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Inainte sa conectati sau sa utilizati acest produs, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de 
utilizare si pastrati acest manual pentru o utilizare ulterioara. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTIE:  
 
PENTRU A PREVENI SOCURILE  ELECTRICE SI RISCUL DE 
INCENDIU NU UTILIZATI DECAT SURSA DE ALIMENTARE 
FURNIZATA CU ACEST APARAT . 

ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE SOC ELECTRIC NU 
INDEPARTATI CARCASA APARATULUI. 
 
NU EXISTA COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE 
UTILIZATOR. PENTRU EVETUALE REPARATII ADRESATI-VA UNUI 
SERVICE AUTORIZAT. 

ATENTIE! 

  

RISC DE SOC ELECTRIC, NU 
DESCHIDETI CARCASA 

APARATULUI 
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1. INTRODUCERE 

1.1. INTRODUCERE PRODUSE 

Aceasta serie de DVR-uri include dispozitive cu 4, 8 si 16 canale, cu rezolutie de inregistrare digitala 
CIF (D1), si au ca functii principale inregistrarea locala si redarea de imagini, supraveghere de la distanta 
prin retea cu triplu cod, backup-ul de date, setarile parametrilor, detectarea si inregistrarea la miscare, setari 
alarma I/O (intrare/iesire), PTZ (control pan-tilt-zoom, miscare a camerelor CCTV pe cele 2 axe si control 
zoom), mouse USB, posibilitatea de back-up pe USB 2.0, accesare prin Internet Explorer.   

1.2. CARACTERISTICI PRODUSE 

 Compresie a imaginii H.264 
 2 porturi USB, 1 - USB2.0 pentru backup-ul de date, 1- USB2.0 pentru operare cu mouse 
 Suporta cel putin un Hard-Disk de 3.5” 
 Sistem special de fisiere pentru securitate 
 Meniu intuitiv de utilizare, cu note pentru fiecare functie selectata 
 Optimizat pentru redarea simultana a 4-8-16 canale 
 double level user management 
 Posibilitate control pe 2 nivele, administrator si utilizator 
 Suporta vizualizare live, setari parametri, redare si copiere inregistrari pin retea. 

1.2.1. SPECIFICATII 

Specificatii generale pentru produsele DVR cu 4, 8 si 16 canale  

Modul 4CH 8CH 16CH 

Compresie 
imagine 

H.264 

Intrare video 1.0Vp-
p/75Ω，BNC×4 

1.0Vp-
p/75Ω，BNC×8 

1.0Vp-
p/75Ω，BNC×16 

Iesire video 1.0Vp-p/75Ω，BNC×1；VGA×1 1.0Vp-
p/75Ω，BNC×1；SP
OTX1;VGA×1 

Rezolutie Live：D1 
Record：2CH D1, 
2CH CIF 

Live：D1 
Record：8CH CIF 

Live：D1 
Record：1CH 
D1，15CH CIF 

Rata cadre/sec PAL : 100 Fps(CIF) 
NTSC :120 
Fps(CIF) 

PAL  :200 Fps(CIF) 
NTSC :240 Fps(CIF) 

PAL : 400 Fps(CIF)  
NTSC : 480 Fps(CIF) 

Intrari audio RCA×4 RCA×8 RCA×16 
Iesiri audio  RCA×1 
Codec audio ADPCM 
Intrari alarma 4 Intrari alarma 8 Intrari alarma 16 Intrari alarma 
Iesiri alarma 1 Iesire alarma  2 Iesiri alarma  2 Iesiri alarma  
Mod video Inregistrare manuala , Inregistrare programata, Inregistrare video la 

detectare miscare si la alarma externa 
Interfata retea RJ45,100M/1000M 
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PTZ Suporta 
Interfata 

comunicare 
RS485×1， USB2.0×2 RS485×1，RS232×1

，USB2.0×,3 
Stocare date Suporta 1 SATA HDD（300GB-2TB） Suporta 2 SATA 

HDD（300GB-
2TB） 

Mouse USB Mouse 
Telecomanda Suporta 

Tensiune 
alimentare 

12V/3A  12V/5A 

Aspect DVR-07/20 DVR -07/20 DVR -15  

 

Specificatii pentru versiunile simplificate de DVR cu 4, 8 si 16 canale 

Modul 4CH 8CH 16CH 

Compresie 
imagine 

H.264  

Intrare video 1.0Vp-
p/75Ω，BNC×4 

1.0Vp-
p/75Ω，BNC×8 

1.0Vp-
p/75Ω，BNC×16 

Iesire video 1.0Vp-p/75Ω，BNC×1；VGA×1 1.0Vp-
p/75Ω，BNC×1；SP
OTX1;VGA×1 

Rezolutie Live：D1 
Record：4CH CIF 

Live：D1 
Record：8CH CIF 

Live：D1 
Record：16CH CIF 

Rata cadre/sec PAL : 100 Fps(CIF) 
NTSC :120 
Fps(CIF) 

PAL  :200 Fps(CIF) 
NTSC :240 Fps(CIF) 

Non-real time，Max  
PAL  :320 
Fps(CIF)，NTSC 
:400 Fps(CIF) 

Intrari audio RCA×1 RCA×4 
Iesiri audio  RCA×1 
Codec audio ADPCM 
Intrari alarma 4 Intrari alarma 8 Intrari alarma 
Iesiri alarma 1 Iesire alarma  2 Iesiri alarma 

Mod video Inregistrare manuala , Inregistrare programata, Inregistrare video la 
detectare miscare si la alarma externa 

Interfata retea RJ45,100M/1000M 
PTZ Suporta 

Interfata 
comunicare 

RS485×1， USB2.0×2 

Stocare date Suporta 1 SATA HDD（300GB-2TB） Suporta 2 SATA 
HDD（300GB-
2TB） 

Mouse USB Mouse 
Telecomanda Suporta 
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Tensiune 
alimentare 12V/2A(3A) 12V/2A(3A) 12V/3.6A 

 
 

1.2.2. PARAMETRI DE FUNCTIONARE 

 Parametru Descriere 
Tensiune 

alimentare 12V DC 12V 

Impedanta intrare 
video 75Ω 75Ω fiecare canal. 

Iesire video 1Vp-p 1Vp-p Semnal CVBS  

Intrare/Iesire 
0—2V Alarma Low voltage  

5V-30v Alarma High voltage 

RS232  Port serial, pentru uz extins (16 canale) 

RS485  Conectare la PTZ, (Pelco-D,Pelco-P) 

Hard-Disk SATA  1 SATA HDD cu capacitate de stocare (modelul cu 
16 canale supporta 2 SATA HDD) 

1.3. PRECAUTII IN INSTALARE/UTILIZARE 

Pentru siguranta dvs. in timpul utilizarii DVR-ului si pentru a prelungi durata de viata a dispozitivului, 
va rugam sa acordati atentie urmatoarelor detalii: 
 

1) La instalarea aparatului va rugam sa respectati toate criteriile de siguranta pentru produsele electrice. 
2) Verificati ca alimentarea sa se faca de la o sursa cu impamantare: 
 Nu atingeti alimentatorul sau DVR-ul cu mana uda. 
 Nu varsati lichide pe DVR 
 Nu asezati niciun obiect pe DVR 
 Pentru curatarea DVR folositi o carpa moale; nu folositi produse chimice. 
 DVR-ul va fi sub tensiune si inainte de a fi pornit, daca alimentatorul este conectat la priza. 
 Deconectati de la priza DVR-ul daca acesta nu va fi folosit o perioada mai indelungata. 
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2. FUNCTIONAREA DISPOZITIVULUI 

In functionarea DVR-ului, tasta “enter” de pe telecomanda are aceeasi functie ca si click-ul stanga al 
mouse-ului. 

2.1. INSTRUCTIUNI UTILIZARE 

2.1.1. TELECOMANDA 

Telecomanda este dispozitivul secundar de control (dupa mouse) 
pentru navigarea in meniul DVR-ului. 
 
Tastele telcomenzii: 
1. STANDBY: Apasati pentru a porni/opri modul de asteptare. 
2. LOGIN/LOCK: Daca optiunea "Security" a fost activata in  
Meniul Setari, apasati pentru a deschide fereastra de introducere a 
parolei setate de dvs. 
3. Tastele numerice: La navigarea in meniuri apasati tastele 0-9 pentru a 
introduce valori; in timpul vizualizarii live apasati pentru a vedea canalul 
corespunzator tastei pe tot ecranul.  
4. : Apasati pentru a comuta intre diferitele moduri de afisare pe 
ecran a canalelor  
5. MENU: Deschide meniul principal. 
6. PTZ: Apasati pentru a deschide fereastra de control PTZ. 
7. EXIT: Inchide ferestrele din meniu. 
8. Tastele de navigare/OK: 
• : Muta in sus cursorul in meniu, Salt la canalul urmator,  
• : Muta spre dreapta cursorul in meniu, Salt la canalul urmator, in 
timpul redarii creste viteza de redare a inregistrarilor (2X, 4X, 
8X,16X,32X).  
• : Muta spre stanga cursorul in meniu, Salt la canalul anterior, in  
timpul redarii scade viteza de redare a inregistrarilor (2X, 4X,  
8X,16X,32X). 
• : Muta in jos cursorul in meniu, Salt la canalul anterior 
• OK: In meniu, apasati pentru a confirma optiunile selectate;  
9. +/ - : In meniu, apasati pentru a ajusta pozitiv sau negativ valorile. 
10. RECORD: Apasati pentru a porni manual inregistrarea imaginilor. 
11. STOP: Apasati pentru a opri manual inregistrarea imaginilor. 
12. EXTRA: Alocat pentru functii ce vor fi dezvoltate in viitor. 
13. Controlul redarii imaginilor: 
• : In timpul redarii scade viteza de redare a inregistrarilor (2X, 4X,  
8X,16X,32X); 
• : Apasati pentru a porni redarea imaginilor inregistrate; 
• : In timpul redarii creste viteza de redare a inregistrarilor (2X, 4X,  
8X,16X,32X); 
• : In timpul redarii micsoreaza viteza de redare a inregistrarilor la 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/32 (redare cu 
incetinitorul); 
• : Apasati pentru a “ingheta” cadrul redat, apsati inca o data pentru a avansa cadru cu cadru in redarea 
inregistrarii. 

IMPORTANT: In timpul utilizarii 
telecomenzii pentru introducerea 
parolelor sau denumirilor alocate , 
selectati campul cu ajutorul tastelor 
de navigare (8) , apasati ENTER, si 
apoi utilizati tastele numerice pentru 
a introduce caracterele. 
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14.AUDIO/MUTE: Porniti/opriti redarea sunetului 

2.1.2. Utilizarea telecomenzii pentru a selecta dispozitivul:  

Apasati tasta 【LOGIN/LOCK】, introduceti numarul alocat dispozitivului, astfel il veti putea 
controla cu ajutorul telecomenzii. (Numarul alocat dispozitivului se gaseste la 
optiunea【PASSWORD】) 
De exemplu:. Selectati dispozitivul cu numarul "000001". 
Apasati 【LOGIN/LOCK】+【1】, apoi telecomanda va putea controla acest dispozitiv. 
 
Nota:  
1. Telecomanda este setata din productie sa controleze dispozitivul cu numarul "000000". 
2. Daca apasati tastele【LOGIN/LOCK】+【0】, apoi telecomanda va putea controla dispozitivele 
indiferent de numerele alocate fiecarui dispozitiv. 
3. Numarul alocat dispozitivului trebuie sa fie mai mic decat “000255”. 
 

2.1.3.  UTILIZAREA MOUSE-ULUI  

Mouse-ul este dispozitvul principal de operare pentru navigarea in meniu. 
NOTA:Toate functiile sistemului descrise (in afara unor situatii specificate expres) in acest manual pot fi 
accesate cu ajutorul mouse-lui. 
 
Pentru a folosi mouse-ul in operarea sistemului: 
1) Conectati un mouse USB la portul din spatele DVR-ului marcat cu “USB MOUSE”   

NOTA: Doar portul USB situat in partea superioara a panoului din spate este destinat salvarilor de date 
pe un stick USB. Nu conectati un stick USB in portul USB din partea inferioara (acesta este destinat operarii 
sistemului prin intermediul mouse-ului. 

 
Figura 1.0 Conectarea unui mouse USB la portul din partea inferioara din spatele DVR-ului 

1) Folositi butoanele mouse-ului pentru urmatoarele actiuni:    
• Click stanga (1): Un click pentru a selecta o optiune din meniu; 

In timpul vizualizarii in direct, dublu-click pe un canal 
pentru a vizualiza acel canal pe tot ecranul; 
dublu-click din nou pe canal pentru a reveni in modul de  
vizualizare a tuturor canalelor concomitent  
• Click dreapta (2): Un click pentru a deschide un sub-meniu  

2)  Rotita scroll (3): Nu are nicio functie. 
                                                        Figura 1.1 Butoanele mouse-ului 
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In timpul utilizarii mouse-ului, puteti introduce anumite valori utilizand tastatura virtuala.  
Va trebui sa utilizati aceasta tastatura virtuala pentru autentificarea cu Utilizator si Parola. 
 

3)  Tastatura virtuala (Mouse) 
 
Pentru a utiliza tastatura virtuala: 

  
1. Click pe o optiune sau camp (precum cele de autentificare Utilizator si 
Parola). 
2. Click 0~9 pentru a introduce caracterele numerice dorite. 

3.Click  pentru a comuta intre numere, litere mici si mari dar si alte 
caractere (disponibile doar la anumite optiuni) 

4.   Click  pentru a sterge caracterele introduse. 
NOTA: Butoanele isi vor schimba culoarea din portocaliu in alb atunci cand le veti selecta cu cursorul 
mouse-lui. 

5. Click  pentru confirmare si/sau inchiderea tastaturii virtuale. 

2.1.4.  DESCRIEREA MENIULUI 

Puteti controla/opera DVR-ul prin intermediul mai multor optiuni disponibile in meniu. Schema de 
mai jos va arata structura acestor optiuni pe care le vom detalia in continuare.  
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2.2.  OPERAREA SISTEMULUI 

2.2.1. AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI 

2.2.1.1 PORNIREA SISTEMULUI 
Pentru a porni sistemul: 
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Conectati alimentatorul la portul DC 12V din spatele aparatului. La pornire, sistemul parcurge o 
secventa de verificari de baza si incarca secventa de pornire. Dupa cateva momente sistemul afiseaza 
ecranul de urmarire live a canalelor. 

ATENTIE: Initial parolele sunt dezactivate in system. Nu veti avea nevoie de o parola ca sa accesati 
optiunile meniului. Totusi, din motive de securitate, etse recomandat sa activati parola de autentificare 
accesand Optiunea “Password” din meniu.  
NOTA: 

1)  Daca nu aveti instalat un Hard Disk (HDD) in aparat, sau aparatul nu poate “citi” HDD-ul, sau HH-
ul nu este formatat, pe ecranul de vizualizare a camerelor in direct va fi afisat caracterul【H】. 

2) Inainte de prima utilizare HDD-ul va fi formatat in DVR. Pasii sunt urmatorii: MainMenu > 
Device>HDD management > format. Dupa formatarea HDD-ului sitemul va restarta automat. 

 
2.2.1.2 AUTENTIFICAREA 

Pentru autentificarea in meniu: Un click dreapta oriunde pe ecran, se va deschide lista meniului, apoi 
selectati [main menu]; Daca folositi telecomanda sau butoanele de pe panoul frontal, apasati doar butonul 
[MENU]. 
 

 
 

Username (Utilizator): Click pe fereastra derulanta “User Name” si selectati numele dvs de utilizator. 
Daca vreti sa inregistrati un utilizator nou, selectati [admin] pentru a va autentifica, si alegeti:[Main Menu]-
[System]-[Password], pentru a-l inregistra. 
 
Password (Parola): Introduceti parola corecta. 
 
Nota: Parola de system este activate implicit, de fiecare data cand veti porni sistemul vi se va solicita parola 
pentru utilizatorul cu care vreti sa va autentificati. (Parola implicita de Administrator [admin] este : 
519070), sau (Parola implicita de Utilizator [user1] este : 123456) 
 

2.2.2.  MENIU 

Meniul principal are urmatoarele optiuni: 
“DISPLAY”,”RECORD”,”NETWORK”,”SEARCH”,“DEVICES”,and“SYSTEM”. 
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Nota: Pentru validarea unei setari dintr-un submeniu trebuie sa apasati neaparat butonul “APPLY” din 
meniu, altfel nu se va salva modificarea facuta. Acest DVR are si o functie ajutatoare, la plasarea mose-ului 
oriunde pe o optiune, va aparea dedesubt si o mica explicatie a ceea ce se poate face accesand acel 
meniu/submeniu.  
 

2.2.2.1 DISPLAY - AFISAJ 
Mutati cursorul pe optiunea【DISPLAY】（chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este 

selectata ）, apasati【Enter】pentru a accesa interfata de modificare a setarilor de afisare. 
 

 
CH01~CH04: Click pe fereastra derulanta pentru a comuta alt grup de canale pentru care se doreste 
schimbarea setarilor. 
CHN NAME (Denumirea canalelor): Apasati【Enter】pentru a accesa interfata de setare a 
denumirii.  
POSITION (Pozitia): Apasati【Enter】 pentru a schimba pozitia in care e afisat canalul, exista 5 
pozitii ce pot fi setate.  

COLOR (Culoarea): Apasati【Enter】a accesa interfata de setare, de forma de mai jos:  
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Apasati【Enter】sau butoanele 【+】【-】sau “trageti” direct cu mouse-ul cursorul, pentru a seta 
culorile, luminozitatea, contrastul, saturatia, apoi apasati【APPLY】pentru a salva parametrii setati.  
LIVE: “Open” – Deschis, canalul poate fi urmarit in direct, “Close” – Ichiscanalul nu poate fi urmarit 
in direct. 
LIVE TIME(afiseaza ora in tipul urmaririi in direct)): “Open” – Deschis, este afisat, “Close” – 
Inchis nu este afisat. 
RECORD TIME(afiseaza ora in tipul inregistrarii): “Open” – Deschis, este afisat, “Close” – Inchis 
nu este afisat. 
 
 

2.2.2.2 RECORD SETUP - SETARI INREGISTRARE 
Mutati cursorul pe 【RECORD】（chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este 

selectata）, apasati【Enter】pentru a accesa interfata de modificare a setarilor de inregistrare. 
Apasati【Confirm】,accesati meniul, si veti putea folosi tastele directionale sau cursorul pentru a schimba 
optiunile. 

 

 
 

CH01~CH04: Click pe fereastra derulanta pentru a comuta alt grup de canale pentru care se doreste 
schimbarea setarilor.. 
RECORD (Inregistrare) : “Open” – Deschis, canalul poate fi inregistrat. 
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QUALITY (Calitate): Sunt trei optiuni disponibile in ceea ce priveste calitatea la care se va efectua 
inregistrarea.  
RESOLUTION (Rezolutie): Sunt trei optiuni de rezolutie ce pot fi setate: D1, HD1, CIF. 
AUDIO (Inregistrare audio): “Open” – Deschis, inregistrarea audio disponibila pentru toate canalele: 
“Close” – Inchis, inregistrarea audio este dezactivata. 
REC.MODE (Mod inregistrare): “Always” – Inregistrarea imaginilor se face permanent dupa pornirea 
DVR-ului. “Schedule” - Inregistrarea imaginilor se face programat, puteti seta un program de inregistrare 
precum cel de mai jos. 

 
CHANNEL (Canal): Puteti selecta toate canalele sau doar un canal pentru a seta programul de inregistrare. 
WEEKLY (Saptamanal) : Puteti seta programul saptamanal de inregistrare asa cum doriti. Exista trei 
moduri care pot fi setate “ALARM” , “NORMAL”, “NO REC”, care poate fi selectat , va aparea semnul √ 
in chenar, asta inseamna ca la acel moment al zilei va inregistra in acel mod. Puteti seta o singura zi pentru 
ca mai apoi sa copiati setarile de inregistrare ale acelei zile si pentru restul zilelor saptamanii. Culorile 
diferite semnifica diferitele moduri de inregistrare: Rosu inseamna inregistrare la alarma, Verde inseamna 
inregistrare normala permanente, CUloarea de fond inseamna ca nu se va face inregistrare. 
PACK TIME (Limita de timp): Exista 4 optiuni 15min, 30min, 45min, 60min, asta inseamna ca 
inregistrarile vor fi facute in pachete de dimensiunea selectata. 
Apasati intai APPLY si apoi ENTER pentru a salva noile setari. 

 
2.2.2.3 NETWORK SETUP – SETARI RETEA 

Mutati cursorul pe 【NETWORK】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este 
selectata), si apasati 【Enter】pentru a accesa interfata de modificare a setarilor de retea. 

TYPE (Tip): Exista trei optiuni de setare PPPOE, DHCP & Static. 
• STATIC 

Selectati tipul [Static], si apasati [Enter] pentru a accesa interfata de mai jos: 
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PORT： Pentru trasmisia video via Internet Explorer (IE). 
WEB PORT : Setarea portului de acces din Internet Explorer (IE) via HTTP. 
IP ADDRESS: Introduceti adresa IP a sistemului , apasand [Enter] sau tastele numerice pentru schimbarea 
valorilor. 
NETMASK: Apasati [Enter] sau tastele numerice pentru schimbarea valorilor. 
GATEWAY: Apasati [Enter] sau tastele numerice pentru schimbarea valorilor. 
 

• DHCP: Alegeti DHCP, si accesati interfata de mai jos. 

 
 
PORT: Portul de comunicare intre PC si DVR, este recomandat sa utilizati portul implicit. 
WEB PORT: Setarea portului de acces din Internet Explorer (IE) via HTTP. 
Nota: Cand veti seta modul de acces retea ca si DHCP, routerul va aloca IP dynamic pentru DVR-ul dvs. 
 

• PPPOE 
Alegeti PPPOE, si accesati interfata de mai jos. 
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MEDIA PORT: Portul de comunicare intre PC si DVR, este recomandat sa utilizati portul implicit. 
WEB PORT: Setarea portului de acces din Internet Explorer (IE) via HTTP. 
PPPOE username and password: Completati campurile Utilizator si Parola furnizate de providerul de 
internet, apasati apply si restartati sistemul. Dupa restart, aparatul va salva si seta PPPOE ca tip implicit de 
retea. Daca s-a reusit, adresa IP va fi configurata automat ca IP-ul dinamic al providerului. 
 

 
 

DDNS: Exista 2 optiuni [Open/Close] [Deschis/Inchis] iar daca beneficiate de un serviciu DDNS, setarea 
trebuie sa se faca pe “Open” 
SERVICE: Utilizatorul poate selecta serverul DDNS, exista 6 optiuni: 3322, dyndns, perfecteyes, netnvr, 
nvrddns.com; intre altele numele domeniilor “netnvr”, “nvrddns” pot fi setate direct in DVR.Pentru 
inregistrare si modul de utilizare consultati anexa 1 a acestui manual.  
HOST NAME:Introduceti numele serverului de gazduire. 
USERNAME: Introduceti de utilizator 
PASSWORD: Introduceti parola pentru DDNS. 
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2.2.2.4 CAUTAREA INTERGISTRARILOR 
Mutati cursorul pe 【SEARCH】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 

apasati 【Enter】 pentru a ajunge la interfata de modificare a setarilor. 
DATA: Puteti alege data si ora, apasati 【Enter】 introduceti direct din tastatura numerica pentru a 

alege anul, ziua, data. Dupa finalizati setarea perioadei, mutate cursorul pe “SEARCH” si apasati “APPLY” 
si veti putea vedea situatia inregistrarilor in perioada aleasa, ca de exemplu: 

 
 

Instructiuni: 
1. LUNA: Vor fi afisate situatia inregistrarilor in luna selectata. Culoarea verede semnifica 

inregistrare normala, rosu inregistrare la o alarma, iar gri semnalaeaza ca nu exista 
inregistrari. Click pe orice data in aceasta fereastra si se vor afisa toate inregistrarile acelei 
zile, rezultatul detaliat va fi afisat dedesubtul calendarului pe zile. 

2. ZIUA: Vor fi afisate toate inregistrarile zilei, se pot vizualiza cu un simplu click pe ora 
dorita. 

Play: Puteti apasa 【Enter】 dupa ce introduceti ora dorita pentru a fi redate inregistrarile corespunzatoare. 
Dupa setarea orei, mutati cursorul pe “PLAYBACK”, apoi apasati ”APLLY” pentru a vizualiza 
inregistrarile corespunzatoare acelei ore. Deasemena puteti selecta orice perioada de timp in fereastra de 
status video de dupa cautare, apasati “APLLY” pentru a vizualiza inregistrarile. 
Detail Files: Veti accesa interfata cu lista inregistrarilor video pentru perioada selectata. 
Log Search: Veti accesa interfata de accesare a evenimentelor inregistrate. 
 
2.2.2.5 FISIERELE DETALIATE 
Dupa setarea datei de cautare si efectuarea comenzii “SEARCH” mutate cursorul pe “Detail Files’ si apasati 
“APLLY” pentru a intra in lista fisierelor video aferente acelei date. 
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Apoi veti putea selecta numarul de canale pe care doriti sa le vizualizati in acelasi timp.  

 
 

Instructiuni: 
1. In 【DETAIL FILES】 ,“CHANNEL” contine inregistrarea care apartine fiecarui canal in parte, 

“SIZE” este marimea fisierului respective (in MB), “TYPE” reprezinta tipul inregistrarii: normale 
sau la alarma. Daca apasati butonul “BACKUP” puteti exporta pe un support extern USB fisierele 
dorite. 

2. Dupa selectarea fisierelor dorite apasati “APLLY” pentru a accesa interfata de redare. Daca pe toate 
canalele exista inregistrari, acestea vor fi afisate pe monitor in acelasi timp. 

3. Daca in sectiunea 【DISPLAY】 , optiunea 【RECORD TIME】 este setata pe “Open” pe fiecare 
inregistrare vor fi afisate data si ora la care s-a facut inregistrarea. Daca acesta optiune a fost setata 
pe “Close” nu va fi afisata aceasta informatie. 

4. In timpul redarii puteti apasa 【 】 pentru  a vizualiza la viteza mica, apasati 【 】si 【 】  pentru 
cresterea vitezei si redare in directie inversa, deasemenea puteti apasa 【 】 pentru a opri redarea si 
inaintarea cadru cu cadru. Apasati “EXIT” pentru a iesi in redarea inregistrarilo si pentru a reveni la 
meniul anterior. 

5. Dupa ce lista de fisiere s-a terminat de rulat, se revine automat la interfata cu lista de inregistrari. 
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2.2.2.6 BACKUP 
Puteti folosi portul USB pentru  a face o copie de siguranta, trebuie doar sa introduceti in portul USB 2.0 un 
stick sau hard-disk extern. Puteti selecta fisierele dorite pentru a fi copiate cu tastele directionale si 
confrmate cu “ENTER” (va aparea marcajul “√” la sfarsitul fiecarui fisier selectat). Daca apasati “ENTER” 
din nou acel semn va disparea si inseamna ca ati renuntat la selectia anterioara. Fisierele selectate pot fi 
exportate dupa selectare ca in exemplul de mai jos: 

 
Instructiuni: 

1. Daca pe suportul de back-up exista spatiu insuficient, sistemul va afisa acest lucru prin mesajul 
“Space no enough”. 

2. Puteti scoate dispozitivul USB direct dupa ce operatiunea de backup s-a finalizat. 
 
 

2.2.2.7 CAUTARE EVENIMENTE (LOG SERACH) 
Mutati cursorul pe “LOG SEARCH” apasati “APLLY” pentru a accesa lista de evenimente a DVR-ului 
precum in exemplul de mai jos: 

 
 

INFO: semnifica tipul alarmei. 
TRIGGER: indica momentul declansarii alarmei 
VIDEO: indica daca alarma are inregistrare video facuta in timpul declansarii ei. 
 

2.2.3. SETAREA DISPOZITIVULUI 

Asezati cursorul pe 【DEVICES】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 
apasati 【Enter】 pentru a accesa interfata de setari. 
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Functiile avansate includ optiunile HDD, ALARM, PTZ, MOBILE si MOTION DETECT  

 
2.2.3.1 GESTIONAREA HDD  

Asezati cursorul pe 【HDD】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 
apasati 【Enter】 pentru a accesa interfata de setari, si puteti folosi tastele directionale pentru a modifica 
optiunile. 

 
 

2.2.3.2 SETARE ALARMA 
Asezati cursorul pe 【ALARM】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 

apasati 【Enter】 pentru a accesa interfata de setari, si puteti folosi tastele directionale pentru a modifica 
optiunile.  
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In aceasta sectiune se poate seta pe fiecare canal inregistrarea in cazul in care este setata o alarma in acest 
sens, se poate seta sa fie semnalizata lipsa HDD sau spatiul insuficient (daca au mai ramas mai putin de 500 
MB liberi pe HDD), lipsa semnalului video (in cazul in care un canal inceteaza sa mai functioneze) si alti 
parametri legati de durata de inregistrare, de intervalul de declansare al alarmei, etc. 
 
Setare Email  

 
 

Functii 
Email Enable: Activat Disable: Dezactivat 
SSL Enable: Activat Disable: Dezactivat 
SSL este un protocol de securitate in transmiterea datelor. Va puteti cripta 
informatiile transmise utilizand SSL (incluzand si e-mail-ul dvs) pentru a preveni 
atacurile sau monitorizarea e-mail-ului sau chiar parolelor. 
even your password. Pentru a-l utiliza trebuie sa confirmati cu providerul dvs. de e-
mail daca serverul suport a sau nu SSL. 
Port SMTP   Portul specific serverul SMTP al expeditorului 



 22 

In general valoarea portululi SMTP este 25 dar de ex. Portul serverului G-mail este 
465. *Daca e-mail-ul trebuie verificat prin SSL, valoarea lui implicita devine 465 iar 
25 ramane valoarea implicita daca e-mail-ul nu solicita verificare SSL. 

Server SMTP 
“Simple Mail Transfer Protocol” (SMTP) este un protocol  
standard de Internet pentru posta electronica (e-mail) pentru 
transmiterea intre retele diferite. 

Email expeditor Expeditorul mesajului  (serverul de expediere/serverul gazda). 
Parola Expeditor Parola pentru E-mail expeditor 

Email Destinatar Destinatarul care trebuie noitificat de declansarea unei alarme 
 
2.2.3.3 PTZ SETUP 

Asezati cursorul pe 【PTZ】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 
apasati 【Enter】 pentru a accesa interfata de setari, si puteti seta parametri de control pentru fiecare canal in 
parte. 

 
 
Pe scurt, aici puteti seta protocolul de comunicare (default este Pelco-D), rata de transfer si alti parametri 
care va ajuta la controlul Pan-Tilt-Zoom al camerelor care suporta aceasta optiune. 
 
Interfata de control PTZ 
 

1.       2  
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3  
 
 
2.2.3.4 MOBILE 

Asezati cursorul pe 【M OB ILE】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 
apasati 【Enter】 pentru a accesa interfata de setari. 

 

 
 

Aici puteti seta DVR-ul sa poata fi accesat de pe mobil, satand portul 15961 (atat pe in router cat si 
pe mobil), deasemenea puteti selecta diferitele tipuri de retele mobile prin care se doreste accesul la DVR. 

 
2.2.3.5 MOTION DETECT 

Asezati cursorul pe 【M OTION】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 
apasati 【Enter】 pentru a accesa interfata de setari. 
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In aceasta interfata puteti seta pentru fiecare canal sa se faca inregistrarea doar daca se inregistreaza 
miscare pe acel canal. Pot fi setati si parametri precum sensibilitatea detectarii sau o arie specifica in care sa 
se detecteze miscarea. 

 
2.2.3.6 IESIRE 

Asezati cursorul pe 【EX IT】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 
apasati 【Enter】 pentru a accesa meniul principal. 

 
 

2.2.4. SYSTEM SETUP 

Asezati cursorul pe 【SYSTEM】 (chenarul portocaliu in jurul icoanei indica faptul ce este selectata), 
apasati 【Enter】 pentru a accesa interfata de setari de sistem. 

 

 
 

Aici, puteti seta parametri precum data si ora, parola de acces, setari audio-video, limba meniu dar se pot 
vizualiza optiunile info si mentenanta sistemului. 
 



 25 

3. OPERAREA IN INTERNET EXPLORER 
 
3.1 SETARI DE ACCES LA DISTANTA 

3.1.1. SETARI DE SECURITATE A RETELEI 

Va rugam sa setati nivelul de securitate pe internet inainte de instalarea ActiveX. 

Pasul 1: Deschideti browser-ul Internet Explorer, selectati “Tools” – “Internet options” 

Pasul 2: In pagina de dialog selectati tab-ul “Security” precum mai jos. 

 
 
 Pasul 3: Click pe “Custom Level” si introduceti setarile de securitate. 
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Setati toate categoriile de mai sus “Enable”, pentru a instala ActiveX trebuie sa opriti firewall-ul si 
antivirus-ul. 
 

3.1.2. SETARI DE RETEA 

Pentru  a accesa prin reteaua locala DVR-ul, IP-ul calculatorului de pe care se doreste acces trebuie sa fie in 
acelasi segment si trebuie efectuate setarile dupa exemplul de mai jos. 
 
Pasul 1: Click-dreapta “My Network places” click “properties” si deschideti “Network connections” 
Pasul 2: Dublu-click pentru a deschide “Local Area Connection” 
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Pasul 3: Click “Properties” 
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Pasul 4: Dublu-click “Internet Protocol (TCP/IP)” 

 
 
Pasul 5: Vedeti setarile de retea, IP-ul calculatorului, subnet, gateway, parametri diferiti in functie de cum a 
fost setata reteaua). 
Pasul 6: Setati in acord cu acestea in DVR adresa IP (diferita, sa nu intre in conflict cu alte aparate din retea) 
dar subnet, gateway (la fel ca si calculatorul din retea). 
 

3.2. FEATURE 

Prin intermediul browser-ului Internet Explorer instaland software-ul furnizat in colet veti putea accesa si 
controla DVR-ul prin internet de la distanta. Se recomanda utilizarea sistemelor de operare Windows XP, 
sau Windows  7, si Internet Explorer 6.0 sau 7.0. 

 

3.3. CONECTARE UTILIZATOR 

Introduceti adresa DVR-ului in IE, adaugati numarul portului dupa adresa IP, adica veti inroduce adresa de 
tipul http:// 192.168.1.118:8088 (unde 8088 este portul) si veti accesa interfata de conectare. 
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Username si password se vor introduce la fel ca cele setate in DVR. Daca accesati prin reteaua publica IP-ul 
pe care-l introduceti trebuie sa fie unul public si nu cel setat in reteaua locala. 
 

3.4. INTERFATA DE OPERARE 

 Interfata principala are 3 optiuni “Live view”, Playback” si “setup” pe care trebuie sa le selectati pentru a 
accesa optiunea dorita. 

3.4.1. LIVE 

Click  pentru a accesa interfata de mai jos:   
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 Aceasta  interfata va permite permite vizualizarea “live” reglarea Pan-Tilt-Zoom a camerelor mororizate 
dar si reglarea focusului si deschiderii lentilei, se pot vizualiza inregistrarile mai vechi si se pot efectua 
diferite alte operatii. 
 

3.4.2. REPLAY(IE Browser) 

Daca accesati aceasta optiune veti putea vizualiza dupa setarea datei dorite toate inregistrarile sau doar 
canalele dorite.  
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Dupa inchiderea ferestrei de vizualizare puteti alege  si sa descarcati pe calculator fisierele 
dorite. 
 

3.4.3. REMOTE SETTING 

Click  pentru a deschide interfata de setare a codarii video, setarile de inregistrare, setarile 
de alarma, setarile PTZ, setarile de retea, setari avansate si informatiile de sistem. 

3.4.3.1 SETARI VIDEO 

 
 

 
 



 33 

 
 

3.4.3.2 SETARI DE INREGISTRARE 

 
 

3.4.3.3 ALARMA 
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3.4.3.4 PTZ 

 

 
 
 

3.4.3.5 SETARI DE RETEA 

Pentru retea fixa, 
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Pentru retele mobile, 

 
Setari e-mail si UpnP, 
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Nota: Dupa deschiderea UpnP, IP-ul DVR-ului va fi automat recunoscut in router (dacaacesta suporta 
functia si UPnP este activat. 
 

3.4.3.6 SETARI AVANSATE 

Daca veti accesa  si  veti deschide interfata de setare a 
parametrilor DVR-ului ca mai jos. 
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3.4.3.7 SYSTEM INFO 

Daca accesati aceasta optiune se va deschide interfata de informare (vezi foto mai jos) cu status HDD, timp 
ramas de inregistrare, versiune firmware, si toate informatiile fixate. 
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3.4.3.8 SETARI UTILIZATOR  

Click  si veti accesa interfata de informatii sistem. Doar utilizatorul cu drepturi de 
administrator  autentificat cu “admin”  si parola setata poate face modificari in parametri. 

 
 

Aici puteti seta utilizatori cu drepturi diferite  

 
 

3.4.4. LOCAL SETTING 

Click  pentru a accesa interfata de modificare a setarilor care este similara cu cea din 
meniul DVR-ului. 
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3.4.5. LOGOUT 

Click  pentru a va deconecta si a comuta in ecranul de login. 
 

4. INSTALAREA DVR-ULUI 
4.1. DESCRIEREA PRODUSULUI 

4.1.1. Descrierea butoanelor si conectorilor de pe panoul frontal 

 

Tip Denumire Descriere 

Indicator 

stare 

POWER Indicator alimentare tensiune 
REC Indicator inregistrare 
NET Indicator de conectare retea 

Receptor IR IR Receptor infrarosu telecomanda 
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4.1.2 Descrierea panoului din spate 

 
 

Nr. Crt. Tip conector Descriere conector 

1 VGA  Pentru conectare monitor VGA 

2 Video In（V -IN）  Pentru conectare intrare semnal analog (BNC) 

3 V-OUT Iesire semnal analog pentru TV sau monitor (BNC) 

4 A-OUT Pentru conectare iesire audio 

5 Audio In (A-IN) Intrare audio 

6 NET Conectare retea Ethernet 

7 USB/MOUSE Mouse USB2.0/USB 

8 RS485+ RS485- RS 485 pentru control PTZ 

9 DC12 Alimentare DC 12V /3.42A 

10 ON/OFF Comutator pornit/oprit 
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Conditii de Garanţie 

  

Garanţia nu limitează drepturile utilizatorilor aplicabile în concordanţă cu legile naţionale  ce au 
legătură cu vânzarea de produse către client. În timpul perioadei de garanţie, producătorul sau service-ul 
autorizat, în acord cu limitele garanţiei va remedia defectele sau va înlocui produsul. 

Limitarea garanţiei este valabilă şi realizabilă doar în ţările unde utilizatorii au cumpărat acest 
produs. 

  

Perioada de garanţie 

 Perioada de garanţie începe de la timpul în care produsul este achiziţionat de la producător de 
primul utilizator final. Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot avea perioade de garanţie 
diferite: 

 24 de luni pentru dispozitiv 
 6 luni pentru următoarele ansamble: acumulator, încărcător, căşti, antene. 

   

  

Cum să beneficiaţi de garanţia produsului 

În cazul unui posibil defect, vă rugăm să returnaţi produsul la un centru autorizat sau chiar la 
producător. Pentru a vă folosi de această garanţie, este necesar să vă duceţi la un service autorizat cu 
următoarele: 

 Produsul defect (sau accesoriile) 
 Dovada originală de achiziţionare a produsului (factura) ce indică clar numele şi 

adresa vânzătorului şi data şi locul achiziţionării. 
 Dacă aţi achiziţionat acest produs online vă rugăm să ataşaţi coletului o copie după 

factură şi după certificat. Atenţie!!! Se trimite doar cu curierul indicat de furnizor. 

  

 

 

 

Ce nu acoperă garanţia: 
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Garanţia nu acoperă: 

 Uzura normală sau cea excesivă  
  Defectele cauzate datorită utilizării dure (defecte cauzate de obiecte ascuţite, prin deformare, 

compresie sau aruncare) 
 Defectele sau pagubele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului, ceea ce include 

utilizarea produsului în contradicţie cu informaţiile furnizate de producător. 
 Defectele cauzate  de alţi factori dincolo de cele care pot fi de fabricaţie. 

Garanţia nu acoperă defectele sau avariile cauzate de utilizarea neconformă a produsului prin 
conectare, a oricărui produs, accesoriu software şi/sau serivicii şi produse care nu sunt fabricate de 
producător sau prin utilizarea produsului pentru oricare scop în afară de acel pentru care e destinat produsul. 

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost desfăcut , modificat sau reparat de către oricine în 
afara de centrul de service autorizat; la fel dacă produsul a fost reparat cu piese necorespunzătoare, dacă 
seria a fost scoasă, ştearsă, deteriorată sau nu se poate citi. 

Garanţia nu este aplicabilă dacă produsul a fost expus la umezeală, praf sau la condiţii termice sau de 
mediu extreme, coroziune, oxidare, scurgeri de lichide sau mâncare  sau la produse chimice.  
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