. 

8. Chcete-li mít lepší vzhled ve vašem PC, nastavte vzhled Windows XP 
v nastavení vzhledu v ovládacích panelech. 

9. Nastavte rozlišení monitoru na vašem PC alespoň 1024x768 a 32bit 
barevnou hloubku. 

Přihlášení
Po té, co jste správně provedli výše uvedené kroky, restartujte prohlížeč a zadjte 
doménové jméno nebo adresu IP přístroje DVR. Zásuvný modul se automaticky 
stáhne a spustí v prohlížeči. K tomuto DVR se může připojit najednou až 6 
uživatelů.

Vzdálené zobrazení a operace 
Po té co se zásuvný modul spustí v prohlížeči, budete vyzváni (1) k instalaci 
znovu rozšiřitelného softwaru a (2) k povolení ovládacím prvkům ActiveX 
spolupracovat se systémem. Zvolte Ano, a zobrazí se výzva ke vzdálenému 
přihlášení. Uživatel musí mít heslo správce pro používaný PC, jinak proces selže. 
U některých počítačů bude nutno odkliknout okno v červené barvě. Zadejte 



správné jméno a heslo (a ovládací a datový port, pokud byly změněny), a zobrazí 
se hlavní obrazovka vzdáleného přihlášení, jako na obrázku níže. 

Video lze zobrazit v několika typech rozdělených oken, včetně 1/4/9/16 oken u 
jednoho DVR a 25/36/49/64 oken u více DVR. Vybrané okno je obklopeno 
tlustou čarou. Dále jsou na pravé straně a ve spodu obrazovky různé ikony pro 
ovládání a zobrazení stavu. („L“ za titulkem kamery znamená živé video, „P“ 
znamená přehrávání záznamu, a kamera s bílým pozadím titulku zjistila pohyb.) 

Poznámka 1: Počet snímků za sekundu je omezen šířkou pásma v síti a 
předzáznamovým IPS kamery (viz část 6.2). 
Poznámka 2: Kvalta obrázků závísí na rozišení kvalitě záznamu kamery (viz část 
6.2).

Pokud ukončíte prohlížeč, můžese zobrazit výzva k uložení dat, kliněte na OK 
nebo Ano pro uložení. 

Operace a popis ikon: 
 V okně videa zobrazte kliknutím pravým tlačítkem myši okno 

Kamera/Přehrávání/Tisk. Kliknutím na číslo přehrávání nebo kamery 
změníte odpovídající okno na tuto kameru a režim živého videa nebo 
přehrávání. Kliknutím na tlačítko „tisk“ vytisknete video, nebo uložíte 
snímek. 



Kliknutím na tyto ikony zobrazíte  1/4/9/16/ 25/36/49/64 oken. 

Kliknutím na tuto ikonu zapnete nebo vypnete režim zobrazení 
SEQ. 

Kliknutím na tuto ikonu přepnete mezi režimem živého videa 
a režimem přehrávání u všech oken. 

Kliknutím na tuto ikonu zmrazíte nebo rozmrazíte obraz u všech 
oken s videem. 

Kliknutím na tuto ikonu zapnete nebo vypnete zvukový vstup z 
PC. Pokud je zapnut, bude zvukový vstup poslán do DVR. 
Výchozí je vypnuto. 

Kliknutím na tu
kamery 

to ikonu zapnete nebo vypnete zvukový výstup z 
vybraného okna. Výchozí je vypnuto. 

Kliknutím na tuto ikonu zapnete nebo vypnete data GPS pro (1)  
vybrané DVR nebo (2) DVR vybrané kamery. 



Kliknutím na tuto ikonu zapnete nebo vypnete data POS (pro 9 rozdělených oken 
enbo větší okno videa) pro (1)  vybrané DVR nebo (2) DVR vybrané kamery. 

Kliknutím na tuto ikonu zálohujete video/zvuk, zobrazí se okno 
zálohování. Vyberte DVR, kamery, typ události, cílovou složku, 
čas provedení a rozsah dat a klikněte na OK pro provedení nebo 
zrušte zálohování kliknutím na Cancel. Spuštění s volbou 
„Once“ nebo „Now“ je jednorázové zálohování, volba „Daily“ 

znamená  zálohování denně.

Kliknutím na tuto ikonu zachytíte snímek z vybrané kamery. 

Zobrazen je název vybraného DVR, kliknutím na tuto ikonu zobrazíte názvy 
všech dostupných DVR. Klepnutím na jeden z nich zvolíte nové DVR. Rozdělené 
okno, stav kamery a vstup a výstup alarmu se přepnou, aby odpovídaly novému 
DVR. 

Panel přehrávání s tlačítky pro přehrávání: Rychle vzad, Rychle vpřed, Jeden 
krok, Přehrát, Pozastavit, Zastavit a Kopírovat (zleva doprava). Funkce 
kopírování lze použít k archivaci zaznamenaného i živého videa. Po zobrazení 
okna kopírování zatrhněte kamery, které se mají archivovat a klikněte na OK. 
Pokud v průběhu archivování vyberete kameru, zobrazí se postup archivace pro 
tuto kameru. Aby „SelfPlayer“ (popsán v části 8.6) pracoval správně, zkopírujte 
soubor vcredist_x86.exe na CD do adresáře Windows. 



Řídící panel PTZ Pokud je vybraná kamera PTZ, lze tato tlačítka použít pro její 
ovládání. Operace zahrnují naklonění nahoru a dolů, otočení doleva a doprava, 
přiblížení a oddálení, zaostření na blízko a na dálku, duhovka – (tmavší) a 
duhovka + (světlejší). 

Kamera
Indikátory stavu kamer 1-16 (zelená pro normál, červená pro pohyb) vybraného 
DVR. Kliknutím na kteroukoli z těchto ikon zobrazíte příslušnou kameru ve 
vybraném okně.

Vstup alarmu 
Indikátory stavu pro vstupy alarmu 1-4 (zelená pro normál, červená pro alarm) 
vybraného DVR. 

Výstup alarmu
Výstupy alarmu 1-2 (zelená pro normální stav, červená pro spuštěný stav) 
vybraného DVR. Jste-li přihlášen jako správce, lze kliknutím na některou z ikon 
změnit stav z normálního na spuštěný nebo obráceně.

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno Hledání podle času.
Vyberte dobu a typ zaznamenaného videa/zvuku (alarm, 
pohyb, ztráta videa, normální) pro vyhledávání záznamů.
Kliknutím na tlačítko Search začnete s hledáním (pokud 
hledání selže, zobrazí se výsledek v titulku okna). Nyní lze 
pomocí  tlačítek přehrávání přehrát zaznamenané 



video/zvuk. Aby bylo hledání uspěšné, musí být nějaká kamera v režimu 
přehrávání. 

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno Hledání podle 
události. Vyberte DVR, typ události a ID zdroje pro 
vyhledávání protokolů událostí. Kliknutím na záznam jej 
vyberete. Kliknutím na OK zahájíte vyhledávání 
zidea/zvuku pro vybraný záznam. Nyní jej lze přehrát 
pomocí tlačítek přehrávání. 

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno hledání videa v 
PC. Vyberte soubor(y) a klikněte na Open. Nyní lze 
pomocí tlačítek přehrávání přehrát video/zvuk v 
souborech.

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno hledání POS. 
Vyberte DVR, kameru, klíčové slovo a počáteční a 
koncový čas a klikněte na Search, poté se zobrazí shodující 
se data POS. Kliknutím vyberte požadovanou položku a 
klikněte na Backup nebo Play pro zálohování nebo přehrání 
videa/zvuku odpovídajícího datům POS. 

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte nebo skryjete celý 
ovládací panel PTZ. Tažením panelu jej lze přesunout.

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno nastavení. Do 
seznamu zařízení lze přidat až 4 DVR (MPEG-4 nebo 
H.264).
Následuje stručný popis každé položky: 

 Device Name – nějaké jméno pro zařízení. 
 Address – adresa IP nebo doménové jméno 

zařízení. Měla by být stejná jako adresa v 
nastavení sítě v DVR. 

 Control Port – řídící port zařízení. Výchozí je 67. 
 Data Port – datový port zařízení. Výchozí je 68. 
 User Name – přihlašovací uživatelské jméno pro DVR. Musí být v 

seznamu v nastavení hesla v DVR. Každý uživatel může mít různou 
úroveň oprávnění. 

 Password – heslo odpovídající zadanému uživatelskému jménu. 



 Auto Connection – zda se uživatel chce připojit automaticky k tomuto 
zařízení. 

 Connected – zda je PC v tomto okamžiku připojeno k tomuto DVR. Je-
li připojeno, lze jej kliknutím na Reboot restartovat. 

Ostatní vlastnosti v okně jsou podobné těm, které jsou popsány v kapitole 6. 
Kromě toho lze stáhnout nebo nahrát nastavení z/do připojeného DVR nebo 
otevřít/uložit nastavení z/do určené složky. 

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno Vzdálená 
aktualizace softwaru. Aktuální verze softwaru v DVR se 
zobrazí ve stavovém poli. Vyberte DVR a soubor s 
aktualizací v PC a klikněte na tlačítko Start. Stav aktualizac
se obnoví podle postupu. Když se aktualizační soubor 
nahrává, lze aktualizaci ukončit kliknutím na tlačítko
Stop/Close.

e

k

í Google Earth viz příloha G. 

Poznámka: Aby byla vzdálená aktualizace úspěšná, musí v DVR být alespoň
jedej naformátovaný pevný disk. Po skončení aktualizace se DVR restartuje, a PC 
se odpojí. Proveďte krok 7 v části Před přihlášením, restartujte prohlížeč a znovu 
se připojte k DVR. 

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno Konfigurace GPS. 
Vyberte zařízení DVR. Poté vyberte atributy zobrazení a 
výstupu pro živé video a přehrávání záznamu. Pokud je 
zapnut Soubor výměny dat, budou odpovídající data GPS 
zapsána do vybraného souboru. Položky Tag (značka) a 
Icon (ikona) budou použity softwarem GPS (např. Google 
Earth) pro zobrazovací účely. Je-li povolen port COM, 
budou data GPS poslána určeným portem PC. Tato data pa

lze použít jako vstup pro software GPS (např. Google Earth). Více detailů o 
používán

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte okno Konfigurace POS. 
Vyberte zařízení DVR a potom vyberte okno videa nebo 
vyskakovací okno pro zobrazení dat POS. Ostatní atributy 
jsou podobné těm v DVR. 

Systémové požadavky vzdáleného PC 

Doporučuje se používat pro připojení k DVR počítač, který vyhovuje 
následujícím požadavkům. Pokud používáte PC, který těmto požadavkům
nevyhovuje, může dojít k problémům, např. pomalé načítání obrázků nebo 
nefunkčnost prohlížeče. 



 PC
IBM PC/AT kompatibilní s Intel Pentium 4, 1.7GHz nebo více. 

 OS
Windows XP, Windows 2000 se Service Packem 4 nebo Windows 
Vista. 

 Monitor
Rozlišení 1024x768 nebo vyšší. 

 Webový prohlížeč
Internet Explorer 6 nebo vyšší. 

 DirectX
DirectX 9.0 nebo vyšší. 

 Ostatní
Aktualizace Windows XP KB319740, je-li nainstalován Service Pack 
2.

9.2 Vzdálený přístup pomocí PDA nebo mobilního telefonu 

K DVR se lze vzdáleně připojit také pomocí prohlížeče nainstalovaného v PDA 
nebo mobilním telefonu, který (1) podporuje formáty XHTML a MJPEG a (2) má 
rozlišení displeje alespoň 240x320. 

Zadejte do prohlížeče adresu IP nebo doménové jméno DVR a zobrazí se výzva k 
přihlášení. (U většiny mobilních zařízení přesměruje DVR stránku na správnou 
adresu pro mobilní připojení. Pokud ne, zadejte ručně adresu s /wap.htm na 
konci.) Zadejte správné jméno a heslo a zobrazí se obrazovka jako na obrázku 
níže.



Následuje stru

-okenní zobrazení. 

ké obnovení od 1 do 30 sekund, 
omatické obnovení podporující HTML 4.01. 

Indikátory stavu pro vstupy 
alarmu 1-4 (nezatrženo pro 
normální stav, zatrženo pro 

larm). 

sah do DVR. Nové nastavení se 
aktivuje a obrazovka se obnoví. 

Příloha B – Struktura zobrazení nabídky 

čný p

1-okenní zobrazení vybraného kanálu. 

opis každé položky a jejích operací: 

4

Pro snímek, 1S-30S pro automatic
0S pro rychlé  aut

a

Výstupy alarmu 1-2 (nezatrženo pro normální stav, zatrženo 
pro spuštěný alarm). Správce může zatržením spustit alarm
nebo jej vypnout zrušením zatržení. 

Kliknutím na toto tlačítko odešlete ob

Příloha A – Specifikace 



Příl
Př
Příl

yto př ál s. 66 – 74. 

Na přiloženém CD je několik nástrojů pro MS Windows, včetně DP-9010,  
Přehrávač HEM, Simulátor ovládání klávesnice a Nástroj pro převod M4V/H.264 
na AVI. Vložte CD do mechaniky a spuštěním DP-9010/Setup.exe nainstalujte 
DP-9010 a spuštěním Utilities/Setup.exe nainstalujete nástroje. Následujte 
instrukce na obrazovce. Informace o DP-9010 viz manuál pro HEM, informace o 
ostatních nástrojích viz následující odstavce. 

Přehrávač HEM 

Přes spuštěním přehrávače se ujistěte, že jsou provedeny tyto kroky: 
1. Je nainstalováno rozhraní DirectX 9.0 nebo vyšší. Pokud ne, stáhněte 

jej ze stránek www.microsoft.com

oha C – Tabulka časových pásem 
íloha D – Protokol pro ovládání klávesnice 

E – Tabulka záznamu oha

ílohy viz orig. manuT

Příloha F: Nástroje HEM pro MS Windows 

.
2. Nastavte rozlišení monitoru na 1024x768 nebo vyšší a barevnou 

hloubku 32bit. 

Chcete-li spustit Přehrávač HEM pod Windows XP nebo 2000, klikněte na Start 
– Programy – Hyper Electronics Mappers – HemPlayer a zobrazí se obrazovka ja 
ko na obrázku. 



rotož
USB nebo vzd

tevření souboru lze kliknutím na tlačítka přehrávání soubor přehrát. Na 

P e je to bezplatný nástroj pro přehrávání archivovaných souborů ze záloh 
álených, jsou některé funkce vypnuty. Je-li kurzor nad ikonou 

bor, klikněte na nabídku File – Open. Po 

povolené funkce, změní se na obrázek ruky. Operace a jejich popis jsou stejné 
jako v kapitole 9. 

Chcete-li přehrát archivovaný sou
o
následujícím obrázku je obrazovka po stisknutí tlačítka Přehrát. 



Celou obrazovku přehrávače lze vytisknout (včetně obrazu z videa), nebo pouze 
obraz z videa, kliknutím na nabídku File a poté Print nebo Print Video. 

Simu

azovka 
ko na obrázku níže. 

látor ovládání klávesnice 

Chcete-li spustit simulátor ovládáná klávesnice, pod Windows, klikněte na Start – 
Programy – Hyper Electronics Mappers – KctrlSimulator a zobrazí se obr
ja



Většina tlačítek odpovídá těm na předním panelu DVR. Pokud připojíte PC přes
RS-232 a použitím převaděče RS-232/RS-485 pro připojení k více DVR, budet
je moci ovládat pomocí tohoto softwaru. Připojení více DVR k PC viz část 3.

e
2.

e-li vybrat DVR, které se bude ovládat, klikněte na tlačítko, které je na 
9) musí být 

ě nakonfigurováno (model musí být nastaven jako řídící protokol). 

Chcet

správn

Chc  
Electroni

se obrazovka jako na obrázku níže.

obrázku výše zakroužkované. Nastavení RS-232/422/485  (viz část 6.

Nástroj pro převod M4V/H.264 na AVI 

eteli sputit tento nástroj pod Windows, klikněte na Start – Programy – Hyper 
cs Mappers – AVI Converter nebo dvojklikněte na soubor 

AVI_Converter.exe a zobrazí 



Vy
cílo
(spo
AVI,

nebo jiné dekod

Příloha G – Funkce GPS ve vzdáleném softwaru s Google Earth 

Výstup GPS v DVR a jeho vzdálený software lze použít v softwaru GPS jako 
např. Google Earth. Následující odstavce lze použít jako příklad. 

1. Otevřete vzdálený software, např. webový prohlížeč, a přihlašte se do 
DVR, nebo otevřete a přehrajte archivovaný soubor s informacemi 
GPS. 

berte zdrojové soubory – soubory
vou ložu pro uložení převedenýcs

o
 kl

éry MPEG-4 nebo H.264. 

 .M4V/.H264 archivované z DVR, vyberte 
h souborů a zatrhněte volbu „Merge Files“ 

jit s ubory), chcete-li, aby se všechno video uložilo do jednoho souboru 
 a iknutím na OK začněte s převodem. Soubory AVI lze přehrát pomocí 

Windows Media Player, pokud jsou v systému nainstalovány dekodéry DivX 



2. Vyberte konfiguraci 
3. Zapněte volbu Ou

GPS.
tput with Data Exchange File (Výstup se souborem 

výměny dat) a nastavte přidružené položky (soubor, značka a ikona). 

Spusťte Google Earth 4.



5. Přidejte spojení sítě.

6. Jako spojení vyberte soubor výměny dat (data exchange file) ve 
vzdáleném softwaru. Název složky a souboru musí být anglicky, aby 
starší verze Google Earth fungovaly správně.



7. Nastavte obnovení podle času.



8. Kliknutím na tlačítko OK uložte nastavení. 



9. Nyní se budou data GPS přenášet ze vzdáleného softwaru GPS do 
Google Earth, a pozice GPS se bude v Google Earth průběžně
aktualizovat. 

Příloha H – Převaděč protokolu pro více POS 



Více zařízení POS lze k DVR připojit přes port RS-232 (více informací v části 
3.2). Přiřazení kolíků  I-7523, které je podobné jako převaděč protokolu I-7524 
viz manuál uživatele hardware, s. 22-23. 

Adresa modulu RS-485 převaděče protokolu musí být 1, 5, 9 nebo 13 (hex 0D) a 
adresa připojeného zařízení POS musí být 1/2/3/4, 5/6/7/8, 9/10/11/12 a 
13/14/15/16. Kamery odpovídající adresám zařízení pos 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 jsou kamery 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16. 

Výchozí adresa modulu RS-485 převaděče protokolu je 1. Chcete-li adresu 
změnit na 5, 9 nebo 13, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte převaděč protokolu k síti RS-485 hostitelského PC. (Viz s. 9 v 
manuálu uživatele software. Namísto 7520 lze použít převaděč RS-232 
na RS-485.) 

2. V hostitelském počítači spusťte soubor 7188X.exe (soubor se nachází v 
archivu \Napdos\MiniOS7\utility\7188xw_20050127.zip na přiloženém 
CD.

3. Stiskem Alt-1 nebo Alt-2 vyberte aktivní port COM hostitelského PC. 
4. Stiskem Alt-C nejdříve změňte baudovou rychlost na 38400 a poté 

zadejte b38400. 
5. Stiskel Alt-L změňta režim na příkazový řádek. 
6. Zadáním $01AXX (01 je adresa původního modulu, XX je adresa 

nového modulu, např. 01/05/09/0D) změňte adresu modulu RS-485. 

Ostatní nastavení převaděče protokolu jsou: baudová rychlost = 38400, datový bit 
= 8, bit zastavení = 1, parita = žádná. Tato nastavení nelze změnit a nemají nic 
společného s nastavením RS-232/422/485 (které souvisí s nastavením 
připojených tiskáren POS). 




