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Täname teid meie toote ostu eest. Tegemist on suurepärase digitaalse 
jälgimisseadmega mis on spetsiaalselt loodud turvalisuse tagamiseks. Sisseehitatud 
LINUX operatsioonisüsteem muudab seadme stabiilsemaks, kasutatav standartne  
H.264MP videopakkimine ning unikaalsed algoritmid tagavad kõrgkvaliteetse audio 
ning videojälgimise. Võrguühenduse kaudu võimaldatakse andmeedastus ning 
seadme kaugjuhtimine.  

 

Osa 1 Seadme kasutamine 
 
1. Installeerimine 

 

1.1 Kõvaketta installeerimine 

 
Sisestage seadme esmakordsel kasutamisel seadmesse kõvaketas.  

Märkus: AHD / DVR &XVR töötab ja monitoorib ka ilma kõvakettata, kuid 
kõvaketas on vajalik video salvestamiseks ja taasesituseks.  

 

1.2 Hiire ühendamine 

 
Seadmel on kaks USB porti, mida saab kasutada seadmega sobiva hiire, U ketta 

või Wi-Fi mooduli ühendamiseks.  
 

2. Seadme käivitamine 
 

Ühendage seade vooluallikaga ning lülitage seade sisse (mõned reziimid ei vaja 
lülitist sisselülitamist). Videosalvesti sisse lülitumisel süttib vooluindikaator. Kui seade 
on käivitunud, kõlab heliteavitus. Vaikimisi seade videoväljundile on mitmevaateline 
väljundireziim.  

Märkus: seadme voolukao puhul taaskäivitumise järgselt taastatakse enne 
voolukadu kasutusel olnud reziim.  

 

3. Välja lülitamine 
 

Seadme saab välja lülitada kahel viisil: vajutage voolunuppu; avage põhimenüü  
[Main menu] ning valige [Log out] valikus [Turn off the system].  

Märkus: enne patarei vahetamist peab informatsioon olema salvestatud, vastasel 
juhul see kustub.  
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4. Sisselogimine 
 

Kui AHD / DVR &XVR seade käivitub, logige süsteemi sisse. Süsteemi saab logida 
külalise või administraatorina. Administraatori konto kasutajanimeks on vaikimisi 
määratud “admin” ning salasõnaks 123456. Administraatori kontoga saate kasutada 
kõiki seadme funktsioone, “külalise” kontoga saab kasutada funktsioone osaliselt.  

 

 
 

Salasõna kaitse: kui salasõna sisestatakse valesti 7 korda, käivitub alarm. 
Seadme lahtilukustamiseks oodake 30 minutit või tehke seadmele reboot. 
Salasõna saab muuta peale esmast sisselogimist menüüvalikus “User 
management”. 

5．Vaatlusmenüü 
 

Logige seadmesse ning valige mitmevaateline vaatlusmenüü.    

Süsteemi kuupäev, aeg ja kanal kuvatakse igas vaateaknas. Samuti kuvatakse 
video ning alarmi staatus. Iga kanali juures kuvatakse ekraani ülaosas tööriistariba, 
sealhulgas salvestuskontroll, PTZ kontroll, värviseaded ning peidetud 
funktsiooninupud.  

Tavaliidese ikoonid: kanali nimi, salvestusmärgis, audiomärgis. Alarmkäivitusel 
kuvatakse vastavad andmed.  
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6. Salvestusseaded 
 

Avage  [Menu] → [Record]. 

Märkus: vajalik vähemalt üks sisestatud kõvaketas. 
 

 
 
6.1 Kanali valimine 

 
Valikuvõimalused: 
1. Klikkige rippmenüül, valige kanal, valides “All”, valite kõik vastavad kanalid.  

2. Viige kursor kanalinumbrile, kerige hiirerattaga soovitud kanalite arvuni.  
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6.2 Redundancy funktsioon 
 

Redundancy funktsiooniga saate salvestada tagavarafailid. Funktsiooni 
kasutamiseks vajalik kaks ühendatud mäluseadet.   

 
6.3 Pikkus 

 
Vaikimisi on faili salvestusaja pikkuseks 60 minutit (ilma alarmita).  

 
6.4 Eelsalvestus 

 
Eelsalvestuse puhul alustatakse eelsalvestusega määratud ajal enne alarmsignaali.  

 
6.5 Salvestusreziim 

 
Salvestusreziimid: manuaalne, stop, graafikuga.  

[Manual] Manuaalsalvestus pidevalt, sõltumata kanali staatusest.           

[Stop] Salvestus peatatud sõltumata kanali staatusest.  

[Schedule] Vajalik määrata salvestustüüp ning ajaperiood.  

Salvestustüüp 

[Regular] Salvestusfaili formaat “R”. Salvestab tavareziimil.  

[Detect] Salvestusfaili formaat “M”. Kui määratud ajaperioodil käivitub üks kolmest  
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alarmreziimist (liikumistuvastus, pimevideo või videokaotus), salvestatakse tuvastatud 
videotüüp.  

[Alarm] Salvestusfaili formaat “A”. Kui määratud ajaperioodil käivitub alarmisisendi 
signaal, salvestatakse vastava alarmtüübi järgi.  

Time period 

Salvestamine toimub määratud ajaperioodi jooksul.  

Määrake soovitud seaded nädala ja ajaperioodi jaoks. Määrata saab neli 
ajaperioodi; need saab määrata järjest, pausidega või korduvad. Iga ajaperioodi 
jaoks saab valida kolme salvestustüübi vahel.  

Näide : Alloleval joonisel on määratud salvestus teisipäeval, ajavahemikus     

00:00--03:00. Salvestus on sel ajal pidev ning salvestusformaadiks on määratud  “A”. 

03:00--08:00 Salvestus ainult liikumistuvastuse puhul ning formaadiks on “M”. 

08:00--09:00 Salvestus on peatatud. 

09:00--11:00 Salvestatakse liikumistuvastuse puhul, formaadiks on “M”. Kui 
käivitub I/O alarm, salvestatakse formaadis “A”. 

 

 
 
 

 
7. Taasesitus 

 
Avage [main menu]->[record]->[playback] 
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7.1 Salvestuse otsing 
 

Valige aeg, klikkige otsinguks  , klikkige seejärel failide nimekirja 
avamiseks   nagu näidatud allpool:  

 

 

ǏOtsing ajaperioodi järgi  ǐ 
 

 

 Otsing salvestusreziimi järgi  



8  

 

 
 

Leitud salvestusfailid kuvatakse nimekirjana ekraanile.  

 
7.2 Salvestuse vaatamine 

 
Tehke soovitud failile topeltklikk või märkige fail ning klikkige “play” nupule. 

 

 
 
 

Nupp Funktsioon 

 

 Esita 
 

 Tagasiliikumine 
 

 Paus 
 

 Aeglustusega esitus 

 

 Kiirendusega tagasikerimine 

 

 Kiiresitus 
 

 Eelmine fail 

 

 Järgmine fail 
 

 Eelmine kaader 
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 Järgmine kaader 
 

 Loop funktsioon 
 

Taasesituse ajal ei saa kasutada valikuid “eelmine kaader” ja “järgmine 
kaader”: neid valikuid saab kasutada ajal kui esitus on peatatud.  
 

 

8．Võrguseaded 
 

Avage [Main Menu]>[Network] 

ǏIP aadress： Määrake IP aadress. Vaikimisi: 192.168.1.18  

ǏSubnet Mask：Määrake subnet mask. Vaikimisi: 255.255.255.0  

ǏDefault Gateway：Määrake Gateway. Vaikimisi: 192.168.1.1 
 

 
 

Määrake seadme ja ruuteri IP aadress samasse võrgusegmenti. Vaikimisi 
määratud seaded töötavad kui ruuteri IP aadress on 192.168.1.1 ning Subnet Mask 
255.255.255.0. Üldjuhul on Gateway vaikimisi määratud ruuteri IP aadress.  

 
 

9. Liikumistuvastuse seaded 
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9.1 Alarmfunktsioon 

 
Valige soovitud kanal, klikkige “Enable”. 

 

 
 
 
9.1.1 Perioodi määramine 

 
Klikkige [Period], avaneb järgnev menüüaken:  

 

 

Valige rippmenüüst soovitud päev, määrake soovitud seaded.  
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Määrata saab kuni neli ajaperioodi, need võivad järjestikused, pausidega või 
kattuvad. Määratud ajad kuvatakse tabelis kollast värvi.  

Näidis:  
 

 

 
Klikkige määratud seadete salvestamiseks ja menüüakna sulgemiseks [OK], 

või loobumiseks [Cancel]. 

 
9.1.2 Ajaintervall 

 
Vaikimisi on intervalliks määratud 1 sekund, alarmsignaali käivitab 

mitmekordne liikumistuvastus.  

 
9.2 Alarmseadmete ühendamine 

 
9.2.1 Alarmiväljund 

 
Määrake väliste alarmseadmete seaded, valige soovitud alarmiväljundite 

pordid. Valitud seaded märgitakse kollasega (vt joonis allpool).  
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[Delay] viivitusaeg on määratav, vaikimisi on määratud 10s.  

 
9.2.2 Salvestuskanal 

 
Määrake salvestuskanalid. Failitüübiks on “M”. Salvestuskanaliks saab 

määrata ühe kanali või mitu kanalit, valitud kanalid märgitakse kollase värviga 
(vt joonis allpool). Üldjuhul soovitatakse valida salvestustüübiks üks-ühele.  

[Üks-ühele] Kanalil käivitunud alarmi puhul on salvestuskanaleid üks:  
 

 
 

[Üks-mitmele] Kanalil käivitunud alarmi puhul on salvestuskanaleid mitu 
(2,3,4,...,15,16):  



13  

 

 
 

[Delay] ooteaja saab määrata 10 – 300 sekundit.  

Kui salvestuskanali seaded on määratud, tuleb määrata salvestusseaded: klikkige  
[main menu]>[Record]. 

 

 

Liikumistuvastusel salvestamiseks määrake kanalile vastav ajaperiood. 
Üldjuhul soovitame määrata "00:00 - 24:00", ning märkige valik [Detect]. 
Lisainformatsiooni leiate punktist Video seaded.  
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9.2.3 Tour funktsioon 

 
Alarmsignaali puhul kontrollitakse kõiki kanaleid järjest.  

 

 
 

9.2.4 PTZ aktiveerimine 

 
Alarmsignaali käivitudes käivitub PTZ. 

 

 

Märkus: ühendage PTZ funktsioon, määrake parameetrid “PTZ activation” 
menüüs.  
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9.2.5 Send EMAIL funktsioon 

 
Märkige valik kui soovite saada alarmi käivitudes e-mailile alarmteavituse.  

 
Märkus: vajalik määrata seaded menüüs: [Network Service]>[Email]. 

 

9.2.6 Show Message funktsioon 

 
Alarmteade kuvatakse alarmi käivitudes ekraanile.  

 
9.2.7 Buzzer funktsioon 

 
Alarmi käivitudes kõlab helialarm. Kui funktsioon on määratud, kuvatakse 

märkimiskast kollase värviga. 

 
10. PTZ seaded 

 
Vastava funktsiooniga saab kontrollida PTZ seadme suunda, vahemikku, suumi, 

fookust jne.  

PTZ funktsioonid sõltuvad vastavast PTZ seadmest.Valige kanal ning tehke sellel 
paremklikk, seejärel valige “PTZ control”. Valikuks võite klikkida ka navigatsiooniriba  

 ikoonil.  

 

 
 

10.1 Tutvustus 

 
PTZ seaded sõltuvad kasutatavast PTZ seadmest ja selle seadistustest.  
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/ 

10.2 Põhiseaded 
 

 
[Suunanupud] kaamera liigutamine kaheksas suunas 

[Speed] kaamera liikumiskiirus 

[Zoom] muutke klikkides ikoonidel:  / 

[Focus] muutke klikkides ikoonidel:   / 

[Iris] muutke klikkides  
[PTZ trace] vajutage hiire vasakut nuppu PTZ kiirpööramiseks 

[Set] PTZ funktsioonide määramine 
[Page switch] PTZ funktsiooni kasutamine 

 

10.3 PTZ funktsiooniseaded 

 
Klikkige [set], avaneb “PTZ conf” menüü. 
Määrake eelseadistatud punktid. Neid punkte seejärel kasutades pöördub 

PTZ sellesse asendisse automaatselt.  
 

 

1) Eelseadistuse määramine:  
1: Pöörake PTZ soovitud asendisse, klikkige ”set”, avaneb “PTZ config” menüü. 
2: Klikkige ”preset”, sisestage väärtus.  
3: Klikkige “set”. 
 
2) Eelseadistuse kasutamine: 
1: Klikkige “page switch”, avaneb “PTZ control” menüü. 
2: Sisestage eelseadistatud väärtus.            
3: Klikkige “preset” nupul. 
PTZ liigub määratud asendisse.  
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Osa 2 Kaugjuhtimine 

 
1. Kaugvaatlus üle interneti 

 
Kui võrguühendus on loodud, avage IE brauser ning sisestage aadressiribale 

seadme IP aadress.  
 

 

Sisselogimine 
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Põhimenüü 
 

2. CMS kaugjuhtimine 
 

CMS tarkvara kasutatakse arvuti kaudu mitme seadme samaaegseks 
juhtimiseks [NVClient_V6] 

 

 

CMS sisselogimine 
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CMS menüüvaade 
 
 

 

3. E-Video 

 
Kasutades E-Video programmi pole seadmesse võrgu kaudu 

sisselogimiseks Mapping Porti vaja, vajalik on ainult seadme ID. 
Lisainformatsiooni leiate E-Video kasutusjuhendist.  

 

 

Sisselogimine 
 

Märkus: Serveri IP ning seadme ID leiate: [System]>[Network]> [E-Video]  
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4．Monitooring kasutades nutitelefoni 

 
Seadmel on mobiiltelefonide ühendamise toetus (iPhone, Android).  
 Seadete määramine 
Avage [Main menu]-[Network]-[Cloud]      

 

 

Märkus: Vaikimisi on mobiilne monitooring lubatud. Tarkvaraprogramm on 
“CamViews 1.0.5”, port “34600” 
 Sisselogimine ja monitooring 
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Näites on kasutatud Android nutitelefoni.  
1 Laadige alla ning installeerige vastav tarkvara seadmest või mobiilipoest.  
2 Käivitage äpp telefonis.                                              
3 Avaneb põhimenüü:  

 

4 Lisage seade.  
UID reziim: vaikimisi määratud seadme lisamise viis, kasutades 

seadme UID otseühenduseks, nagu näidatud alljärgnevalt:  

 
IP reziim: kui seadmel UID puudub, kasutage seadme lisamiseks IP 

reziimi. Vajalik sisestada seadme informatsioon ning võrgus mäppida 
mobiilmonitori port ruuteris:  

 

 

5 Otsevaatlus 
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Pöörduge tagasi põhiaknasse, klikkige kanalite kontrollimiseks seadme 
ikoonil, seejärel klikkige soovitud kanalil:  

 
 

 
 
 

Märkus: Seade peab mobiilseks monitooringuks olema võrku ühendatud. 
Kasutades iPhone, on installeerimine sarnane, laadige alla ning 
installeerige mobiilipoest äpp "CamViews 1.0.5".  
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Lisa 1. Kaugjuhtimispult 
 

 
 

      Nr Nimetus Funktsioon 

 
1 

Multi-kanalite 
nupp 

 
Mitme kanali vaatlus 

 
2 

Numbri-
nupud 

Salasõna/numbrite 

sisestamine/ kanalivahetus 

 
3 Esc 

 
Tagasiliikumine 

 
4 

Suuna-
nupud 

 
Suunanupud ja OK nupp 

 
5 

Taasesituse 
kontroll 

 
Taasesituse kontrollnupud 

6 Salvestamine Salvestusmenüü avamine 

 
7 

Kaugjuhtimis-
kontroll 

Sisestage kontrollitava 
seadme number 

8 FN Abifunktsioon 

 
 
 
 
Lisa 2. Hiire kasutamine 

E-seeria pult 

A, B, C seeria pult 
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Tegevus Funktsioon 

 
 
 
 

 
Vasak  
topeltklikk 

Topeltklikk failinimekirja failil video 
taasesituseks 

Topeltklikk taasesitusvideol suumi 
sisse/välja lülitamiseks 

Topeltklikk eelvaateakna kanalil selle 
viimiseks täisekraanile 

Topeltklikk uuesti kui soovite tagasi 
eelvaatlusaknasse pöörduda  

Vasak klikk Menüüvaliku valimine 

 
 

Parem klikk 

Desktopil otsemenüü avamine 

eelvaatlusaknas 

Otsemenüü avamine menüüs liikudes 

 
 
 
 

Kerimisnupp 

Menüüde arvväärtuste suurendamine/ 

vähendamine 

Liitkastis liikumine 

Nimekirjas liikumine üles/alla 

Suumi sisse/välja lülitamine vaatlusel 

 
Hiire 
liigutamine 

Ühikute valimine ja liigutamine 

 

Hiirega 
vedamine 

Liikumistuvastuse ala määramine 

Kaetud ala määramine 
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