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 Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt selle 

kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda vajadusel uuesti lugeda. Vajadusel 
konsulteerige spetsialistiga.      

Kasutusjuhend kirjeldab IP kaamera ja sellega ühilduva AHD / DVR &XVR ning 

NVR seadete tarkvaraprogrammi kasutamist.  

 
 Käesolev kasutusjuhend on üldkirjeldav ning võib tegelikest seadmetest ja 

programmidest veidi erineda. Tootja uuendab seadmeid, tarkvara ja riistvara ning 
vastavaid kasutusjuhendeid ning funktsioone pidevalt ning ilma sellest eelnevalt 
teavitamata.    

 



Sisukord 
 

I SEADME TUTVUSTUS.................................................................................................................................... - 1 - 
 

1.1 Tarkvara tutvustus ............................................................................................................................................ - 1 - 

1.2 Tarkvara põhifunktsioonid............................................................................................................................... - 1 - 
 

II TARKVARA KASUTAMISE TEHNILISED NÕUDED ............................................................................. - 2 - 
 

2.1 Operatsioonisüsteem ....................................................................................................................................... - 2 - 

2.2 Riistvara miinimumnõuded.............................................................................................................................. - 2 - 

2.3 Riistvara soovituslikud nõuded......................................................................................................................... - 2 - 

2.4 Tarkvara konfiguratsioon.............................................................................................................................. .... - 2 - 
 

III TARKVARA INSTALLEERIMINE JA KUSTUTAMINE........................................................................... - 3 - 
 

3.1 Tarkvarafail........................................................................................ .............................................................. - 3 - 

3.2 Tarkvara installeerimine................................................................................................................................... - 3 - 

3.3 Tarkvara kustutamine ...................................................................................................................................... - 3 - 

3.4 Tarkvarafaili avamine....................................................................................................................................... - 4 - 
 

IV PÕHIMENÜÜ TUTVUSTUS........................................................................................................................... - 5 - 
 

4.1 Süsteemimenüü................................................................................................................................................ - 5 - 

4.2 Seadmete nimekiri............................................................................................................................. ............... - 6 - 

4.3 Standartne tööriistariba.....................................................................................................................................  - 6 - 

4.4 Funktsioonide otseteed .................................................................................................................................... - 7 - 

4.5 Vaatlusekraan ..................................................................................................................................................- 11 - 

4.6 Alarminformatsioon........................................................................................................................................- 11 - 
 

V TARKVARAFUNKTSIOONIDE KIRJELDUS............................................................................................ - 12 - 
 

5.1 Video taasesitus ............................................................................................................................................... - 12 - 

5.2 Süsteemiseaded............................................................................................................................................... - 13 - 

5.2.1 Seadete määramine ..................................................................................................................................... - 13 - 

5.2.2 Alarmiseaded.............................................................................................................................. ................. - 18 - 

5.2.3 Seadete määramine kaugjuhtimisega...........................................................................................................  - 19 - 

5.3 Süsteemiseadete määramine........................................................................................................................... - 19 - 

5.3.1 Põhiseaded .................................................................................................................................................. - 19 - 

5.3.2 Grupiseaded ............................................................................... ................................................................. - 21 - 

5.3.3 Salvestamine................................................................................................................................................ - 22 - 

5.3.4 Logiotsing.............................................................................................. ...................................................... - 22 - 

5.3.5 Kasutajakontod ...................................................................................... ...................................................... - 23 - 

5.4 Grupivahetus .................................................................................................................................................. - 24 - 
 

VI KKK ................................................................................................................................................ ................. - 25 - 
 

6.1 Seadmele puudub ligipääs............................................................................................................................. - 25 - 

6.2 Pildi värviskaala on ebakorrektne .................................................................................................................. - 25 - 

6.3 PTZ kaamera kontrollseaded ei toimi............................................................................................................. - 25 - 

6.4 Heliedastus puudub ........................................................................................................................................ - 25 - 

6.5 Audio ebakvaliteetne...................................................................................................................................... - 26 - 

LISA: Salvestusmahu kalkuleerimine ......................................................................................................... .... - 26 - 



 
 

I Seadme tutvustus 
 
1.1 Tarkvara tutvustus 

 
Videojälgimistarkvara kasutatakse tsentraliseeritud monitooringu, salvestamise, halduse ja kontrollimise 

saavutamiseks (sealhulgas võrgus asuvad videoserverid, võrgukaamerad ja dekooderid), ning võrgu 

videosalvesti (AHD / DVR &XVR) kontrollimiseks. Tarkvaraga saab samaaegselt kuvada 36 audio ja 

videoekraani, neid seadistada, kontrollida ja kaugjuhtida.  

Toetab 1/4/9/16/20/36 ekraanilülitust, kahepoolset häälsidesüsteemi, elektroonilist kaardistamist, logide 

salvestust, alarmkontrolli, kaugjuhitavat taasesitust ning muid funktsioone. Seade on funktsionaalselt võimas, 

kasutajasõbralik ning lihtsaltkasutatav, eriti sobiv väiksemate ja keskmise suurusega kaugjuhitavate 

võrguüleste monitooringusüsteemide jaoks.  

1.2 Tarkvara põhifunktsioonid 
 

Põhifunktsioonid:  

 Toetab kuni 36 audio ja videokanalit samaaegselt.  

 Võimaldab kõigi ühendatud videojälgimisseadmete tsentraliseeritud monitooringu, salvestamise, 

andmeedastuse, juhtimise ja kontrolli (sealhulgas võrgu videoserverid, võrgukaamerad, võrguAHD / 

DVR &XVR ning võrgu NVR). 

 Elelektroonilise kaardi kuva. 

 Otseajas videojälgimine. 

 Kahepoolne häälsidesüsteem, heliedastus.  

 Videosalvestus (eelsalvestus, manuaalne salvestus, alarmsalvestus, taimersalvestus).  

 Kanali ja kuupäeva järgi otsing ja taasesitus.  

 PTZ kontroll.  

 Toetab pakettkommuteerimise ekraani funktsiooni.  

 Toetab signaalikao alarmfunktsiooni, mobiilvideot, võrgukatkestust ning esianduri trigerit.  

 Logide kasutamine.  

 DDNS.  

 P2P võrgu toetus.  

 Varjatud andmeedastus.  
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            II Tarkvara kasutamise tehnilised nõuded 

 
2.1 Operatsioonisüsteem 

 
32/64-bit Windows 2000/2003/XP/Vista, Windows 7/8/10. 

 
2.2 Riistvara miinimumnõuded: 

 
CPU: 1. 6 GHZ 32-bit või 64-bit protsessor 

Mälu: 1 GB või rohkem 

Graafika: toetab DirectX9 256M või kõrgem 

Helikaart: vajalik hääljälgimiseks ja kahepoolseks häälsuhtluseks 

Kõvaketas: salvestamiseks vajalik vähemalt 40G 

2.3 Riistvara soovituslikud nõuded:  
 

CPU: 2.5 GHz 32-bit või 64-bit protsessor 

Mälu: 2 GB või rohkem 

Graafika: toetab DirectX 9 128bit 1GB või suurem 

Kõvaketas: SATA kõvaketas, üle 8M cache, 2000G 

2.4 Tarkvara konfiguratsioon 
 

IE 8.0 või kõrgem  

DirectX9.0 või kõrgem  

TCP / IP võrguprotokoll 
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       III Tarkvara installeerimine ja kustutamine 

 
3.1 Tarkvarafail  

 
Võimalus I: sisestage IP kaamera või videoserveriga kaasasolev CD-ROM arvutisse, leidke Setup fail ning  

kopeerige see arvutisse. Tehke installeerimise käivitamiseks failil topeltklikk. Installeerimise lõppedes leiate 

NVClient tarkvara valikust: Start menüü All programs NVClient_V6ǎ, või topeltklikkige 

põhiprogrammi avamiseks desktopil asuvale “NVClient" ikoonile.  

Võimalus II:  kontakteeruge tootja tehnilise toe osakonnaga ning teile saadetakse tarkvarafail MSN, e-maili 

või mõne muu kanali kaudu.  

Võimalus III: külastage tootja ametlikku veebilehte, kust saate vajaliku faili alla laadida Download Centeri 
kaudu. 

 
3.2 Tarkvara installeerimine 

 
Tehke Setup failil topeltklikk, avaneb järgnev aken:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis (1) 

Valige soovitud menüükeel: inglise, 简体中文 ,portugali , у , 繁體中文,  日本語 . 

Klikkige järgnevates akendes "Next".  

Installeerimise lõpus klikkige "Finish". 
 
3.3 Tarkvara kustutamine 

 
Tarkvara saab kustutada kahel viisil: 

 Valige Start menüüs "Programs" → "NVClient_V6” → “Uninstall”. 

 Avage "Add / Remove Programs” menüüaken valikus "Control Panel"; valige programmide 

nimekirjas kustutamiseks " NVClient Version" Delete valik. 

Vajutage kinnitamiseks “Yes”:  



- 4 - 
 

 

 
 

Joonis (2) 
 

3.4 Tarkvara avamine 

Tehke tarkvaraikoonil  topeltklikk. Avaneb sisselogimisaken: 
 

 
 

 
 

"User name" vaikimisi:  admin 

"Password" vaikimisi: tühi 

Joonis (3) 

"Remember  Password"  märkige soovi korral salasõna salvestamiseks, nii ei pea te iga kord sisse logides 

salasõna uuesti sisestama.  

"Auto login" märkige automaatseks sisselogimiseks.  

"Auto login" koos valikutega "boot automatically run" ning "preview" kaudu saab automaatselt 

bootkäivitada eelvaate ning video ja teised funktsioonid. 
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IV: Põhimenüü tutvustus 
 

Põhimenüüs saab üksikakendena kuvada kuni 36 eraldi vaatlusakent. Lehekülgi saab manuaalselt vahetada 

või määrata need automaatselt vahelduma.  

Menüü kujundus: süsteemimenüü ala, pildi eelvaatlusaken ja olek, standartne tööriistariba, seadmete 

nimekiri, akna sulgemise ja minimeerimisvalikud.  

 

 
 
 
 

4.1 Süsteemimenüü 

 
Süsteemimenüü kirjeldus: 

 

 

Icon Text Function Description 

Real-time preview Click this button to check video real-time preview 

Video playback Click this button to enter the video playback interface 

Device Config Click this button to enter Device Configuration interface 

System configuration Click this button to enter the system configuration interface 

Süsteemimenüü 

 Seadmete nimekiri 

 

Vaatlusaken 

 
Tööriistariba 

 

PTZ kontroll 

 

Alarmi informatsioon 

 

Ikoon Tekst Kirjeldus 

Otsevaatlus 

Video taasesitus 

Seadete määramine 

Süsteemiseaded 

Klikkige otsevaatluse avamiseks 

Klikkige taasesitusreziimi avamiseks 

Klikkige seadete menüü avamiseks 

Klikkige süsteemiseadete menüü avamiseks 
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4.2 Seadmete nimekiri 
 
 

  
 

Alal kuvatakse lisatud seadmete 

informatsioon.  

Alal kuvatakse lisatud pakettseadmed ja 

pleier. 

 
 
 
 
 
 

4.3 Standartne tööriistariba 

 
Tööriistariba: 

 

 

Icon Text Function Description 

 

Connect the video 

 
Click this button to connect the selected preview 

device 

 
Turn off the video 

Click this button to turn off video preview of the 

selected device 
 

Turn off all 
Click this button to turn off video preview of all 

devices 

Ikoon Tekst Kirjeldus 

Video ühendamine 

Video väljalülitamine 

Välja lülitamine 

Klikkige valitud seadme video 

ühendamiseks 

Klikkige valitud seadme video välja 

lülitamiseks 

Klikkige kõikide seadmete videopildi välja 

lülitamiseks 



- 7 - 
 

Icon Text Function Description 
 

Shrink 

 

PTZ kontrolli avamine/sulgemine 

 
PTZ control 

 

PTZ kontroll 

 

Preset point 
PTZ eelseadistatud asendi määramine, kasutamine ja 

muutmine 
 

Cruise path 
 

Liikumistee määramine 

 

 

 

4.4 Funktsioonide otseteed 

 
Funktsioonide otsetee alal asuvad PTZ kontroll, PTZ eelseadistatud punktid, 

PTZ liikumistee ning värviseaded 

 

 
Display windows 

 

 
1,4,9,16,20,36 kuvaakent 

 

Full Screen 
 

Otsevaatlus täisekraanil 

 

Sequence 
 

Grupi järjestus 

 

Window toolbar 

Tööriistariba kõikidele akendele, lokaalne 

suumimine,  häälside, heli, video, pildistamine, 

eelvaatluse peatamine 
 

Capture 

Klikkige pildistamiseks, pildid salvestatakse 

määratud kausta arvutis 

 

Video recording 
 

Klikkige video sisse/välja lülitamiseks 

 

Electronic zoom out 
Klikkige elektroonilise suumi kasutamiseks 

 

Electronic zoom in 
 

Klikkige elektroonilise suumi kasutamiseks 

 

Voice intercom 
Klikkige häälside sisse/välja lülitamiseks 

 

Sound 
 

Heliväljund sees/väljas 

 

Sound adjustment 
 

Helitugevuse muutmine 

 

Window control 
Menüüakna seaded, lukustamine, minimeerimine, 

sulgemine 

Kuvavalik 

Täisekraan 

Järjestus 

Tööriistariba 

Pildistamine 

Videosalvestus 

Elektrooniline suum välja   

Elektrooniline suum sisse 

Häälside 

Heli 

Helitugevus 

Menüüakna seaded 

Ikoon Tekst Kirjeldus 

Valik 

PTZ kontroll 

Eelseadistus 

Liikumistee 
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4.4.1 PTZ kontroll 
 

 

4.4.2 PTZ eelseadistus 

Eelvaateekraanil valitud kanali PTZ funktsiooni kontrollimine. 

 
Kontrollige suunakettaga PTZ kaamera 8 liikumissuunda, 

kasutage liikumiskiiruse määramiseks liugurit.  

Klikkige , PTZ alustab automaatset skanneerimist, 

skanneerimise peatamiseks klikkige uuesti ikoonile.  

 

 
 
 
 
 

 

Icon Text Function Description 

Zoom Videopildi suurendus/vähendus 

Focus Fookuse muutmine 

Aperture Apertuuri muutmine 

Icon Text Function Description 

Zoom Pildi suurendus/vähendus 

Focus Fookuse muutmine 

Aperture Apertuuri muutmine 

Direction PTZ liigutamine üles/alla/paremale/vasakule/ 

Wiper Puhasti sisse/väljalülitus 

Light Turn on / off light 

PTZ speed Adjust the PTZ speed 

 

Color settings 
 

Värviseaded Värviseaded 

Ikoon Tekst Kirjeldus 

Suum 

Fookus 

Apertuur 

Suund 

PTZ kiiruse muutmine 

Valgustuse sisse/välja lülitamine 

automaatskanneerimine 

PTZ kiirus 

Valgustus 

Puhasti 

Kirjeldus Tekst Ikoon 

Apertuur 

Fookus 

Suum 
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4.4.3 PTZ eelseadistuse 
määramine 

Toetab 255 eelseadistuspunkti määramist ja 
kasutamist. 

 

Icon Text Function Description 

  
 
 
 
 

 
Add preset point 

 
 
 
 
 

Tehke lisatava eelseadistuspunkti numbril 

paremklikk, lisage hetke määratud 

positsioon 

  
 
 
 
 

Call preset point 

 
 
 
 
 

Tehke eelseadistuse käivitamiseks seadel 

topeltklikk 

4.4.4 Liikumistee 

Määrake liikumistee 

Määrates vaatekanalile 2 või rohkem eelmääratud punkti, saate need määrata uueks liikumisteeks: 

 
 
 

Direction 

 
 
 

PTZ liigutamine ja automaatskanneerimine 

 

Wiper 
 

Puhasti sisse/välja lülitamine 

 

Light 
 

Valgustuse sisse/välja lülitamine 

 
PTZ speed 

 
PTZ kiiruse muutmine PTZ kiirus 

Valgustus 

Puhasti 

Suund 

Kirjeldus Tekst Ikoon 

Eelseadistuse 

määramine 

Eelseadistuse 

kasutamine 
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1: Valige kanal millele liikumistee määrata, klikkige  

  ikoonil PTZ kontrollpaneelil, vastava seade aknas. 

 
 
 
 
 
 

 
2: Tehke vastaval seadel paremklikk, klikkige avamiseks 

“Cruise route configuration”. Seade avab ka topeltklikk.  

 

 
 
 
 
 

3: Klikkige liikumispunkti lisamiseks  , 

punkti saate lisada eelseadistatud punktide nimekirjast.  

4: Määrake liikumisaeg ja kiirus. Klikkige 

salvestamiseks   . 

     Märkus: liikumisaeg: 1 ~ 160 sekundit,      

liikumiskiirus 1 ~ 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5: Korrake liikumispunktide nimekirja lisamiseks 

samme 3 ja 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valige määratud liikumistee, kilkkige kasutamiseks   , klikkige peatamiseks  . 
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4.4.5 Värviseaded 
 

Icon Text Function Description 

  

Brightness 

 

Videovaatluse heleduse seadistus IPC, 

DVS,AHD,DVR,XVR,NVR 

  

Contrast 
Videovaatluse kontrasti muutmine IPC,DVS, 

AHD,DVR ,XVR,NVR 

  

Saturation 
Videovaatluse saturatsiooni muutmine IPC, 

DVS,AHD,DVR,XVR,NVR 

  

Sharpness 
Videovaatluse teravuse muutmine IPC, 

DVS,AHD,DVR,XVR,NVR 

  

Default value 
Tehaseseadete värviseadete taastamine 
IPC,DVS,AHD,DVR, XVR,NVR 

 

4.5 Vaatlusekraan 
 
 

 
 

Vaatlusakna kujundus on muudetav. 
 

4.6 Alarminformatsioon 
 

Alarminformatsiooni aknas kuvatakse informatsioon liikumistuvastuste, videosignaali kaotuste, alarmi 

blokeerimiste, alarmsisendite, muude alarmide ja muu kohta.  
 

 

Kirjeldus Tekst Ikoon 

Heledus 

Kontrast 

Saturatsioon 

Teravus 

Algseaded 

on 
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Icon Text Function Description 

  

Alarm 
 

Alarminfo akna avamine/ sulgemine 

  
 
 
 
 

Alarm type 

 
 
 

 
Kogu vastava alarmitüübi informatsiooni leidmine 

 

V Tarkvarafunktsioonide kirjeldus 
 

Tarkvarasüsteemil on mitmed erinevad funktsioonimoodulid, nagu näiteks video taasesitus, tsükkellülitus, 

pakettlülitus, seadmete haldus, grupihaldus, tavaseaded, kasutajate seaded, eemaltjuhtimine ja lukustus.  

 

5.1 Video taasesitus 

 
Video taasesitus sisaldab erinevaid võimalusi, nagu näiteks lokaalne taasesitus, kaugjuhtimisega taasesitus, 

otsing tüübi ja failinimekirja järgi, taasesituse kontroll, taasesituse seaded ja mitmeekraaniline esitus.  

Funktsiooni kirjeldus: Video taasesitus taasesitab videofaile, toetab mitme kanali ja mitme faili korraga 

taasesitust, videootsingut ning mitmel ekraanil korraga taasesitust.  

Ikoon Tekst Kirjeldus 

Alarm 

Alarmi tüüp 
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Funktsioonid: 

"Local playback": arvutist videofailide otsing ja lokaalne taasesitus 

"Remote playback": videofailide otsing arvutist ja seadmetest ja lokaalne videote taasesitus 

"Type Search ": arvutist ja seadmetest vastavat tüüpi videofailide leidmine 

"file list retrieval": failide otsing, valik ja taasesitus  
 

 
 

Taasesituse kontrollnupud:   funktsioonid 
vasakult  

paremale: eelmine fail/tagasikerimine, esitus, paus, stop, järgmine fail/edasikerimine, taasesituse kiirus.  

Tööriistariba:     funktsioonid vasakult  

paremale: 1 ekraan, 4 ekraani, 9 ekraani, 16 ekraani, täisekraan, failide lisamine, pildistamine, video 

laadimine, häälenupp ja helitugevus.  

 

5.2 Süsteemiseaded 

 
5.2.1 Seadete määramine 

 
Seadete menüü kirjeldus:  
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Menüü kirjeldus: 
 

Ühik Fktsiooni kirjeldus 

Area add Uue ala informatsiooni lisamine 

Area modification Lisatud ala muutmine 

Area deletion Lisatud ala kustutamine 

Search Märkige kõikide LAN seadmete informatsiooni kuvamiseks 

Type of device Võrgu videoseadme ja P2P seadme valimine 

 
Add a device manually 

Määratud seadme määratud alale lisamine (tehke lisamiseks 

otsingunimekirjas lisatavale seadmele topeltklikk) 

 

Bulk add 
Märkige lisamiseks kast soovitud rea/ridade ees.  
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5.2.1.1 Ala lisamine 
 

 

1: Klikkige Add  

2: Sisestage ala nimetus 
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5.2.1.2 Manuaalne võrku videoseadmete lisamine 
 

 

1: Valige seadme tüübi IP aadress ning seejärel protokolli tüüp. A1: IPC tüüp A2: AHD / 

DVR &XVR tüüp A4: ONVIF protokoll; 

2: Sisestage seadme nimetus.  

3: Sisestage seadme aadress aadressiribal (IP aadress või domeeninimi). 

4: Pordi numbriks määrake seadme andmepordi number, DVS / IP kaamera / vaikimisi määratud 8200; porti 

saab muuta, sisestage vastavalt võrguseadetes määratud andmepordile.  

5: Määrake kanalite arv DVS / IP kaamera (määratakse vastavalt DVS/IP kaamerate kanalite arvule).  

6: Sisestage DVS/IP kaamera kasutajanimi ja salasõna.  

7: Klikkige salvestamiseks “Save”. 
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5.2.1.3 Manuaalselt P2P seadme lisamine 
 

 

1: Valige seadme tüübiks P2P 

2: Sisestage seadme nimetus  

3: Sisestage P2P seadme nimetus  

4: Sisestage UID name väljale P2P UID nimetus 

5: Sisestage DVR/IP kaamera/NVR kanalite arv  

6: Sisestage DVS/IP kaamera kasutajanimi ja salasõna 

7: Klikkige salvestamiseks “Save” 
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5.2.2 Alarmiseaded 
 
 

 

Alarmlingi seadistamine  

1 : Valige soovitav seade, märkige     
 

2 : Valige seadme kanal, määrake alarmi tüüp . 
 

 
 

3 :      Muutke seade ja salvestage. 

Linkskeemi seadistamine  

1 : Valige vastavalt vajadusele skeem 1 kuni skeem 10  . 

2 : Määrake nimetus, heli, kestus, salvestus, PTZ eelseadistatud punktid, videoedastus.  
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5.2.3 Seadete määramine kaugjuhtimisega 

 
Kaugjuhtimise teel saab põhiliselt määrata seadmete erinevate funktsioonide parameetreid. 

Detailse juhendi leiate videoserveri ja DVR kasutusjuhenditest.  
 
 
 

5.3 Süsteemiseadete määramine 

 
Süsteemiseadetes saab määrata põhiseadeid, grupiseadeid, salvestusseadeid, logiotsingut ning kasutajate 

seadeid.  

 

5.3.1 Põhiseaded 

 
Põhiseadete määramise menüü: 
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Põhiseadete kirjeldus:  
 

Ühik Funktsiooni kirjeldus 

 
Alarm and operation log; 

preservation days 

Päevade arv kui pikalt kasutuslogisid ja alarminformatsiooni logisid 

säilitatakse (vaikimisi määratud 30 päeva).  

 
 
 
 

Video storage path 

Salvestuskoha määramine (näiteks salvestamiseks C kettale märkige C 

ketas, süsteem loob kausta NVFile ning salvestab selle C kettale. Kõik 

videofailid ja muud andmed salvestatakse edaspidi sellesse kausta). 

Vaikimisi määratud asukohaks C ketas.  

 
 
Disk reserved space 

Vaikimisi määratud suuruseks on 10240MB; minimaalne 20240MB 

 
 
Video switching time 

Videofailide pikkus. Vaikimisi on määratud 10 minutit üks fail, valikus 

on 10 minutit kuni 60 minutit 

Preservation days (normal 

recording, alarm recording) 

Tavasalvestuste, liikumistuvastussalvestuste ja I / O alarmsalvestuste 

säilitamise aeg. Tavafailidele vaikimisi määratud 
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30 päeva, alarmsalvestuste failidele 60 päeva 

 
 
 
Disk full operation 

Vaikimisi seadetes on vaba mälumahu puudumisel määratud eelnevate 

videofailide ülesalvestus, alustades vanimatest. Valikus on ka sellisel 

juhul salvestamise peatamine 

 
 
Language 

Menüü töökeel: inglise, portugali,  简体中文 , у ,繁體中文 , 

日 

本語
Configure PC COM port klaviatuurile on 323 

 

5.3.2 Grupiseaded 
 

Menüü tutvustus: 
 

 
 

Seadete määramine 

1: Valige seadme lisamiseks grupp; valikus on max 10 gruppi.  

2: Valige seadme kanal seadmete nimekirjas, klikkige kanali lisamiseks    (kanali 

eemaldamiseks klikkige ) 
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3: Valige grupp 1, tehke informatsiooni muutmiseks paremklikk, määrake seaded ja parameetrid. Lühim 

võimalik vahetusintervall on 10s. 

 

5.3.3 Salvestamine 

 
Määrake salvestusgraafik 

 

 
 

1 :  Valige graafik ja määrake aeg. NV Client toetab maksimaalselt 10 graafikunimekirja  

2 : Märkige seade millega soovite salvestada:   √  

3 : Märkige soovitud salvestuspäevad  Monday...Sunday  

 

5.3.4 Logiotsing 

 
Otsida saab süsteemilogisid, alarmlogisid ning APP logiinfot:  
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5.3.5 Kasutajakontod 
 

Kasutajatele saab anda vastavalt vajadusele erinevaid kasutusõigusi:  
 

 

Uue kasutaja lisamine: 

1: Klikkige “Add User” 

2: Määrake kasutajanimi ja salasõna 

3: Määrake kasutusõigused 

4: Klikkige salvestamiseks OK.  
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5.4 Grupivahetus 

 
Vastavalt vajadusele saab määrata mitmeid kuvagruppe. 

Lisainformatsiooni leiate juhendi punktist 5.2.3. 

 
 

Määrake grupid, valige grupinimekiri otsevaatlusekraanilt ning tehke grupi nimekirjal paremklikk; 

funktsioonid on järgnevad:  

Ühik Funktsiooni kirjeldus 

Grouping play Manuaalne grupi esitus 

 
Grouping attribute 

Grupile määratud seadete kuvamine 

Polling to this group Grupile pollingu lubamine ja määramine 
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VI KKK 

 
6.1 Seadmele puudub ligipääs 

 

Seadmesse ei saa tarkvara kasutades sisse logida  

Võimalik põhjus: võrguühendus puudub.  

Lahendus: kontrollige kas seadmesse saab sisse logida arvuti kaudu; kontrollige kaableid, kontrollige  

viirusetõrjet ja tulemüüri seadeid.  

Võimalik põhjus: IP aadress teiste seadmete poolt kasutuses. 

Lahendus: eemaldage võrgu monitooringuseadme võrguühendus, ühendage seade eraldi arvutiga ning määrake 

korrektne IP aadress.  

Võimalik põhjus: arvuti IP aadress ja võrgu seadmed asuvad erinevates segmentides või alamvõrkudes.  

Lahendus: kontrollige IP aadressi, subnet maski ja gateway seadeid.  

Võimalik põhjus: tuvastamatu. 

Lahendus: vajutage serveri reset nuppu selle tehaseseadete taastamiseks; seejärel taastage ühendus. Vaikimisi 

määratud IP aadress DVS / IP kaamera süsteemile on 192.168.1.100, subnet mask 255.255.255.0. 

6.2 Pildi värviskaala on ebakorrektne 
 

Võimalik põhjus: jälgimisala ebapiisav valgustus.  

Lahendus: kontrollige kas valgustus on piisav, kasutage vajadusel lisavalgustust.             

Võimalik põhjus: video sagedusseaded on ebakorrektsed.  

Lahendus: kontrollige et seadme videoformaat oleks korrektselt määratud (PAL või NTSC).  

Võimalik põhjus: heleduse ja värvi parameetrid on ebakorrektselt määratud. 

Lahendus: määrake parameetrid vastavalt ümbritseva keskkonna tingimustele.  

 
6.3 PTZ kaamera kontrollseaded ei toimi 

 
  Võimalik põhjus: signaalkaabel ei ole korrektselt ühendatud.               

Lahendus: kontrollige ühenduskaableid.  

  Võimalik põhjus: seaded (protokoll, aadress, baud rate) ei ole korrektselt määratud.        

Lahendus: kontrollige määratud seadeid.  

Võimalik põhjus: ühenduskaabel on liiga pikk.  

Lahendus: kontrollige kaabli vastavust nõuetele.  

Võimalik põhjus: vooluvarustus ei ole piisav.           

Lahendus: kasutage standartset vooluadapterit.  

6.4 Heliedastus puudub 
 

Võimalik põhjus: audioseadme ühendus puudub.  

Lahendus: kontrollige audioühendusi.  
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Võimalik põhjus: seadme audioedastus on keelatud.  

Lahendus: kontrollige audioparameetrite seadeid.  

 
6.5 Audio ebakvaliteetne 

 
Võimalik põhjus: kui heliedastus on ebakvaliteetne ja häiritud, kontrollige sisendsignaali ja mikrofoni. 

Kontrollige et kasutaksite korrektset liinisisendit videoserverile sobivas vahemikus.   

 
 

 

Lisa: Salvestusmahu kalkuleerimine 

 
Videofaili suuruse kalkuleerimisvalem: 

Ühe päeva videofailide suurus GBps = Stream Kbps ÷8*3600*Ühe päeva video tunnid(s)÷1024÷1024 
 

 
Resolutsioon 

Stream 
Täiskaader  

 
Tund 

 
Päev 

Vajalik salvestusruum 

Nädal Kuu 6 kuud 

5M(2592×1944) 10Mbps 4.4GB 105.5GB 738GB 3.09TB 18.54TB 

4M(2592×1520) 8Mbps 3.5GB 84.4GB 590GB 2.47TB 14.82TB 

300H(2048×1520) 6Mbps 2.6GB 63.3GB 443GB 1.85TB 11.10TB 

1080P(1920×1080) 6Mbps 2.6GB 63.3GB 443GB 1.85TB 11.10TB 

960P(1280×960) 3Mbps 1.3GB 31.6GB 221.5GB 0.93TB 5.55TB 

720P(1280×720) 3Mbps 1.3GB 31.6GB 221.5GB 0.93TB 5.55TB 

SVGA(800×600) 1536Kbps 675MB 15.8GB 110.6GB 474GB 2.78TB 

D1(704×576) 512Kbps 225MB 5.3GB 36.9GB 158GB 0.93TB 

VGA(640×480) 512Kbps 225MB 5.3GB 36.9GB 158GB 0.93TB 

360P(640×360) 512Kbps 225MB 5.3GB 36.9GB 158GB 0.93TB 

CIF(352×288) 512Kbps 225MB 5.3GB 36.9GB 158GB 0.93TB 

QCIF(176×144) 224Kbps 98MB 2.3GB 16GB 70GB 420GB 
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