8010047
Video snemalnik DVR HD/HDCVI/AHD/CVBS
HiLook DVR-208G-F1 8-kanalni, 2MP

NAVODILA ZA UPORABO

Vhod: BNC priključki za snemanje 8 kanalov; Podpora za HDTVI, AHD, CVI in CVBS kamere;
Podpira uporabo do 2 IP kamer (do 960p); Podprti tipi kamer: HDTVI: 1080p25, 1080p30,
720p25, 720p30; AHD: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30; CVI: 1080p25, 1080p30,
720p25, 720p30; Izhod: HDMI izhod: 1 kanal; Podprte ločljivosti: 1920x1080/60Hz,
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz; Ločljivosti snemanja: 720p/VGA/
WD1/4CIF/CIF; Sinhrono predvajanje/predogled: 8 kanalov; Kodiranje: Video kodiranje:
H.264+/H.264; Zvočno kodiranje: G.711U; Shramba: Vodila: 1x SATA HDD (3,5"); Kapaciteta: do 6TB za vsak HDD; Omrežje: Mrežni
protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; Oddaljene povezave: 128;
Priključki: 1x RJ45 10/100M; 2x USB 2.0 priključek; 1x HDMI priključek; 1x VGA priključek; 1x Audio IN Chinch ženski (mono); 1x
Audio OUT Chinch ženski (mono); 8x BNC priključek; Splošno: Napajanje: DC 12V; Poraba (brez HDD): 12W; Območje delovanja:
temperatura -10°C~+55°C vlažnost 10%~90%; Dimenzije: 260mm(W)×222mm(D)×45mm(H); Teža: 1kg; Barva: Črna
Paket vsebuje: 1x DVR snemalnik, 1x Napajalnik, 1x Miška, 1x Pribor za montažo, 1x Navodila

Opis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BNC priključki
HDMI priključek
VGA priključek
Avdio IZHOD Chinch ženski (mono)
Avdio VHOD Chinch ženski (mono)
RJ45 10/100M
USB 2.0 priključek
Napajanje DC 12V

9. Ozemljitev
Namestitev trdih diskov:
1. Odstranite vijake in dvignite pokrov
2. Priključite HDD na napajalni in podatkovni kabel
3. HDD pritrdite na ohišje s priloženimi vijaki
4. Namestite pokrov nazaj na ohišje snemalnika in ga privijte z vijaki

Namestitev DVR snemalnika:
DVR povežite na usmerjevalnik ali stikalo z Ethernet kablom. Nato povežite HDMI kabel iz monitorja na DVR za lokalni prikaz.
Povežite še USB miško, da lahko DVR nastavite in z njim tudi upravljate. Na snemalnik povežite analogne kamere na BNC priključke.
Zagon DVR snemalnika:
Ob prvem zagonu je potrebna izbira gesla za zaščito snemalnika. Ko izberete geslo, ga uporabite z prijavo v snemalnik. Za nastavitev
delovanja snemalnika sledite Čarovniku za nastavitev.

1.

Aktivacija DVR snemalnika
Da se lahko do snemalnika dostopa, je potrebno snemalniku dodeliti IP naslov. Privzet IP naslov je: 192.168.1.64. Pred
uporabo snemalnika, je potrebno snemalnik aktivirati. Aktivacija snemalnika je možna preko brskalnika ali preko SADP
Tool programa. POZOR: Snemalnik povežite na enako omrežje kot je vaš računalnik.
1.1. Uporaba SADP Tool
SADP Tool je program namenjen avtomatskemu zaznavanju večih online HiLook kamer in snemalnikov povezanih v omrežje,
nastavljanje IP naslovov in nastavitve gesla.
Program se naloži preko spletne strani
http://www.hikvision.com/europe.
Ko zaženete program, počakajte, da vam SADP izpiše vse
HiLook kamere in snemalnike v vašem omrežju. Nato
poiščite snemalnik, kateremu pri statusu piše »Inactive«,
ter ga izberite. Snemalniku je potrebno vpisati geslo, ki
ima najmanj 8 znakov. Nato pa pritisnite na »Activate«,
da snemalnik aktivirate.
Preko aplikacije lahko izberete snemalnik, vpišete
uporabniško geslo in nato nastavite Vse podatke
snemalnika. Ko nastavite vse kliknete na gumb »Modify«, da nastavitve spremenite.

3.2 Uporaba brskalnika
Če je omrežni segment računalnika in snemalnika različen sledite tem korakom za
spremenitev IP naslova.
Korak 1: Spremenite IP naslov računalnika na segment 192.168.1.0 na sledeči način:
Nadzorna plošča -> Središče za omrežno in skupno rabo -> Povezava lokalnega
omrežja -> Lastnosti (primer nastavitve je na sliki)
Korak 2: Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite privzet IP naslov snemalnika:
http://192.168.1.64
Korak 3: Ko se prikaže vpisna je potrebno izbrati geslo z najmanj 8 znaki.
Korak 4: Ko vpišete geslo ga potrdite s klikom na »OK«

2.

Dostop do snemalnika preko brskalnika
Podpira brskalnik Internet Explorer.
Pred uporabo brskalnika za dostop do snemalnika je potrebno namestiti njihov vtičnik. V brskalnik vpišite IP naslov snemalnika.
Nato se prijavite z uporabniškim imenom in vašim geslom. Ob prvi prijavi v snemalnik bo brskalnik zahteval namestitev kontrol
za snemalnik. Prenesite program za namestitev in ga namestite. Ko je namestitev dokončana osvežite brskalnik. Ko se brskalnik
osveži bi morali videti video kamere.
POZOR: Če ima snemalnik nastavljen DHCP način za pridobitev IP naslova, uporabite SADP Tool aplikacijo za pomoč pri
pridobitvi IP naslova snemalnika.

3.

Dostop do snemalnika preko HiLookVision aplikacije
Namestite HiLookVision aplikacijo za dostop do snemalnika preko vašega Android ali iOS pametnega
telefona. V SADP aplikaciji omogočite Hik-Connect, kot je prikazano na sliki.

Za podrobnejši opis uporabe in nastavitev snemalnika si preberite uporabniška navodila proizvajalca.
Firma in sedež proizvajalca
Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd., 700 Dongliu Road,Binjiang Area, Hangzhou, Zhejiang, China / Kitajska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti
"Hangzhou Hikvision Technology Co." izjavlja, da je ta model, DVR-208G-F1, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi
določili direktiv za nizkonapetostne naprave 2014/35/EU in elektromagnetne združljivosti 2014/30/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:
www.techtrade.si

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

















Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:
www.techtrade.si  V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.
Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo:







da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega
roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
Ozemeljsko območje garancije: Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:







neupoštevanja priloženih navodil
malomarnega ravnanja z izdelkom
posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto
Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:
TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:
TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Serijska št. : ___________________________

Datum izročitve blaga: ___________________________

