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SPECIFICAŢIA
Model
Numărul de canale de înregistrare
Înregistrare, redare în timp real
Mod de înregistrare
Format video
Formatul de codificare
Viteza de înregistrare
Modul de funcţionare
Fluxul de date
Detectare mişcare
PTZ comandă
Notificare eveniment
Deservire email SSL
Mascarea fragmentului imaginii
Rezoluţia deservită a monitorului
Ieşire video
Intrare audio
Ieşire audio
Intrări de alarmă
Ieşire de alarmă
Capacitatea maximală a HDD
HDD port
USB port
Reţea
Acces de la distanţă
Aplicaţii mobile
Limbile deservite
DDNS
Alimentare
Dimensiuni

ATENTIE!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTALAREA HARD DISCULUI (HDD)
• Deşurubaţi cele 4 şuruburi de fixare a capacului. Îndoind uşor părţile laterale ale capacului către exterior, daţi la o
parte capacul recorderului
• Amplasaţi discul în recorder introducându-l în portul HDD şi fixaţi-l cu ajutorul şuruburilor de partea inferioară a
carcasei

DVR-WD-081-1
8 x 960H, 2 x Audio
8 canale simultan
Manual, continuu, detecţie, alarmă, program
960H/FD1/CIF
H.264
960H/FD1: 160 fps
Pentaplex
Dual Stream
Alarmă, email + imagine, FTP
4 zone pe un canal
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
Da - server gratuit
230V/12V – 5A
254/168/45 mm

Înainte de conectarea dispozitivului la sursa de alimentare citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de instalare şi deservire
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu folosiţi surse de alimentare care nu sunt în conformitate cu specificaţia tehnică.
Întreţinerea şi reparaţiile trebuie efectuate de către profesionişti.
Asiguraţi-vă că carcasa este împământată (punctul de împământare este situat pe panoul din spate)
Evitaţi acumularea de praf şi / sau umiditate în interiorul dispozitivului. Acest lucru poate conduce la scurt-circuit şi defectarea dispozitivului.
Nu conectaţi sau deconectaţi dispozitive audio video externe în timpul funcţionării dispozitivului - acest lucru ar putea deteriora recorderul
Pentru a proteja unitatea hard disk (HDD) înainte de a deconecta alimentarea, opriţi recorderul folosind butonul de pornire / oprire de pe panoul frontal
Recorderul va detecta automat discul HDD instalat. Dacă unitatea va trebui să fie formatată recorderul va sugera o astfel de operaţiune.
Notă: Dacă discul HDD de pe recorder va fi folosit pe PC, după reinstalarea în recorder acesta va necesita formatare. Acest lucru conduce la pierderea de date stocate pe disc.
Dacă folosiţi conexiunea HDMI, trebuie să utilizaţi cablul HDMI cu inel din ferit

• Puneţi la loc capacul şi prindeţi-l cu ajutorul şuruburilor.
Notă: Această serie de recordere nu deserveşte conectarea / deconectarea în siguranţă a discurilor HDD în timpul
funcţionării dispozitivului. Înainte de montarea / demontarea discului HDD trebuie să opriţi din funcţionare
dispozitivul. Pentru a evita deteriorarea în timpul transportului recorderului pe distanţe lungi, vă recomandăm
scoaterea discului din recorder.
PANOUL FRONTAL
1. Butonul Power
• După ce vă conectaţi, folosirea butonului Power activează meniul de opţiuni de alimentare.
• În cazul în care butonul Power este apăsat şi ţinut apăsat pentru o perioadă mai lungă de timp, va fi activat meniul
de actualizare a software-ului.
2. Dioda LED
• Dioda Power – este aprinsă atunci când dispozitivul se află în stare de funcţionare
• Dioda Alarma – licăreşte atunci când este activată alarma
• Dioda Record – licăreşte în timpul înregistrării
PANOUL DIN SPATE
1 x BNC Video Output, 1 x RCA Audio Output

8 x BNC Video Input

2 x RCA Audio Input/

USB

LAN

Alarm Input/Output

HDMI Output

VGA Output

PORNIREA DISPOZITIVULUI ŞI AUTENTIFICAREA
• Înainte de a porni recorderul, conectaţi monitorul şi mouse-ul.
• Pentru a porni dispozitivul, conectaţi alimentarea. Dispozitivul va porni automat. În acest caz nu este nevoie să
apăsaţi butonul „Power”
• pentru a opri dispozitivul - apăsaţi butonul Power de pe panoul frontal sau de pe telecomandă. După ce va fi redat
meniul de alimentare selectaţi opţiunea „Da” şi apoi dispozitivul va trece în stare de repaus.
• În scopul de a îmbunătăţi nivelul de siguranţă al dispozitivului, acesta posedă funcţia de blocare automata a
accesului. În cazul în care dispozitivul blochează accesul, utilizatorul este delogat automat. Pentru a debloca meniul
de autentificare, introduceţi numele de utilizator și parola şi faceţi clic pe „Login”. Dispozitivul este acum deblocat.
Denumirea implicită a utilizatorului: admin
Parola implicită: 888888
Parola poate fi introdusă cu ajutorul tastaturii de pe ecran. În cazul în care accesul este blocat apăsaţi tasta din stânga
a mouse-ului şi pe ecran va fi redată tastatura. Introduceţi numele de utilizator şi parola şi apoi faceţi clic pe Login.

AUTENTIFICARE PRIN REŢEA
• Asiguraţi-vă că recorderul DVR este pornit şi este conectat la reaţeaua locală.
• În meniul „Reţea” a recorderului DVR selectaţi opţiunea DHCP pentru ca recorderul să descarce automat setările de reţea
de pe router-ul dvs.. Puteţi, de asemenea, seta manual adresa IP, masca, gateway-ul și portul HTTP (numărul implicit al
portului: 81), în conformitate cu parametrii reţelei locale a dvs.. Asiguraţi-vă că DVR şi computerul se află în acelaşi
segment al reţelei.
• Folosiţi instrumentul „Diagnostica reţelei” (Setări->Reţea->Diagnostica reţelei) pentru a testa conexiunea la reţea a
recorderului DVR.
• Deschideţi browser-ul Internet Explorer pentru a realiza autentificarea prin reţea. În bara de adrese, introduceţi adresa IP
a recorderului împreună cu numărul portului http: 81, de exemplu: 192.168.0.6:81
• După ce va fi realizată legătura va fi redată o fereastră de dialog care vă va informa despre necesitatea de instalare a
suplimentului „ActiveX” – faceţi clic pe „Descarcă” apoi pe „Porneşte”.
Notă: Instalaţia suplimentului pentru browser poate fi blocată de un
software de tip firewall sau anti-virus Poate va fi necesar să dezactivaţi
temporar software-ul menţionat mai sus. În cazul în care sistemul va bloca
descărcarea, instalarea sau pornirea suplimentului descărcat, trebuie
introduse modificări în sistemul de securitate a Internet Explorer.
IE->opţiuni Internet->sistem siguranţă->nivel ne-standard->diode de
control ActiveX şi ştechere – trebuie permisă descărcarea şi iniţierea
diodelor de control şi a ştecherelor nesemnate Active X (opţiunea porneşte)
• După finalizarea instalaţiei suplimentului ActiveX este necesară
încărcarea paginii. Apare fereastra de autentificare.
Introduceţi numele de utilizator (username), parola (password) şi faceţi clic pe „Login”. Denumirea implicită a utilizatorului:
admin, parola: 888888. După prima conectare, trebuie să modificaţi numele de utilizator şi parola implicite.
• Notă: după 3 încercări nereuşite de introducere a parolei veţi auzi un semnal sonor şi dispozitivul va fi blocat. În acest caz
trebuie să apăsaţi pe tasta „clear” de pe telecomandă şi apoi să introduceţi parola corectă.
CONŢINUTUL AMBALAJULUI
• Recorder
• Instrucţiune de instalare prescurtată care conţine certificatul CE
• Alimentator
DREPTURILE DE AUTOR ŞI SEMNELE COMERCIALE
• Mouse
Ne rezervăm dreptul de a schimba specificațiile produselor, fără a trimite o
• Telecomandă
notificare. Logo
reprezintă semnul comercial înregistrat al
brandului 8level. Nici o parte a instrucţiunii nu poate fi reprodusă, tradusă
sau prelucrată sub nici o altă formă fără permisiunea 8level NEXT LEVEL IN
NETWORKING. Toate drepturile rezervate. Copyright © 2014 8level.

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CE
Declarăm că dispozitivul îndeplinește toate cerințele tehnice și
reglementările aplicabile
produsului în ceea ce privește directivele UE:
Directiva R&EMC 2004/108/EC
Directiva R&LVD 2006/95/EC
OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ
Nu folosiți acest dispozitiv în apropierea apei. Evitați folosirea acestui
dispozitiv în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Nu așezați pe carcasă
obiecte grele.
OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA RECICLAREA
Echipamentelor uzate în punctele care se ocupă cu
re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenţei
negative a componentelor nocive din interiorul
echipamentelor asupra mediului şi sănătăţii oamenilor, în
acest domeniul un rol fundamental îl are fiecare gospodărie.
Marcarea acestui echipament cu simbolul containerului tăiat
ne informează despre interzicerea amplasarea
echipamentului uzat împreună cu celelalte deşeuri (posibilitatea de
obţinere de amenzi). Informații detaliate despre reciclarea acestui produs
pot fi obținute de la Primăria Oraşului sau a Comunei, de la serviciul de
eliminare a deșeurilor menajere sau acolo unde ați achiziționat produsul.
Transmiterea echipamentelor uzate la punctele care se ocupă cu
re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenţei negative a
componentelor nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului şi
sănătăţii oamenilor, în acest domeniul un rol fundamental îl are fiecare
gospodărie.

