1 Instalarea Hard Disk-ului

◆ Declaratie
◆ Va multumim pentru utilizarea produsului nostru, va rugam sa cititi cu
atentie inainte de utilizare. Pentru mai multe informatii folositi manualul
complet de pe CD.
◆ Acest manual este pentru XVR PGH/PD/A/DB/PA/D/L.
◆ Instructiuni

XVR Ghid operational

de siguranta

Memento ： Folositi un Hard Disk SATA recomandat de producator. Inainte
de instalare asigurati-va ca XVR-ul este scos de sub tensiune.

1 Instalarea Hard Disk-ului
1.2 Instalare HDD pentru seria XVR A/DB/D.

1.1 Instalare HDD pentru seria XVR PD/PGH/PA.
① Desfaceti suruburile si scoateti
capacul.

② Introduceti HDD-ul si prindeti-l cu
suruburile din pachet.

① Desfaceti suruburile si
scoateti capacul.

② Conectati HDD-ul cu ajutorul cablului
SATA si de alimentare.

◆ Acest echipament trebuie instalat intr-un loc bine ventilat si fara susrse
mari de caldura. Nu blocati ventilatoarele.
◆ Acest echipament trebuie tinut in pozitie orizontala in timpul instalarii si
evitati instalarea in zone cu vibratii mari.
◆ Tineti echipamentul in loc uscat. In caz de scurt-circuit poate produce
flacari.
◆ Pentru a indeplini conditiile optime de citire-scriere, va rugam sa alegeti
Hard-diskul recomandat de producator.
◆ Nu puneti obiecte grele e acest dispozitiv.

③ Conectati HDD-ul cu ajutorul
cablului SATA si de alimentare.
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④ Inchideti capacul cu ajutorul
suruburilor.

③ Prindeti HDD-ul cu
ajutorul suruburilor.

④ Inchideti capacul cu ajutorul suruburilor
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1 Instalarea Hard Disk-ului

2 Panoul din spate

2 Panoul din spate

2 Panoul din spate

1.3 Instalare HDD pentru seria XVR L

2.1 Descrierea panoului XVR

2.1 Descrierea panoului XVR

2.2 Descrierea panoului XVR 8 canale

① Desfaceti suruburile capacului.

Retea date cu POE

Interfata USB

② Scoateti rackul de HDD
③ HDD-urile vor fi instalate de sus in jos.
④ Strangeti suruburile pe laterale.
○ Conectati cablurile.
○ Inchideti capacul cu suruburi.

HDMI: Iesire video HD

VGA: Iesire video

Interfata audio: A-IN pentru intrare audio si
A-OUT pentru iesire audio

_________ Interfata RS 485 pentru control PTZ

Interfata alarma

Buton ON/OFF

Alimentare 12V

AC 110-240V

eSATA Interfata de acces HDD-uri

Intrare video V-IN sau iesire video V-OUT
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2.3 Descrierea panoului XVR 32 Canale

： The appearance of products, including buttons, interfaces and

Comutator 115V/230V. Alimentare 220V
puneti pe pozitia 230V; alimentare 110V
puneti pe pozitia 115V.
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3 Operatiuni de baza
3.1 Pornirea

Atentie:
Verificati tensiunea de alimentare al XVR-ului. Daca ledul din fata nu se
aprinde, introduceti cablul de alimentare si apasati butonul power din
spatele dispozitivului.
Nota:
Daca ati oprit dispozitivul din meniu, dar nu l-ati stins din spate, opriti
curentul si apoi porniti din nou dispozitivul.
Descriere ：
Numele de utilizator este admin, iar parola este 12345.

3 Operatiuni de baza
3.3 Setari retea

3 Operatiuni de baza
3.4 Configurare canal

3 Operatiuni de baza
3.6 Setarea inregistrarilor

Inainte de setarea de retea fiti sigur ca XVR-ul este conectatla un router.
Daca nu exista router in retea,
setati adresa IP din aceas clasa.

Daca un canal este setat pe mod "HD", se poate vedea semnal TVI / CVBS
/ AHD / CVI; daca un canal este setat pe mod "IP", se vor putea accesa
camere IP.
In interfata canalului apare "HD VIDEO" cand canalul HD (TVI / CVBS /
AHD / CVI) nu are semnal. Cand canalul IP nu are semnal, in interfata
apare "NO VIDEO".

Pasul 1: Selectati Main menu> Record.
Pasul 2: Selectati canalul si setati pe detectie miscare.
In diagrama de timp tineti apasat butonul stanga de la mouse si setati
durata inregistrarii. Sunt sase tipuri de setare, iar dispozitivul va porni
inregistrarea cu tipul de setare faut anterior.
Apasati ￼ pentru a intra in “Record schedule” si a seta dispozitivul.

3.5 Setarea camerei

3.2 Ghid de instalare
Configurarea de baza prin ghidul de instalare va va ajuta sa configurati
dispozitivul corect.
Nota: Daca nu doriti sa-l configurati , apasati "Cancel" ca sa iesiti din ghid
sau puteti sa opriti ghidul in "Main menu → Configuration → General".
Pasul 1: Dupa pornirea dispozitivului va aparea ghidul de instalare. Apasati
Next Step, iar sistemul va intra in interfata de logare. Introduceti numele de
utilizator si parola ca sa accesati meniul ghidului de instalare.
Pasul 2: In meniul general veti seta bazele dispozitivului ca limba, mod
video, format video, data si ora etc. apasand butonul "Next".

Pasi: Selectati "Main Menu> Configuration > Network> TCP / IP".

3.9 Oprire
Puteti sa stingeti dispozitivul in doua feluri:
a) Meniul principal (RECOMANDAT)
Selectati Main Menu->Shutdown,
b) De la butonul de oprire din spate.

Pasul 1: Daca apasati pe mouse oriunde pe canal, va aparea un mic
meniu in partea de jos al ecranului.
Pasul 2: Apasati ￼ pentru a intra in modul de redare.

Pasul 1: Selectati "Main Menu> Configuration > Channel Config".
Pasul 2: Selectati canalul corespunzator.
Pasul 3: Apasati “Apply” pentru a salva configurarea.
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4 Accesul WEB
4.1 Login

Pasul 1: Apasati click dreapta pe mouse, apoi apasati pe "Playback".
Pasul 2: Selectati timpul si canalul dorit, astfel va porni filmuletul cu datele
selectate.

3.7 Redare instanta

3.4 Setari canal
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3 Operatiuni de baza
3.8 Redare video

Inaintea configurarii canalului IP, asigurati-va ca este conectata la retea. Se
pot sterge sau adauga camere IP in interfata:
Pasul 1: Selectati "Main Menu > Camera> Add Camera.
Pasul 2: Camerele IP se pot adauga automat "Auto add", sau manual "
Add" . Interfata Device search va cauta toate camerele IP din retea care
corespund protocoalelor "Onvif and Private".
Pasul 3:Dupa se s-a adaugat o camera IP, la status va aparea icoana ￼.
Pasul 4:Apasati pe “￼” pentru setarea canalului.
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5 Acces prin mobil

XVR LAN login (in aceas retea cu dispozitivul)
Pasul 1: Ca sa puteti accesa XVR-ul de pe un calculator, trebuie sa aveti
ambele echipamente in aceasi clasa de IP de ex ”192.168.1.99”
Pasul 2: Deschideti browserul IE, selectati Tools → Internet Options →
Security → Custom level → ActiveX controls and plug-ins.
Pasul 3: Introduceti URL-ul XVR-ului pe care l-ati setat anterior de ex
"192.168.1.98"
Pasul 4: Introduceti numele de utilizator si parola, apoi apasati “Login”.
Pasul : Dupa ce v-ati logat, instalati pluginul.

4.2 Previzualizare

Dupa logare puteti selecta in interfata web canalul dorit sau puteti reda
inregistrarile si intra in setari.

Pasul 1: Downloadati si instalati FreeIP
Scanati codul QR corespunzator, apoi downloadati aplicatia FreeIP; sau
cautati aplicatia in APP store.
Pasul 2: Logare cont
Deschideti aplicatia si selectati “Device”
Pasul 3: Adaugare dispozitiv
Dupa logare, apasati “+Add device→The serial number” ca sa adaugati.
Scanati codul QR de pe dispozitiv. Dupa ce mobilul recunoaste dispozitivul,
introduceti utilizatorul (admin) si parola (12345). Apasati “Add”, apoi
”Send” .
Pasul 4: Previzualizare
Din dreapta selectati “Preview”. Apasati “+” ca sa vi se arate dispozitivele,
apoi apasati “Preview”.
Pasul 5: Redare
Din dreapta selectati “Playback”. Apasati“+” ca sa vi se arate dispozitivele,
apoi apasati “Playback”.
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Pentru garanții și service: www.spy-shop.ro/garantie.html
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