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MEREVLEMEZ (HDD) TELEPÍTÉSE
• Csavard ki a 4 fedélrögzítő csavart. A fedél oldalainak enyhe oldalra hajlításával vedd le a DVR rögzítő fedelét
• Helyezd be a merevlemezt a rögzítő HDD portjába és erősítsd rá a csavarokkal a készülékház alsó részére

DVR-WD-041-1
DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ
RÖVIDÍTETT TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA
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SPECIFIKÁCIÓ
Modell
Felvételi csatornák száma
Felvétel, lejátszás valós időben
Mentés módja
Video formátum
Kódolási formátum
Rögzítési sebesség
Munkamód
Adatáramlás
Mozgásérzékelés
PTZ vezérlés
Esemény értesítés
SSL email kezelése
Kép részletek maszkolása
Kezelt monitor felbontás
Video kimenet
Audio bemenetek
Audio kimenet
Riasztás bemenetek
Riasztás kimenet
Maximális HDD kapacitás
HDD port
USB port
Hálózat
Távvezérlés
Mobil alkalmazások
Kezelt nyelvek
DDNS
Tápellátás
Méretek

FIGYELEM!

DVR-WD-041-1
4 x 960H, 2 x Audio
egyidejűleg 4 csatornán
Manuális, folyamatos, érzékelés, riasztás, ütemterv
960H/FD1/CIF
H.264
960H/FD1: 100 fps
Pentaplex
Dual Stream
Riasztás, email + fénykép, FTP
4 terület / csatorna
1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1280*720
VGA/HDMI/BNC
2
1
4
1
4 TB
1x SATA 4TB
2
RJ45 100M,
IE, Chrome, Mozilla, Mobile App, DDNS
Android, iOS (QR code)
PL, EN
Igen – ingyenes szerver
230V/12V – 5A
254/168/45 mm

• A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatása előtt figyelmesen olvasd el a jelen telepítési és használati útmutatót.
• A tűz vagy áramütés kockázatának a minimalizálása érdekében sohase használjon a készülék specifikációjában megadottaktól eltérő tápforrást.
• A készülék szervizelését és javítását kizárólag szakemberrel szabad végeztetni.
• Győződj meg róla, hogy a készülékház földelve van (a földelési pont a hátsó panelen van)
• Kerüld a por és/vagy nedvesség lerakódását a készülék belsejében. A fenti jelenség rövidzárlathoz és a készülék meghibásodásához vezethet.
• Nem szabad külső audio video készüléket csatlakoztatni és lekapcsolni üzemben lévő készülékre – rögzítő meghibásodásának a veszélye
• A merevlemez (HDD) védelme érdekében a tápforrás lekapcsolása előtt ki kell kapcsolni a rögzítőt az elülső panelen lévő on/oﬀ gomb megnyomásával
• A rögzítő automatikusan észleli a behelyezett HDD merevlemezt. Ha a merevlemez formázást igényel, a rögzítő ajánlani fogja a művelet végrehajtását.
• Figyelem: Ha a rögzítő HDD merevlemezét személyi számítógépben használja, a rögzítőben történő újbóli behelyezése után azt előbb le kell formázni. Ez a művelet a
merevlemezre elmentett adatok elvesztését eredményezi.
• Ha HDMI csatlakozót használ, ferrit gyűrűs HDMI kábelt kell használni.

• Helyezd fel a fedelet és rögzítsd a csavarokkal.
Figyelem: Ez a rögzítő széria nem támogatja a HDD merevlemez biztonságos csatlakoztatását/lekapcsolását a
készülék működése során. A HDD merevlemez behelyezése/kivétele előtt előbb ki kell kapcsolni a készüléket. A
meghibásodás elkerülése végett a rögzítő nagyobb távolságra történő szállítása során ajánlott a merevlemezt
kiszerelni a készülékből.
ELÜLSŐ PANEL
1. Power gomb
• Bejelentkezés után a Power gomb megnyomása aktiválja a bekapcsolás opció menüt.
• Ha hosszabb időre benyomva hagyja a Power gombot, aktiválódik a szoftver frissítés menü.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA
• DVR Rögzítő
• CE tanúsítványt tartalmazó rövidített telepítési és használati útmutató
• Tápegység
• Egér
• Távirányító

HÁTSÓ PANEL

4 x BNC Video Input

2 x RCA Audio Input/

Add meg a felhasználói nevet (username), jelszót (password) és kattints a
„Login”-ra. Az alapértelmezett felhasználói név: admin, jelszó: 888888. Az
első bejelentkezés után módosítsa az alapértelmezett felhasználói nevet és
jelszót.
• Figyelem: 3 sikertelen jelszómegadási próbálkozás után bekapcsol a hangriasztás és a készülék tiltás alá kerül. Ebben az
esetben nyomd meg a „Clear” gombot a távirányítón, majd add meg a helyes jelszót.

2. LED dióda
• Power dióda – világít, ha be van kapcsolva a készülék
• Riasztás dióda – villog, ha bekapcsol a riasztás
• Record dióda – villog a felvétel alatt

1 x BNC Video Output, 1 x RCA Audio Output

hálózati beállításait. Manuálisan is beállíthatod az IP címet, a maszkot, a kaput és a http portot (alapértelmezett portszám:
81) a helyi hálózat paramétereinek megfelelően. Győződj meg róla, hogy a DVR és a számítógép a hálózat ugyanabban
szegmensében vannak.
• Használd a „Hálózat diagnosztika” (Beállítások->Hálózat->Hálózat diagnosztika) eszközt a DVR rögzítő hálózati
kapcsolatának a leteszteléséhez.
• Nyisd meg az Internet Explorer böngészőt a hálózatba történő bejelentkezéshez. Írd be a címsávba a rögzítő IP címét a
http port:81 számmal együtt, pl.: 192.168.0.6:81
• A kapcsolat létrejötte után megjelenik egy felugró ablak, amely arról tájékoztat, hogy telepíteni kell az „ActiveX”
komponenst – kattints a „Letöltés”, majd az „Indítás” opciókra.
Figyelem: Az internetes böngésző komponens telepítése megakadályozható firewall vagy vírusírtó típusú szoftverrel.
Elengedhetetlenné válhat a fent említett szoftver ideiglenes inaktiválása. Ha a rendszer blokkolja a letöltést, telepítést vagy
a letöltött komponens elindítását, módosítsa az Internet Explorer biztonsági beállításait. IE->internetes
opciók->biztonság->speciális szint-> ActiveX vezérlők és bővítmények –
engedélyezze a nem aláírt vezérlők és Active X bővítmények letöltését és
inicializálását (bekapcsolás opció)
• Az ActiveX komponens telepítésének a végeztével frissítse az oldalt.
Megjelenik a bejelentkezési ablak.

USB

LAN

Alarm Input/Output

HDMI Output

VGA Output

KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ÉS BEJELENTKEZÉS
• A rögzítő bekapcsolása előtt csatlakoztasd a monitort és az egeret.
• A készülék bekapcsolásához csatlakoztasd a tápellátást. A készülék automatikusan elindul. Ebben az esetben nincs
szükség a „Power” gomb megnyomására.
• A készülék kikapcsolásához – nyomd meg az elülső panelen vagy a távirányítón lévő Power gombot. A
bekapcsolási menü megjelenése után válaszd az „Igen” opciót, majd a készülék készenléti módba kapcsol.
• A biztonsági szint növelése érdekében a készülék automatikus hozzáférés letiltása funkcióval rendelkezik.
Amennyiben a készülék letiltja a hozzáférést, automatikusan kilépteti a felhasználót. A tilalom feloldáshoz add meg a
bejelentkezi menüben a felhasználói nevet és a jelszót, majd kattints a „Login”-ra. A készülék újra feloldott
állapotban kerül.
Alapértelmezett felhasználói név: admin
Alapértelmezett jelszó: 888888
A jelszót a képernyő billentyűzettel lehet megadni. Letiltott hozzáférés esetén nyomd meg az egér bal gombját és
megjelenik a képernyő billentyűzet. Add meg a felhasználói nevet és a jelszót, majd kattints a „Login”-ra.
BEJELENTKEZÉS A HÁLÓZATRÓL
• Győződj meg róla, hogy a DVR rögzítő be van kapcsolva és csatlakoztatva van a helyi hálózatra
• A DVR rögzítő „Hálózat” menüjében válaszd ki a DHCP opciót, hogy a rögzítő automatikusan átvegye a routered

SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék jellemzői az értesítés
küldése nélkül megváltozhatnak. A logó
a 8level márka
bejegyzett védjegye. A 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING engedélye nélkül
a használati útmutató nem továbbítható, fordítható vagy reprodukálható
semmilyen formában. Minden jog fenntartva. Copyright © 2014 8level.
CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Kijelentjük, hogy a készülék az EK-irányelvek minden műszaki
követelményeit
és minden a termékre vonatkozó előírásait teljesíti:
Az EMC 2004/108/EC-irányelv
Az LVD 2006/95/EC-irányelv
BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK
Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne használja a készüléket
villámlással járó vihar esetén. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK
Az elektromos és elektronikus berendezések jelölésére
szolgáló ábra azt jeleni, hogy az elektromos és elektronikus
berendezések szelektív gyűjtése nélkülözhetetlen, más nem
veszélyes hulladékokkal együtt elhelyezése tilos (bírsággal
fenyeget). A termék újrahasznosítására vonatkozó további
információt a Város Polgármesteri Hivatalban, veszélyes
hulladék ártalmatlanításával foglalkozó üzemben szerezhető,
vagy ott ahol vette az árut. A további az újrahasznosítással foglalkozó
vállalkozásoknak a használt eszközök átadása, a környezetre és az emberi
egészségre káros elemek rossz hatásait elkerülni segít, ebben az alapvető
szerepet minden háztartás játszik.

