XVR
G YO R S B E Ü Z E M E L É S I Ú T M U TAT Ó
1. Közlemény
• Jelen kézikönyv az AMIKO XVR készülékre vonatkozik.
• Előfordulhat, hogy a kézikönyv műszakilag pontatlan leírást, a készülékhez nem társítható funkciókat és kezelési előírásokat, valamint nyomtatási hibákat tartalmaz. A kézikönyv tartalma a termék fejlesztésével egyidőben, előzetes bejelentés nélkül változhat.

2. Biztonsági előírások
• A készüléket jól szellőző helyre kell telepíteni. Bizonyosodjon meg, hogy a készülék körül elég hely van a meleg levegő távozásához. A készüléket tartsa távol egyéb hőforrásoktól és ne használja magas hőmérsékletű
környezetben.
• A készüléket vízszintesen kell elhelyezni és óvni kell az erős rezgésnek kitett helyektől.
• A készülék nem vízálló. A tűzveszély és rövidzárlat elkerülése érdekében a készüléket óvja a nedvességtől.
• Lehetőség szerint a készülékkel csak a gyártó által javasolt merevlemezt használjon és ezeket megbízható
helyről szerezze be. Ilyen például a Seagate vagy Western Digital típusú merevlemez, ezek sok ideig megfelelően kezelik a nagy méretű fájlok írását, olvasását.
• Ne helyezzen a készülékházra nehéz tárgyakat vagy más berendezést.
• Az XVR telepítése és beépítése meg kell feleljen a vonatkozó nemzeti vagy helyi előírásoknak és szabványoknak.

3. A merevlemez telepítése
Megjegyzés:
1. Lehetőség szerint a készülékkel csak a gyártó által javasolt merevlemezt használjon. Beszerelés előtt áramtalanítsa a készüléket.
2. Az alábbi képek és telepítési ábrák csak szemléltető jellegűek, az aktuális készülék ettől eltérhet.

3.1 Merevlemez telepítése az AMIKO XVR-be
(1) Csavarja ki a készülék házát tartó csavarokat és emelje le a házat.
(2) A merevlemez tápkábelét és adatkábelét csatlakoztassa az alaplapra, a kábel másik végét csatlakoztassa a
merevlemezre.
(3) A merevlemezt illessze a helyére a készülék alján és rögzítse a mellékelt csavarokkal.
(4) Szerelje vissza a készülék házat.
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4. A készülék hátlapja
4.1 Az XVR hátlapjának csatlakozói
RJ45 Ethernet
csatlakozó

VGA monitor
csatlakozó

V-IN: videó bemenet
V-OUT: videó kimenet

USB csatlakozó egér
vagy külső tároló
használatához

A-IN: audió bemenet
A-OUT: audió kimenet

RS485 csatlakozó PTZ
kamerához

DC 12V adapter
csatlakozó

HDMI csatlakozó

eSATA csatlakozó

Riasztó csatlakozó

AC 110V-240V
hálózati csatlakozó

Hálózati
be/kikapcsoló

4.2 8 csatornás AMIKO XVR hátlapja
Megjegyzés: A fenti XVR hátlap leírás csak tájékoztató jellegű, de hasonlít a termék valós ki és bemeneti csatlakozóinak leosztására.

5. A készülék használata
5.1 Bekapcsolás
Megjegyzés:
1. Fontos, hogy a készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze az áramellátás paramétereit, hogy azok megegyeznek-e a készülék specifikációival.
2. Némelyik készüléken nincs bekapcsoló gomb, ezek automatikusan bekapcsolnak amikor a hálózatra csatlakoztatják.
Bizonyosodjon meg, hogy a bemeneti feszültség megfelel az XVR teljesítményigényének. Csatlakoztassa a monitort és az adaptert (ha szükséges). Kapcsolja be a készüléket (ha van bekapcsoló gomb) és várja meg
a rendszerindítást.

5.2 Indító varázsló
A készülék néhány alapbeállítása elvégezhető az indító varázslóban.
1. lépés: bekapcsoláskor a készülék automatikusan a varázslóba lép. Kattintson a ‚Next’-re, adja meg a rendszergazda jelszót, válassza ki a nyelvet és kattintson a „Login”-ra. A „Modify”-ra kattintva megváltoztatja a belépési
jelszót, majd a „Save”-re kattintva belép a varázsló „General” oldalára.
2. lépés: Az általános beállítások oldalon beállíthatja a nyelvet, felvétel módot, videó szabványt és rendszer
időt. A „Next”-re kattintva beállíthatja a többi kezelőfelület paramétereit.
Megjegyzés:
1. A készülék beállításokat leállítja és
kilép a varázslóból, ha a “Cancel”-re
kattint. A varázslót kikapcsolhatja a
“Menu > Configuration > General”
almenüben is.
2. Az első bekapcsoláskor ajánlott megváltoztatni a rendszergazda jelszót
(alapbeállítás szerint a felhasználónév”admin”, a jelszó „12345”). Biztonsági okokból rendszeresen módosítsa a
jelszót és mentse el külön helyre.

5.3 Hálózati beállítások
A készülék használata előtt el kell végezni a hálózati beállításokat.
A beállítás menete: válassza ki a „Menu > Configuration > Network” almenüt. A kijelzőn megjelenik az IP/Port
kezelőfelület. Az IP címet az aktuális hálózati rendszernek megfelelően kell módosítani. (alapbeállítás szerint
az IP cím 192.168.1.88.)

5.4 Csatorna beállítások
1. lépés: válassza ki a „Menu> Configuration> Channel Config” almenüt.
2. lépés: válassza ki az egyes csatornák hozzáférés típusát.
3. lépés: kattintson az „Apply > Confirm” gombokra. A készülék újraindul, a beállított módosítások ezután lépnek életbe.
Megjegyzés:
1. Az egyes csatornákhoz beállíthatunk saját hozzáférési
módot, a kezelőfelületen automatikusan jelennek meg
a beállítások.
2. A beállított hozzáférési jelet a jel móddal lehet ellenőrizni. Ha egy csatornánál a beállítás „HD” mód, akkor
a TVI / CVBS / AHD / CVI jelet fogja megjeleníteni. Ha
jelváltás közben rendellenességet tapasztalunk, csatlakoztassuk újra a videókábelt. Ha a csatorna beállítás
„IP” mód, akkor ez a csatorna csak IP kamerát tud kezelni.
3. Ha a HD (TVI / CVBS / AHD / CVI) csatornára nincs kamera csatlakoztatva, a kijelzőn a „HD VIDEO” jelenik meg.
IP csatorna esetében a „NO CONFIG” jelenik meg, ha nincs jelforrás, és a „NO VIDEO”, ha még nem állítottunk
be IP kamerát.

5.5 IP Csatorna beállítás
Az IP csatorna elérése és beállítása előtt ellenőrizze, hogy az XVR hálózati beállításai helyesek és érvényesek.
1. lépés: válassza ki a „Menu> Camera> Add Camera” almenüt.
2. lépés: az IP kamera csatlakoztatása lehet automatikus vagy manuális.
Automatikus csatlakoztatáshoz kattintson az „Auto add” gombra.
Manuális csatlakoztatáshoz kattintson az „Add” gombra. A készülék automatikusan megkeresi az összes olyan hálózati eszközt, ami megfelel az „Onvif” vagy „Private” protokollnak (IP kamerák esetében válassza a „Private” opciót).
Ezután válassza ki az IP eszközt és kattintson az „Add” gombra. A kiválasztás mentéséhez kattintson a „Save”-re.

5.6 Felvétel beállítások
Megjegyzés: A készüléken az összes csatorna alapértelmezett felvétel értéke 24 óra.
1. lépés: válassza ki a „Menu> Record > Schedule” almenüt.
2. lépés: válassza ki a megfelelő csatornát és rögzítés típust. A rögzítési időtartam beállításához tartsa lenyomva a bal egérbillentyűt és az időtartam sávon húzza el a megefelő időpontig, vagy a rögzítés ütemezéséhez
kattintson a
gombra.

5.7 Azonnali visszajátszás
1. lépés: kattintson az egérrel az aktuális csatorna képernyő bármely pontjára, ekkor a csatorna alatt automatikusan megjelenik a vezérlősáv.
2. lépés: az azonnali visszajátszás megnyitásához kattintson a
gombra. Itt visszanézheti az aktuális csatorna
első 5 percét.

5.8 Felvétel visszajátszás
1. lépés: válassza ki a „Menu> Playback” almenüt vagy jobb egérgombbal kattintson az előnézeti felületen és
válassza ki a „Playback” opciót.
2. lépés: válassza ki a „Date > Channel > More” almenüt. Dupla kattintással nyissa meg a keresett fájlt, ezzel
elindítja a lejátszást. Vagy válassza ki a „time > channel” menüpontot, majd a vezérlősávban kattintson a bal
egérgombbal a felvétel lejátszásához.

5.9 Leállítás
A készülék leállításához válassza ki a
„Menu> Shut Down” menüpontot és
kattintson a „Shut Down” gombra.

6. WEB műveletek
6.1 Bejelentkezés
XVR LAN bejelentkezés (a számítógép és a készülék egy hálózatra csatlakozik)
1. lépés: az XVR-t és a számítógépet csatlakoztassa egy hálózati szegmensre. Ha nincs közös szegmens, a számítógépen állítsa be az XVR szegmensét: „192.168.1.99”
2. lépés: nyissa meg az IE böngészőt és végezze el a következő beállításokat: Tools > Internet Options > Security
> Custom Level > ActiveX controls and plug-ins (Eszközök > Internet beállítások > Biztonság > Egyéni szint >
ActiveX vezérlők és beépülő modulok), itt engedélyezze az összes beállítást.
3. lépés: Nyissa meg a keresőeszközt („Search Tool”), dupla kattintsással nyissa meg a kiválasztott készüléket és
a megjelenő ablakban adja meg a belépéshez szükséges adatokat. Vagy a böngésző keresőjébe írja be az
XVR címét: „http://192.168.1./ „(ha az XVR http portja 89-re változott, adja meg így: „http:// 192.168.1.88:89/”).
4. lépés: adja meg a felhasználó nevet (alap: “admin”) és jelszót (alap: “12345”), majd kattintson a „Login” gombra.

6.2 Élőkép
Az élőkép felületen kattintson a képernyő alján levő lejátszás gombra. Első csatlakozáskor le kell tölteni és
telepíteni kell a segédprogramot. Megjegyzés: A weboldalon elvégezhet különböző rendszer, hálózat, tárolás,
lejátszás, letöltés beállításokat, rendszerkarbantartást, frissítheti a rendszert és visszaállíthatja a gyári alapbeállításokat.

7. Mobil alkalmazás
1 lépés: letöltés és telepítés
Olvassa be a készüléknek megfelelő QR kódot,
vagy az alkalmazás áruházból töltse le
és telepítse az „Amiko Look” alkalmazást.
2. lépés: fiók belépés
Nyissa meg az Amiko Look alkalmazást és az oldalsávon válassza ki az
ikont. Adja meg a belépő nevet és
jelszót, majd kattintson a „Login”-re (Megjegyzés: első belépéskor nem kell regisztrálni).
3. lépés: eszköz hozzáadása
Bejelentkezés után kattintson a „Device manage”-re, a „ „-ra, majd az „ Add device”-ra és válassza az „SN Add”
opciót. Olvassa be a készülék QR kódját (ellenőrző kód a címkén), adja meg a készülék nevét, a jelszót és az
ellenőrző kódot. Kattintson a „Submit”-re, adja meg az eszköz nevét és csoportját, végül kattintson a „Finish”-re.
4. lépés: élőkép
Az alap kezelőfelületen válassza ki a „Real time” opciót és kattintson a „ „-ra. A megjelenő eszközlistából válassza ki az eszközcsatornát valamelyik csoportból és kattintson a „ Done „-ra.

8. Jogi nyilatkozat
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi felelősségi és kötelezettségi nyilatkozatokat:
1. A gyártó cég nem vállal felelősséget a személyi sérülésekért vagy anyagi károkért amelyek az alábbi okok miatt bekövetkező
készülék leállásból vagy működési rendellenességből ered. A készülék nem megfelelő telepítése vagy működtetése, nemzeti
vagy közérdek miatt, vis major, a felhasználó vagy harmadik fél miatt (ide értve, de nem korlátozódik harmadik fél által gyártott
termékek, szoftverek, alkatrészek, stb. használatára)
2. A gyártó cég nem jelentette ki és nem utalt arra, hogy a készülék különleges felhasználásra alkalmas. A készülék nem alkalmas egészségügyi vagy biztonságtechnikai felhasználásra ott, ahol a készülék meghibásodása életveszélyes, személyi sérüléssel járó helyzetet eredményezhet, vagy olyan helyen ahol tömegpusztító fegyvereket, biológiai vagy kémiai fegyvereket,
nukleáris anyagokat kezelnek. Az említett helyeken történő alkalmazás a felhasználó felelőssége.
3. A készülék megfelelő telepítése és alkalmazása segít az illetéktelen behatolás észlelésében, de nem akadályozhatja meg a
személyi sérüléseket vagy anyagi kár keletkezését. Fontos, hogy a mindennapi életben legyünk elővigyázatosak és biztonságtudatosak.
4. A gyártó cég nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges büntetési eseményből származó károkért,
vagyontárgyak, adatok vagy dokumentumok elvesztéséért. A gyártó fizetési kötelezettsége kizárólag a termék árának megtérítésére korlátozódik.

