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1. For at slukke DVR’en skal systemet først lukkes ned før spændingen afbrydes. Sluk ikke 
for strømmen før nedlukning, da data ellers kan tabes.  

2. Placer DVR’en fjernt fra varmekilder og varme lokaliteter. 

3. Støv af regelmæssigt. Der skal tilsikres god ventilation omkring DVR’en for at sikre 
tilstrækkelig varmeafgivelse. 

4. Kobl ikke kabler til DVR’en medens den er tændt (audio, video eller kabler til RS-232 
eller RS-485). Noget sådant kan ødelægge portene. 

5. Check HDD kablerne regelmæssigt for at sikre mod for ældning. 

Undgå at audio og video signaler til DVR’en påvirkes af andre elektroniske apparater, og 

undgå at HDD’en bliver ødelagt af statisk elektricitet eller induceret spænding.7 
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SIKKERHEDS INSTRUKTION 

Læs nedenstående sikkerhedsinstruks omhyggeligt for at undgå skader på personer 

og udstyr. 

1. Spændingsforsyning (Bem: Anvend kun den medfølgende spændingsforsyning 

eller anden anbefalet af fabrikken.) 

Anvend aldrig en uautoriseret spændingsforsyning. 

2. Stik aldrig genstande ind gennem DVR kabinettets åbninger 

Herved kan der ske kortslutning som skader udstyret - eller der kan afgives elektrisk 

stød. 

3. Anbring ikke udstyret i støvede omgivelser 

Støv vil skade udstyret og kan forårsage kortslutning - eller forhindre ventilation. 

4. Anbring ikke udstyret i våde eller fugtige omgivelser 

Anbring ikke udstyret i kældre, vådrum eller andre fugtige omgivelser. Hvis udstyret 

kommer i kontakt med vand skal spændingsforsyningen straks afbrydes og leverandøren 

kontaktes. 

5. Hold udstyret rent og tørt 

Anvend en fugtet ren klud til udvendig renhold af DVR kabinettet (anvend ikke flydende - 

spray rengøringsmidler) 

6. Afbryd spændingen ved uheld eller fejlfunktion 

I tilfælde af uventet støj eller lugt afgivelse fra udstyret afbrydes spændingsforsyningen 

straks og leverandøren kontaktes. 

7. Forsøg ikke at fjerne kabinet-dækslet når udstyret er tændt 

Advarsel: Undlad at fjerne kabinettets dæksel - for at undgå risiko for elektrisk stød.. 

8. Håndter med forsigtighed 

Undgå stød og slag - hvis udstyret ophører med at fungere efter noget sådant, kontakt da 

leverandøren for reparation. 

9. Anvend standard litium batterier (Bem: Anvend batterier som specificeret fra 

fabrikken) 

Hvis udstyrets indbyggede ur ikke fungerer ved afbrudt spændingsforsyning, udskift da 3V 

litium batteriet på udstyrets main board (hoved print-plade). 

Advarsel: Sluk for DVR’n før udskiftning af batteriet for at undgå risiko for elektrisk stød. 

Sørg for miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af det brugte batteri. 

10. Anbring udstyret et sted med god ventilation 

DVR’n indholder en HDD (Hard Disk Drive), som udvikler varme under drift. Derfor må 

ventilationsåbninger ikke blokeres (på top, bund, sider og bag panel) for at sikre køling 

under drift. Anbring derfor udstyret et sted med god ventilation. 

11. Den medfølgende spændingsforsyning kan kun forsyne én DVR. Forbind den ikke 

til mere udstyr, da DVR’en derved ikke vil opnå tilstrækkelig strømforsyning. 

12. Undgå at vand drypper - eller sprøjter. 
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Kapitel 1: Oversigt for DVR 
1.1 Bag Panel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktion Beskrivelse 

VIDEO INPUT Video signal input, standard BNC port 

AUDIO INPUT Audio signal input, RCA port 

AUDIO OUTPUT Audio signal output, RCA port 

USB port Forbind mus eller USB flash drev 

VGA VGA udgang til TV eller monitor 

HDMI HDMI udgang til TV eller monitor 

LAN Netværksforbindelse 

e-SATA Tilvalg - e-SATA HDD forbindelse til optagelse eller backup 

RS-485 Forbindelse til PTZ enheder 

Sensor & Alarm Tilvalg – forbindelse til eksterne følere og & alarm enheder 

Sændingsforsyning Indgang til spændingsforsyning 

Afbryder Tænd og sluk for strømmen 

AUDIO INPUT (9-16) 

For nogle modeller forbindes her audio input med det medfølgende stik. 

AUDIO INPUT (1-4) & VIDEO INPUT (25-32) 

For nogle 32CH DVR modeller forbindes her audio inputs & video inputs (25CH ~ 32CH) med det 

medfølgende stik. 



                     BRUGER 
 MANUAL 

 5

1.2 Fjernbetjening (til orientering, ændringer kan forekomme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Symbol Beskrivelse 

1 1-8 
Numeriske taster 

Tryk for at vise kanalerne 1~8 

2 9、0 Numeriske taster 

3 ALL 
Tryk for at vise alle kanaler 

”Multiple display” tilstand 

4 Menu 
Tryk for at åbne eller lukke hovedmenuen 

(Main Menu) 

5 Mute Mute til/fra 

6 Submenu Åben undermenu 

7  Pil op tast; Øg volumen 

8 SEL Tryk for at vælge og ændre parameter 

9  
Højre/venstre pil tast; Forøg eller formindsk 

parameterværdi ved hjælp af skyder. 

10  Pil ned tast; formindsk volumen 

11  Tilbage spolings tast ved video afspilning 

12  Fremad spolings tast ved video afspilning 

13  
Tryk for at afspille video – eller åbne menu for 

søgning af video optagelse.  

14  Tryk for at starte manuel optagelse. 

15  
Tryk for at standse manuel optagelse – eller 

video afspilning. 

16  
Tryk for at pause video afspilning eller starte 

afspilning billed for billed. 

Tabel 2-1 
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Kapitel 2: DVR Installation & tilslutninger 
2.1 HDD Installation 
Afhængigt af den købte enhed kan det være nødvendigt selv at installere dens harddisk. Hvis den 

ikke er installeret, følg da nedenstående vejledning. 

 

OBS !: Harddisken må hverken installeres eller fjernes medens enheden er tændt .  
 
HDD Installation: 
(1) Afbryd først spændingen, fjern dernæst skruerne på begge sider og bag-panelet og løft DVR’ns 

top.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Forbind data og strømkabler til HDD’n og placer den i DVR’ns kabinet. Vend forsigtigt 

kabinettet og fastgør HDD’n med de medfølgende skruer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Placer låget på kabinettet og fastgør det med skruerne på siden og bag-panelet.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærk: Den beskrevne fremgangsmåde er kun vejledende, installationen afhænger i praksis af 
den købte model. 
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2.2 Forbindelses diagram 

 
Bemærk: Det beskrevne diagram er kun vejledende, konfigurationen afhænger i praksis af den 
købte model.. 
 

2.3 Tilslutning af strømforsyning 
OBS !: Anvend kun den medfølgende spændingsforsyning til DVR’n. 
 
Sæt strømstikket i bøsningen på bagsiden af DVR’n. Sæt spændingsforsyningen i et 230V udtag.  

 

 

I visse modeller tændes DVR’n med en afbryder ved siden af bøsningen på bag-panelet, 
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Kapitel 3: DVR almen funktion 
 

3.1Anvendelse af mus 
 

Venstre muse-knap Højre muse-knap 

Ét klik for valg af et punkt i en menu og for at bekræfte valget. Ét klik for at åbne pop-up 

menuer i ”Live View” tilstand 

og for at forlade menuer. 

Ét klik på en kanal i “Live View” for at åbne “Camera Quick” 

værktøjslinjen. 

Dobbelt-klik på kanalen for at forlade menuen. I ”Live View” 

for at se kanalen i fuldskærmstilstand. Dobbelt-klik igen for at 

forlade fuldskærmstilstand. 

Klik og hold for at “trække” en område i bevægelses 

detektions tilstand – eller justere værdier på “skydere” eller 

skalaer i en menu. 

3.2 Brug af virtuelt tastatur 

Det virtuelle keyboard vises automatisk på skærmen hver gang der er behov for at indtaste data. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3.3 Password & låsning af skærm 

Når DVR’n anvendes første gang afkræves man straks et password af sikkerhedshensyn. 

Registrer brugernavn og password et sikkert sted. Hvis password’et glemmes kan man ikke logge 

ind på systemet – og kun forhandleren kan reset’e password’et.  

 

Af sikkerheds hensyn låses skærmen for adgang, hvis der ikke har været aktivitet i menu-tilstand i 

en periode. Om nødvendigt kan den også låse manuelt, for at gore dette højre-klikkes på “Live 

View” skærmen for at åbne pop-up linjen – hvor der klikkes på ikonen . 

 

 

Klik for at slette et tegn 

Klik for at afslutte indtastning af tekst 

Klik for at skifte mellem store og 

små bogstaver – og specialtegn. 
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Kapitel 4: DVR opstart 
 

4.1 Opstarts procedure 
Efter at DVR’n er tændt og der er logget ind, vises menuen for opstarts proceduren. Procedurens 

menu omfatter: Startside, “HDD Management”, “Network Configuration”, “Email Configuration”, 

“IPC Setup”, “Record Schedule” og “General System Configuration”. 

 

1) Startside og “HDD Management” 

Opstarts proceduren kan overspringes ved at klikke på “Cancel”. Sæt flueben ved “Don't show this 

window next time" hvis man ønsker at undgå opstarts-proceduren ved næste start af DVR’n. 

 

Hvis HDD’n er nyinstalleret i DVR’n skal den formateres. Vælg den HDD som ønskes formateret 

og klik “Format HDD” for at udføre formateringen. 

 

 

Overwrite: Dette giver mulighed for at DVR’n overskriver gamle videooptagelser når HDD’n er 

blevet fyldt op. Hvis dette for eksempel vælges med en 7-dages periode, vil kun optagelse fra de 

seneste 7 dage blive gemt på disken. For at undgå overskrivning skal her vælges “Disable”. Hvis 

dette er valgt bør det regelmæssigt check’es at harddisken ikke er fyldt op ! 

 

2) Network Configuration 

Denne menu anvendes til at indstille netværksparametre så som PPPoE, DHCP, Static, og 3G. 

Det mest almindeligt anvendte er DHCP eller Static. Mest sandsynligt er netværkstypen DHCP, 

med mindre netværks adresserne er tildelt manuelt (almindeligvis kaldet Static). Hvis der kræves 

brugenavn og password for adgang til Internettet, vælges PPPoE. Hvis mobiltelefon nettet ønskes 

anvendt vælges 3G.  
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3) Email Configuration 

I denne menu indstilles e-mail parametrene. Disse skal indstilles hvis man ønsker at modtage 

e-mail meddelelser fra systemet hvis f.eks. der detekteres bevægelse, harddisken løber fuld eller 

melder fejl – eller der tabes videoforbindelse.  

 

 
4) IPC Setup 

Her tilføjes eller ændres konfigurationen for IP kameraer. 
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5) Record Schedule 

Her specificeres hvornår og på hvilken måde der skal optages video for hver enkelt kanal. 

Skemaet giver mulighed for at indstille optagelser pr. dag – og time som henholdsvis “Normal” 

(fortløbende) optagelse, ”Motion” (bevægelsesudløst) optagelse og ”Alarm” optagelse. For at 

indstille optagelsestilstand tryk da først på en af type-knapperne for oven – og ”træk” dernæst over 

tidsrummene i skemaet. 
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6) General System Configuration 

Her sættes generelle parameter så som dato, klokkeslæt, datoformat, tids-format, sprog, menu 

timeout og tilstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Brug af “Live View” skærm 
System dato og tid 

 

Camera Title 

 

 

 

 

Status ikoner 

 

 

 

 

 

Camera Quick  

Værktøjslinje 

 

 

 

 

 

 

 

Pop-up Menu Bar
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System dato og tid 

Viser aktuel dat og tidspunkt 

 

Camera Title 

Viser “camera title” 

A-: Viser at det forbundne kamera er af typen AHD 

T-: Viser at det forbundne kamera er af typen TVI 

C-: Viser at det forbundne kamera er af typen CVI 

IP: Viser at det forbundne kamera er af typen IP 

 

Status Ikoner 

        Viser at DVR’n er i gang med at optage. 

Denne grønne ikon viser, at DVR’n har detekteret bevægelse, men ikke er i gang med at optage. 

Den røde ikon viser, at der er detekteret bevægelse og at optagelse er i gang. 

Denne grønne I/O alarm ikon viser, at en ekstern føler er aktiveret, men at optagelse ikke er i 

gang.   

        Den røde ikon viser at en ekstern føler er aktiveret og at optagelse er i gang. 

HDD ikonen viser, at DVR’en enten ikke registrerer en HDD – eller at denne ikke er formateret. 

VIDEO LOSS: Forbindelsen til kameraet er tabt.  

Off-line: Et tilknyttet IP kamera er offline eller frakoblet.  

No Camera: Ingen IP Kameraer er forbundet til DVR’n. 

No HDD: Der er ikke installeret nogen HDD 

 

Camera Quick Værktøjslinje 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pop-up Menu Bar 

 

Klik for at åbne Main Menu (Hoved Menuen) 

Klik for at låse eller åbne for skærm adgang 

R 

M 

M 

H 

Klik for at åbne PTZ kontrol panel 

Klik for at justere kanalens farve indstillinger 

Klik for at zoom’e i kanalen 

Klik for at afspille de seneste 5 minutters optagelse 

Klik for at starte manuel optagelse af kanalen 

Klik for at optage et still-billede 

I 

I 
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  Klik for at skifte mellem forskellige kamera visninger 

Klik for at åbne for flere skærm layouts 

Klik skifte alle IP Kanaler til “mainstream” eller “substream” (til ”Live View” opløsning) 

Klik for at skifte mellem “real‐time”, “balanced”, eller ”smooth view”. Dette ændrer kun den 

viste videokvalitet i henseende til bitrate og billedfrekvens, man ikke den optage kvalitet. 

Klik for at vise kanalerne på skift. 

Klik for at justere audio volumen 

Klik for at starte og stoppe et PTZ kameras bevægelse 

Klik for at afspille video optagelser 

  Klik for at se system information                   

 

 

Kapitel 5: DVR Menu 
5.1 Oversigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Alarm– For indstilling af bevægelses detektion og I/O alarm funktioner 

B: Network – For konfiguration af DVR’ns adgangsparametre til netværket, opsætning af e‐mail 

funktionen, DDNS parametre, osv. 

C: Capture – Konfiguration af still‐billed optagelse 

D: Record – For indstilling af video optagelse parameter og – optagelses skemaet 

E: Display – Konfiguration af viste kanaler i “Live View”, samt farve parameter, video output 

opløsning, privacy areas (afskærmede områder), etc.   

F 

A 

B 

C 

D 

E 

G H I

K

L M N 

J 
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F: Record Search – Søgning af optagelser, hændelser og still‐billede optagelser 

G: Device – HDD håndtering, opsætning af PTZ konfigurations parametre, og parametre for 

forbindelse af DVR’n til en evt. Dropbox konto. 

H: System‐ Ændring af generelle DVR indstillinger, så som dato og tid, User (Bruger) opsætning, 

visning af system info, etc. 

I: Advanced– Advancerede indstillinger, for eksempel ”load default”, Firmware opdatering, etc. 

J: Shutdown‐ For nedlukning og/eller genstart af DVR’n 

K: Copy (Parameters) To‐ Klik for at kopiere de aktuelle parameterværdier fra én specifik kanal til en 

anden – eller alle kanaler 

L: Default – Genskabelse af fabriks‐indstilling (Default) 

M: Save‐ Klik for at gemme ændringer 

N: Cancel ‐ Klik for at kassere ændringer 

 

5.2 Visning 

5.2.1 Analoge kanaler 

 

Channel: Viser kanal-id. 

Channel Name: Viser kanal navn. 

State: Viser kanal tilstand. 

Analog Channel: Klik i checkbox ved siden af kanal-id’en for at aktivere eller deaktivere den 

pågældende kanal. Deaktivering af en analog kan øge IP kanal input. 

 

BEMÆRK: Efter at have ændret en kanals status, klik ”Save” for at gemme ændringerne. 

Ændringerne kræves så bekræftet – klik “OK” for at gøre dette. 
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5.2.2. IP Kanaler 

DVR’n understøtter IP kameraer. i denne menu tilføjes – ændres eller slettes IP kamera 

forbindelserne. 

 

Auto Assign IP to Camera(s): Klik for at tildele en (ny) IP adresse til et IP kamera som allerede er 

forbundet til DVR’n. 

Add All: Klik for at tilføje lokale “ONVIF” kameraer (DVR og IP kameraer forbundet til den samme 

router). For at fuldføre forbindelsen angives brugernavn og password for IP kameraet, og der 

klikkes ”OK”. 

User-defined Add: Klik for at tilføje ikke-lokale “ONVIF” kameraer over Internettet. 

Angiv forbindelses parametre for IP kameraet: “IP Address/Domain”, “Port”, “Protocol”, “User 

Name”, og ”Password”. Klik derefter “Add”. 
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Med “Protocol Manage” knappen kan man ændre sin egen ”RTSP” protokol for forbindelse til IP 

kameraer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I listen over tilsluttede IP kameraer er der adgang til IP kameraets Channel title, til Delete (slet) IP 

kameraet, - til Edit (ret) IP kameraet, til at checke forbindelses State (tilstand), se IP 

address/Domain / Subnet Mask / Port, se Manufacturer (fabrikat) for IP kameraet, se Device 

Type (art), check’e Protocol, MAC Address & Software version for kameraet. 

 

Liste med 

tilsluttede IP 

kameraer 
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5.2.3. Live 

I denne menu indstilles kontrol parametrene. 

 
Channel: Vælg den kanal der ønskes ændret. 

Channel Name: Angiv kanalens navn. 

Show Name: Aktiver visning af navn i “Live View”. 

Record Time: Fravælges hvis der ikke ønskes visning af optage tidspunkter. 

OSD Position: Klik Setup for at indstille hvor kanal navn og dato skal vises ved betragtning af 

kanalen. Træk kanal-navns feltet og dato/tidspunkt’s feltet til de ønskede positioner i 

kanal-billedet. 

Color: Klik Setup for at specificere video-indstillingerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covert: Aktiveres hvis denne kanal ikke ønskes vist i “Live View”. Denne indstilling har ingen 

virkning på optagelse af kanalen på harddisken. 

AHD EQ: Aktivering eller deaktivering af ”AHD EQ” (Enhanced Quality) funktionen. Denne 

parameter bør kun indstilles af erfarne brugere.  

Show Time: Deaktiveres hvis den aktuelle tid ikke ønskes vist sammen med kanalen.. 

HUE: Ændrer billedets farvetone. 

BRIGHT: Indstiller billedets belysning (mørk-lys). 

CONTRAST: Øger eller mindsker forskellen mellem lyseste og 

mørkeste toner. Kontrasten kan øges hvis billedet synes “gråt i 

gråt”. 

SATURATION: Ændrer farveintensiteten i billedet. Jo højere 

mætning – jo lysere og kulørt bliver billedet. For høj mætning 

kan formindske billedkvaliteten. 
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5.2.4. Output 

I denne menu indstilles video output parametrene. 

 

Video Output: Monitoren for “Live View” visning. 

Sequence Mode: Her kan vælges mellem forskellige skærmlayouts fra en drop-down menu, for 

visning af kanalerne i rækkefølge i “Live View”. 

SEQ Time: Indstilling af visnings tid for kanalerne, når de vises i rækkefølge. 

VGA/HDMI Resolution: Vælg den højeste opløsning som understøttes af den anvendte monitor 

eller TV. Jo højere opløsning jo flere detaljer ses på billederne. DVR’n genstarter efter valg af 

opløsning. 

Transparency: Vælg hvor transparente menuerne skal være, når de vises oven på 

videobillederne. Vælg “partially transparent” (gennemsigtig) hvis der skal holdes øje med 

billederne medens der justeres parametre. 

Support Overscan: Check for at justere positionen af video billedet på “Live View” skærmen. 

 

5.2.5 Billed kontrol 

I denne menu justeres kamera indstillingerne. Visse IP kameraer understøtter ikke denne 

mulighed og kan derfor ikke indstilles fra DVR’n. 
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Channel: Valg af kanalen som skal indstilles. 

IR-CUT Mode: Vælg den ønskede indbyggede “filter switch-over” tilstand for at sikre at kameraet 

virker tilfredsstillende i såvel dagslys som om natten. 

IR-CUT Delay: Indstil “IR-CUT”-skifte tidsforsinkelse. 

Lens Flip/Angle Flip: Marker for at aktivere automatisk linse og/eller vinkel skift. 

Angle Trad: Indstil vinkel størrelse. 

Back Light: Aktiver denne indstilling for at kompensere optagelsen af mørke genstande ved 

modlysoptagelser (f.eks. optagelser imod solen). 

BLC Level: Indstil kompensations niveauet. 

3D Noise Reduction: Aktiver denne indstilling for digital at minimere video-støj – og forøge 

DVR’ns lagringskapacitet. 

Level: Indstil niveau for støjreduktion. 

WDR (Wide Dynamic Range): Aktiver for automatisk at justere “brightness” (belysning) og 

“cantrast” (kontrast) af video optagelser i mørke, med meget stærke lyskilder. 

Level: Indstil niveauet herfor (“WDR level”). 

AGC (Automatic Gain Control): Aktiver når optagelser sker under varierende lysforhold. Video 

optagelserne gøres lysere i mørke områder. 

White Balance: For hvidbalancen kan vælges mellem “Auto” (automatisk justering), “Manual” 

(manuel justering af rød og blå styrke), ”Indoor” (optimeret i forhold til indendørs belysning). 

Red/Green/Blue: Juster Rød/Grøn/Blå balancerne. 

Shutter: Indstilling af lukker tilstand. 

Time Exposure: Indstil kameraets lukker-tid. 

Defog Mode: Aktiver i disede omgivelser for at forbedre video kvaliteten. 

Level: Indstil niveauet herfor. 
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5.2.6 Private zone 

Med denne menu kan man skabe “Privacy Zone”(er) hvis dele af et billede ønskes afdækket for 

overvågning. Der kan skabes op til fire private zoner i valgfrie størrelser og valgfrie placeringer for 

hver kanal. Disse zoner vises i  rød-indrammede rektangulære felter”. Klik inde i et af de standard 

viste felter og træk det derhen i billedet hvor den private zone ønskes placeret. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg den Channel (kanal) hvor zonen(erne) ønskes placeret og aktiver Mask Area. Det ønskede 

antal zoner skal placeres i Area Setup, klik Setup for at åbne kanalen i fuldskærmstilstand og 

markér og placér de enkelte felter.  

 

Afhængigt af det valgte antal zoner placeret i Area Setup, fremkommer nu et tilsvarende antal 

sorte felter i kanal-billedet. Når felterne er placeret, højreklikkes for at returnere til hovedmenuen. 
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5.3 Optagelse 

5.3.1 Optagelse 

I denne menu indstilles kanalernes optage-parametre. 

 

 

Channel: Vælg den kanal, hvis parameter skal indstilles. 

Record Switch: Aktiver for at muliggøre optagelse af den valgte kanal på HDD. 

Stream Mode: Vælg optagelsernes opløsning. Mulighederne er “Mainstream” eller “Substream”. 

PreRecord: Hvis dette er aktiveret, vil DVR’ns optagelse indeholde nogle få sekunders optagelse 

fra før den udløsende hændelse indtraf. Anvend denne mulighed, hvis optagelserne typisk 

baseres på bevægelses detektion. 
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5.3.2 Optagelses skema 

I denne menu indstilles hvornår – og hvordan - DVR’n skal optage video for hver enkelt kanal. 

Skemaet giver mulighed for at indstille optagelser pr. dag – og time som henholdsvis “Normal” 

(fortløbende) optagelse, ”Motion” (bevægelsesudløst) optagelse og ”Alarm” optagelse. For at 

indstille optagelses tilstand tryk da først på en af knapperne for over – og ”træk” dernæst over 

tidsrummene i skemaet. Skemaet er kun gældende for én kanal. Hvis skemaet ønskes anvendt for 

andre kanaler brug da ”Copy To” funktionen. 

 

 

Channel: Vælg den kanal for hvilken skemaet skal gælde. 

Normal: Et grønt tidsfelt viser, at kanalen udfører normal optagelse i det pågældende tidsrum. 

Motion: Et gult tidsfelt viser, at kanalen kun optages ved bevægelses detektion i det pågældende 

tidsrum.  

BEMÆRK: For at anvende bevægelses detektion for en kanal skal dette først konfigureres 

i ”Alarm” menuen, se afsnit 5.6.1 Motion 

Alarm: Et rødt tidsfelt viser, at kanalen kun optages, når en føler er aktiveret på dette pågældende 

tidpunkt. 

No Record: Et sort tidsfelt viser, at kanalen aldrig optages i det pågældende tidsrum. 

 

5.3.3 Mainstream (Hovedsignal) 

I denne menu indstilles parametrene for video optagelserne. Alle justeringer vil gælde de 

efterfølgende optagelser på HDD’n. 
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Channel: Vælg kanalen, hvis optagelses parameter skal indstilles. 

Resolution: Opløsningen definerer billedets detaljering – og dermed størrelsen af optagelsen. 

FPS: Her indstilles optagelsens antal billeder pr. sekund. 

Bitrate Control: Her indstilles “bitrate” niveauet - baseret på scenens kompleksitet. For en simpel 

scene som f.eks. en grå væg vælges en konstant bitrate (CBR). For mere komplekse scener som 

f.eks. en travl gade vælges variabel bitrate (VBR). 

Bitrate Mode: Hvis der ønskes en helt bestemt bitrate vælges ”User-defined” tilstand. Kan en af 

de forudindstillede anvendes vælges “Predefined” tilstand. 

Bitrate: Denne parameter bestemmer altså data transmissions hastigheden DVR’n anvender til 

videooptagelsen. Jo højere bitrate jo højere optagelses kvalitet. 

Audio: Denne aktiveres, hvis der ønskes optagelse af lyd sammen med videoen – og der er 

forbundet en mikrofon til DVR’n – eller kameraet selv indeholder en sådan.  
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5.3.3 Substream (Sub signal) 

I denne menu indstilles parametrene for kanalen i forbindelse med betragtning via fjernadgang, for 

eksempel med “Web Client”. 

 

Channel: Vælg den kanal, for hvilken indstillingerne skal gælde. 

Resolution: Indstil opløsningen. 

FPS: Her indstilles optagelsens antal billeder pr. sekund. 

Bitrate Control: Her indstilles “bitrate” niveauet baseret på scenens kompleksitet. For en simpel 

scene som f.eks. en grå væg vælges en konstant bitrate (CBR). For mere komplekse scener som 

f.eks. en travl gade vælges variabel bitrate (VBR). 

Bitrate Mode: Hvis der ønskes et helt bestemt bitrate vælges ”User-defined” tilstand. Kan en af 

de forudindstillede anvendes vælges “Predefined” tilstand. 

Bitrate: Indtast data transmissionshastigheden manuelt eller vælg fra drop-down menu. 

Audio: Marker i boksen hvis lyden ønskes gengivet ved fjernadgang. Virker kun hvis der er 

forbundet mikrofon til DVR’n - eller kameraet har en sådan. 
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5.3.4Mobilt signal 

Denne menu anvendes til indstilling af parametre for en kanal, som ønskes overvåget via en mobil 

enhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Channel: Vælg den kanal, for hvilken indstillingerne skal gælde. 

Enable: Aktiver for at tillade mobil streaming af denne kanal 

Resolution: Indstilling af opløsningen. 

FPS: Her indstilles optagelsens antal billeder pr. sekund. 

Bitrate Control: Her indstilles “bitrate” niveauet- baseret på scenens kompleksitet. For en simpel 

scene som f.eks. en grå væg vælges en konstant bitrate (CBR). For mere komplekse scener som 

f.eks. en travl gade vælges variabel bitrate (VBR). 

Bitrate Mode: Hvis der ønskes en helt bestemt bitrate vælges ”User-defined” tilstand. Kan en af 

de forudindstillede anvendes vælges “Predefined” tilstand. 

Bitrate: Indtast data transmissionshastigheden manuelt eller vælg fra drop-down menu. 

Audio: Marker i boksen, hvis lyden ønskes gengivet ved mobil fjernadgang. Virker kun hvis der er 

forbundet mikrofon til DVR’n - eller kameraet har en sådan. 
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5.4 Still‐billeder 

I denne menu foretages indstilling af parameter for optagelse af still billeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Channel: Vælg den kanal, for hvilken indstillingerne skal gælde. 

Auto Capture: Aktiver eller deaktiver mulighed for optagelse af still billeder. Når denne mulighed 

er aktiveret, kan man vælge intervallet mellem optagelserne. 

Stream Mode: Indstilling af billedernes opløsning. 

BEMÆRK: Når “Auto Capture” er aktiveret, kan intervallet mellem optagelserne indstilles. 

Normal Interval: Billederne optages med det indstillede interval. 

Alarm Interval: Billeder optages med dette interval udelukkende når en bevægelse detekteres 

eller en føler udløser alarm. 

Manual Capture: Aktiverer eller deaktiverer manuel optagelse af kanalen. 
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Optagelses skema 

 
 

Channel: Vælg den kanal, for hvis still billede optagelse skemaet skal gælde. 

Normal: Et grønt tidsfelt viser, at kanalen udfører still billede optagelse baseret på ”Normal” 

interval. 

Motion: Et gult tidsfelt viser, at kanalen kun vil optage still billeder baseret på ” Alarm Interval” når 

en bevægelse er detekteret. 

Alarm: Et rødt tidsfelt viser, at kanalen kun vil optage still billeder baseret på ”Alarm Interval” når 

en føler har udløst alarm. 

No Capturing: Et sort tidsfelt viser, at der ikke optages still billeder i det pågældende tidsinterval. 
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5.5 Netværk 

Denne menu anvendes til at indstille netværksparametre, E-mail opsætning, DDNS, RTSP & FTP. 

5.5.1 Netværk 

Denne menu anvendes til at indstille netværksparametre så som PPPoE, DHCP, Static, og 3G. 

Det mest almindeligt anvendte er DHCP eller Static. Mest sandsynligt er netværkstypen DHCP, 

med mindre netværks adresserne er tildelt manuelt (almindeligvis kaldet Static). Hvis der kræves 

brugenavn og password for adgang til Internettet, vælges PPPoE. Hvis mobiltelefon nettet ønskes 

anvendt vælges 3G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network Type: Vælg den netværkstype, som anvendes. 

PPPoE: Dette er en avanceret protokol, som tillader DVR’n at forbindes til netværket mere direkte 

via et DSL modem. 

DHCP: I denne netværkstype er det en enhed i netværket (almindeligvis en router) der automatisk 

tildeler alle netværksparametrene til DVR’n. 

Static: Kræver at alle netværks parametre indtastes og indstilles manuelt 

3G: Før et mobil-netærk kan anvendes, skal en 3G dongle forbindes til DVR’n. 

HTTP Port: Portnummeret som skal anvendes ved fjern-login til DVR’n (f.eks. ved brug af ”Web 

Client”). Hvis standard nummeret 80 er optaget af anden software, skal et andet nummer vælges. 
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Client Port: Dette er den port, som DVR’n anvender til at sende information. Hvis standard 

nummeret 9000 er optaget af anden software, skal et andet nummer vælges. 

IP Address: IP adressen identificerer DVR’n i netværket. Det består af fire grupper af tal mellem 0 

og 255, adskilt af punktummer. For eksempel: “192.168.001.100”. Man skal kun angive IP adresse 

manuelt, hvis netværkstypen er Static. 

Subnet Mask: Subnet masken er en netværksparameter, som definerer et spand af IP adresser, 

der kan anvendes i et netværk. Subnet adressen består også af fire grupper af tal, adskilt af 

punktummer. For eksempel: “255.255.000.000”. Som for IP adressen, skal subnet masken kun 

inddateres manuelt hvis netværkstypen er Static. 

Gateway: Det er den adresse som giver DVR’n adgang til Internettet. Gateway’nes adresse er 

den same som IP Address. For eksempel: “192.168.001.001”. Som for IP adressen, skal 

Gateway adressen kun inddateres manuelt, hvis netværkstypen er Static. 

DNS1/DNS2: DNS1 er den primære DNS server og DNS2 er en backup DNS server. I 

almindelighed er det nok blot at angive DNS1 server adressen. 

UPNP: Hvis der ønskes fjernadgang til DVR’n via “Web Client”, skal der udføre en ”port 

forwarding”. Aktiver denne mulighed hvis routeren understøtter UPnP. Aktivering af UPnP skal ske 

såvel på DVR’n som på routeren. i dette tilfælde er der ikke behov for an manuel ”port forwarding” 

på routeren. Hvis routeren ikke understøtter UPnP, skal det sikres at ”port forwarding” udføres 

manuelt. 
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5.5.2 E‐mail 

I denne menu konfigureres e-mail opsætningen. Dette er nødvendigt, hvis man ønsker at modtage 

e-mail besked, når en bevægelse er detekteret, HDD’en løber fuld eller melder fejl – eller der 

tabes video signal. 

 

 

Email: Aktiver denne funktion. 

Encryption: Aktiveres hvis e-mail serveren kræver SSL eller TLS verifikation. Hvis man ikke er 

sikker vælges Auto. 

SMTP Port: Angiv SMTP porten for e-mail serveren.  

SMTP Server: Angiv SMTP server adressen for e-mail. 

User Name: Angiv aktuel e-mail adresse. 

Password: Angiv password for e-mail. 

Receiver 1~3: Angiv de e-mail adresser som ønsker at modtage besked om hændelserne på 

DVR’n. 

Interval: Angiv det ønskede tidsinterval mellem e-mails sendt fra DVR’n. 

 

For at sikre at alt er indtastet korrekt, klik Test Email. Systemet sender da en automatisk 

genereret e-mail til den pågældende adresse. Modtagelse af denne e-mail bekræfter korrekt 

opsætning. 
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5.5.3 E‐mail skema 

 

Farvekoderne i skemaet har følgende betydning: 

Grøn: Tidsinterval men afsendelse ved bevægelses udløsning. 

Gul: Tidsinterval men afsendelse ved I/O alarm udløsning. 

Rød: Tidsinterval for afsendelse ved fejl (HDD fuld, HDD fejl, eller tab af Video). 

5.5.4 DDNS 

I denne menu konfigureres DDNS indstillinger. DDNS muliggør definition af en statisk adresse, 

som simplificerer fjernadgang til DVR’n. For at kunne anvende DDNS, skal der først åbnes en 

konto på DDNS service udbyderens hjemmeside. 
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DDNS: Aktiver DDNS service. 

Server: Vælg den foretrukne DDNS server (DDNS_3322, DYNDNS, NO_IP, CHANGEIP, 

DNSEXIT). 

Domain: Angiv det domæne navn, der blev skabt på DDNS service udbyderens hjemmeside. 

Dette vil være adressen man skal angive i URL feltet når man ønsker fjernadgang til DVR’n via PC. 

For eksempel: dvr.no-ip.org. 

User/Password: Angiv det brugernavn og password der blev tildelt ved skabelsen af DNS 

kontoen på service udbyderens hjemmeside.  

Når alle parametre er angivet, klik Test DDNS for at teste opsætningen. 

 

5.5.5 RTSP 

Der kan skabes fjernadgang til DVR’n via en RTSP protokol.  

 

RTSP Enable: Aktiver/deaktiver 

Verify: Aktiver/deaktiver 

RTSP Port: Default er 554, hvis standard porten 554 er optaget af anden software vælges en 

anden. 

Analog Channel: rtsp://IP:Port/chA/B 

A: 01(ch1), 02(ch2)….16(ch16) 

B: 0(main stream), 1(sub stream) 

For eksempel, DVR’ns IP adresse er 192.168.1.120, og man ønsker at se CH1 i mainstream, så 

vil RTSP adressen være: rtsp://192.168.1.120:554/ch1/0 
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Bemærk: RTSP brugernavn og password er det same som på DVR’n med de samme rettigheder. 

Følg instruktionen for angivelse af IP adresse og port nummer for at se DVR’ns video. 

5.5.6 FTP 

Denne menu anvendes til at aktivere FTP funktion for at se og downloade still billeder optaget på 

DVR’n til et lagermedie via FTP. 

 

FTP Enable: Aktiver funktionen på DVR’n. 

Server IP: Angiv FTP serverens IP adresse eller domæne navn. 

Port: Angiv FTP porten for fil udveksling. 

Name/ Password: Angiv brugernavn og password for FTP serveren. 

Directory Name: Angiv default mappenavn for FTP file udveksling. 
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Test FTP: Klik for at teste FTP opsætningen 

5.6 Alarm 

I dette afsnit konfigureres bevægelses detektion, I/O Alarm & PTZ opkobling. 

5.6.1 Motion (Bevægelses detektion) 

I denne menu konfigureres bevægelses detektions parametrene. Bevægelses detektion er 

Ganske ukompliceret, DVR’n sammenligner simpelt hen optagelserne billede for billede. 

Overskrider forskellen en vis grænse opfattes dette som detektion af en bevægelse. Når noget 

sådant sker, kan systemet indstilles til automatisk at starte optagelse. I denne menu kan det 

indstilles, hvilke kanaler som skal reagere på bevægelses detektion. 

 

Hvis man sætter bevægelses følsomheden til et højt niveau (“8” er det mest følsomme) kan det 

øge hyppigheden af falske alarmer. Hvis følsomheden er for lav (“1” er mindste følsomhed), øges 

risikoen for at selv en reel bevægelse ikke vil udløse start af optagelse. 

 

 
Channel: Vælg den kanal, der skal anvende bevægelses detektion. 

Enable: Aktiver eller deaktiver denne funktion. 

Buzzer: DVR’n kan bruge den indbyggede “summer” til at udsende en alarmtone ved detektion af 

bevægelse. Varigheden af alarmtonen kan angives i sekunder. 

Sensitivity: Indstilling af følsomhedsniveau. 

Area: For at angive det overvågede område, klik Setup. 
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Pr. default er hele skærmen markeret til bevægelses detektion (røde tern). Hvis et område ønskes 

undtaget klikkes og “trækkes” musen for at markere dette (transparent rektangel). Efter endt 

indstilling højreklikkes på musen for at returnere og klik ”Save” for at aktivere indstillingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsætning af område for bevægelses detektion 

Post Recording: Her indstilles hvor længe efter detektionen kanalen fortsat skal optages. Den 

anbefalede indstilling er 30 sekunder, men kan vare så længe som 5 minutter. 

Alarm Out: Tilvalg. Hvis DVR’n er forbundet til en ekstern alarmgiver kan der her vælges 

udsendelse af en alarmtone. 

Latch Time: Angivelse af varighed af denne alarmtone.. 

Show Message: Markeres dette felt vises “M” ikon på skærmen, hvis en bevægelse detekteres. 

Send Email: Aktiver DVR’n til at afsende e-mail ved bevægelses detektion.  

Full Screen: Er denne funktion aktiveret for en kanal vil kanalen vises i fuldskærmstilstand ved 

bevægelses detektion. 

Analog Kanaler/ IP Kanaler: Her vælges hvilke kanaler som skal omfattes af bevægelses 

detektionen. Hvis bevægelse detekteres startes umiddelbart optagelse af alle disse kanaler. 
 

 

 

 

   

Undtaget område 
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5.6.2 Alarm 

Dette er en tilvalgsfunktion. Hvis den anskaffede DVR ikke understøtter forbindelse af eksterne I/O 

alarm følere, vil dette afsnit ikke findes i DVR’ns OSD menu.  

 
Alarm In: Der kan defineres op til fire grupper af alarminput 

Alarm Type: Der kan vælges mellem tre typer: “Normally-Open”, “Normally-Close”, og ”OFF”. Der 

skal vælges en type, som svarer til alarmføleren – eller “OFF” for at deaktivere gruppen.  

Latch Time: Her indstilles hvor længe alarmgiveren skal lyde ved udløsning (10s, 20s, 40s, og 

60s). 

Buzzer: DVR’n kan bruge den indbyggede “summer” til at afgive lyd i tilfælde af alarm. Varigheden 

kan angives i sekunder. 

Post Recording: Her indstilles hvor længe optagelsen skal fortsætte efter at alarmen er ophørt 

(30s, 1 minut, 2 minutter, 5 minutter).  

Alarm out:  Marker for at aktivere, at ekstern alarmgiver afgiver alarmtone ved udløsning. 

Show Message: Vis alarm meddelelse på skærmen ved alarm-udløsning. 

Send Email: Marker for afsendelse af e-mail ved alarm udløsning. 

Full Screen: Marker for skift til fuldskærmtilstand ved alarm-udløsning.  

Analog Kanaler/ IP Kanaler: Vælg hvilke kanaler som skal starte optagelse ved alarm-udløsning. 
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5.6.3 PTZ forbindelse 

Hvis der er tilsluttet PTZ kameraer, kan her konfigureres en forbindelse mellem PTZ kameraerne 

og bevægelses detektions eller I/O alarm hændelserne. Med denne forbindelse kan man vende 

PTZ kameraernes fokus mod forudindstillede positioner når en sådan hændelse indtræffer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Channel: Vælg den kanal som skal indstilles. 

Switch: Aktiver eller deaktiver PTZ forbindelses funktionen. 

Alarm Type: Vælg hvilken type alarm, der skal aktivere PTZ forbindelses funktionen. 

PTZ: Forsyner PTZ kameraet med de forudindstillede positioner. >Se “preset point” i afsnit 5.8.3.1 

PTZ control 
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5.7 Søgning og backup af optagelser 

I dette afsnit behandles søgning og afspilning at de optagne video sekvenser baseret på 

optagelsestype, kanal, dato og tidspunkter. Der kan også vælges hændelses backup’s og 

optagene still billeder. 

 

5.7.1 General 

 

1) Vælg kanal og optagelse type (All / Normal / Alarm (omfatter også preset point & IO) / Motion 

/ IO / Manual). 

2) Angiv optagelses dato. 

3) Klik Search. 

4) Vælg optagelse fra tabellen. 

BEMÆRK: Datoer markeret med orange trekanter indeholder video optagelser. 

5) Vælg kanaler der ønskes afspillet. 

6) Juster start og slut-tid om nødvendigt og klik Play. 

 

Åbning af afspilningsinterfacet, se 5.7.4 Playback Video Recordings 
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5.7.2 Hændelser 

Dette afsnit beskæftiger sig med check af listen over optagelser og udførelse af backup. 

 
1) Vælg optagelsens Date &Time. 

2) Vælg Channel og Type (All / Normal / Alarm (including Motion & IO) / Motion / IO). 

3) Klik Search. 

4) Hvis der ønskes en backup af alle valgte optagelser, klik Quick Backup. 

5) Hvis der ønskes backup af individuelle filer, vælg optagelserne fra listen. 

6) For at bladre til an anden side, klik << eller >> for at gå til foregående hhv. næste side. Man 

kan også angive sidenummeret direkte, og så klikke  for at hoppe til siden. 

7) Efter at have valgt filerne, klikkes på Backup for at starte backup’n. Der er tre filformater for 

backup filerne: original H.264, AVI og MP4. Den totale sum af størrelsen af backup filerne 

vises, det skal naturligvis sikre at dette ikke overskride den ledige plads på USB flash 

enheden. 

1 

2 

5 

3 

6 

4 

7 

8 
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Bemærk: Check at USB flash drevet er koblet til DVR’n inden der foretages backup. 

 

8) Hvis optagelserne skal låses (Lock) skal der vinges af i check-boksen efter filen. De låste filer 

vil derefter være beskyttede og kan ikke overskrives selv om harddiskens ”Overwrite” funktion 

er aktiveret. 

 

5.7.3 Still billede 

Dette afsnit omhandler betragtning og backup af still billeder. 

 
1) Vælg optagelsens Date &Time.. 

2) Vælg Channel og Type (All / Normal / Alarm (including Motion & IO) / Motion / IO/ Manuel). 

3) Klik Search. 

4) Hvis der ønskes en backup af alle valgte optagelser, klik Quick Backup. 

1 

2 

5 

3 

6 

4 

7 
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5) Hvis der ønskes backup af individuelle filer, vælg optagelserne fra listen. 

6) For at bladre til an anden side, klik << eller >>for at gå til foregående hhv. næste side. Man kan 

også angive sidenummeret direkte, og så klikke  for at hoppe til siden. 

7) Efter at have valgt filerne, klikkes på Backup for at starte backup’n. 

 

Bemærk: På grund af systemets begrænsninger kan der højst søges og vises 5000 billeder.  

 

 

Hvis et billede ønskes vist, dobbeltklikkes på linjen i listen, og skærmen skifter til billede-visnings 

tilstand. Højreklik med musen for at forlade billedvisningen. 

 

 

Baglæns afspilning, klik igen for at pause 

Forlæns afspilning, klik igen for at pause 

 Gå til foregående side 

 Gå til næste side 

 Et billed visning 

 Fire-billed visning 

 Ni-billed visning 
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5.7.4 Afspilning af video optagelser 

 

1. Recording Calendar: Datoer med orange trekanter indeholder optagelser. 

2. Playback Type: Vælg afspilnings type blandt General, Events, Picture og Sub-periods 

3. Kanaler: Marker kanaler som skal afspilles. 

4. Playback Control Bar (Afspilnings værktøjslinje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Time Bar: Farverne markerer optagelses typerne: 

- Bevægelses detektions optagelse (Gul) 

- “Smart” optagelse (Mørkegrøn) 

- Normal optagelse (Grøn) 

- I/O sensor optagelse (Blå) 

- Alarm optagelse (Rød) 

6. Time Frame: Vælg afspilnings tidslinje. Se afsnit. 5.7.4.3 Time Frame 

7. Smart Search: Se forklaring i afsnit 5.7.4.1 Smart Search 

8. Recording Type Indicator: Motion, Smart, Normal, IO og Alarm. 

9. Recording Playback Screen: Video optagelse fra valgte kanaler. 

Fejl! 

Fejl! 

Fejl! 

Fejl! 
Fejl! 

Fejl! 

Fejl! 

Fejl! 

Fejl! 

 
Fuld skærm 

 

Hurtig tilbagespoling: 

x2, x4, x8 og x16 

 

Langsom afspilning: 

1/2, 1/4 og 1/8 hastigh. 

 
Afspil / Pause 

 

Pause, afspil billed for 

billed 

 
Stop 

Hurtig spoling, x2, x4, x8 og x16 

 
Digital Zoom: Klik for at zoome ind 

Trim Video: Se afsnit. 5.7.4.2 Trim 

Video 

 

 

Volumen kontrol: Flyt skyderen for 

at øge eller reducere volumen. 

Klik for at “mute” audio. 
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5.7.4.1    Smart Search 

Denne funktion anvendes til at finde bevægelse i et bestemt område inden for en optagelse. Der 

søges en kanal ad gangen. 

1. Vælg kanalen for afspilning i fuldskærms tilstand. 

2. Klik “smart search” ikonen , kanalen vil da blive vist i fuldskærms tilstand med ”smart 

search quick” værktøjslinjen. Værktøjslinjen kan flyttes ved at trække i  ikonen. 

 

3. Træk med musen for at markere det område i hvilken bevægelsen søges – eller klik    for at 

søge bevægelse i hele skærmens område. 

 

4. Klik    for at starte søgningen. 
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5. Som et resultat af søgningen vil de bevægelses detekterede optagelse(r) blive vist markeret med 

Mørkegrønne linjer. 

 

5.7.4.2 Trim Video 

Denne funktion anvendes, hvis der kun ønskes backup af en dél af en optagelse. 

1) Forbind et USB flash drive til DVR’n. 

2) Dobbelt-klik på den kanal (som vises i fuldskærmstilstand under afspilning) som ønskes tilføjet 

backup’n. 

3) Klik på tidslinjen for at udpege begyndelsespunktet for den del, der ønskes medtaget. 

4) Klik  for at markere et start klip. 

 
 
5) Klik på tidslinjen for at markere slutpunktet for den del af optagelsen, som skal medtages. Den 

markerede del er nu vist begrænset af røde pile. 

 
 

6) Klik  for at gemme den markerede optagelse. 

 
 

 

 

 

 

7) Herefter vælges video format optagelsen skal gemmes i – og klik Save. 
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5.7.4.3 Indstilling af tidsrum 

Under afspilning vises tidslinjen pr. default i et 24 timers format (00:00~24:00).  

 
Tidslinjen kan også vises dækkende et spand på kun 2 timer, 1 time eller 30 Minutter, for at kunne 

markere mere præcise tidspunkter på linjen. 

 

5.7.4.4 Afspilning af del‐perioder (Sub‐periods) 

Denne funktion giver mulighed for at opdele en optagelse i en række lige lange sekvenser og 

afspille dem samtidigt i et opdelt skærmbillede. 

1) I video afspilnings interfacet vælges Sub-periods i Playback Type valget. 

2) Vælg den kanal som ønskes afspillet. 

3) Vælg “Split Screens”. Med en 4 kanals DVR, vil det højeste antal felter være 4 og tilsvarende 

hhv. 8 og 16 for de øvrige typer.  

 

For eksempel, hvis den aktuelle video varer 60 minutter, og der vælges en split screen med 4, vil 

videoen deles i fire segmenter af hver 15 minutters varighed – og alle fire segmenter vil blive 

afspillet samtidigt i hver sit felt. 
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5.7.5 Afspilning af Backup filer 

Dette afsnit omhandler afspilning af backup filer. 

 

1) Installer Video_Player software fra CD’n og kør programmet. 

 

2) Kopier backup filerne til computeren. 

3) Klik “+” eller “Open File” knappen for at tilføje filer: rf, avi, mp4, 264 & 265 understøttes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktions beskrivelse: 

 Afspil: Klik for afspilning. 

 Pause: Klik for at pause. 
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 Stop: Klik for at standse afspilning. 

 Enkelt billede fremad: Afspil billede for billede fremad 

 Afspil baglæns: Klik for afspilning med 8x,4x,2x,1x,1/2,1/4,1/8,1/16 hastighed. 

 Afspil forlæns: Klik for afspilning med 16x,8x,4x,2x,1x,1/2x,1/4x,1/8x hastighed 

 Åben /Åben filmappe 

 Expand / Udvid listen. 

 Still billede: Stinavn til still billed mappen: C:\Users\Administrator\VideoPlayer\picture 

 Klip: Stinavn til video mappen: C:\Users\Administrator\VideoPlayer\video 

 Fuldskærmsvisning 

 Vis ikke altid øverst 

 Vis altid øverst 

 Vis øverst under afspilning  

 Justér audio volumen 

 Opdeling af skærmen 

  Vis 1/4/9/16 kanaler kan vælges. 

 Tilføj mappe eller fil. 

 Afspilnings tilstand, Single, Order, Repeat one, Repeat ALL kan vælges 

 Slet alle filer i listen. 

 Søg fil 

 Valg af sprog 
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Basal indstilling: Vælg ”on-top” tilstand               

 

 

Vælg optagelses indstillinger: Vælg stinavn til still billed optagelser 
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5.8 Enheder 

Dette afsnit omhandler konfigurering af harddisken, PTZ og lagring i ”skyen”. 

5.8.1 HDD 

I denne menu konfigureres den interne harddisk som anvendes til lagring af optagelse i DVR’n. 

Formatering af disken er kun nødvendig første gang den tages i brug – eller efter udskiftning. 

 

Format HDD: Vælg den harddisk, som skal formateres og klik Format HDD. For at udføre 

formatering skal brugernavn og password angives hvorefter klik på OK bekræfter at formatering 

skal udføres. 

 

Overwrite: Dette giver mulighed for at DVR’en overskriver gamle videooptagelser når HDD’n er 

blevet fyldt op. Hvis dette for eksempel vælges med en 7-dages periode, vil kun optagelser fra de 

seneste 7 dage blive gemt på disken. For at undgå overskrivning skal her vælges “Disable”. Hvis 

dette er valgt, bør det regelmæssigt check’es at harddisken ikke er fyldt op !  

OBS!: Al optagelse vil standse, hvis harddisken løber fuld ! 

Record on E-SATA: Denne mulighed vises kun hvis DVR’n leveres med en e-SATA port på 

bag-panelet. Dette giver mulighed for at optage video på en ekstern e-SATA HDD, for at øge 

optage kapaciteten.  

 

Bemærk: Hvis e-SATA optagelse er aktiveret vil e-SATA backup være deaktiveret.  
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5.8.2 S.M.A.R.T 

Denne funktion anvendes til at check’e harddiskens “helbred”.  

Bemærk at grundet systembegrænsninger kan denne funktion evt. være tilgængelig. 

 
Hvis harddisken forsat skal benyttes, selv om S.M.A.R.T funktionens self-check meddeler en 

undtagelse, sættes flueben ved “Self-check not passed, continue to use the HDD”.  

 

Vælg "HDD ID", - vælg "Self-check Type", klik Check for at starte testen. Self-check State vil vise 

resultatet. 

Bemærk: Hvis en HDD S.M.A.R.T fejl detekteres, kan harddisken fortsat anvendes, men med 

risiko for at miste videooptagelse. Det anbefales at udskifte disken. 
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5.8.3 Opsætning og styring af PTZ   

I denne 
menu 
konfigure
res PTZ 
(Pan-Tilt-
Zoom) 
indstilling
er 
for ”dome” 
kameraer
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Channel: Vælg en kanal ,som er forbundet til et ”dome” kamera. 

Protocol: Vælg kommunikations protokollen for forbindelsen mellem PTZ kameraet og DVR’n. 

Hvis kameraet understøtter UTC (Up the Coax) funktionen, kan COAX1 eller 2 vælges, for at vise 

kameraets OSD menu eller kontrollere UTC PTZ funtionen. 

Baudrate: Data transmissions hastigheden mellem DVR’n og PTZ-kameraet. Det skal sikres at 

valget matcher PTZ-kameraets specifikationer. 

DataBit / StopBit: Informationen mellem DVR’n og PTZ-kameraet sendes i individuelle pakker. 

DataBit specificerer antal bits sendt, medens EndBit markerer enden på en pakke og 

begyndelsen af en ny. De mulige værdier er for DataBit: 8, 7, 6, 5. og for StopBit er de 1 eller 2.  

Parity: Til fejlcheck. Se dokumentationen for PTZ-kameraet for at konfigurere denne indstilling. 

Cruise: Aktiverer “Cruise mode” – for bevægelse af kameraet. For at aktivere dette skal der 

indstilles en række punkter som kameraet kan bevæge sig imellem. 

Address: Angiv kommando adressen for PTZ systemet.  

Bemærk at hvert PTZ-kamera kræver en unik adresse for at fungere korrekt. 

5.8.3.1    Styring af PTZ 

Efter konfigurering af PTZ-kameraerne kan PTZ funktionen styre PTZ disse. 

1) Venstre klik på musen i en kanal i “Live View” dette åbner ”Camera Quick Toolbar”, klik 

derefter PTZ kontrol ikonen . 
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2) PTZ kontrol panelet vises. Klik  for at åbne “PRESET points” vinduet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. Ikon Objekt Beskrivelse 

1  Kanal Klik for at vælge PTZ kameraets kanal. 

2 
 

“Cruise” 
Start / stop PTZ “cruise” mellem preset points. Crusie funktionen 

skal være aktiveret som vist i afsn. 5.8.3 PTZ Setup 

3 
 

UTC 

Menu 

Hvis den valgte protokol er COAX1 eller COAX2 vises UTC 

menu knappen. Klik denne for at åbne UTC OSD menuen. 

Bruges også til at bekræfte valgene i UTC OSD menuen. 

4 Speed Hastigh. Juster PTZ hastigheden 

5 
 

Retnings 

curser 

A) Klik på pilene for at styre PTZ kameraets retning 

B) Klik op/ned/højre/venstre pilene for at bevæge cursoren i 

UTC OSD menuen 

C) Klik  for at skifte til “auto pan” tilstand 

6 

- ZOOM + Zoom Klik for at zoome ind og ud. 

- FOCUS + Fokus Klik for at justere fokus 

- IRIS + Blænder Klik for at styre belysnings indstilling (kamera-blænde) 

7  PRESET Vis eller skjul “PRESET point” panelet 

8 No Antal Antallet af “PRESET points” 

9 Total Total Vis det totale antal “PRESET points” 

10 Time Tid Den tid kameraet skal tilbringe i hvert PRESET point  

11 Save Gem Klik for at gemme indstillinger og preset points 

12 Clear Slet Klik for at slette det valgte preset point 

13 GO_TO Flyt til 
Angiv et specifikt preset point, klik denne knap for at flytte PTZ 

kameraet til dette preset point 

14 Set Tilføj 

Klik for at tilknytte et specifikt preset point til PTZ kameraet. 

Der kan tilføjes op til 255 preset points til hver DVR. Antallet af 

punkter som kan tilknyttes kan afhænge af det enkelte kamera. 

1     2  3        4    78     9 

5 
13
14

6      1011 12 
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5.8.4 Lagring i “Skyen” 

Denne menu anvendes til styring af adgangen til information om DVR installationen - via 

Internettet. Upload af still billeder kan baseres på et fast tidsinterval – eller at en bevægelse er 

detekteret. 

 

Cloud Storage: Aktiver for at styre indstillinger af “skyen”. 

Cloud Type: Kun Dropbox lagring understøttes for nærværende. 

Channel: Vælg de kanaler, hvis still billeder ønskes uploaded til Dropbox. 

Time trigger: Indstilling af upload interval. Vælg OFF hvis der kun ønskes bevægelse detekteret 

upload. 

Motion Detection: Aktiver still billed upload til Dropbox når et kamera detekterer bevægelse. 

Drive Name: Angiv navn på lager for DVR’n 

Activate Cloud: Klik for at aktivere funktionen. En aktiverings e-mail sendes til DVR’ns modtager 

e-mail adresse 

Advanced E-mail Setup: Klik for at konfigurere e-mail indstillingerne 
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Upgrade Cloud Storage: Klik for at opgradere den aktuelle cloud storage service 

 

Start på upload af still billeder 

1) Aktiver Cloud Storage og konfigurer Cloud indstillinger for kanalerne. 

2) Konfigurer advancerede e-mail indstillinger i Advanced E-mail Setup. 

3) Klik Activate Cloud og afvent verifickations e-mailen. 

4) Klik Activate Cloud in Dropbox link i verifications e-mailen. 

BEMÆRK: Check e-mailen og følg link’et for at fortage “cloud storage activation” inden for 3 

minutter. 

4) Angiv Dropbox kontoens adgangsdata. 

Opsætning af “Cloud service” er hermed komplet. Hvis der opstår problemer under aktiveringen af 

Cloud service, gentag da trin 3 til 5. 
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5.9 System 

Her håndteres opsætning af systemets generelle parameter, så som dato og tid, OSD sprog menu 

tidsgrænser, DST, NTP, bruger administration, check af system information & system log. 

5.9.1 Generelt 

 

Date/Time: Angiv dato og tid manuelt. 

BEMÆRK: For at opnå automatisk indstilling af dato og tid via Internettet, aktiver NTP. 

Date Format: Vælg dato format her. 

Time Format: Vælg tids-format her.  

Language: Vælg OSD (On Screen Displa) sprog her. 

Video Format: Vælg video format: NTSC eller PAL. Hvis DVR’ns billede flimrer eller der er sort 

skærm, er der sandsynligvis valgt forkert video format. 

Menu Timeouts: Indstil “time out” for hvornår menuerne lukkes, hvis de ikke er i brug. 

Mode: XVR eller DVR. Med XVR tilstand kan IP kameraer anvendes. DVR tilstand vil fokusere på 

anvendelse af simple analoge kameraer.  

Bemærk: Hvis “Mode” skiftes fra XVR til DVR vil alle tilknyttede IP kameraer slettes. 

Show Wizard: Marker hvis “Startup Wizard” skal åbnes hver gang DVR’en genstarter. 

Bemærk: Ved skift af “Mode” til DVR vil alle IPC informationer skjules og automatisk sættes til 

fabriks-indstillingen. 
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5.9.2 DST 

DST står for Daylight Savings Time (sommertid). 

 
DST: Aktiver hvis der anvendes sommertid (DST). 

Time Offset: Angiv tidsforskellen til sommertiden DST. 

Daylight Saving Time: Vælg at indstille sommertidsperioden i uger eller dage. 

Start Time/End Time: Angiv start og slut for sommertiden. 

5.9.3 NTP 

NTP star for Network Time Protocol. Denne funktion giver mulighed for at synkronisere DVR’ns 

dato og tid automatisk over Internettet. DVR’n skal derfor være forbundet til nettet. 

 

NTP: Aktiver for at DVR’n automatisk opdaterer dato og tid. 

Server Address: Vælg NTP (Network Time Protocol) serveren. 
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Time Zone: Vælg den aktuelle tidszone. 

Update Time: Klik her for straks at opdatere dato og tid. 
 
Bemærk: Når NTP funktionen er aktiveret, vil systemet opdatere tiden hver dag kl. 00:07:50 og 
hver gang systemet bliver startet op. 

5.9.4 Brugere 

I denne menu konfigureres brugernes konto og log in information. 

 
 

 

Edit: For at aktivere/deaktivere brugerkontoen og ændre burger navn og password klik på 

brugerkontoen og klik Edit. 
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Permission: For at ændre rettigheder, klik på den bruger konto som skal ændres og klik på 

Permission. En burger på “Admin” niveau har alle rettigheder i systemet. Efter ændringerne klik 

Save for at gemme. 

 

5.9.5    Info 

Denne menu giver adgang til generel information om systemet, kanalerne & optagelserne. 
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Device Name: Angiv det ønskede navn for DVR’n. Navnet kan indeholde bogstaver såvel som 

cifre. 

Device ID: Angiv den ønskede ID for DVR’n. “Device ID” bruges til at identificere DVR’n, og kan 

kun bestå af cifre, og skal være forskellig fra alle andre DVR’r på same netværk. 

MAC Address: Viser MAC adressen for DVR’n. Når flere DVR’r er på samme netværk skal hver 

have en unik MAC adresse. 

Bemærk: Hvis DVR’n understøtter P2P funktion, findes en QR kode på info siden. Denne QR 

kode scannes med en mobil app for at få fjernadgang til DVR’n, se yderligere Kapitel 7 Remote 

Access via Mobiel Devices. 

Channel Info: For at se et informations sammendrag for kanalerne. 

Record Info: For at se et informations sammendrag for optagelse pr. kanal, optage tilstand, 

stream type, FPS, bitrate, og opløsning. 

5.9.6 Log 

Denne menu giver et overblik over listen af hændelser på systemet. 

 

- For at søge i log’en angives start og sluttid i de respektive felter og klik Search. 

- For at vise detaljerne, dobbelt-klik på objektet. 

- For at lave backup af et objekt, forbind en USB flash enhed til DVR’n, klik på hændelsen og klik 

Backup. 

Log Type: Vælg den objekttype, hvis log skal vises. 

Start Time/End Time: Specificer start- og sluttid for hændelser, som ønskes vist og eller gemt på 

et eksternt USB medie. Klik Search. De log’ede hændelser vises i listen. 
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5.10 Avanceret 

I denne menu konfigureres automatisk systemvedligehold, genetablering af fabriks indstillinger, 

firmware opdatering, opgradering af IPC, etc. 

5.10.1 Vedligehold 

 

Default User: Hvis der ønskes automatisk login i “Live View” på DVR’n efter hver start er dette 

kun muligt for en administrator brugerkonto. 

Auto Reboot: Marker for at DVR’n genstarter efter et fastlagt skema. 

Reboot: Set genstart skemaet baseret på dag, uge eller måned. 

Update: Klik for at load’e opdateringsfilen og opgradere DVR’ns firmware. DVR’n må IKKE 

slukkes og USB flash drevet må IKKE fjernes under opgraderingen. 

Load Settings: Dette giver mulighed for at importere indstillinger som tidligere er blevet gemt ved 

hjælp af Save Settings funktionen. 

Load Default: Genetablering af DVR’ns fabriksindstillinger. Dette anbefales efter at have 

opgraderet DVR’ns firmware. 

Save Settings: Vælg dette for at gemme DVR’ns aktuelle indstillinger, så som indstillinger af video 

optagelser, netværkskonfiguration – osv. Til en ekstern USB flash enhed. 

IPC Load Default: Anvendes til at genetablere default indstillinger for IP kameraer.  

Reboot IPC: Genstart IP kameraer.  

IPC Upgrade: Opgrader IP kameraernes firmware. Visse IP kameraer understøtter ikke denne 

funktion. 
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5.10.2 Hændelser 

Her indstilles hvilke hændelser DVR’n skal informere om. 

 

Event Type: Vælg hændelses type. Mulighederne er: 

- Disk Full: Harddisken er løbet fuld. 

- Disk Error: Harddisken melder fejl 

- Video Loss: Mangel på videosignal fra et kamera. 

Enable: Marker for overvågning af hændelser. 

Show Message: Marker for at få visning på skærmen når ”Disk Full”, ”Disk Error,” eller ”Video 

Loss” hændelser indtræffer. 

Send Email: Marker for at få tilsendt en e-mail hvis en hændelse indtræffer på DVR’n.  

Alarm Out: Marker for at få ekstern alarmtone i tilfælde af en hændelse. Dette er en tilvalgs 

funktion. 

Latch Time: Angiv varigheden af den eksterne alarmtone (10s, 20s, 40s, 60s). 

Buzzer: Angiv varighed af summetone fra DVR’ns indbyggede lyd giver i tilfælde af alarm 

(Off/10s/20s/40s/60s). For deaktivering af summetone vælg OFF. 
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5.11    Nedlukning 

For manuel genstart eller nedlukning. 

 
Der skal angives burger navn og password for at udføre funktionen. 
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Kapitel 6: Fjernadgang via Web Client 
 

Web Client’en anvendes til at opnå permanent fjernadgang til DVR via en PC. Før dette er muligt, 

skal det sikres at DVR’ns netværkskonfiguration er korrekt. Det er nemmest hvis DVR’n er 

konfigureret til en statisk IP adresse (se “5.5.1 Network”). Det betyder at man blot åbner web 

browseren på PC’en og indtaster den statiske IP adrese DVR’n er tildelt. Er DVR’ns IP adresse 

der i mod tildelt via en DHCP server (se“5.5.1 Network”), betyder det, at efter hver genstart af 

DVR’n kan IP adressen være ændret. Hvis dette er tilfældet undersøges om ISP kan tildele en 

statisk IP adresse. Hvis ikke - konfigurer da en DDNS service. Se netværksindstillinger i “5.5.4 

DDNS”. 

System krav 
Minimums krav til hardware og operativsystem er som følger.   

Enhed Minimum  Anbefalet 

CPU Intel i3 Intel i7 eller højere 

RAM 4G eller mere 8G eller mere 

Hard Drive 500G eller mere 1000G eller mere 

Display RAM  2G eller mere 4G eller mere 

Display Resolution 1280*1024 1920*1080 

OS 
Windows® Vista, Windows® 7 ,Windows® 8  

Mac OS X® 10.9 og højere 

DirectX DirectX 11 

Direct3D Acceleration Function 

Ethernet Adapter 10/100M Ethernet Adapter 

IE Microsoft Internet Explorer (Ver. 11,10,9,8) 

Mozilla Firefox 43.0.4 eller højere 

Google Chrome V44 eller før 

Mac Safari 5.1 eller højere 

6.1 Web tilslutning, download og installation 

For at tilgå Web Client, gør følgende: 

 

For IE/Chrome/Firefox: 
1) Start internetbrowseren på PC’en og indtast DVR’ns statiske IP adresse eller DDNS domænets 

navn (Host Name) som er angivet i DVR’n i URL feltet.  
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2) Første gang web clienten køres vil systemet kræve installation af web clientens plugin. Klik 

download for at downloade dette plugin og installer det på computeren. 

 

 

3) Efter installation lukkes browseren og startes igen – gentag så trin 1 for at åbne login siden. 

Angiv brugernavn og password for at logge ind i web clienten. 

 
 

Bemærk: Hvis Google Chrome anvendes, skal det være Version V41 eller før. Hvis den viser 

V42 til V44, er det nødvendigt at installere NPAPI plugins. Indtast chrome://flags/#enable-npapi i 

URL feltet for at finde og aktivere NPAPI. Version V45 og højere understøttes ikke for 

nærværende. 
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For Mac SAFARI: 
1) Åben Safari på Mac’en, indtast DVR’ns statiske IP adresse eller DDNS domæne navn 

(Host Name) som angivet i DVR’n i URL feltet.  

 

 

2) Download plug-in’et "SurveillanceClient.dmg", lokaliser den downloadede fil og dobbelt-klik på 

den. 

 
 

3) Klik på "Continue" -->"Install". Angiv brugernavn og password for Mac computeren,  

Klik på "Install Software" -->"Close" for at fuldføre installationen. 

 

 

1 

2

3 

4 
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4) Luk SAFARI og gentag trin 1 for at åbne Web Clientens login side. 

6.2 Web Client Manager 

Web clienten understøtter fuld kontrol over DVR’n med en administrator konto. Pas på brugernavn 
og password for at forhindre ulovlig login i systemet. 

6.2.1 Live Interface 

Dette er den første skærm, der vises efter login til Web Clienten. Her kan “Live View” åbnes og 

lukkes, laves video optagelse til PC’en, optages still billeder af skærmen, udføres PTZ kontrol, 

farve justering, etc.

 

1. Kanpper på enkelt live interface:  

: Audio tænd/sluk kontakt 

: Optage kontakt: fjernoptagelse af video til PC’en. Den optagne video gemmes i en 

specificeret mappe på PC’en når denne funktion er aktiveret. 

: Still billede: Optag skærmbillede og gem det i en specificeret mappe på PC’en. 
Billedet gemmes i *.bmp format. 

：Digital ZOOM. 

: Åben billed i Live window. 
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：Luk alle Live kanaler 

: Skift visningstilstand i kanalvinduet 

: Åben billeder i Live vinduet. 

: Stræk billede så det fylder vinduet. 

: Gengiv i original forhold. 

: Klik for at maksimere aktuelle vindue til fuldskærm. Højreklik for popup menu og vælg 

Exit Full Screen.  

 

2. Video kontrol 

 
Hue: Juster videoens farvetone 

Bright: Juster videoens lysstyrke 

Contrast: Juster videoens kontrast 

Saturation: Juster videoens farvemætning 

  



                     BRUGER 
 MANUAL 

 69

3. PTZ Kontrol 

：PTZ retningskontrol og skannings knap 

：Justering af PTZ bevægelses hastighed 

：Juster zoom +, - 

：Juster FOCUS +, - 

：Juster blænde IRIS +, - 

：Tilføj eller fjern PRESET point 

：Start “cruising” og stop “cruising” (bevægelse) 

 

6.3.2 Afspilning 

Her kan der søges og afspilles optagelser fra DVR’ns harddisk – og resultaterne kan 

gemmes lokalt på PC’en. 

 

Klik  for at åbne Playback interface for via fjernadgang at betragte optagelser på 

DVR’ns HDD. 

Der understøttes op til fire kanalers afspilning. 
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1. Record Search (søgning af optagelse) 

Afspilnings procedure 
Vælg først den dato der skal søges i og antal kanaler /1-4). Alle optagelser i kanalerne den 
pågældende dag vil blive vist i interfacets status linje i bunden.  

 

Vælg dernæst optagelses type (Normal record, Alarm record eller All) og kanaler og klik 

“ ”, og tidsaksen vil vise det specificerede tidsrum. Rød markering på 

tidsaksen er alarm optagelser, gule er normale optagelse og ingen markering (sort) betyder ingen 

optagelse. 

 
Før afspilning vælges, om der skal afspilles 4 kanaler samtidigt. Hvis der vælges 

“ ”, betyder det, at de valgte kanaler afspilles synkront; ellers kan 

afspilningen kontrolleres individuelt for hver kanal.  
Dernæst - start afspilningen 

Klik  for at starte afspilningen. Når curseren bevæges hen over tidslinjen vises positionens 

tidspunkt på skærmen. Klik for at markere optagelsen. Klik  eller  for at zoome ind eller 

ud i tidslinjen. 
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Sub-stream afspilning. 

"Stream" vælg "SubStream", vælg kanalen, klik " search video”           , Klik "afspil”. 

 

2. Afspilnings kontrol 
Afspilnings værktøjslinje. 

 

Kort detaljeret beskrivelse er vist i skemaet nedenstående 
 

Tast Beskrivelse Tast Beskrivelse 

 
Afspil  Deaktiver lyd 

 
Pause Juster audio volumen 

 
Stop 

Langsom - 1/2,1/4, 1/8, hurtig 

afspilning 1/2/4/8 

 
Et billede frem 

 
Digital ZOOM 

 
Optag klip Originale proportioner 

 
Still billede 

 
Stræk billede 

 
Download 

 
Fuldskærm 

 

Åben alle 

afspilnings kanaler 
 Stands alle afspilninger 

 

 



                     BRUGER 
 MANUAL 

 72

 

Optagelses klip 

Efter åbning af afspilning, klik  ikonen for at klippe ”start” i den valgte fil; og klik for at 

klippe ”stop”. Hermed er klippet udført, og klippet vil blive gemt i *.264 format. 

 

Still billed funktion 

Flyt musen hen over den kanal, der ønskes et billede af og klik  ikonen for at tage et 

still billede. Efter at billedet er taget, skal fil placeringen angives i et popup felt. Billedet gemmes i 

*.bmp format. 

 

Download af optagelser 

Klik download ikonen “ ” på værktøjslinjen for at vise alle optagelser, der matcher 

søgekriteriet i kanalerne. 

 

Klik på de optagelser, der ønskes download og klik [Start download] .Systemet vil downloade 

optagelserne i rækkefølge og gemme dem lokalt på PC-en. Download progression vises i %. Når 

download er fuldført vises “Complete” på statuslinjen. 

Tip: Optageren understøtter HTTP, hvis der sker en netværksafbrydelse under download, fortsæt 

da blot download fra positionen før afbrydelsen, når forbindelsen genoprettes. 
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6.3.3 Fjern‐indstillinger 

Her er der mulighed for at indstille DVR’ns parameter via fjernadgang. See “Kapitel 5 DVR Menu” 

for mere information. 

 

6.3.4 Lokale indstillinger 

 
Record Path: Angiv stinavnet på mappen for lagring af optagelser lokalt på PC-en. 
Download Path: Angiv stinavnet på mappen for lagring af backup filer fra DVR’n lokalt på PC-en. 
Snapshot Path: Angiv stinavnet på mappen for lagring af still billeder lokalt på PC-en 
Save: Klik “Save” for at gemme ændringerne 
File Type: Valg af filtype for manuelle video optagelser. 
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Interval: Angiv maksimal længde for manuelle optagelser. 
 
 

Kapitel 7: Appendix 

7.1 Troubleshooting 

1. Q: Systemet kan ikke detektere nogen HDD (harddisk)? 

A: Check om DVR’ens spændingsforsyning er forbundet - og HDD’ens spændings- og 

datakabler er korrekt forbundne eller der er fejl i HDD’ens interface. Check om HDD’en 

opfylder DVR’ens systemkrav  

2. Q: Jeg har glemt mit password - hvorledes får jeg igen adgang til systemet? 
A: Hvis passwordet glemmes kontaktes leverandøren. Det anbefales at anvende password 
som er lette at huske - men samtidigt rimeligt sikre. Af sikkerhedshensyn bør der ikke 
anvendes meget simple password, så som 000000. 

3. Q: Der fås unormalt video signal eller slet intet video signal fra videokamera forbundet til 
DVR’en. Der er korrekt spændingsforsyning til begge enheder ? 

A: Check at DVR’ens netværkskabel er korrekt forbundet eller behøver udskiftning, og check 

om video systemet NTSC eller PAL er valgt korrekt.  

4. Q: Hvorledes undgås at DVR’en overophedes ? 

A: DVR’en skal kunne afgive varme under driften. Placer DVR’en et sted med god 

luftcirkulation og fjernt fra varmekilder for at sikre den stabil drift og et langt liv. 

5. Q: Fjernbetjeningen virker ikke til trods for at skærmen er OK og panel tasterne fungerer 
korrekt ? 

A: Prøv at rette fjernbetjeningen direkte mod IR modtageren på front panelet. Hvis den stadig 

ikke fungerer, check da dens batteritilstand. Hvis de er ok check om fjernbetjeningen er i 

stykker. 

6. Q: Jeg ønsker at anvende en HDD fra en PC og installere den i DVR’en, er det muligt ? 

    A: Alle HDD’er som systemet understøtter kan anvendes. Efter installation vil alle data som  

    måtte være på harddisken dog blive slettet. 

7. Q: Kan der afspilles under optagelse ? 

    A: Ja. Systemet understøtter afspilning under samtidig optagelse.  

8. Q: Kan man slette en del af optagelserne på DVR’ens HDD ? 

    A: Af sikkerhedshensyn kan man ikke slette en delmængde af optagelserne. Ønsker man at 

    slette alle optagelser må man formatere HDD’en.  

9. Q: Der kan ikke logges ind på DVR’en over netværket ? 

    A: Check at netværks parametrene er indstillet korrekt og at kablet i RJ-45 porten har god  

    kontakt. Check om bruger navn og password er angivet korrekt. 

10. Q: Der kan ikke findes optagelser til afspilning? 

     A: Check om HDD’en datakabel er OK og at system tiden er korrekt indstillet. Genstart et par 

gange. Lykkes det stadig ikke - check om HDD’en er i stykker. 

11. Q: DVR’en kan ikke styre en PTZ enhed ? 
A: Check om 

a) PTZ knappen på fronten ikke fungerer. 

English-19 
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b) Opsætning, forbindelse og installation af PTZ dekoderen er forkert. 
c) PTZ indstillingen af DVR’en er forkert. 
d) PTZ’ens dekoder protokol ikke matcher DVR’ens. 
e) PTZ’ens dekoder adresse ikke matcher DVR’ens. 

      Hvis flere dekodere er forbundet, skal der til den fjerneste ende af PTZ dekoderens AB linje 

      tilføjes en 120Ω modstand for at opnå undertrykkelse af refleksion og impedans tilpasning. 

      Ellers vil PTZ styringen blive ustabil. 

12.  Q: Bevægelses detektion fungerer ikke ? 

      A: Check bevægelses detektions tid og (regionale) bevægelses-retninger er korrekte og om 

     følsomheden er sat for lavt 

13. Q: Alarm funktionen virker ikke ? 

A: Check om alarm sætning, alarm forbindelse og alarm input signaler er korrekte.. 

14. Q: Summer-alarmen lyder konstant? 

A: Check alarm opsætning, check bevægelses detektions funktionen er slået til og bevægelse 

detekteres konstant - eller om I/O alarm er sat til Always Off. Check endvidere den tilsvarende 

HDD alarm indstilling.. 

15. Q: Optagelse standser ikke ved tryk på “STOP” knappen eller klik på “Stop Recording” i 

kontekst menuen ? 

     A: Tryk på Stop eller Stop Recording kan kun standse manual optagelse. Hvis en skemalagt 

optagelse ønskes standset i et bestemt tidsrum skal indstillingen ændres til No Record. For 

at undgå Startup recording skal optage tilstanden ændres til skemalagt optagelse eller 

manuel optagelse. Herved kan optagelse standses manuelt som beskrevet ovenfor. En 

anden måde at standse optagelse på er at sætte kanalstatus til Off i optagelses indstillingen. 

7.2 Usage Maintenance(vedligehold 

6. For at slukke DVR’en skal systemet først lukkes ned før spændingen afbrydes. Sluk ikke for 
strømmen før nedlukning, da data ellers kan tabes.  

7. Placer DVR’en fjernt fra varmekilder og varme lokaliteter. 

8. Støv af regelmæssigt. Der skal tilsikres god ventilation omkring DVR’en for at sikre 
tilstrækkelig varmeafgivelse. 

9. Kobl ikke kabler til DVR’en medens den er tændt (audio, video eller kabler til RS-232 eller 
RS-485). Noget sådant kan ødelægge portene. 

10. Check HDD kablerne regelmæssigt for at sikre mod for ældning. 

11. Undgå at audio og video signaler til DVR’en påvirkes af andre elektroniske apparater, og 

undgå at HDD’en bliver ødelagt af statisk elektricitet eller induceret spænding.. 

12. Dette er et klasse A produkt. Dette kan medføre trådløs interferens. i så fald må der tages 

hand om situationen i installationen. 
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7.3 Tilbehør (til orientering ‐ ændringer kan forekomme) 
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 Spændingsforsyning
 

Fjernbetjening 

  

Garanti bevis 


