XVR Eyecam
Manual de utilizare
Cuprins
1. Instalarea hard-disk-ului.
2. Conectarea camerelor si a monitorului / TV.
3. Pornirea si initializarea DVR-ului.
4. Autentificarea in meniul DVR.
5. Accesul de la distanta cu telefon mobil sau tableta.

Capitolul 1 - Instalarea hard-disk-ului
1. Opriti alimentarea cu curent a DVR-ului.
2. Desfaceti suruburile capacului superior al carcasei DVR, aliniati gaurile
de fixare pentru HDD cu gaurile de pe HDD si strangeti cele 4 suruburi
ferm.
3. Conectati cablurile SATA la HDD, atat cel de date cat si de alimentare.
4. Puneti capacul DVR-ului la loc si fixati capacul cu suruburi.

Capitolul 2 - Conectarea camerelor
Opriti alimentarea cu curent a DVR-ului.
Conectati cablurile video de la camere la mufele DVR-ului, asigurati-va ca
acestea sunt fixate ferm. Nu faceti scurtcircuit intre fire.
Conectati si cablul VGA / HDMI catre monitor / TV, precum si cablul de
retea.
Conectati mouseul la panoul frontal al DVR.

Capitolul 3 - Pornirea si initializarea DVR-ului.
Alimentati DVR-ul cu adaptorul de priza furnizat in pachet, puneti
comutatorul ON/OFF in pozitie ON.
DVRul se va initializa si va afisa in ecran acest lucru, poza poate sa difere
in functie de model.

Capitolul 4 - Autentificarea in meniul DVR.
Pentru a accesa meniul trebuie sa va autentificati ca utilizator, click
dreapta oriunde in ecran si alegeti Main Menu, in fereastra de logare
completati Username: admin si Password: 12345. Aceste informatii pot fi
modificate ulterior. Este recomandat sa le modificati pentru a preveni accesul
neautorizat.

Meniul este structurat astfel:

Record Query – informatii legate de inregistrari
Info – informatii despre DVR
Sys setup – informatii despre setarile DVR-ului
Advance Option – Informatii despre setari avansate ale DVR-ului
Shutdown – oprirea DVR-ului

Record Query – informatii legate de inregistrari

Alegeti ziua si luna pentru care doriti redarea inregistrarilor, apoi
alegeti canalul dorit si apasati PLAY. Pentru a sari la o ora nume faceti
dublu click pe ora dorita . Se vor reda imaginile inregistrate pentru data
aleasa.
Info – informatii despre DVR
Afiseaza informatii despre DVR precum versiunea de firmware si data
cand a fost realizata.
Sys setup – informatii despre setarile DVR-ului

Submeniul Common config
Se pot regla data si ora, limba meniului, sistemul video PAL sau
NTSC, precum si modul de inregistrare : pana la umplerea HDD sau
suprascriere (Overwrite).

Submeniul – Param
Se pot configura perametrii pentru fiecare canal in parte.

Submeniul Rec
Se pot configura parametrii de inregistrare pentru fiecare canal, orele
cand sa inregistreze. Se poate active sau dezactiva functia de inregistrare
pentru fiecare canal.

Submeniul Network.
Se poate stabili tipul de conexiune : ip static sau DHCP. Nu uitati sa
editati DNS1 si DNS2 conform cu routerul DVS sau cu conexiunea.
Consultati furnizorul DVS de internet pentru detalii despre conexiune.

Submeniul Motion Detection

Acesta permite activarea sau dezactivarea detectiei de miscare
pentru fiecare canal. Bifati optiunea Enable pentru a active functia, apoi
apasati SET pentru a defini aria de detectie din imagine.
Reglati sensibilitatea pentru detectie: o sensibilitate prea mare poate
genera alarme false. Daca doriti sa fiti avertizat sonor cand se detecteaza
miscare bifati optiunea Buzzer ON.

Submeniul Display
Permite reglarea rezolutiei de iesire pentru VGA sau HDMI, asigurati-va
ca monitorul sau TV folosit suporta aceasta rezolutie.

Submeniul Image Color
Permite fixarea parametrilor de imagine pentru fiecare canal precum
contrast , luminozitate, saturatie.

Submeniul USER
Permite adaugarea de utilizatori noi, de editare de parole si de drepturi
de acces ale utilizatorilor.

Capitolul 5 - Accesul de la distanta cu telefon
mobil sau tableta.
Pentru acces DVR cu telefon mobil urmati pasii:
Accesati meniul DVR la sectiunea Network completati DNS1 si DNS 2 cu
aceleasi valori ca la Default Gateway. Salvati setarile si asteptati 1-2 minute.
Accesati meniul DVR (admin/12345) : Main Menu -> System Setup -> P2P
Setup , verificati daca la Status este ONLINE.
Scanati cu telefonul folosind o aplicatie de scanare “QR codes” codul
corespunzator sistemului de operare al telefonului: codul QR pentru Android
sau codul QR pentru iOS.
Numele aplicatiei necesare pentru telefonul mobil il gasiti in meniul
Network, submeniul P2P. Aici esti si codul QR necesar adaugarii XVR in
aplicatie, dupa ce va creati un cont in aplicatie.

