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XVR įrašymo įrenginio 

Greito paleidimo vadovas 

 

 

 

 

 

Prieš pradedant naudotis įranga, prašome atidžiai perskaityti greito paleidimo vadovą. 
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Informacija 
Dėkojame, kad įsigijote mūsų produkciją. Jeigu turite kokių klausimų, susisiekite su mumis. 

Šios instrukcijos turinys bus atnaujintas priklausomai nuo produkcijos tobulinimo. 

Visi atnaujinimai bus pridėti naujesnėse instrukcijose. 

Saugumo reikalavimai 
1. Prašome pasikeisti slaptažodį nedelsiant, kai tik įsidiegsite įrangą. 

2. Nedėkite ir neįrenginėkite įrangos tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie kitų šilumos šaltinių. 

3. Neįrenginėkite įrangos drėgnoje vietoje ar dulkėtoje, suodinoje aplinkoje.  

4. Įrangą statykite horizontalioje pozicijoje, stabilioje vietoje. Venkite įrangos kritimo.  

5. Venkite skysčių lašėjimo ant įrangos. Pasirūpinkite, kad skysčio talpyklos šalia įrenginio būtų sandarios.  

6. Įrangą naudokite gerai vėdinamose patalpose, neuždenkite vėdinimo angų.  

7. Naudokite tik atitinkamos įtampos maitinimo šaltinius. 

8. Neardykite įrenginio savarankiškai. 

9. Transportuokite, naudokite ir laikykite įrangą tik jai tinkamoje temperatūroje (-10ºC~+55ºC) ir aplinkos 

drėgmėje (10%~90%). 

Atsakomybės atsisakymas 
Prašome atkreipti dėmesį į toliau išvardintus apribojimus: 

1. Jei produktas neveikia dėl toliau išvardintų priežasčių, mūsų kompanija nėra atsakinga už asmens 

sužalojimą ar nuosavybės sugadinimą: 

A. Įrangos įdiegimas ar naudojimas yra ne pagal pateiktus reikalavimus. 

B. Valstybės ar visuomenės interesai. 

C. „Force Majeure“. 

D. Jūsų ar trečiųjų šalių priežastys, įskaitant, bet neribojant trečiųjų šalių produktus, programinę įrangą, 

komponentus ir t.t. 

2. Mūsų kompanija nesuteikia garantijos įrangai, naudojamai ypatingam tikslui ar naudojamai specialiu 

būdu. Įranga neturėtų būti naudojama kaip medicinos įranga ar kitais produktais, keliančiais pavojų 

gyvybei ar kūno sužalojimams. Taip pat negali būti naudojama kaip masinio naikinimo ginklas, biologinis 

ar cheminis ginklas, branduoliniam sprogimui ar kitam nesaugiam naudojimui. Bet koks nuostolis ar 

atsakomybė kyla dėl tokio naudojimo. 

3. Ši įranga gali pažinti nelegalų įsibrovimą, jei tinkamai įdiegta ir naudojama, bet negali išvengti incidentų, 

kūno sužalojimų ar turto sugadinimų sukeltų šios priežasties. Kasdieniniame gyvenime prašome būti 

budrūs dėl saugumo sumetimų. 

4. Mes nesame atsakingi dėl jokių pasekmių, nelaimingų atsitikimų, specialių ar baudžiamųjų žalų, 

prašymų, nuosavybės sugadinimų, informacijos ar dokumentų praradimų.Didžiausia apimtis, leidžiama 

teisės įstatymų, mūsų atsakomybė dėl kompensacijos neturi viršyti sumos, sumokėtos perkant įrangą. 
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Įrenginio galinio skydelio aprašymas 
Įrašymo įrenginio galinio skydelio išvaizdos aprašymas: BNC vaizdo įvestis (BNC Video inpt), CVBS vaizdo 

išvestis (CVBS Video output), garso išvestis (Audio output), VGA vaizdo išvestis (VGA Video output 

interface), HD vaizdo išvestis (HD Video output interface), garso įvestis (Audio input), interneto jungtis 

(Ethernet port), USB 2.0 jungtis (USB 2.0 port), PTZ valdymo prijungimas (RS485 connection PTZ), maitinimo 

lizdas (power input): 

 

Įrašymo įrenginio greitas valdymo gidas 
Įrašymo įrenginio greita instaliacija, įjungiate ir paleidžiate, nieko nereikia įrengti, lengva įdiegti.  

Įdiegimo gidas: 

1 žingsnis: pasiruošimas įdiegimui 

Prijunkite kietąjį diską. Prieš prijungdami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas. 

Prijungimo įrankiai: kryžminis atsuktuvas (prašome naudoti gamintojo rekomenduojamą įrašymo 

įrenginiams skirtą kietąjį diską). 

 

Atsukite varžtus, laikančius įrenginio dangtį, ir jį 

atidenkite. 

Sulygiuokite keturias tvirtinimo skyles, esančias ant 

disko, su tomis, kurios išgręžtos įrenginio dugne ir 

prisukite kietąjį diską.

 

Uždėkite įrenginio dangtį ir prisukite varžtais.  Sujunkite įrašymo įrenginio laidus su kietuoju 

disku.
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2 žingsnis: prijungti prietaisą 

Prijunkite įrašymo įrenginį prie elektros tinklo. Kameras BNC kabeliu prijunkite prie įrašymo įrenginio ir į 

elektros tinklą per 12V maitinimo šaltinį. Pradinis įrašymo įrenginio IP adresas yra 192.168.1.88. 

 

Norėdami įsitikinti, kad įrašymo įrenginys veikia, prijunkite įrašymo įrenginį prie monitoriaus ir turėtumėte 

pamatyti kamerų rodomą vaizdą. 

Pastaba:  įrašymo įrenginio maitinimo šaltinis yra 12V, prašome įsitikinti, kad elektros tinklas yra 100V – 

240V, kitaip galite rimtai pakenkti įrašymo įrenginiui. 
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Prisijungimas prie sistemos 
Įrenginiui pilnai startavus paspauskite dešinį pelės klavišą ir atsidarys prisijungimo langas. Gamykliškai 

prisijungimo vardas (username) yra admin, o slaptažodis (password) yra 12345. 

 

Apžvalga 
Pagrindiniame lange matysite rodomus kanalus, sistemos datą ir laiką, kanalų pavadinimus. Du kartus 

kairiuoju pelės mygtuku paspaudę ant norimo kanalo, matysite jį per pilną ekraną. 

Pagrindinės valdymo instrukcijos 

1. Meniu atidarymas 

Prisijungiate prie sistemos, paspaudžiate 

dešinį pelės mygtuką ir atsidarys meniu 

langas. 

Paspaudę „Menu“, įeisite į nustatymų langą. 

Paspaudę „Playback“, įeisite į įrašų peržiūros 

langą. 

Paspaudę „Record Setup“, įeisite į įrašymo 

nustatymų langą. 

2. Meniu uždarymas 

Paspaudę dešinį pelės mygtuką, išeisite iš 

meniu. 

Nustatymų lange paspaudę dešinį pelės 

mygtuką, grįšite į meniu langą. 
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Meniu apžvalga 
Paspaudę dešinį pelkės mygtuką, įeisite į meniu langą. Meniu susideda iš trijų dalių: 

Peržiūros rėžimas: galite pasirinkti, kiek ir kokius kanalus norite matyti vienu metu. 

Pagrindiniai nustatymai: galite atlikti kanalų pasikeitimų peržiūros metu nustatymus, įrašymo nustatymus, 

pridėti kameras, peržiūrėti įrašus, atlikti PTZ nustatymus, įrenginio kanalų nustatymus. Tai galite padaryti 

net neįėję į nustatymų langą. 

Nustatymai: čia galite peržiūrėti įrašus, perkelti duomenis į išorinę laikmeną, konfiguruoti kietąjį diską, 

atlikti įrašymo nustatymus, pridėti kameras, atlikti pagrindinius įrenginio nustatymus, atlikti įrenginio 

priežiūros nustatymus ir išjungti įrenginį. 

 

Vaizdo įrašymas 
1. Pirmiausia suformatuokite kietąjį diską. Įsitikinkite, kad kietasis diskas yra matomas ir veikia gerai. 

Kietojo disko būsena galite patikrinti nustatymuose pasirinkę „HDD“. 

2. Toliau meniu lange pasirinkite „Record Setup“. Pagal nutylėjimą bus nustatyta, kad visuose kanaluose 

vyks nepertraukiamas įrašymas. 

 
3. Norėdami tai pakeisti, pasirinkite „Motion“ ir pažymėkite, kokiu laiku norėsite kanalams taikyti judėsio 

aptikimą (per deną ne daugiau, kaip 6 laiko periodai). Jei tuo pačiu laiku bus pažymėtas nenutrūkstantis 

įrašymas ir judėsio detekcija, veiks pastarasis. 
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Įrašų peržiūra 
Įeikite į „Playback“ langą per meniu arba per nustatymus, pasirinkite norimus kanalus ir datą. 

 

Tiesioginis stebėjimas 
Pradiniame peržiūros lange paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir pasirinkite 1-Win/4-Win/8-Win/9-Win. 

Matysite norimą kanalų skaičių vienu metu. 
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Įrašymo įrenginys automatiškai prisiskiria IP kameras, prijungtas į tą patį interneto tinklą, ir per monitorių 

iškart galite stebėti tiesioginį vaizdą. Jei pakeisite kamerų IP adresus, kameras iš naujo reikės prisijungti 

savarankiškai. 

 

Kaip parodyta paveikslėlyje, menu pasirinkite „Add Camera“. 

1. Analogines kameras per BNC kabelį prijunkite į įrašymo įrenginį. 

2. Jei prieš tai buvote pridėję kamerų, jas ištrinkite. 

3. Paspauskite „Add“ ir įeisite į IP kamerų, esančių tame pačiame interneto tinkle, paiešką. Įrenginys 

pradės ieškoti automatiškai. 

4. Pasirinkite norimas kameras. 

5. Paspauskite „Add“. 

6. Paspaudę „Cancel“, grįšyte į prieš tai buvusį langą. 

Prisijungimas per naršyklę 
Prie įrenginio prijunkite LAN kabelį atvestą iš maršrutizatoriaus. 

1. Prisijunkite su kompiuteriu prie to paties interneto. Įsitikinkite, kad įrašymo įrenginio IP adreso potinklis 

(prieš paskutinis IP adreso skaičius) sutampa su kompiuterio. (Įrašymo įrenginio pradinis IP adresas 

192.168.1.88). 

2. Atsidarykite „Internet Explorer“ naršyklę, pasirinkite Tool  internet item  safe  default level  

ActiveX Controls and plug-ins, visus pradėkite naudoti. 

3. Į adresyno juostą įveskite įrašymo įrenginio IP adresą, jį galite rasti pasinaudoję paieškos programa 

esančią CD diske. 

4. Prisijunkite prie įrašymo įrenginio. Gamykliškai prisijungimo vardas (username) yra admin, o slaptažodis 

(password) yra 12345. 

5. Stebite įrašymo įrenginį per naršyklę. 
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P2P 
1. Pirmiausia įsitikinkite, kad įrenginys prijunktas prie interneto tinklo. Įeikite į nustatymus, tada spauskite 

„Configuration“, „Network“, pasirinkite „P2P“, spauskite „Start P2P“, kol būsena bus „On line“. 

2. Galiausiai atsidarykite naršyklę ir įeikite į puslapį http://www.freeip.com . Kai jis užsikraus, jei dar 

nesusikūrėtė paskyros – susikurkite, o tada pasinaudoję įrenginio serijiniu numeriu galėsite prisijungti 

prie sistemos nuotoliniu būdu.  
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Mobilioji programėlė 
Atsisiųskite nemokamą aplikaciją „FreeIP“. Tai galite padaryti nuskanavę QR kodą, esantį įrenginio „P2P“ 

meniu, arba suradę ją programėlių parduotuvėje. Aplikacija veikia „Android“ ir „iOS“ operacinės sistemos 

pagrindu veikiančiuose telefonuose. 

Nauji vartotojai turi susikurti paskyrą, jei paskyrą turite, tiesiog prisijunkite. Norėdami pridėti  įrenginius, 

sekite apačioje esančiais nurodymais. 
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1. Paspauskite „Device“. 

2. Paspauskite mygtuką „+Add device“, pasirinkite „The serial number add“ ir pateksite į QR kodo 

skanavimo langą. 

3. Nuskanuokite įrenginio QR kodą, esantį ant pakuotes ar įrenginio. 

4. Įveskite vartotojo vardą (username) ir slaptažodį (password) ir paspauskite „Submit“. 

5. Spauskite „Preview“. 

6. Paspauskite „+“ ir pateksite į „Device“ langą. 

7. Pasirinkite norimus įrenginius ir spauskite „Preview“. 

8. Galite pasirinkti skirtingą peržiūros kanalų skaičių.  

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 


