ס"ד

ברוכים הבאים ותודה שרכשת מערכת הקלטה שלנו!
מדריך זה יעזור לך להכיר את המערכת בזמן קצר .כאן תוכל למצוא הסבר על התקנת דיסק
קשיח ,חיבורי כבלים והגדרות בסיסיות כמו הגדרת מערכת ,הקלטה ,חיפוש הקלטות ,גיבוי,
הגדרת

אזעקה,

מצלמות

ממונעות

()PTZ

וניהול

מרוחק

באמצעות

דפדפן.

לפני התקנה ,נא לקרוא הוראות בטיחות ואזהרות הבאות :אין להניח חפצים על-גבי ה DVR.
הסמכות מתאימות :כל עבודות הבדיקה והתיקון של המכשיר יבוצעו על-ידי טכנאים
מוסמכים.
חברת קוריץ מערכות אינה אחראית לכל בעיה שתיגרם כתוצאה מביצוע שינויים או
ניסיונות תיקון בלתי מורשים.
 1.1וודא שהמערכת מחוברת לחשמל
ו/או לרשת האינטרנט
 1.2להצגת ממשק ההתחברות ,לחץ על
 ENTERאו לחיצה שמאלית בעכבר.
 1.3הכנסת שם משתמש admin
:וסיסמה ( adminאיור )1

(זה השם משתמש וסיסמת ברירת המחדל של ה DVR-מומלץ מאוד להחליף)
 2.1תפריט ראשי:
 2.2לאחר שהתחברת ,התפריט
הראשי של המערכת יוצג
כדלהלן( .איור )2
 2.3קיימים בתפריט שישה
סמלים :חיפוש ,מידע ,הגדרות,
גיבוי ,מתקדם וכיבוי.
הזזת הסמן מעל האיקונים יגרום
להדגשת הסמל ויציג את תוכן התפריט
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 2.4לחץ על לחצן השמאלי בעכבר כדי להיכנס לתפריט המשנה,
לחצן ימני כדי לצאת מתפריט
 1צפייה בשידור חי לאחר ההדלקה המערכת תפעל במצב צפייה בשידור חי.
באפשרותך לראות את התאריך ,שעת המערכת ואת שם הערוץ.
 3.3אם ברצונך לשנות את שעת ותאריך המערכת,
תוכל לעשות זאת בהגדרות הכלליות )תפריט ראשי < -הגדרות < -כללי(.
 3.4אם ברצונך לשנות את שם הערוץ ,תוכל לעשות זאת בהגדרות הכלליות (תפריט ראשי
<-הגדרות < -כללי(.
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 4.1שחזור אירועים:
לחץ

על

כפתור

החיפוש
יופיע

בתפריט הראשי וממשק החיפוש
בפניך.
לצפייה

בקבצי

ההקלטה

המאוחסנים בזיכרון ,לחץ על
סמל החיפוש.
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חיפוש קבצים ע"פ תאריך
לחץ על סמל לוח השנה  .אם התאריך מודגש ,קיימים
קובצי הקלטה עבור אותו יום.
באפשרותך ללחוץ על תאריכים המופיעים בכחול כדי
להציג את רשימת הקבצים
בצילום מסך הבא ,קיימים קובצי וידיאו ב 13 -וב14 -
באוקטובר .לחץ על התאריך כדי להציג את רשימת
הקבצים
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 5.1גיבוי
ה -DVRתומך בגיבוי להתקני USB
וגיבוי ברשת .התקן זיהוי 3.3.1
לחץ על הכפתור גיבוי והממשק
המוצג בצילום מסך הבא יופיע וכאן
ניתן לראות את פרטי ההתקנים.
תוכל לראות התקן הגיבוי ,הקיבולת
שלו ואת נפח הזיכרון הפנוי .
 .1בחר את התקן הגיבוי ולאחר מכן הגדר את הערוץ ,זמן ההתחלה של הקובץ וזמן הסיום שלו.
 .2לחץ על הכפתור הוספה והמערכת
תתחיל את החיפוש.
 .3כל הקבצים המתאימים לחיפוש
יופיעו .המערכת תחשב את נפח
הזיכרון הנדרש ונפח הזיכרון הפנוי.
ראה צילום מסך.
 .4המערכת תגבה רק את הקבצים אשר
לפני שם הערוץ שלהם מופיע
הסימון √ .באפשרותך להשתמש
בכפתור  Fnאו  Cancelכדי למחוק
את הסימון √ המופיע לאחר המספר הסידורי של הקובץ.
 .5לחץ על הכפתור גיבוי כדי לגבות את הקבצים שנבחרו .סרגל התקדמות יוצג לנוחיותך .
 .6כאשר המערכת תסיים את פעולת הגיבוי ,תופיע תיבת דו-שיח שתאשר את סיום הגיבוי
בהצלחה.
 .7לחץ על הכפתור גיבוי והמערכת תתחיל את תהליך הצריבה .במהלך הצריבה ,כפתור הגיבוי
הופך לכפתור עצירה .סרגל התקדמות ומשך הזמן שנותר לצריבה יופיעו בחלק השמאלי
התחתון.
 .8התבנית של שם הקובץ היא לרוב משמאל לימין SN_CH+channel number+time
Y+M+D+H+M+S.dav
 .9בשם הקובץ ,התבנית  M-D-Yזהה לזו שהגדרת בממשק הכללי).תפריט ראשי < -הגדרות <-
כללי(.
 .10טיפ :במהלך תהליך הגיבוי ,באפשרותך ללחוץ על  ESCכדי לצאת מהממשק הנוכחי ,לצורך
ביצוע פעולה אחרת .במקרה זה המערכת לא תסיים את תהליך הצריבה.
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שים לב :אם תלחץ על כפתור העצירה במהלך תהליך הצריבה ,העצירה תופעל באופן מיידי.
לדוגמה ,אם ישנם עשרה קבצים ,אם תלחץ על עצירה לאחר שרק חמישה קבצים גובו,
המערכת תשמור רק את חמשת הקבצים הראשונים בהתקן )אך עדיין יוצגו שמות עשרה
קבצים(.

התחברות מרחוק:
פתח את דפדפן האינטרנט והזן את
כתובת ה -DVRבשורת הכתובת.
לדוגמה ,אם כתובת ה -IPשל מכשיר
ה -DVRשלך היא , 16.3.10.10הזן
את הכתובת בשורת הכתובת של הדפדפן .ראה צילום מסך
המערכת תציג הודעת אזהרה ,כדי לבקש ממך להתקין את פקד ActiveX .לחץ על הכפתור Yes
– כן
אם אינך מצליח להוריד את קובץ ה -
ActiveX ,יש לשנות את הגדרות אבטחת
הדפדפן
http://www.tech-faq.com/installactive-x.html
לאחר ההתקנה ,מוצג חלון הכניסה הבא .
הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך .שם וסיסמת ברירת המחדל הם admin.

לאחר שהתחברת,
המסך הראשי יוצג
בפניך כך:
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ניתן לחלק את החלון הראשי לאזורים הבאים:
 .1אזור : 1קיימים חמישה כפתורי פונקציות :הגדרות מערכת ,חיפוש אירועים ,הגדרת אזעקה,
אודות והתנתק
 .2אזור : 2כאן מופיע מספר הערוץ ושלושה כפתורי פונקציות :התחלת דיאלוג לשם דיבור
מרחוק ,צפייה מקומית ורענון
 .3אזור : 3כאן מופיעים הפקדים לשליטה במצלמה ממונעת ,צבע וזהו המקום לבחור את נתיב
התמונה ונתיב ההקלטה
 .4אזור : 4חלון ניטור בזמן אמת .שים לב שחלון התצוגה המקדימה הנוכחי מוקף בירוק
 .5אזור : 5כאן מופיע כפתור החלפת החלונות .כאן ניתן גם לבחור את עדיפות הוידיאו בין
שוטף לזמן אמת. 25 ,20 ,16 ,13 ,9 ,8 ,6 ,חלונות  1, 4חלון,
 .6כפתור בחירת החלונות תומך במסך מלא  7ו 36 -חלונות .כפתור תצוגה מקדימה של החלון
מאפשר תצוגה מקדימה בזמן
אמת של  16/9/8/4/1חלונות

חיפוש אירועים
לחץ על כפתור חיפוש אירועים ,והממשק המוצג:
בחר במצב שחזור ולאחר מכן הגדר זמן התחלה ,זמן סיום
וערוץ .כעת ,לחץ על כפתור חיפוש להצגת רשימה של
הקבצים המתאימים.
בחר את הקובץ/קבצים שברצונך להוריד ולאחר מכן לחץ
על הכפתור)  Downloadהורדה( והמערכת תציג את תיבת
הדו-שיח המופיעה בצילום מסך הבא
לאחר מכן תוכל לציין את שם הקובץ והנתיב להורדת
הקובץ/קבצים למחשב שלך.

כאן ניתן לראות את המערכת מתחילה בהורדה
וכפתור ההורדה הופך לכפתור עצירה .לחיצה
על כפתור זה תבטל את הפעולה הנוכחית
בחלק התחתון של התפריט מופיעים סרגל
התקדמות לשימושך
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