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1.0 Opstart 

 
Efter installering af NVR software, vil der være et ikon på Windows skrivebordet. Dobbelt klik 
NVR ikonet og følgende billede vil fremkomme. (Figur 1-1): 

 

Figur 1-1 

1.1.1 Interface beskrivelse 

1. Video split måde 

Klik  knappen for at indstille hvor mange kamera split der skal vises. Der kan vælges 

mellem 1,4,6,9,13,16,20,25,28,33,36,40,49,64 kamera split skærme. Vælg den indstilling der 
passer til dit system. 
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2. Gem et kamera snapshot 

Tryk  knappen for at gemme et still billed af det valgte kamera, det bliver gemt på 

harddisken hvorefter det e.v.t. kan printes ud. 

3. Manuel optage knap 

Tryk  knappen for at optage manuelt, på lokal disk, systemet optager alle kameraer 

indtil funktionen slås fra. 

4. System lås 

Hvis bruger kontrol er sat til, tryk på denne knap  for at låse NVR programmet for 
uautoriseret adgang. 

5. Opsætning  

Tryk  for at gå til lokal opsætnings menu, her kan du ændre system parametre. 

1.1.2  Afspil 

Tryk  knappen for at gå til afspilningsdelen, hvis du skal se optagelser fra en fjern 

computer, det nedenstående vindue vil fremkomme. (Figur 1-2) 
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Figur 1- 2 

Vælg en server I dropdown boksen, og dette vindue vil fremkomme. (Figur 1-3) 

 

Figur 1-3 
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1. Vælg kanal for afspilning 

 

Figur 1-4 

 

Figur 1-5 

 

2. Vælg dato 

(Figur 1-4) 

Vælg et vindue, og tryk på  knappen for at vise datoen. De blå datoer indeholder 

optagelser og den grønne er aktuel dato, og de grå datoer indeholder ingen optagelser, det er 
kun de blå datoer der kan vælges. 

klik  eller  for at ændre måned og år. 
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3. Vælg kamera 

(Figur 1-5) 

Efter du har valgt en dato, kan du ved at trykke på  få et numerisk panel frem hvor de 

mørkeblå numre indeholder optagelser. Ved at trykke direkte på en kanal på det numeriske 
panel vil afspilningen begynde ved den første fil. 

Når en kanal er valgt på det numeriske panel kan man trykke på  Knappen, derved vil 

alle optagelser på denne kanal komme frem på en liste. Dobbelt klik på en optagelses fil for at 
afspille den. 

 
Kamera listen i nedenstående illustration viser optagelser fra den valgte dag, dobbelt klik i en 
time inddeling, vil begynde afspilningen fra starten af denne time. 

 

Tryk eller knap for at se optagelser af andre kameraer.  

 

Der kan klikkes på ethvert minut inden for en time, systemet vil begynde afspilning med det 
samme fra det tidspunkt du har valgt. 

Den røde markør i tidslinjen viser den eksakte tid som afspilles. 
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4. Afspil og Backup 

 Denne knap vælger du hvor mange split skærme der skal vises. 

 Tryk på denne knap for at afspille alle split skærme. 

 Tryk på denne knap for at stoppe alle afspilninger. 

 Forrige / Næste Minut: Tryk på denne knap for at afspille forrige og næste minut. 

 Afspil baglæns: Det valgte kamera vil afspille baglæns, tryk på knappen igen for at 
stoppe afspilningen. 

 Næste frame: afspiller I et frame steps. 

 /  Play/Pause:  

  Stop. 

  Zoom. Tryk denne knap,venstre klik I et afspilningsvindue og træk et område med 
musen dette område vil der blive zoomed ind på. Højre klik og billede vender tilbage til normal. 

Justerer lydstyrken hvis optagelser er med lyd. 

 Justerer afspilningshastighed, klik på “mand” for at vende tilbage 

til normal hastighed. 

5. Gem billede  

Klik kamera knap  for at gemme et snapshot af en given hændelse. En dialog boks vil 

fremkomme hvor sti kan indtastes. 
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6. Backup Udfra Tid 

 Tryk HDD knap for at gå til backup funktionen. 

 

【Backup Sti】 Vælg sti for Backup, der kan vælges at gemme på harddisk eller brænde 

direkte ud på en CD, hvis CD brænder er monteret I Pc’en. 

【Backup Kamera】 Vælg her hvilke kameraer der skal gemmes, der kan vælges flere 

kameraer ad gangen.  

【Vælg Start Tid】Vælg Start dato og start tid for optagelser der skal gemmes. 

【Vælg Slut Tid】 Vælg slut dato og slut tid for optagelser der skal gemmes. 

Der skal trykkes på  knappen for at vise den totale størrelse af backuppen. 

(der kan ikke foretages en backup før checkknappen er blevet trykket på) 
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【Backup Størrelse】 

Viser størrelsen af backup filen. Hvis der gemmes på en CD må filen ikke være større end 
650MB. 

1.2 System Opsætning 

Klik  knappen dette vindue fremkommer: (Figur 2-1) 

 

Figur 2-1 
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1.2.1 Tilføj / Ændre server  

Tryk  knappen for at tilføje en ny server til systemet.(Figur 2-2) 

 

Figur 2-2 

【Server Navn】Indtast et valgfrit navn for serveren. 

【DVR Type】 Vælg her hvilken type server der skal tilsluttes (normalt PC-Based DVR). 

【IP Adresse】Sæt IP adressen på serveren. 

【Netværks Port】Indtast netværks porten (normalt 5100). 

【Bruger Navn / Adgangskode】Indtast brugernavn og adgangskode for serveren. 

(Hvis serveren ikke er konfigureret med password er standard admin og ingen 
password) 

【Ændre server】Tryk  knappen for at ændre en indstilling af en allerede 

oprettet server. 

【Slet server】Tryk  knappen for at slette en oprettet server. 
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1.3 Bruger Opsætning 

Klik  Knappen for at oprette brugere (Figur 2) 

 

Figur 2-3 

1.3.1 Bruger Opsætning 

【Tilføj bruger/Slet bruger】Klik  /  for at tilføje eller slette 

en bruger til client softwaren. 

【Vælg Bruger ID】Vælg en bruger der eksistere i systemet, denne bruger kan nu 

ændres. 

【Brug Adgangskode】Vælg her om systemet skal bruge adgangskode beskyttelse. 

【Bruger ID】Indtast ny bruger her, hvis en ny bruger skal tilføjes i systemet. 
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【Adgangskode】Indtast adgangskode for eksisterende eller ny bruger. 

【Gentag Adgangskode】Bekræft adgangskode. 

【Rettigheds Niveau】Vælg bruger type.  

 

1.3.2 Bruger Rettigheder 

Her kan du sætte bruger rettighederne for den valgte bruger. (Figur 2) 

 

Figur 2-4 

 

 

 Klik  for at gemme alle ændringerne. 


