
Obsah balenia:

Pozor! Systém sa nedá rozšíriť ďalšími kamerami!

Opis výrobku

Pozor! HDD nie je súčasťou produktu!

• HD DVR rekordér
• 4 × kamera 
• počítačová myš

• Podpora:  iPhone, Blackberry, Android, 
Symbian és Windows mobile, DHCP / PP-
POE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email 
alarm / IP right management / IP search / 
network alarm center funkcie, WEB/ SDK

• Alarm spojenie: na videozáznam, prehra-
nie, správy, pípač, E-mail, ftp

• Séria DVR je určená predovšetkým pre bezpečnostné a chránené oblasti, pre ktoré zabezpečuje 
tento produkt vynikajúci digitálny dozor.

• Systém uvádza štandardný H.264 video formát, analógové výstupné rozhranie, VGA rozhranie, 
funkcie sledovania prostredníctvom monitoru alebo displeja.



Technické parametre:

Systém: Linux, microprocesor: HI3515
Video kompresia: H.264
Počet video vstupov: 4x adaptívny vstup HDTVI/CVBS (PAL) (BNC)
Video norma: PAL, 50 obraz/s; NTSC 525 , 60 obraz/s
Video výstup: 1 channel TV výstup BNC,1.0Vp-p,75Ω,1 VGA 

výstup (opcionálný)
Audio vstup/výstup: 1 / 1 - obojsmerné audio
Multiplexný režim: Živý obraz, záznam, prehrávanie, zálohovanie 

a sieťový prístup
Snímkovanie záznamu D1: PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s
Displej 1/4/8
Režim záznamu: Manuálny, podľa plánovača, detekciou pohybu, 

aktiváciou vstupu, vzdialene
Komprimovanie zvuku G711A
Prehrávanie záznamu: súčasne 4 kanály, vyhľadávanie podľa času a 

udalostí
Záznam pred udalosťou: Áno, nastaviteľný čas
Typ HDD: 1 SATA port (Max. 2048G) (HDD nie je 

súčasťou)
Uchovávanie údajov Audio 28.8MB/H ;Video 25~450 MB/H , HDD a 

sieť
USB rozhranie: 2x USB2.0
Sieťové pripojenie: 1x RJ45 10M / 100M
Poživatelské rozhranie: grafický displej, on-screen menu
Notifikácia po sieti: e-mailom, dohľadové centrum - CMS
Detekcia pohybu Zóny :396 (22*18)
Mobilný klient: iOS a Android
Net interface RJ-45 (10/10m)
Multijazyčné OSD: Áno
Oblasť detekcie pohybu: Nastaviteľná myšou
Citlivosť detekcie pohybu: Nastaviteľná - 6 úrovní
Privátne zóny: 4 samostatne nastaviteľné pre každú kameru
Ovládanie PTZ: 1 RS485
Export záznamov: na USB kľúč/mobil HDD/ SATA HDD/DVD-RW



Zoom obrazu: Naživo aj v zázname
Detekcia poplachových stavov: Strata videosignálu, zakrytie kamery, chyba 

HDD, plný HDD, konflikt IP adresy, chyba na-
hrávania, pokus o neleg. prihlásenie, nesúlad 
videoštandardov

Názov kamery: Názov, dátum, deň v týždni
Nastavenie obrazu: Jas, kontrast, saturácia, odtieň, ostrosť, pot-

lačenie
Napájanie: 12V/2A
Spotreba: menej ako 10W bez HDD
Prevádzková teplota: -20°C do 55°C
Obnova systému: automatická po neplánovanom vypnutí
Príslušenstvo: myš, napájací zdroj, SATA kábel - súčasť bale-

nia



Inštalácia a pripojenie komponentov systému

Základné operácie

Vypnutie

Inštalácia HDD
• Ak ste si zakúpili kamerový set bez pevného disku, namontujte HDD, pripijte napájací a dátový 

kábel. Základná funkcia podporuje 1 SATA HDD, plán funkcia 2 SATA HDD.
Pripojenie audio a video vstupu a výstupu
• Pripojte koncové konektory kamier do príslušných video konektorov v DVR boxe. 
• Pre prvotnú konfiguráciu a nastavenie systému je potrebné k DVR pripojiť zobrazovacie zari-

adenie (PC monitor, alebo TV).
• Pripojenie je možné cez VGA výstup.
• V závislosti od modelu, sú niektoré DVR boxy vybavené konektormi pre audio vstup - BNC, alebo 

CINCH konektor.
Pripojenie PC myši a napájacieho adaptéru
•  PC myš sa pripája do USB portu na prednej, alebo v zadnej časti DVR. 
• 1-1 USB port je vhodný aj  na flash stick, USB klúč, 3G & Wi.Fi stick, mobil HDD, és USB DVD/

RW moduly.

Zapnutie
• Zapojte napájací zdroj do elektrickej siete. Ak kontrolka napájania svieti, indikuje zapnutie video-

rekordéra. Po naštartovaní budete počuť zvukový signál (pípnutie).
• Svetlo indikátora zodpovedajúceho kanála videa svieti a DVR pracuje normálne.
• UPOZORNENIE:
• 1. Uistite sa, že vstupné napätie korešponduje s prepínačom napájacieho zdroja DVR.
• 2. Napájanie vyžaduje 220V±10% /50Hz.

Existujú dva spôsoby vypnutia DVR:
1. Vstupom do Hlavného menu (Main Menu) a výberom Vypnúť (Turn Off) v Vypnutie (Logout). Táto 
voľba sa nazýva Mäkké vypnutie (Soft Switch).
2. Stlačením odpojenie konektoru napájania. Táto voľba sa nazýva Tvrdé vypnutie (Hard Switch).



Systém prihlásenia

Náhľad rozhrania

MENU nastavenia:

Kým sa DVR naštartuje, užívateľ sa musí prihlásiť. Systém poskytuje príslušné funkcie s užívateľs-
kými
kompetenciami.
K dispozícii sú 2 možnosti nastavenia užívateľa:
 Správca (Admin) je super užívateľ – užívateľ s najvyššími kompetenciami a dosahom.
Hosť (Guest) amajú povolený náhľad a prehrávanie videa.
Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu systému zmeňte svoje heslo ihneď po prvom prihlásení.

Kliknutím pravým tlačidlom myši môžete prepínať medzi oknami. Dátum, čas a názov kanála sú zob-
razené v každom okne. Sledovanie videa a stav alarmu sú zobrazené v každom okne.

Menu obsahuje:
Hlavné menu (Main menu), Režim nahrávania (Record Mode ), Prehrávanie (Playback) , Ovládanie 
PTZ
PTZ Control), Vysokorýchlostné PTZ (High Speed PTZ), Alarm výstup (Alarm Output), Upravenie
výstupu (Output Adjust), Odhlásenie (Logout), Celá obrazovka (Full Screen), Odísť z celej obrazovky
(Leave Full Screen).



Hlavné menu

Keď sa prihlásite, Hlavné menu (Main Menu) sa zobrazí tak, ako je nižšie zobrazené.

Aspoň jeden pevný disk musí byť určený na čítanie a zapisovanie.

Kanál (Channel): Zvoľte zodpovedajúce číslo kanálu na nastavenie kanála. Vyberte všetky možnosti 
nanastavenie všetkých kanálov.
Nadmernosť (Redundancy): Vyberte voľbu funkcie Nadmernosť (Redundancy) na zavedenie funkcie 
dvojitého zálohovania súborov. Dvojité zálohovanie zaznamenáva videosúbory na dvoch pevných 
diskoch. Kým nastavíte dvojité zálohovanie, uistite sa, že prístroj má nainštalované dva pevné disky. 
Jeden disk je určený na čítanie a zápis, druhý je redundantný disk.
Rozsah (Length): Nastavte časovú dĺžku každého videosúboru. Predvolená hodnota je 60 minút.
Prednahrávanie (Pre-Record): Nahrávanie 1-30 sekúnd pred udalosťou. (Časová dĺžka závisí od 
voľby prúdu.)
Režim záznamu (Record Mode): Nastavte stav nahrávania: Nastavené nahrávanie (Schedule), Ov-
ládanie
(Manual) alebo Ukončenie (Stop). 
Nastavené nahrávanie (Schedule): Záznam v závislosti od nastaveného typu videa (verejné, odhale-
nie a alarm) a časového úseku.
Ovládanie (Manual): Kliknite na tlačidlo a video sa zaznamenáva podľa kanála bez ohľadu na to, v 
akom stave sa kanál nachádza.
Časový úsek (Period): Nastavte časový rozsah celkového záznamu. Nahrávanie bude spustené len 
v nastavenom rozsahu.
Typ záznamu (Record Type): Nastavte typ záznamu: Pravidelný (Regular), Zisťovanie (Detect) alebo 
Poplach (Alarm).
Pravidelný (Regular): Vykonáva pravidelné nahrávanie v nastavenom časovom úseku. Typ videosú-
boru je „R”.
Zisťovanie (Detect): Spúšťa signál Detekcie pohybu (Motion Detect), Skrytá kamera (Camera Mask) 
alebo Strata videosignálu (Video Loss). Keď je alarm nastavený ako otvorený záznam, záznam de-
tekcie je v stave zapnutia. Typ videosúboru je „M”.
Poplach (Alarm): Spúšťa externý poplachový signál v nastavenom časovom úseku. Keď je alarm 
nastavený ako otvorený záznam, záznam detekcie je v stave zapnutia. Typ videosúboru je „A”.



Prehrávanie

Existujú dva spôsoby Prehrávania (Playback) videosúborov na pevnom disku:
1. V menu Zástupca na ploche (Desktop Shortcut)
2.  Hlavné menu (Main Menu) > Záznam (Record) > Prehrávanie (Playback)

UPOZORNENIE: Pevný disk, ktorý ukladá videosúbory, musí byť nastavený v pozícii  Čítanie- zápis 
(Read-Write) alebo v pozícii Len čítanie (Read-Only) .



1. Prehrávanie -Playback Control
2. Pokyn na prevádzku -Operation Hint
3. Režim záznamu -Record Mode
4. Výber časového intervalu – Time Interval  Choosing
5. Zapínanie podľa času, režim súboru- Switch by time, file mode
6. Vyhľadávanie súborov -File Searching
7. Výber kanálu –Channel Choosing
8. Výber dátumu - Date Choosing
9. Výber pamäťového zariadenia -Storage Device Choosing
10. Info o súboroch - File Information
11. Zaznamenané súbory -Listed Files
12. Vyhľadávanie podľa času -Time Searching

Zaznamenané súbory (Listed Files) - Vyhľadať zaznamenané súbory podľa hľadaných kritérií.
Informácie o súboroch (File Information) -Vyhľadať hľadané informácie o súboroch
Prehrávanie (Playback Control) - Pozri detaily v nižšie uvedenom grafe.
Prehrať/Zastaviť (Play/Pause) - Prehrať dozadu (Backward Play)
Pomaly dopredu (Slow Forward) - Rýchlo dopredu (Fast Forward)
Predchádzajúca snímka (Previous Frame) - Nasledujúca snímka (Next Frame)
Predchádzajúci súbor (Previous File) - Nasledujúci súbor (Next File)

Špeciálne funkcie:
Čiastkové priblíženie (Local Zoom): Keď je systém v režime prehrávania jediného okna na celej obra-
zovke, môžete pretiahnuť myšou na obrazovke a bvybrať časť obrazu, ktorú potom ľavým tlačidlom 
myši zväčšíte - urobíte Čiastkové priblíženie (Local Zoom).
UPOZORNENIE: Keď aktuálne rozlíšenie kanálu prekročí maximálnu úroveň rozlíšenia, pri prehrá-
vaní sa zobrazí červené „X”.



Nastavenie alarmu

PTZ ovládanie

1. (Main Menu)>(Alarm)>(Motion Detect) + číslo vstupu
2. Nastavenie kanálu, citlivosti
3. Vyberte priestor kliknutím na „set” (default = celá obrazovka)
4. V prípade poplachu DVR roí viacerých činností (obraz na výstupu, fotka, sms správa, email…)

Digitálny kanál potrebuje prepojiť s PTZ. Diaľkové ovládanie by malo byť spojené s PTZ a tiež správ-
ne
nastavené podľa predpisu.
Rozhranie prevádzky je nasledovné:
Funkcie zahŕňajú:
Riadenie smeru PTZ (PTZ Direction Control), Krokovanie (Step), Priblíženie (Zoom), Zaostrenie
(Focus), Clona (Iris), Predvolené nastavenia (Preset Operation), Prehliadač (Tour), Kopírovanie
(Patern), Ohraničené sledovanie (Border), Pomocný spínač (Assistant Switch), Svetelný spínač (Light
Switch), Automatické panoramatické zobrazenie (Autopan) a tak ďalej.
UPOZORNENIE: PTZ OVLÁDANIE FUNGUJE IBA NA KAMERÁCH VYBAVENÝCH PTZ SYSTÉ-
MOM
1. Dekodér A (B) je napojený na DVR A (B) konektor. Spojenie je správne.
2. Ak chcete nastaviť parametre PTZ, kliknite na Hlavné menu (Main Menu)>Systém (System)>
Konfigurácia PTZ (PTZ Config).
3.Funkcie PTZ sú vyhradené protokolmi PTZ.



Dialkové ovládanie

Pripojte k DVR boxu LAN kábel z vašej PC siete
2. DDNS aplikácia, stiahnutie: http:// www.3322.org alebo http://www.oray.com/
DDNS je skratka pre [Meno servera dynamickej domény (Dinamic Domain Name Server)].
[Názov miestny domény (Local Domain Name)]: Zadajte názov domény registrovaný prostredníct-
vom DDNS.
[Užívateľské meno (User Name)]: Určuje účet registrovaný prostredníctvom DDNS.
[Heslo (Password)]: Zadajte heslo registrované prostredníctvom DDNS.
Ak je DDNS úspešne konfigurované a spustené, môžete pripojiť názov domény v kolónke IP adries 
pre povolenie
návštev.
CMS softver
1. Stiahnutie CMS softvera
2. Nastavenie v SVR systéme: (System)>(Device Manager)>(Add area/device) 
WEB
Použite prehliadač PC IE.
Inštalujte: General_IE_V2.0.0.35_20111222.exe file
Zadajte IP adresu (napr. keď je IP 10.6.0.114, do prehliadača zapíšťe http://10.6.10.114)

Budete vidieť:



Prihláste sa – user, heslo (user ID – po prihlásení to zmeňte!)
Po prihlásení budete vidieť nasledujúce:

Možnosti:
Screen Split - Rozdelenie obrazovky (Screen Split)
Playback - nastavenie vyhľadávania prehrávania
Local Config – miestne nastavenia
Channel operation – fungovanie kanálov
Log –zaznamenané informácie
 Pomocou kliknutia myši si v okne živého obrazu vyberte okno na zobrazenie kamery.  V zozname 
kamier kliknite dvakrát na požadovanú kameru. 

Ovládanie systému v sieti Internet cez webový prehliadač



1. Povolenie Extra stream  (MainMenu->System->Encode) 
2.  Otvorenie CMS, prihlásenie
3. Vyberte „Connect all video (Main stream)” menu

Pre online sledovanie cez Mobilný telefón a Tablet sa používa alpikácia iVMS-4500, ktorá je voľne 
stiahnuteľná v príslušnom obchode podľa typu operačného systému. Podporované sú operačné sy-
stémy Android, Iphone, Windows.

1. Nastavenie DVR. MainMenu->System->Encode-> Extra Stream menu, povolenie
2. MainMenu->System->NetService->Mobile Monitor – vyberte možnosť Enable. Poznámka, najprv 

nastavte monitor port  na routeri, (základné nastavenie34599)
3. Nainštalujte softvér CMS (Software->Mobile Monitor->MEYE->MEYE_WM.cab)
      Naštartujte cez [start]->[procedure] menu
4. Kliknite na “setting” ( User name:  v DVR použitý, Password: v DVR použitý 

Viackanálové monitorovanie:

Online monitorovanie cez Mobilný telefón a Tablet



Podobné inštalácie
• Symbian S60 3.0 mobil s.: MEYE_SB_S60_3rd.sisx 
• Symbian S60 5.0 mobil s.: MEYE_SB_S60_5th.sisx 
• Android mobil mon. s. :MEYE_Android.cab
• Blackberry mobil mon. s.:MEYE_RIM.cod 
• Iphone mobil  mon. s.:  „vMeye” softvér v appstore

• Pozor! Systém sa nedá rozšíriť ďalšími kamerami!
• Neukladajte ťažké predmety na prístroj DVR.
• Nedopustite, aby akékoľvek pevné alebo kvapalné predmety padli alebo prenikli do prístroja DVR.
• Pravidelne čistite plošné spoje, konektory, ventilátory, vonkajší obal prístroja a tak ďalej. Pred 

čistením od prachu
• vypnite napájanie a prístroj odpojte zo siete.
• Nerozoberajte alebo neopravujte prístroj DVR sami. Nenahrádzajte komponenty sami.
• Umiestnite prístroj v dostatočnej vzdialenosti od zdroja tepla.
• Neinštalujte prístroj DVR vo vlhkom prostredí.
• Nepoužívajte prístroj DVR v zafajčenom alebo prašnom prostredí.
• Chráňte prístroj pred nárazmi alebo silnými otrasmi.
• Zaistite inštaláciu prístroja DVR v stabilnom pracovnom prostredí.
• Inštalujte prístroj na vetranom mieste. Udržujte vzduchové ventily čisté.
• Používajte prístroj DVR v medziach určených rozsahom príkonu a výkonu.

Dôležité bezpečnostné upozornenia a varovania


