
 
 
 
 
 
 
 

D7104 
 

4cs. H.264 digitális rögzítő 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Felhasználói kézikönyv 
Ver. 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
Bozsák Tamás 

 
Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre! 
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Figyelmeztetés 
 

Olvassa végig a kézikönyvet a készülék használata előtt. A nem megfelelő működtetés 
nem javítható károkat okozhat. 

1. Telepítési feltételek 
• Ne használja a készüléket forró, párás és poros helyeken. 
• Óvja a készüléket közvetlen napfény hatásától. 
• Vízszintes helyre telepítse. 
• Óvja a készüléket rázkódástól, óvatosan helyezze át egyik helyről a másikra. 
• A készülék tetejére ne helyezzen semmit. 
• Győződjön meg róla, hogy a telepített helyen megfelelő a szellőztetés, illetve a 

szellőztető nyílások se legyenek letakarva a készüléken. 
2. Telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó figyelmeztetések 
• Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e. tápcsatlakoztatás után kapcsolja be a 

készüléket. 
• Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját a készülékből, amíg a készülék ki nem 

kapcsol. Rövid időn belül ne kapcsolja be és ki a készüléket. 
• Jogosítás nélküli javítások, illetve részek cseréje elektromos áramütéshez vezethet. 
• Szükséges javításkor minden esetben forduljon szakemberhez. 
• A DVR-be kerülje a Western Digital merevlemezek beszerelését, mert működés 

közben rendellenességek jelentkezhetnek, melyekből adódó meghibásodások nem 
tartoznak a garanciális meghibásodások körébe. 

• A VGA kimenetre csak a DVR és a monitor kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a 
VGA kábelt. Ellenkező esetben a monitor és a DVR is károsodhat. 

• A kamerák jelének a rögzítőre továbbításához használjon 75 ohmos koax kábelt 
vagy UTP kábelt (ez utóbbi esetben a felhasznált érpár mindkét végére helyezzen 
koax/UTP átalakítót). 

• A kamerákat feszültségmentes állapotban csatlakoztassa a rögzítőre, de előtte 
győződjön meg róla, hogy nincs földhurok a rendszerben. Az ebből adódó 
meghibásodások nem tartoznak a garanciális meghibásodások körébe. A 
megelőzéshez alkalmazzon ún. földhurok leválasztót minden bemenetre. 

A földhurok főként a következő esetekben alakulhat ki: 
- A rendszer egyes eszközeinek tápellátása eltérő helyekről történik 
- A videójel továbbításához alkalmazott kábel hossza nagyobb, mint 15m 
- Koax/UTP átalakítók alkalmazása esetén 

• A DVR rendszeridejét csak minden rögzítés leállítása után módosítsa, ezután 
javasoljuk a HDD teljes törlését is. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a korábbi 
felvételek nem lesznek elérhetőek, az indexállományok sérülése miatt. 

• Abban az esetben, ha egy korábban már felismert és működő HDD-t nem ismer fel 
a DVR állítsa alapértelmezett gyári értékekre vissza a paramétereket a RENDSZER 
menüpontban. 
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• Abban az esetben, ha egy korábban már felismert USB memóriát nem ismer fel a 
DVR, kapcsolja ki a DVR-t és húzza ki a tápellátást is. Ezután csatlakoztassa a 
tápellátást és kapcsolja be az eszközt. 

• Az előlapon található USB csatlakozót ne használja az egér csatlakoztatására, 
ellenkező esetben a DVR működése abnormális lehet. 

• A DVR belső szoftverének (firmware) és az OSD fájlainak nem megfelelő módon 
végrehajtott frissítési folyamat, a DVR nem javítható meghibásodásához vezethet, 
mely nem tartozik a garanciális meghibásodások körébe. 

• A DVR-hez tartozó adminisztrátori azonosítókról és jelszavakról tároljon biztonságos 
helyen másolatot, mert azok elvesztése esetén csak a szakszervizben lehetséges 
azok gyári értékekre történő visszaállítása, térítés ellenében. 

Alapértelmezett azonosítók / jelszavak: 

ADMIN0/000000 

USER01/111111 

USER02/222222 

USER03/333333 
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 Tulajdonságok és műszaki adatok 
 
1.1 Tulajdonságok 
 

• 4 csatornás H.264 rögzítő 
• Magyar nyelvű grafikus OSD 
• Triplex működés 
• Max. rögzítési felbontás: D1 (720x576) 
• Max. rögzítési képsűrűség: CIF (352x288): 100fps, D1 (720x576): 50fps 
• Egyszerű mentési lehetőség USB memóriára, USB DVD-re 
• DVR és PTZ vezérlés távirányítóval vagy egérrel 
• PELCO-D / PELCO-P protokoll 
• VGA kimenet 
• Max. 2x 1000GB-os SATA HDD 
• H.264 képátvitel LAN-on keresztül, audióval 
• Távoli hozzáférés IE böngésző, CMS, Mobil Windows CE, IPhone, Symbian 
• Audió be-/kimenet 
• Privát terület 
• Beágyazott LINUX operációs rendszer 
• A HDD-k PC-be áthelyezhetőek, a felvételek egy segédprogrammal lejátszhatóak 
• Túlfeszültség védett videójel bemenetek 6kV-ig 

 
1.2 A doboz tartalma 
 

Az alábbi lista alapján ellenőrizze a doboz tartalmát. 
• DVR x 1 
• Tápegység x 1 
• Tápkábel x 1 
• Távirányító x 1 
• USB egér x 1 
• Tartozékok x 1 
• CD-ROM (kliens szoftver) x 1 

• Magyar nyelvű felhasználói kézikönyv 
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1.3 Műszaki adatok 
 

Típus D7104 

Tömörítési formátum H.264 
Operációs rendszer beágyazott Linux operációs rendszer 
Videójel bemenet 4db kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75Ω, BNC 

túlfeszültség védelem 6kV-ig 
Videójel kimenet 1db fő monitor kimenet 1.0Vp-p, 75Ω, BNC 
 1db SPOT monitor kimenet 1.0Vp-p, 75Ω, BNC 
VGA kimenet 1db VGA monitor kimenet (800x600) 
Maximális rögzítési képsűrűség 50fps/D1 (720x576) 

100fps/CIF (352x288) 
Kameránként állítható rögzítési 
sebesség 

D1: 12/10/8/6fps 
CIF: 25/22/18/12fps 

Képminőség 3 lépésben állítható 
Támogatott háttértároló 2db, max. 1000GB/db SATA HDD 
Rögzítési mód kézi/időzített/eseményvezérelt 
Képfrissítési sebesség 100fps 

Triplex rögzítés, visszajátszás és távoli betekintés 
Audió bemenet 4db audió bemenet, RCA (200~2800mV, 30KΩ) 
Audió kimenet 1 csatorna audió kimenet, RCA(200~3000mV, 5KΩ) 

Mozgásérzékelés kameránként állítható terület, 10 érzékenységi szint 
Kimentési lehetőség USB 2.0 memória, USB DVD, LAN/WAN 
Hálózati képátvitel formátuma H.264, audióval (élő és rögzített hang) 
Ethernet 10M/100M Base-T 
Hálózati hozzáférés IE böngészővel, CMS, Mobil Windows CE, IPhone, 

Symbian 
(max. 4 felhasználó) 

Független távoli hozzáférés igen 
Hálózati protokoll TCP/IP, DHCP/DDNS 
PTZ vezérlés PELCO-D/PELCO-P protokoll támogatása 
Riasztási bemenet 4db 
Riasztási kimenet 1db (NO/NC) 
Privát terület igen 
Kezelőfelület grafikus OSD 
Távvezérlés DVR és PTZ vezérlés távirányítóval és egérrel 
Billentyűzár igen 
Videójel vesztés igen 
Kamera elnevezés max. 6 karakter 
Tápellátás / Áramfelvétel 12V DC / max. 5A 
Működési hőmérséklet 10°C ~ +55°C 

Méretek [mm] 434(szél.) x 74(mag.) x 303(mély) 
Súly 4kg HDD nélkül 
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 2. Telepítés és csatlakoztatás 
 
2.1 Telepítési körülmények 
 

 A berendezés elhelyezésekor ügyeljen a megfelelő szellőzési lehetőségre, ellenkező 
esetben a működés folyamán keletkező hő nem tud eltávozni és a túlmelegedett 
készülék károsodhat. 

 Ne helyezze közel a különböző, nagymennyiségű hőt kibocsátó eszközökhöz (pl. 
fűtőtest), ill. ne tegye ki közvetlen napfénynek. 

 Védje a készüléket a különböző környezeti behatásoktól: por, rendszeres rezonanciák 
vagy más mechanikai hatások. 

 Hosszabb idejű használaton kívül helyezés esetén válassza le a készüléket a villamos 
hálózatról a tápkábel kihúzásával. 

 A DVR-be kerülje a Western Digital merevlemezek beszerelését 
 
2.2 Elülső panel 

No. Megnevezés Leírás 
1 IR vevő Az IR távirányító vevő egysége (ne takarja el) 
2 USB 2.0 csatlakozás USB memória/DVD csatlakoztatására, mely 

segítségével biztonsági mentések készíthetők a 
felvételekről vagy a DVR szoftvere frissíthető. NE 
csatlakoztassa ide az egeret a problémamentes 
működés érdekében. 

 
Jel Megnevezés Leírás 

POWER Tápfeszültség Működés közben a LED pirosan, készenléti 
állapotban zölden világít 

REC Rögzítés Rögzítés közben kéken világít 
LOCK Billentyűzár A billentyűzár bekapcsolt állapotában kéken világít 

IR IR vezérlés Az IR vezérlés engedélyezése esetén kéken világít 
NET Hálózat Hálózati kapcsolat megléte esetén kéken világít 
HDD Merevlemez A HDD használata közben kéken villog 

 
Megjegyzés: 

• USB-s mentés esetén csatlakoztassa az eszközt, majd várjon kb. 10 másodpercet a 
művelet indításáig. 

• Az USB-s adathordozók a mentés idején kívül ne legyenek 
csatlakoztatva a DVR-hez! 
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2.3 Hátsó panel 

 
No. Csatl. Funkció 
1 VIDEO IN 1-4 kamera bemenet 
2 AUDIO IN 4 db mono audió bemenet 
3 MON Monitor kimenet 
 SPOT SPOT monitor kimenet. Azon kamerák megjelenítése léptetett 

módon, melyeknél ez a funkció be van állítva 
4 AUDIO OUT 1db mono audió kimenet 
5 NET LAN csatlakozó 
6 VGA VGA monitor csatlakozó 
7 ALARM 1-4 riasztási bemenet (optocsatolóval leválasztott) 

GND a riasztási bemenetek közös pontja 
NC/NO/COM riasztási kimenet 

8 485 RS-485 csatlakozás PTZ kamerák vezérlésére 
9 DC 12V A külső tápegység csatlakoztatása 

 
2.4 Csatlakozási vázlat 
 

 
 



 9 D7104 DVR 

2.5 Riasztási be- kimenet és RS-485 csatlakozási vázlata 

• 1-4:  riasztási bemenet (optocsatolóval leválasztott) 
• GND:  a riasztási bemenetek közös pontja 
• NC/NO/COM: riasztási kimenet 
• PTZ:  PTZ kamerák vezérlése RS-485-ön keresztül 

 
Megjegyzés: 

• A megfelelő működés érdekében a kizárólag a fenti rajznak megfelelően 
csatlakoztasson eszközöket a DVR-re! 

• Minden csatlakozást csak az eszközök feszültségmentes állapotában végezzen! 
 
 
2.6 Távirányító 
 
A használat megkezdése előtt helyezzen 2db elemet a távirányítóba. 
A távirányítót abban az esetben tudja használni, ha az előlapon kéken világít az IR LED és 

a monitor jobb felső sarkában a  ikon kék színben jelenik meg. 
 
 
Megjegyzés: amennyiben nem kívánja használni a távirányítót, a RENDSZER/TÁVELÉRÉS 

AZON. menüpontot állítsa KI értékre. 
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No. Gomb Funkció 
1 

 
Kikapcsoló gomb. A felbukkanó ablakban meg kell erősíteni a 
kikapcsolási szándékot. 

2 
 

Audió be-és kimenetek aktiválása. A gomb megnyomása után  
ikon jelenik meg a képernyő. Élőképes megjelenítés esetén az élő 
hang, visszajátszás esetén a rögzített hang jelenik meg a 
kimeneten. Inaktív állapotban a kimeneten sem jelenik meg hang. 

3 1 - 9 Csatornaválasztó gombok 
4  4 csatornás rögzítőnél nem elérhető. 

5 
 

IR távkapcsoló azonosítójának kiválasztása 

6 SEQ Léptetett képes megjelenítés. A beállított léptetési idővel rendelkező 
kamerák képének léptetett módon történő megjelenítése a monitor 
kimeneten. 
PTZ üzemmódban a kamera/sebesség/adat közötti váltás 

7 AUTO 
F+ / F- 
I+ / I- 
Z+ / Z- 

AUTO: automatikus pásztázás indítása PTZ kamerán 
F+ / F- : képélesség változtatása 
I+ / I- : írisz vezérlése 
Z+ / Z- : Z 
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További gombok: 
 
No. Gomb Funkció 
9 POWER LED A DVR működése közben pirosan világít 
10  IR vevő. Az IR távkapcsoló jeleinek vevőegysége 
11 HDD LED A HDD írásakor ill. olvasásakor pirosan villog 
12 ESC A menürendszerben egy szinttel történő visszalépés vagy kilépés a 

menüből 
13 MENÜ Belépés a menübe 
14 CH- és CH+ Váltás az egyes kamerák képei között 
15  A gomb lenyomásával a menükben felfelé mozoghat, a PTZ vezérlés 

közben a kamerát felfelé mozgatja. 
16  A gomb lenyomásával a menükben lefelé mozoghat, a PTZ vezérlés 

közben a kamerát lefelé mozgatja. 
17  A gomb lenyomásával a menükben balra mozoghat, a PTZ vezérlés 

közben a kamerát balra forgatja. 
18  A gomb lenyomásával a menükben jobbra mozoghat, a PTZ vezérlés 

közben a kamerát jobbra forgatja. 
19  A beállítások módosítása/megerősítése 
20 PTZ  A gombot megnyomva a monitor felső részén megjelenik a 

következő OSD felirat: „PTZ: CAM01  SPEED: 01  DATA: 
01” .A CH + és CH- gombokkal válassza ki a vezérelni kívánt 
kamerát. A PTZ vagy az ESC gomb megnyomásával kiléphet a PTZ 
üzemmódból. 

21 
 

4-es osztottképes megjelenítés 

22 
 

8-as osztottképes megjelenítés,4 csatornás rögzítőnél nem elérhető. 

23 
 

16-os osztott kép, 4 csatornás rögzítőnél nem elérhető. 

24 BAK Biztonsági mentés. A megjelenő menüben beállíthatóak mentési 
paraméterek. Visszajátszás alatt az aktuális kép és hang kerül 
mentésre, leállításhoz nyomja meg a  gombot. 

25 INFO A DVR főbb adatainak megjelenítése: szoftver verzió, HDD-k 
állapota, hálózati adatok, Eseménynapló megnyitása 

26  Lejátszás alatt nyomja meg a gombot a visszafele történő 
lejátszáshoz 2x-es sebességgel, ismét megnyomva 4x-es 
sebességgel. Normál lejátszáshoz történő visszatéréshez, nyomja 
meg ismét. 

27  Lejátszás alatt 2x-es sebességgel történő lejátszáshoz nyomja meg a 
gombot, ismét megnyomva 4x-es sebességgel történik a lejátszás. 
Normál lejátszáshoz történő visszatéréshez, nyomja meg ismét. 

28  Rögzítés indítása a beállított paraméterek szerint. Leállításhoz 
nyomja meg a  gombot. 

29  Élőképes megjelenítés esetén az utolsó felvétel lejátszása. Ismét 
megnyomva szünetelteti a lejátszást. 

30  Rögzítés közben a rögzítés leállítását, biztonsági mentés alatt a 
folyamat leállítását, visszajátszás közben az élőképes módhoz 
történő visszatérést eredményezi a gomb megnyomása. 

31  Keresés. A keresési ablak megjelenítése. 
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2.7 USB egér használata 
 
Működés közben bármikor csatlakoztathatja, ill. eltávolíthatja az egeret. 
 
Kattintás a bal egér 
gombbal 

1. egyes paraméterek kijelölése/törlése:  
2. jelszó megadása a bejelentkező ablakban 
3. ablak bezárása a bal felső sarokban található  gombra 
4. váltás a teljes képernyős és osztott képes megjelenítések között 

Kattintás a jobb 
egér gombbal 

1. Élőképes megjelenítés vagy visszajátszás alatt váltás a kamerák 
képe között 

2. Menüben: az értékek módosítása 
3. Gyorsmenü megjelenítése 

Egérmozgatás 1. Kurzor mozgatása 
2. Egérmutató ikonra mozgatásával megjeleníthető annak neve 

Kijelölés 1. Privát terület kijelölése 
2. Mozgásérzékeny terület kijelölése 

Görgetés Paraméterek értékének változtatása 
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 3. Menürendszer 
 

Élőkép megjelenítés esetén a menüt többfajta módon is megjelenítheti: a távirányítón 

vagy a gyorsmenüben az  ikonra kattintva. Az almenükbe a MENU gombbal léphet be. 
Az ESC gomb lenyomásával léphet vissza az előző szintre. Az egyes menüpontokon belül 

    gombokkal mozgathatja a kurzort, a +/- gombokkal módosíthatja az értékeket.  
Kattintson a MENTÉS gombra a változtatások mentéséhez, a KILÉPÉS gombra a 

mentés nélküli kilépéshez. 
 
3.1 Főmenü 

 

 
 
Figyelmeztetés: 

1. A videójel rendszer PAL/NTSC vagy a rögzítési felbontás megváltoztatása esetén a 
DVR automatikusan újraindul! 

2. Kérjük formázza újra a merevlemezeket a következő események bekövetkeztekor: 
• Rendszeridő módosításakor 
• A videó jelrendszer megváltoztatásakor 
• Rögzítési felbontás módosításakor 
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3.2 RENDSZER 
 

 
 

• IDŐ BEÁLLÍTÁS a DVR rendszeridejének beállítása 
• IDŐ FORMÁTUM: a megjelenő dátum kijelzés formátumának beállítása 
• IDŐ KIJELZÉS HELYE: teljes képernyős megjelenítés esetén az idő kijelzés pozíciója 
• ELVÁLASZTÓ VONAL: a keret színének beállítása 
• JELRENDSZER: a videó jelrendszer beállítása: PAL/NTSC 
• TÁVELÉRÉS AZON.: IR távvezérlés engedélyezése, DVR azonosító beállítása 
• RIASZTÁSI SPOT: riasztás esetén felugró ablak engedélyezése a SPOT kimeneten 
• RIASZTÁSI FŐ SPOT: riasztás esetén felugró ablak engedélyezése a Fő monitor 

kimeneten 
• OSD ÁTLÁSZÓSÁG: OSD kezelőfelület átlátszóságának beállítása (0-6) 
• OSD NYELV: az OSD menü nyelvének beállítása. 

 
• GYÁRI ÉRTÉKEK: DVR beállításainak visszaállítása gyári értékekre 

 
3.3 KAMERA 
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• KAMERA: az aktuális kamera bemenet azonosítója 
• KAMERA NEVE: az aktuális kamera elnevezése 
• FÉNYERŐ: a csatorna fényerejének beállítása 
• SZÍNÁRNYALAT: a csatorna színárnyalatának beállítása 
• KONTRASZT: a csatorna kontrasztjának beállítása 
• SZATURÁCIÓ: a csatorna színtelítettségének beállítása 
• KÉP H-ELTOLÁS: a kép vízszintesen középre állítása 
• KÉP V-ELTOLÁS: a kép függőlegesen középre állítása 
• SPOT IDŐ: a SPOT kimeneten az adott kamera képe az itt beállított ideig jelenik 

meg az automatikus léptetés esetén. Amennyiben az érték: 0, a kamera képe nem 
jelenik meg a SPOT kimeneten. 

Privát terület 
• BAL és FELSŐ: a kitakarandó felület bal felső sarkának koordinátái 
• JOBB és ALSÓ: a kitakarandó felület jobb alsó sarkának koordinátái 

 
Az egyes értékek megadhatók kézzel valamint az egérrel, a számítógépeken 
megszokott módon történő kijelölés is lehetséges. 

 
3.4 RÖGZÍTÉS 

 

 
• KAM: kamera sorszáma 
• FELBONTÁS: a rögzítési felbontás beállítása (352x288 vagy 720x576). Módosítás 

esetén a menüpontból való kilépéskor a DVR újraindul. 
• MINŐSÉG: ALACSONY/NORMAL/MAGAS (kameránként állítható) 
• FPS: rögzítési képsűrűség (kameránként állítható) 

352x288 felbontásban: 25/12/6/3 fps 
720x576 felbontásban: 6/5/4/3 fps 

• AUDIO: audió rögzítés engedélyezése / tiltása az adott bemenetről 
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3.5 IDŐZÍTÉS 
 

 
 

• KAMERA: a beállítani kívánt csatorna neve 
• ÖSSZ KAM: az opció engedélyezésével minden kamerára érvényes lesz a beállítás 
• NAP: a beállítások az adott napra lesznek csak érvényesek. Minden napra négy 

különböző ütemezést lehet beállítani. 
• ÖSSZ NAP: az opció engedélyezésével minden napra érvényes lesz a beállítás 
• KEZDÉS: a rögzítési intervallum kezdete. Kameránként és naponként 4 különböző 

időszak állítható be. 
• VÉGE: A rögzítési intervallum vége. Kameránként és naponként 4 különböző időszak 

állítható be. 
• TÍPUS: az egyes intervallumokban aktuális rögzítési mód beállítása: 

• IDŐZÍTETT: a beállított időszakban folyamatos rögzítés indítása 
• RIASZTÁS: a beállított időszakban csak külső riasztási jel hatására indul a 

rögzítés 
• MOZGÁS: a beállított időszakban csak a belső videó mozgásérzékelő jelzésének 

hatására indul a rögzítés 
• RIASZTÁS+MOZGÁS: a beállított időszakban csak külső riasztási jel vagy belső 

videó mozgásérzékelő jelzésének hatására indul a rögzítés. 
 
A beállítások végeztével lépjen ki a menüből és nyomja meg a REC gombot 
vagy kattintson a felvétel ikonjára az ütemtervnek megfelelő rögzítés 
indításához. Ellenkező esetben az időzített beállítások nem lépnek érvénybe! 
 
Megjegyzés: 

• Az egyes időszakok kezdési ideje nem lehet későbbi, mint a befejezési idő 
• Az egyes időszakok között nem lehet átfedés 
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3.6 MOZGÁS 
 

 
 

• KAMERA: a beállítani kívánt csatorna neve 
• ÉRZÉKENYSÉG: a mozgásérzékenység szintjének beállítása (1-10, 10 a 

legmagasabb) 
• TERÜLET BEÁLLÍTÁSA: a mozgásérzékelés területének beállítása 

BAL és FELSŐ: a kitakarandó felület bal felső sarkának koordinátái 
JOBB és ALSÓ: a kitakarandó felület jobb alsó sarkának koordinátái 

Mozgásérzékelés esetén pirosra vált a jelzést adó terület. 
 
3.7 PTZ BEÁLL. 

 

 
 

A PTZ kameráknak megfelelően kell beállítani a paramétereket, ellenkező esetben nem 
lehetséges a vezérlés. 

• KAMERA: a beállítani kívánt csatorna neve 
• BAUDRATE: a PTZ vezérlés kommunikációjának átviteli sebessége 

(1200/2400/4800/9600) 
• ESZKÖZ ID: a PTZ kamera azonosítója 
• PROTOKOL: PTZ protokoll típusa (PELCO-D1/ PELCO-D2/ PELCO-P) 
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3.8 HÁLÓZAT 
 

 
A hálózati beállításoknak az adott helyi hálózatnak megfelelőnek kell lenni, ellenkező 

esetben a távoli hozzáférés sikertelen lesz. A szükséges adatokért, forduljon a hálózat 
rendszergazdájához vagy olvassa el az adott hálózat routerének felhasználói leírását. 
 

• IP CÍM KIOSZTÁSA: 
STATIKUS: állandó IP cím 
DHCP/DDN: dinamikus IP cím 

• IP CÍM: a DVR IP címe a számítógépes hálózaton belül. DHCP engedélyezése 
esetén nem módosítható. 

• ÁTJÁRÓ: Alapértelmezett hálózati átjáró IP címe. DHCP engedélyezése esetén nem 
módosítható. 

• ALHÁLÓZATI MASZK: alhálózati maszk. DHCP engedélyezése esetén nem 
módosítható. 

• DVR PORT: Kliens program és ActiveX vezérlő által használt port a videó és audió 
adatok továbbítására. Alapértelmezett: 6802 

• IE PORT: IE böngészővel történő távoli hozzáférés esetén az ActiveX vezérlő 
indításához szükséges port. Alapértelmezett: 80 

 
Megjegyzés: Interneten keresztüli hozzáférés esetén a szükséges beállításokat mindkét 

port részére végre kell hajtani, ellenkező esetben a távoli hozzáférés 
sikertelen lesz. 
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3.9 RIASZTÁS 
 

 
Az egyes jelzések kiválasztásához mozgassa a megfelelő pozícióba a kurzort és nyomja 
meg az ENTER gombot. 
 

• ZÜMMER: belső hangjelző. A hozzárendelt események bekövetkeztekor a DVR-ben 
levő hangjelző eszköz megszólaltatása 

• RELÉ: riasztási kimenet. A hozzárendelt események bekövetkeztekor a relé kimenet 
bekapcsolása 

• VHIÁNY: videójel hiány esetén 
• MOZGÁS: videó mozgásérzékelés esetén 
• ÉRZÉKELŐ: külső riasztási jel érkezése esetén 

 
3.10 HDD 

 
 

• FELÜLÍRÁS: A HDD felülírásának engedélyezése. Amennyiben nincs engedélyezve, a 
rögzítés automatikusan leáll ha a HDD betelik. 

• LEMEEZ AZONOSÍTÓ: HDD kiválasztása 
• LEMEZ MÉRETE: a HDD kapacitása 
• SZABAD HELY: a HDD-n hátralevő szabad hely 
• HIBÁS TERÜLET: a HDD-n található hibás részek mérete 

 
Megjegyzés: a HDD első használata előtt formázza meg a biztonságos rögzítés 

érdekében. 
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3.11 FELH. BEÁLL 
 

 
 
 

A menüpontban a DVR felhasználóinak jogosultságát tudja beállítani. 
A belépéshez az ADMIN felhasználóhoz tartozó jelszó szükséges. 
 
1. Adja meg az ADMIN0 felhasználóhoz tartozó jelszót, majd kattintson az OK gombra. 
2. A legördülő menüből válassza ki a módosítani kívánt felhasználót (USER01-04) 
3. Adja meg a felhasználóhoz tartozó jelszót 
4. Állítsa be a felhasználóhoz tartozó jogosultságokat 
5. Kattintson a MENTÉS gombra a beállítások elmentéséhez. 
 

Alapértelmezett azonosítók / jelszavak: 

ADMIN0 / 000000 

USER01 / 111111 

USER02 / 222222 

USER03 / 333333 

 
Megjegyzés: ha a DVR billentyűzárja be van kapcsolva, akkor a jobb felső sarokban a 

 ikon látható. Kikapcsoláshoz kattintson az ikonra, majd adja meg a 

jelszót. Ekkor az ikon átváltozik:  . 
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 4 Kezelési műveletek 
 
4.1 Bekapcsolás 
 

Bekapcsolás előtt ellenőrizze a következőket: 
• Minden eszköz a 2. fejezetben leírtak szerint, megfelelően van csatlakoztatva 
• Megfelelő tápegységet kíván alkalmazni a DVR-hez 
 
Abban az esetben, ha az ellenőrzés során nem talált problémát csatlakoztassa a 

tápegységet a DVR-hez,mely automatikusan bekapcsol. 
Az előlapon található POWER LED pirosan világítani fog, a bekapcsolási folyamat végén 

a kikapcsolás előtti üzemállapot tér vissza. Tehát, ha rögzítés volt folyamatban, akkor az a 
rendszer felállása után is folytatódni fog. 
 
4.2 Fő képernyő 
 
 Bekapcsolás után az osztott, élőképes ablak jelenik meg. Ha nincs kamera 
csatlakoztatva, akkor a következőt láthatjuk: 

 
Képernyőn megjelenő kijelzések 
Jelzés Szín és 

betű 
Leírás 

 Piros M Rögzítés mozgásérzékelésre 

 Piros S Rögzítés külső riasztásra 
 Piros L Videójel vesztés rögzítés közben 
 Piros T Időzített rögzítés 

 Zöld I Eseményvezérelt rögzítési módban esemény bekövetkeztére 
várakozik a DVR 

 Zöld L Eseményvezérelt rögzítési módban videójel vesztés történt 

 Sárga ? Nincs rögzítés 

 Sárga L Videójel vesztés 
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Ikon Megnevezés Leírás 

 

Billentyűzár Nyitva. Kattintson az ikonra a záráshoz. 
 
Zárva. Kattintson az ikonra a nyitáshoz 

 

Távirányító Távirányító engedélyezve. Kattintson az ikonra a tiltáshoz 
 
Távirányító tiltva. Kattintson az ikonra az engedélyezéshez 

 

Audió Audió kimenet engedélyezve. Kattintson az ikonra a tiltáshoz 
 
Audió kimenet tiltva. Kattintson az ikonra az engedélyezéshez 

 

Információ HDD normál állapotban. 
 
HDD megtelt 
 
Nincs HDD 
Kattintson az ikonra az információs ablak megnyitásához 

 
Kilépés Gyorsmenü bezárása 

 
Kattintson az egér jobb gombjával a gyorsmenü megjelenítéséhez: 

 
 
 

No. Ikon Leírás 
1 

 
4-es osztott képes megjelenítésre váltás 

2 
 

Kézi rögzítés indítása a beállított paraméterek alapján. 

3 
 

Az utolsó felvétel lejátszásának indítása. 

4 
 

Rögzítés alatt a rögzítés leállítása. Visszajátszás alatt a lejátszás leállítása 
és visszatérés az élőképe megjelenítéshez. 

5 
 

Főmenü megjelenítése 

6 
 

Kattintson az ikonra a PTZ vezérlési üzemmódba történő belépéshez. A 
képernyő felső részén megjelenő PTZ sorban az egyes értékeket az egér 
jobb és bal gombjának megnyomásával változtathatja meg. A PTZ vezérlő 
gombok megjelenítéséhez kattintson az egér jobb gombjával a képernyő 
közepére. 

7 
 

A monitoron az egyes kamerák képének teljes képernyős léptetése 
(léptetési idő kb. 5mp) 

8 
 

A SPOT kimeneten folyamatosan megjelenő kamera beállítása. A 
képernyő felső részén megjelenő SPOT sorban az értéket az egér jobb és 
bal gombjának megnyomásával változtathatja meg. 

8 
 

Kikapcsolás 

9 
 

Gyorsmenü bezárása 
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4.3 Szoftverfrissítés 
 
A DVR belső szoftverének (firmware) és az OSD fájljainak nem megfelelő 
módon végrehajtott frissítési folyamata, a DVR nem javítható 
meghibásodásához vezethet, mely nem tartozik a garanciális meghibásodások 
körébe. 
 
 

A frissítési folyamat során a tápellátásnak és az USB memória 
csatlakozásának folyamatosnak kell lenni, a helytelen módon végrehajtott 
folyamat során a berendezés tönkremehet és a garanciális feltételek is 
megszűnnek! 

 
1. Töröljön minden fájlt az USB memóriáról 
2. Másolja át a fireusb könyvtárat az USB memória gyökér könyvtárába 
3. Kapcsolja ki a DVR-t, csatlakoztassa az USB memóriát az előlapon található USB 

aljzatba, csatlakoztatása után kapcsolja be a készüléket. 30 másodperccel a 
bekapcsolás után a frissítési folyamat automatikusan elindul. 

4. Az „Update ok, reebot please” felirat megjelenése után húzza ki az USB memóriát és 
indítsa újra az eszközt. Ha az „Update fail, try again!” több, mint 4-szer jelenik meg, 
akkor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a probléma megoldása érdekében. 

 
4.4 PTZ vezérlés 
 
 Élőképes megjelenítés és visszajátszás esetén nyomja meg a távirányítón a PTZ 

gombot vagy kattintson a  ikonra az egérrel. 

 
PTZ üzemmódban a képernyő felső részén a következő felirat jelenik meg: 

PTZ: CAM01    SPEED:16   DATA:01 
 
Az egyes kamerák PTZ vezérléséhez szükséges paramétereket a Főmenü PTZ 

menüpontjában állíthatja be. A PTZ módból való kilépéshez nyomja meg a PTZ gombot 

ismét vagy kattintson a PTZ gyorsmenüben a  ikonra. 
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Mozgassa az egér mutatót a bal alsó sarokban található  jelre a gyorsmenü 
megjelenítéséhez: 

 
 

Ikon Leírás Ikon Leírás 

 Kameramozgató 
gombok 

 Automatikus vízszintes 
pásztázás 
indítása/leállítása 

 Zoom vezérlés 
 

Preset pozícióba 
mozgatás 

 
Preset pozíció rögzítése  Kilépés PTZ módból 

 
Paraméterek megváltoztatása 

 
 Az ablak felső részén megjelenő „PTZ: CAM01    SPEED:16   DATA:01” feliratra 
mozgatva a kurzort, kiválasztható a kívánt kamera , beállítható a sebesség és megadható 
a preset pozíció. Az egyes paraméter kiválasztásához kattintson a megfelelő mezőre vagy 
a távirányító SPOT gombjával mozgassa oda a kurzort. Az értékeket az egér jobb és bal 

gombjával (ill. a görgővel) vagy a távirányító  és SEQ gombjaival tudja megváltoztatni. 
 
 PRESET műveletek 
 

1. Előre beállított pozíció hozzáadása 

A  és  gombokkal mozgassa a megfelelő kamerát a kívánt 
pozícióba, majd a DATA mezőben adja meg a hozzárendelni kívánt pozíció 

számot. Ezután kattintson a  ikonra vagy nyomja meg a távirányítón a  
gombot a tároláshoz. 

2. PTZ kamera mozgatása előre beállított pozícióba 
A kamera preset pozícióba mozgatásához a DATA mezőben adja meg a pozíció 

számát. Ezután kattintson a  ikonra vagy nyomja meg a távirányítón a  
gombot. 
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4.5 Rendszerinformáció 

 

 Nyomja meg az INFO gombot a távirányítón vagy kattintson a  ikonra a 
képernyő jobb felső sarkában a rendszerinformációk megjelenítéséhez. 
 

1. HDD-K SZÁMA: csatlakoztatott HDD-k száma 
2. TELJES MÉRET: a rendelkezésre álló teljes rögzítési kapacitás mérete 
3. SZABAD HELY: aktuális szabad rögzítési kapacitás %-ban 
4. FELÜLÍRVA: felülírt kapacitás %-ban 
5. HIBÁS TERÜLET: hibás terület mérete 
6. RÖGZÍTÉS KEZDETE: első rögzítés kezdete 
7. RÖGZÍTÉS VÉGE: az utolsó rögzítés vége 
8. DDNS: DDNS szerver hostneve 
9. DVR IP: DVR IP címe 
10. DVR PORT: Kliens program részére beállított port 
11. KLIENS IP: csatlakozott Kliens programot futtató számítógép IP címe 
12. AP / DRI /LIB Verzió: egyes alrendszerek szoftververziójának dátuma 

 
4.6 Eseménynapló 

 

 
 Az eseménynapló megjelenítéséhez nyomja meg kétszer az INFO gombot a 
távirányítón. Az időpontok megadásával szűkítheti a listát. 
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4.7 Rögzítés 
 

• Rögzítés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy minden kamerára 
megfelelően be van állítva a rögzítési mód és ütemezés. 

• A rögzítés megkezdéséhez nyomja meg a távirányítón a REC gombot vagy 

kattintson az egérrel a gyorsmenüben a  gombra. 
• Rögzítés alatt a HDD LED villogni kezd az előlapon. A megfelelő rögzítési 

beállításokkal jelentős helyet takaríthat meg a HDD-n. 
• Rögzítés leállításához nyomja meg a STOP gombot a távirányítón vagy kattintson az 

egérrel a gyorsmenüben a  gombra és a megjelenő ablakban válassza az IGEN 
választ 

 
4.8 Keresés, Visszajátszás, Mentés 

 
 Élőképes megjelenítés vagy rögzítés alatt nyomja meg a PLAY gombot a 

távirányítón vagy kattintson az egérrel a gyorsmenüben a  gombra. 
 

1. IDŐSZAK –TÓL/-IG: a legrégebbi és legutolsó rendelkezésre álló rögzítés dátuma 
2. ESZKÖZ: mentés alkalmazni kívánt eszköz típusa 

DVD 1.5GB: USB-s DVD író csatlakoztatása esetén, max. 1.5GB mentésére van 
                  lehetőség egyszerre. A DVD író tápellátását a DVR nem képes ellátni! 
USB: USB memória 

3. CH: a DVR tetszőlegesen kiválasztott 4 kamera képét képes egyszerre menteni és 
keresni közöttük. Az egér vagy a távirányító segítségével beállíthatja a 
megjeleníteni kívánt kamerák számát. A megfelelő kamera képére kattintva vagy a 
távirányítón a csatornaszámot megadva lehetséges a teljes képernyős megjelenítés. 

4. DÁTUM: a felvételek dátuma. Az adott napon készült felvételek jelennek meg 
grafikusan az ablak alján található idősávokon. 

5. KEZDÉS / BEFEJEZÉS: a lejátszás az adott időponttól kezdődik és az adott időpontig 

tart. Az idősávon található csúszkák ( ) mozgatásával is beállíthatja. A 
lejátszáshoz kattintson a LEJÁTSZÁS gombra. 
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6. SZÁMOLÁS: a mentés megkezdése előtt a szükséges terület számítása (a MÉRET 
mezőben jelenik meg). 

7. MENTÉS: a kiválasztott időköz felvételeinek indítása. Az indítás előtt csatlakoztassa 
a mentésre használni kívánt eszközt. 

 
Lejátszás alatt az egérrel ill. távirányítóval vezérelheti a lejátszási folyamatot. 

 
4.9 Audió beállítás 

 

 
 Nyomja meg a távirányítón a  gombot vagy az egérrel kattintson az ablak jobb 

felső sarkában a  gombra az audió beállítások megnyitásához. 
 

1. NÉMÍT: audió kimenet tiltása/engedélyezése élőképes megjelenítés alatt 
2. HÁLÓZAT: audió kimenet tiltása/engedélyezése hálózatos hozzáférés esetén 
3. CH01-04: az egyes audió csatornák engedélyezése/tiltása 

 
 
4.10 SEQ - Léptetés 
 
 A fő monitor kimeneten a léptetett megjelenítés indításához nyomja meg a 

távirányítón a SEQ gombot vagy kattintson az egérrel a gyorsmenüben a  gombra. 

A jobb felső sarokban megjelenik a  ábra. A képernyőn egymás után, 
5másodpercenként időközönként az egyes kamerák képe és az osztott kép. A léptetés 

leállításához nyomja meg ismét a SEQ gombot vagy kattintson a  gombra. 
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4.11 SPOT monitor kimenet 
 

 

 Élőképes módban nyomja meg a SPOT gombot vagy kattintson a  ikonra a 
gyorsmenüben. 

1. AUTO: engedélyezés esetén, a kimeneten egymás után, léptetett módon 
megjelennek az egyes kamerák képei. A KAMERA/SPOT IDŐ mezőben beállított 
ideig (5-30mp). 0 érték esetén az adott kamera képe nem fog megjelenni. 

2. CH01-04: kijelölés esetén csak a kijelölt kamerák képei jelennek meg 
 
Megjegyzés: a SPOT kimeneten megjelennek a videójel nélküli bemenetek, üres képei is. 
 
4.12 Felhasználó váltás 

 

 
 Nyomja meg a LOCK gombot vagy kattintson a  gombra a billentyűzár 

aktiválásához. Ekkor az gomb -ra vált. Nyomja meg ismét a LOCK gombot vagy 

kattintson a  gombra a bejelentkezési ablak megnyitásához. 
 
Adja meg a felhasználó nevét és a hozzá tartozó jelszót, majd kattintson az OK gombra. 
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4.13 Hálózati hozzáférés 
 

A DVR-hez lehetőség van IE böngészőn és külön kliens programon keresztüli 
kapcsolódásra. 

Bővebb információt az „Iview DVR Hálózati Felhasználói kézikönyv” tartalmazza. 
 
4.14 Kikapcsolás 
 
1. Normál módú kikapcsolás 

 Állítson le minden folyamatot, majd nyomja meg a  gombot vagy 

kattintson a gyorsmenüben a  gombra. A megjelenő ablakban kattintson az OK 
gombra. A DVR kikapcsol és a POWER LED zölden fog világítani. 

 Bekapcsoláshoz nyomja meg a távirányítón a  gombot 3 másodpercig 
2. Rendkívüli leállítás: 

Abnormális működés esetén szüntesse meg a DVR tápellátását a tápegység 
feszültségmentesítésével. Lehetőség szerint kerülje hasonló helyzetek kialakulását. 
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 5 Hibalehetőségek 
 

Probléma jelentkezésekor tekintse át az alábbi táblázatot, melyben gyakran előforduló 
hibák és azok kiküszöbölése található. Ellenőrizze ezeket, mielőtt szakemberhez fordulna. 
Hibajelenség A hiba oka Megoldás 
Tápellátás csatlakozása és 
bekapcsolás után a POWER LED 
nem világít 

• Hibás tápkábel 
• Telepítési hiba 

Ellenőrizze a tápkábeleket 
és a tápcsatlakozót 

Bekapcsolás után folyamatosan 
újraindul 

• Hibás programfrissítés 
• Belső szoftverhiba 

Frissítse újra a szoftvert 

HDD ellenőrzésekor nem találja 
a HDD-t 

• Meghibásodott a 
merevlemez 

• A HDD nem lett 
megfelelően 
csatlakoztatva 

• Sérült a kábel 

• Cserélje ki a HDD-t 
• Ellenőrizze a 

csatlakozásokat és a 
kábeleket 

Indításkor folyamatos HDD 
formázási hibát jelez 

• Más rendszerű eszközzel 
már formázva volt a 
HDD 

Távolítsa el a HDD-t és 
formázza meg PC-vel. 

Abnormális jelenségek lejátszás 
alatt 

• A rendszeridő vissza lett 
állítva egy korábbi időre 

• Megváltozott a videó 
jelrendszer (PAL/NTSC) 

• Megváltozott a rögzítési 
felbontás 

Formázza meg a HDD-t 

 
Megjegyzés: A termék műszaki paramétereinek előzetes figyelmeztetés nélküli 

módosításának jogát a gyártó fenntartja. 
 
 


