NAVID egyszerű kezelési útmutató

A készülék eleje:

Szám
1
2
3
4
5

Név
POWER
STATUS
Tx/Rx
USB port
IR vevő

Leírás
táp alatt folyamatosan világít
pirosan villog, ha a hdd dolgozik
a hálózati kapcsolatot mutatja
egérnek vagy pendrive-nak
a távirányító jeleit veszi

A készülék hátulja:

Szám
1

csatlakozó
video be

2

video ki

3
4
5
6
7

USB port
HDMI
VGA
audio be
audio ki

leírás
BNC csatlakozó analóg
kamerákhoz
BNC csatlakozó analóg
monitorhoz
egérnek vagy pendrive-nak
HDMI video kimenet
VGA video kimenet
RCA audio bemenet
RCA audio kimenet

8
9
10
11
12

LAN
RS-485
12V
Táp
GND

Helyi hálózati csatlakozó
PTZ vezérléshez
tápbemenet
táp főkapcsoló
föld

Az első indulás:

A készülék első bekapcsolásnál egy egyszerű varázslóval indít, mely által beállíthatjuk a legalapvetőbb
tulajdonságokat. A nyelv kiválasztása után DVR megkérdezi, hogy legközelebb induljon-e a varázsló
bekapcsoláskor.

Ezután az admin felhasználó jelszavát állíthatjuk át. Ehhez meg kell adni az alapértelmezett admin
jelszót. Ez gyárilag: 12345

Ha alapértelmezetten szeretnénk hagyni, vegyük ki a pipát.
A következő a dátum beállítása. Beállíthatjuk a zónát, a formátumot és a dátumot, időt.

A dátum után a hálózati beállítás következik. Beállíthatjuk a kapcsolat típusát, az IP és DNS címeket,
valamint a DHCP engedélyezését.

Ezután következik a merevlemez kezelés. A táblázatban megjelennek az elérhető merevlemezek, itt
lehet őket inicializálni is.

Az utolsó lépés a rögzítés beállítása. Megmondhatjuk, hogy folyamatos, vagy mozgásérzékelésre
aktiválódót szeretnénk.

Amennyiben egy beállítást több csatornára is szeretnénk érvényesíteni, állítsuk be az elsőn a nekünk
megfelelőt, majd kattintsunk a Copy gombra.

Válasszuk ki azokat a csatornákat, amelyeken ugyanezt a beállítást szeretnénk alkalmazni. Ha minden
kész, kattintsunk az OK-ra, és már be is jön az élőkép.

Élőképes ikonok:
Ikon

Jelentése
Riasztás (video jelvesztés, szabotázs, mozgásérzékelés)
Rögzítés (kézi vagy ütemezett)
Riasztás alapú rögzítés (mozgásérzékelés)

Főmenü az élőképben:

Név
Menu
Single Screen
Multi Screen
Previous Screen
Next Screen
Start Auto-switch
Start Recording
Quick Set
All day Playback
Aux Monitor

Leírás
Belépés a rögzítő rendszermenüjébe
Váltás egy csatornás módra
Váltás több csatornás módra
Előző csatornára váltás
Következő csatornára váltás
Léptetés engedélyezése
Folyamatos vagy mozgásalapú rögzítés beállítása minden csatornára
A video kimeneti mód beállítása
Visszajátszás
Váltás segédmonitorra, az aktuális főmonitor tiltása

Gyorsmenü a csatornákon: Egy csatornás üzemmódban egy gyorsmenü is elérhetővé válik jobb
kattintás után

Gyors visszajátszás: Az utolsó 5 perc rögzített adatot tudjuk visszajátszani az aktuális csatornán.
Digitális zoom: Engedélyezi a digitális nagyítást az aktuális csatorna egy adott pontjában. Kilépni
a jobb gombbal lehet.
Kép beállítások: Módosítani lehet az aktuális csatorna képbeállításait (fényerő, kontraszt, stb.).
Beállíthatunk 2 féle profilt is, amit időzíteni lehet.

Kézi rögzítés engedélyezése
PTZ vezérlés speed dome kamerákhoz
Hang tiltása/engedélyezése
A gyorsmenü bezárása

Élőkép beállítása: Menjünk a főmenübe, majd válasszuk a konfiguráció menüpontot.

Video Output Interface: A videokimenet beállítása. Választható az analóg kimenet, vagy a VGA/HDMI
Live View Mode: A csatornaszám kiválasztása
Dwell Time: Léptetés időperiódusának beállítása. Ha tiltva van, a léptetés a külső menüből sem
engedélyezett.
Enable Audio Output: Az audió kimenet engedélyezése
Event Output: Az események monitorának kiválasztása
Full Screen Monitoring Dwell Time: A riasztás megjelenítésének időtartama másodpercben.

Nullcsatorna kódolás: Amennyiben távoli eszközről szeretnénk megtekinteni a rögzítőnk képét,
ebben a szekcióban tudjuk beállítani a távoli eszközöknek szánt képminőséget.

Rögzítési beállítások: Menjünk a főmenü rögzítés ikonjára. Az első fül az ütemezés beállítása.
A táblát és a rögzítési beállításokat könnyen módosíthatjuk, ha a jobb oldalon lévő módokra
kattintunk. A megfelelő színre kattintva, a kurzor megváltozik, és máris szerkeszthetjük a táblát. Ha
pontosabb beállítást szeretnénk, kattintsunk a szerkesztés gombra jobb oldalt.

Itt lehetőségünk van precízebb ütemezést beállítani, például egy nap több különböző időpontban is
rögzíthetünk, megszakításokkal. Ha a beállításokat több csatornára is szeretnénk érvényesíteni,
használjuk a másolás gombot.

Kódolás: Válasszuk a rögzítés menüpontban a kódolás fület.

Itt csatornánként tudjuk beállítani a rögzítés minőségét. A bal oszlop a normál rögzítés, a jobb az
esemény alapú rögzítés.
Stream Type: Csak videót, vagy hangot is rögzítünk az adott csatornán
Resolution: A rögzített kép felbontása
Bitrate Type: Bitráta típusa: változó vagy állandó
Video Quality: A rögzített kép minősége, 6 különböző szint választható
Frame Rate: A képfrissítés beállítása. Hány kép/másodperc
Max. Bitrate Mode: Maximális sávszélesség módjának beállítása: általános vagy egyedi
Max. Bitrate(Kbps): A maximális sávszélesség beállítása (Az alatta található sorban a készülék kiírja a
szükséges sávszélességet a csatornához)
Pre/Post Record: Elő- és utóriasztás beállítása másodpercben

Expired Time (day): A felvétel lejárati ideje napban mérve. A rögzítő a felvett anyagot ennyi napig
tárolja a merevlemezen. 0 esetén nem fogja törölni.
Enable Audio: Hangrögzítés engedélyezése vagy tiltása
Enable 960Mode: WD1 (PAL: 960×576, NTSC: 960×480) felbontás engedélyezése rögzítésnél

Mozgásérzékelés beállítása: Menjünk a főmenüben a kamera ikonra, majd válasszuk ki a
mozgásérzékelés fület.

Válasszuk a ki a beállítandó kamera csatornaszámát, majd pipáljuk be a mozgásérzékelés
engedélyezését. A kis kameraképen tartsuk lenyomva az egeret és jelöljük ki a területet, ahol a
mozgást érzékelni szeretnénk. Ha a teljes felületen szeretnénk, akkor kattintsunk a Teljes képernyő
gombra.

A kezelés gombra kattintva felugrik egy ablak, ahol beállíthatjuk, hogy melyik csatorna generáljon
riasztást, illetve, hogy riasztás esetén milyen további események történjenek. (Felugrik az aktuális
csatorna, email küldés, stb)

Visszajátszás:
A jobb gombos menüben válasszuk az Al-Day Playback menüpontot. Ezzel egy egyszerűsített
visszajátszó felületet kapunk, melyen kizárólag a kiválasztott nap rögzített felvételeit tudjuk
visszanézni. Az egeret jobbra húzva előjön egy panel, amin a csatornákat, és a napot választhatjuk ki.

Ikonmagyarázat:
Ezen a napon nincs rögzített adat
Ezen a napon van rögzített adat (nem ez az aktuálisan kiválasztott nap)
Ezen a napon csak eseményrögzítés történt (nem ez a kiválasztott nap)
A kiválasztott nap

Hang be/ki
Alap címke hozzáadása
Állj/lejátszás visszafelé
Előző nap
Klip kezdete/vége
Saját címke hozzáadása
Állj/lejátszás
Következő nap
30 mp előre
Címkék kezelése
Állj
Menü elrejtése
30 mp vissza
Lejátszás lassítása
Lejátszás gyorsítása
Kilépés

Egyszerű export: Lehetőség van ebből a visszajátszási módból is lementeni rögzített felvételeket.
Ehhez a csúszkán vigyük oda az egeret, ahonnan a mentést kezdeni szeretnénk, majd kattintsunk a
klip kezdete gombra. Ezután vigyük a csúszkát egy későbbi időpontra, majd kattintsunk ismét a klip
ikonra. Ezután a rögzítő kilépéskor megkérdezi, hogy a klipet szeretnénk-e menteni.

Válasszuk az igent, és tegyünk be egy USB-s adathordozót. Ha a rögzítő felismeri, megjeleníti nekünk
a tartalmát.

Válasszunk ki egy tetszőleges mappát, vagy hozzunk létre egyet és kattintsunk az archiválás gombra.
Ha minden sikerült, egy felugró ablak tájékoztat minket.

Időre keresés: Válasszuk a főmenüben a lejátszás menüpontot.

Állítsuk be a dátumokat, amelyek között szeretnénk felvételt keresni, majd válasszuk ki a csatornákat
is. A keresés gombra kattintva felugrik egy ablak, a találatokkal.

A gombra kattintva azonnal lejátszhatjuk a kívánt felvételt, és csinálhatunk egyszerű exportálást
a klip gombok segítségével.

Eseményre keresés: A visszajátszás menüben válasszuk az eseményre keresés fület.

Válasszuk ki a kívánt csatornát és a dátumot, ahol mozgásérzékelt felvételt szeretnénk keresni. Ha
van ilyen, a rögzítő kilistázza ugyanolyan módon, ahogy az időre keresésnél.

A részletek gombra kattintva megtudhatunk néhány adatot a rögzített fájlról, mint a dátumok, vagy a
fájl neve.

Címkére keresés: Válasszuk a visszajátszás menüben a Címke fület bal oldalt. Itt speciális felvétel
részletekre kereshetünk, melyeket mi jelöltünk meg különböző címke nevekkel. Ez akkor jön jól, ha
történt egy konkrét esemény, amelyet névvel is szeretnénk ellátni.
Címke hozzáadása: Ehhez visszajátszó módban kell lennünk. Válasszuk a címke hozzáadása gombot. 2
féle címke közül választhatunk:
Alap címke hozzáadása
Saját címke hozzáadása (nevet adhatunk neki)

Címkék szerkesztése és törlése

Ha már vannak címkék, akkor a kereső ki fogja dobni a megjelölt felvételeket. Keresni kétféleképpen
lehet: minden megcímkézett felvételt megjelenít, vagy egy adott kulcsszóra keresünk a címkék
között.

Okos keresés: Időre keresésnél lehetőség van a már rögzített felvételek között okos keresést
végrehajtani, ilyenkor visszajátszásnál tudunk megadni például mozgásérzékelési területeket.

Archiválás:
Normál: Válasszuk ki az archiválást a főmenüből.

Válasszuk ki a kívánt csatornákat, és állítsuk be a dátumokat, melyek között archiválni szeretnénk.
Nyomjunk a keresés gombra, majd a felugró ablakban megjelennek a találatok.

Jelöljük ki azokat a fájlokat, amelyeket ki szeretnénk menteni, majd kattintsunk az archiválás gombra.
Ha van csatlakoztatva USB-s adathordozó a rögzítőhöz, a következő ablakban megjelenik az
adathordozó tartalma.

Válasszuk ki a megfelelő mappát, vagy hozzunk létre egy tetszőlegeset, majd kattintsunk az archiválás
gombra. Ha minden sikerült, egy felugró ablak tájékoztat minket.

Esemény alapú: Az archiválás menüben válasszuk az esemény fület.

Válasszuk ki a kívánt csatornákat, állítsuk be a dátumokat, és válasszuk ki az esemény típusát, amire
keresni akarunk, majd kattintsunk a keresés gombra. A felugró ablakban megjelennek a találatok.

Válasszuk ki azokat a fájlokat, amiket menteni szeretnénk, majd kattintsunk a gyors export gombra.
Ha van csatlakoztatva USB-s adathordozó a rögzítőhöz, a következő ablakban megjelenik az
adathordozó tartalma.

Válasszuk ki a megfelelő mappát, vagy hozzunk létre egy tetszőlegeset, majd kattintsunk az archiválás
gombra. Ha minden sikerült, egy felugró ablak tájékoztat minket.

Hálózati segédlet:
Alapbeállítások: Lépjünk a főmenü konfiguráció menüpontjára, majd válasszuk ki baloldalt a hálózat
fület.

Ha az IP beállításokat megfelelően elvégeztük, csatlakozhatunk az eszközhöz egy böngésző
segítségével. (Nem csak IE kompatibilis, szóval használhatunk bármilyen böngészőt)

Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót. Ezután csatlakozhatunk a DVR élőképéhez.

A bal oldali sávból a kamera neve melletti kis ikonra kattintsunk duplán, ha meg szeretnénk jeleníteni
az élőképét.
A webes interfészről teljes hozzáférésünk van a DVR-hez, módosíthatunk beállításokat,
visszajátszhatunk és exportálhatunk is felvételeket.

DDNS beállítás:
Először is be kell állítanunk a DDNS szervert. Ezt megtehetjük a rögzítő menüjében, vagy böngészőn
keresztül. Az alábbi kis leírás, a böngészős beállítást mutatja be.
Menjük a beállítás menüpontra majd válasszuk ki bal oldalon a hálózati beállításokat, azon belül is a
DDNS pontot. Engedélyezzük a DDNS szolgáltatást, majd a típusnál válasszuk ki az IPServer-t. A
szerver címéhez írjuk be a következőt: 173.200.91.74

Ha minden megvan, kattintsunk a mentés gombra. Ezután nyissunk egy böngészőt, majd írjuk be ezt
a címet: http://www.hik-online.com/

Ha még nem vagyunk regisztrált tagok, kattintsunk a „register new user” linkre. Felugrik egy ablak,
ahova alap információkat kell beírnunk. Töltsük ki, majd regisztráljunk.

Ha sikeres a regisztráció, lépjünk be. Sikeres belépés után egy DDNS management oldalra kerülünk.

Kattintsunk bal oldalt a „Device management fülre”, majd felül az „add” menüpontra. A felugró
ablakba a DVR-rel kapcsolatos információkat kell beírni.

A Device Alias a név lesz, amivel az eszközünket el tudjuk majd érni. Fontos, hogy ide csak olyan név
mehet, amelyet még nem regisztráltak az oldalon.
A Device Serial No.: a rögzítő egyedi azonosító kódja kell legyen. Ehhez vissza kell mennünk a rögzítő
böngészős menüjébe, majd kiolvasni onnan a sorozatszámot. Ezt a beállítás menüpontban találjuk, az
Eszközparaméterek -> Eszközinformáció alatt.

A http port az alapértelmezett webes port, amin a rögzítő megszólítható. Amennyiben ez nem az
alapértelmezett 80, úgy a 0-t írjuk át az általunk használni kívánt portra, amit a routerben a
rögzítőnek kinyitottunk. Ha minden mezőt kitöltöttünk, kattintsunk az OK gombra. Ha mindent jól
írtunk be, a rögzítőnk regisztrálásra kerül. Ezután, ha a Device Status fülre kattintunk, az újonnan
felvett rögzítőnk megjelenik a listában.

Ezután a Linkben szereplő URL segítségével könnyedén elérhetjük az eszközünket.

Csatlakozás okos telefonról: A DVR-t elérhetjük telefonról, vagy tabletről is. Ehhez le kell töltenünk
egy szoftvert, ami kommunikál az eszközeinkkel. Menjünk föl a google play-re (iPhone esetén az
Apple store-ra), majd a keresőbe írjuk be a következőt: iVMS-4500

Töltsük le és telepítsük. Első indulásnál egy kis tutorial fogad minket, ami megmutatja, hogyan is kell
használni az alkalmazást.

A tutorial után az alkalmazás főoldala töltődik be.

Új eszköz hozzáadásához válasszuk bal oldalt, a harmadik fület, amin egy kis fogaskerék található.
Ekkor a program megjeleníti az eszközlistát.

Kattintsunk az Add gombra, majd töltsük ki a mezőket. Az Alias az eszköz neve lesz, amivel
felismerhetjük a listánkból. Ez tetszőleges. A Register mode-nál három lehetőségünk van:
-

-

HiDDNS: Ez az opció akkor használható, ha az eszközünk már be van regisztrálva a DDNS
szervernél. A Server Address-nél megjelenik a www.hik-online.com , és nekünk csak az
eszközünk domain nevét kell beírnunk.
IP/Domain: Itt mi írhatjuk be kézzel az eszközünk IP címét, vagy domain nevét, amennyiben
külső DNS-t használunk. A port számot is meg kell adni, ez alapértelmezetten 8000
IP Server: Ez hasonló, mint a DDNS regisztráció volt. Meg kell adnunk az IP Server címét, majd
a rögzítőnk egyedi sorozatszámát.

A felhasználónév és a jelszó értelemszerűen, amit a rögzítőnek beállítottunk. Ha minden mezőt
kitöltöttünk, kattintsunk a save gombra. Ha meg szeretnénk kezdeni a figyelést, kattintsunk az alul
újonnan megjelent Start live view gombra, és ha mindent jól csináltunk, megjelennek a kamerák
képei.

HDD kompatibilitási táblázat:
Tested-compatible HDDs:

DS-7204HVI-SV, DS-7204HWI-SH
Seagate
Capacity

Model

Firmware Version

4T

ST4000VM000

all

ST3000VM002

all

ST3000VX000

all

ST2000VM002

all

ST1000VX000

all

ST1000VM002

all

ST3500411SV

all

ST3500410SV

all

ST3500641SV

all

Capacity

Model

Firmware Version

3T

WD30EURS-63R8UY0

all

WD20EVDS-63T3B0

all

WD20EURS-73S48Y0

all

WD10EURX-63FH1Y0

all

3T

2T

1T

500G

WD

2T

1T
TOSHIBA
Capacity

Model

Firmware Version

3T

DT01ABA300V

all

2T

DT01ABA200V

all

1T

DT01ABA100V

all

DS-7208HVI-SV, DS-7208HFI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HVI-SV
Seagate
Capacity

Model

Firmware Version

4T

ST4000VM000

all

ST3000VM002

all

ST3000VX000

all

ST2000VX000

all

ST2000VM002

all

ST2000VX002

all

ST1000VX000

all

ST1000VM002

all

ST31000528AS

all

ST3500410SV

all

ST3500413AS

all

Capacity

Model

Firmware Version

3T

WD30EURS-63R8UY0

all

WD20EURS-63S48Y0

all

WD20EVDS-63T3B0

all

WD20EURS-73S48Y0

all

WD10EVVS-63M5B0

all

WD10EURX-63FH1Y0

all

3T

2T

1T

500G

WD

2T

1T

TOSHIBA
Capacity

Model

Firmware Version

3T

DT01ABA300V

all

2T

DT01ABA200V

all

1T

DT01ABA100V

all

DS-7216HFI-SH, DS-7216HWI-SH
Seagate
Capacity

Model

Firmware Version

4T

ST4000VM000

all

ST3000VM002

all

ST3000VX000

all

ST2000VM002

all

ST2000VX002

all

ST31000528AS

all

ST1000VX000

all

ST1000VM002

all

ST3500410SV

all

ST3500413AS

all

Capacity

Model

Firmware Version

3T

WD30EURS-63R8UY0

all

WD20EURS-63S48Y0

all

WD20EURS-73S48Y0

all

WD2003FYYS-01T8B0

all

WD20EVDS-63T3B0

all

WD10EURX-63FH1Y0

all

WD10EVVS-63M5B0

all

3T

2T

1T

500G

WD

2T

1T

TOSHIBA
Capacity

Model

Firmware Version

3T

DT01ABA300V

all

2T

DT01ABA200V

all

1T

DT01ABA100V

all

DS-7304HFI-SH, DS-7304HWI-SH, DS-7308HFI-SH,
DS-7308HWI-SH, DS-7316HFI-SH, DS-7316HWI-SH
Seagate
Capacity

Model

Firmware Version

4T

ST4000VM000

all

ST3000VM002

all

ST3000VX000

all

ST2000VX000

all

ST2000DM001

all

ST1000VX000

all

ST3500410SV

all

ST3500411SV

all

ST3500641SV

all

ST500DM002

all

Model

Firmware Version

WD20EURS-73S48Y0

all

WD20EURS-63S48Y0

all

WD20EVDS-63T3B0

all

WD10EURS-73FH1Y0

all

WD10EURS-63FH1Y0

all

WD10EVDS-63N5B1

all

WD10EURX-63FH1Y0

all

3T

2T

1T

500G

WD
Capacity

2T

1T

TOSHIBA
Capacity

Model

Firmware Version

3T

DT01ABA300V

all

2T

DT01ABA200V

all

1T

DT01ABA100V

all

DS-7324/32HCI-SH, DS-7324/32HFI-SH, DS-7324/32HWI-SH
Seagate
Capacity

Model

Firmware Version

4T

ST4000VM000

all

ST3000VM002

all

ST3000VX000

all

ST2000VX000

all

ST2000DM001

all

ST1000VX000

all

ST3500641SV

all

ST3500411SV

all

ST3500410SV

all

ST500DM002

all

Capacity

Model

Firmware Version

2T

WD20EVDS-63T3B0

all

WD10EURS-73FH1Y0

all

WD10EURS-63FH1Y0

all

WD10EVDS-63N5B1

all

WD10EURX-63FH1Y0

all

3T

2T

1T

500G

WD

1T

TOSHIBA
Capacity

Model

Firmware Version

3T

DT01ABA300V

all

2T

DT01ABA200V

all

1T

DT01ABA100V

all

DS-8100HCI-SH, DS-8100HFSI-SH, DS-8100HWSI-SH
Seagate
Capacity

Model

Firmware Version

4T

ST4000VM000

all

ST3000VM002

all

ST3000VX000

all

ST2000VM003

all

3T

2T

ST1000VM002

all

ST1000VX000

all

Capacity

Model

Firmware Version

1T

WD10EURX-63FH1Y0

all

1T

WD

TOSHIBA
Capacity

Model

Firmware Version

3T

DT01ABA300V

all

2T

DT01ABA200V

All

1T

DT01ABA100V

All

