www.witdvr.com

WitDVR - видеонаблюдение от "Ранина" ООД

www.witdvr.com

СЪКРАТЕНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Мрежови видеозаписващи устройства
Серии 8000HCI и 7000HI
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Описание на дистанционно управление

No. Име

Тип

Описание
Изключване на DVR
Избор на контролирания DVR според номера на
устройството
Цифровите бутони и бутоните за английските
букви са комбинирани за въвеждане на
цифри, малки и големи английски букви и
символи

Switch

Контролен бутон

2

Device

Контролен бутон

3

Number
key

Въвеждащ бутон

4

Edit

Контролен бутон

5

Input
Method

Контролен бутон

Преключване при въвеждане ( за цифри,
английски букви, китайски букви и символи)

6

Video
recording

Функционален бутон

Ръчен запис

7
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1

Влизане в режим на редактиране; изтриване
на символа пред курсора

Функционален бутон

Показва системната информация на DVR -а

9

Video play
System
information
Dialogue

Функционален бутон

Стартиране на гласов разговор. Резервирано.

10

Main menu

Функционален бутон

Превключване от интерфейса на
предварителен преглед в интерфейса на
управление на менюто.

11

Multi-picture

Контролен бутон

12

Direction
key

Контролен бутон

8

Локално възпроизвеждане

Изображението е разделено при прегледа и
превключва от управление към преглед на
интерфейса.
Избор на меню [<] [>], избор на опция чрез
бутони [^] [V] в интерфейса, с
бутон [Enter] в средата се потвърждава
операцията.
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13

PTZ

Функционален бутон

PTZ управление

14

ESC

Контролен бутон

Отказ от настоящата операция, връщане в предишно меню

15

Playback

Контролен бутон

Пауза/спиране при възпроизвеждане

16

F1

Резервиран

17

PTZ
Контролен бутон
управление

Корекция на блендата, фокуса и мащаба на
изображението на PTZ контрола.

18

F2

Резервиран
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Започване на работа с дистанционното
Натиснете бутон [DEV] на дистанционното управление, след това въведете ID на устройството (по
подразбиране е “88”). Натиснете [Enter] на дистанционното. Ако “STATUS” индикаторът от предния панел на DVR
устройството свети зелено, устройството може да бъде използвано.

Приключване на работа с дистанционното - Натиснете [DEV] и индикаторът “STATUS” ще угасне.

Изключване на DVR - Натиснете бутона [POWER] за повече от 3 секунди.
Описание на менюто
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DVR-а има меню, състоящо се от три нива , като менюто от първо ниво или главно меню, показан на
следващата диаграма е графичен интерфейс.

Правоъгълната рамка се нарича “Activity Frame” . Тя може да бъде местена с бутоните [→] и [←]. Когато
застанете с “Activity Frame върху дадена икона, можете да влезете в съответното подменю.

Основни операции

Забележка: В това ръководство различните ”Бутони” на предния панел на DVR-устройството са
изобразени като [Име на бутона], например, бутон за преглед е [PREV]. Също така имената на бутоните на
предния панел и на интерфейса са еднакви като бутона за потвърждение “Confirm”.

Включване на DVR-а
Стъпка1: Свържете електрическото захранване.
Стъпка 2: натиснете ключа за захранването, който се намира на задния панел.
Стъпка 3: Натиснете леко [POWER], светодиодът [POWER] се променя от червено към зелено, което
означава,че DVR е включен.

Преглед
След като е стартирано, DVR устройството влиза в режим на преглед. Директно превключване на канал и
преглед на отделно изображение е възможно с натискането на цифровите бутони.
Бързо превключване от операционно меню в режим на преглед е възможно с натискане на [PREV] .

Възпроизвеждане
Натиснете бутон [Play] на предния панел, изберете потребителско име и въведете правилната парола,
за да влезете в екрана за възпроизвеждане.
Ако желаете да откриете записаните днес файлове на първия канал, директно можете да натиснете бутон
[Enter], и ще намерите информация за записаните файлове в появилия се прозорец. Ако се появи сигнал от
системата, означава че няма такива файлове в хард диска.
Можете за намерите повече записани файлове по различни начини:
Channel No ( избор на номера на канал): изберете с [ t ] или [ j ]
File Type(тип на файла): поддържат се следните файлове – програмирани, за откриване на движение,
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аларма, ръчни, всички. Изберете чрез [ f ]или[ i ], по подразбиране е всички.
Time Period( времеви период): изберете началния час чрез цифровите бутони ( година, месец,
дата, час, минута) и крайният час, който по подразбиране е днес .
Card Number: Въведете картовия номер, използвайки предния панел. Номерът е серия от
символи, които се прибавят към изображенията чрез мрежата или серийните портове(могат да бъдат числа,
големи и малки букви).
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Три разновидности на режим playback:
Търсене по време, файлово възпроизвеждане: въведете началното и крайно време, разрешете търсене
по време (отбележете статус “” ), изберете “search file”, натиснете [Enterl и ще се появи списък с файловете (ще
се покажат max 400 файла, изберете страница през“ Page selection”, използвайте [ t ] , [ I ], за да изберете файл
и натиснете [Enter] за възпроизвеждане.
Възпроизвеждане по време: въведете времеви период, разрешете търсене по време (отбележете
статус “” ), изберете “Play” и натиснете [Enter] за да започне възпроизвеждане по стартово време (с точност
до секундата). Ако няма файл в посоченото стартово време, ще започне следващият по време запис. Ако няма
запис в зададения период, ще се появи съобщението “failed operation” .
Търсене по номер на карта, файлово възпроизвеждане: Въведете номер на карта и разрешете
търсенето (отбележете статус “” ). Изберете “Search”, натиснете [Enter] и ще се появи файлов списък (ще се
покажат max 400 файла, изберете страница през“ Page selection”). Изберете файл и натиснете [Enter] за
възпроизвеждане.

w

Операции по време на възпроизвеждане
При 4, 8, 16 каналните DVR-устройства, ако изберете “Second” (втори) канал, два канала ще бъдат
възпроизведени. За да възпроизведете само един канал:
В долната част на изoбражението има информационна лента, която съдържа следната информация: ниво на
звука, ниво на направения до момента запис, скорост на възпроизвеждане, изразходвано време и общо време
на файла.
• [MENU] – скриване на информационната лента.
• [ ] (назад), [ ] (напред) - настройка на нивото на запис, мерната единица е 3%;
• Нормалната скорост е “1x”, [ t ] - увеличаване на скоростта 2х, 4х, 8х, [ 11 намаляване на скоростта
1/2х, 1/4х, 1/8х и единичен кадър.
• [Enter] – пауза/продължение. Ако сте в режим на единичен кадър, натиснете [Enter] за следващ кадър;
• [EDIT] – копиране на сегмент, (вижте “ Аривиране на записаните файлове” ).
• [ESC] - изход. След приключване на възпроизвеждането излизането е автоматично.

Изключване
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Архивиране на записаните файлове
Свържете архивиращото устройство (USB флаш диск, USB хард диск, USB CDRW или IDE CDRW) и
натиснете [PLAY] на предния панел. Изберете потребителското си име и въведете паролата, за да влезете в
екран на възпроизвеждане.
Backup file (архивиране на файл): изберете или въведете номер на канала, вид запис и времевия
интервал ( или картов номер) на архивираните файлове, натиснете “Search” за да се покажат файловете, които
отговарят на зададените параметри.
Забележка: Max 400 файла ще бъдат показани, за да изберете страница, използвайте “ Page
selection”. Ако файловете са повече от 400, намалете времевия интервал.
Изберете файл за архивиране от файловия списък (изберете страница “Page No”, използвайте [ t ] , [ i ]
за да преместите скрол бара, натиснете [EDIT] за да промените статуса на “•”.
Изберете “Save Device”, накрая довършете с “Copy” в менюто за да копирате файловете. След като
приключите излиза съобщение “copy successfull”.

Забележка: Моля, изключвайте правилно DVR устройството, в противен случай харддискът ще бъде
повреден, особено ако е в режим на запис. Правилните начини са: използване на бутон “Shut Down” в
менюто, бутон[POWER] на предния панел или [POWER] на дистанционното управление
През менюто:
В меню “Utilities” , изберете бутон “Power Off “ за да влезете в диалогов прозорец за изключване и да
потвърдите операцията.
Чрез бутон [POWER] на предния панел на DVR-а или на дистанционното управление
Натиснете за повече от 3 секунди , въведете правилно потребителско име и парола, за да влезете в
екран за изключване и потвърдете операцията.
Чрез захранващия ключ на задния панел
Избягвайте този начин за изключване (особено ако устройството записва).
Издърпване на захранващия кабел
Избягвайте този начин за изключване (особено ако устройството записва).
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