מדריך למשתמש

PC-S/A871

PC-S/A872

פאנל קדמי
 (1חיווי נוריות
הנוריות הבאות ידלקו במכשיר ה PROCAM -כאשר:
 :HDDדיסק קשיח במצב של קריאה או הקלטה.
 :HDD Fullדיסק קשיח מלא.
 :ALARMברגע שאזעקה מופעלת.
 :TIMERכאשר הקלטת טיימר מופעלת.
 :PLAYבמצב של צפייה בהקלטות.
 :RECבמצב של הקלטה.
MENU (2
לחץ על לחצן " "MENUלהיכנס לתפריט הראש.
ENTER/SET (3
* לחץ על לחצן " "ENTERלאשר הגדרות.
לחץ על " "SETלשנות את מקום הערוץ הנצפה.
לחץ על לחצני הכיוון לבחור את הערוץ שברצונך לשנות.
לחץ " "+או " "-לבחירת הערוץ שאותו ברצונך להראות.
* מיקום ערוץ נצפה
במצב של צפייה חיה תוכל לשנות מיקום של  2ערוצים בדרך הבאה:
צעד  :1לחץ " "SETלסמן ערוץ מסוים.
צעד  :2בעזרת לחצני הכיוון עבור עם הסימון לערוץ בו יתבצע השינוי.
צעד  :3לחץ " "+או " "-לבחירת הערוץ שיחליף את הערוץ שבחרת.
צעד  :4לחץ " "ENTERלאשר את הקביעה.

במצב של צפייה בהקלטות תוכל לבחור ערוץ לצפייה חיה בדרך הבאה:
צעד  :1לחץ " "SETלסמן ערוץ מסוים.
צעד  :2בעזרת לחצני הכיוון עבור עם הסימון לערוץ בו אתה רוצה לראות את הערוץ החי.
צעד  :3לחץ " "+או " "-לבחירת הערוץ החי.
צעד  :4לחץ " "ENTERלאשר את הקביעה.

SEARCH (4
לחץ על לחצן " "SEARCHבפאנל הקדמי של ה PROCAM -להיכנס לתפריט חיפוש.
SLOW (5
במצב של צפייה בהקלטות לחץ על לחצן " "SLOWלהאט את קצב הצפייה ב.1/2

ZOOM (6
לחץ על לחצן " "ZOOMלהגדלת תמונה של ערוץ נבחר )במצב צפייה חיה(.

| - (7
" לצפייה במצב  4ערוצים.
לחץ על לחצן "
לחץ על לחצן " "-לשינוי הגדרות בתפריט.
SEQ | + (8
לחץ על לחצן " "SEQלהפעלת פונקצית בורר ,לחץ על לחצן " "-לסיום.
לחץ על לחצן " "+לשינוי הגדרות בתפריט.
POWER (9
לחץ על לחצן זה לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי של ה.DVR-
הערה :לפני כיבוי ה DVR -יש לעצור הקלטה.
" (10ערוץ ","1ערוץ " ,"2ערוץ " ,"3ערוץ "4
לחץ על אחד הלחצנים לבחירת ערוץ לצפייה.
"REC" (11
לחץ על " "RECלהפעלת הקלטה ידנית) .ביטול הקלטה ידנית בתפריט הקלטה(.
" )(PLAY
" (12
לחץ על לחצן זה לצפייה בהקלטות במכשיר ה.PROCAM -
."FF/Right" ,"Rew/Left" ,"Stop/Down" ,"Pause/Up" (13
לחץ על לחצני הכיוון להזזת הסמן למעלה ,למטה ,ימינה ושמאלה.

(14
לחץ על שני לחצנים אלו בו זמנית לבחירת ערוץ סאונד במצב  Liveאו .Playback

(15
לחץ על שני לחצנים אלו בו זמנית להיכנס/לצאת ממצב שליטה במצלמה ממונעת.
במצב  :P.T.Zל Zoom in -לחץ " ,"+ל Zoom out -לחץ "."-
לצידוד והטיה לחץ על לחצני הכיוון.Up, Down, Right, Left :

 (16שינויNTSC/PAL :
לחץ על " "POWERלכיבוי ה.DVR -
לאחר כיבוי ה DVR -לחץ והחזק
)לשינוי ל (PAL -תחילה,
)לשינוי ל (NTSC -או
לאחר מכן הדלק את ה) DVR -המשך להחזיק את הלחצן עד לצפייה בתמונה(.
הערה :ה DVR -יעלה אוטומטי במצב . PAL
 (17נעילת מקשים
לחץ על " "ENTER" + "MENUבו זמנית לנעילת המקשים) .שחרור ע"י סיסמה של המשתמש(.

פאנל אחורי
AVC760

) AVC761כולל יציאת  USBושלט רחוק(

75Ω / HI-IMPEDANCE (1
כאשר מתחברים ליציאת  LOOPב PROCAM -יש לשנות למצב  HI-IMPEDANCEאחרת יש
להישאר במצב .75Ω
) LOOP/INPUT (2ערוצים (1-4
 :LOOPמחבר יציאת וידאו.
 :INPUTמחבר כניסת מקור וידאו כגון מצלמה.
MONITOR (3
חיבור למוניטור ראשי.
CALL (4
חיבור למוניטור משני ,מציג את הערוצים מתחלפים אחד אחרי השני.

AUDIO IN (5
חיבור למקור קול.
AUDIO OUT (6
חיבור לרמקול ).(mono
USB (7
חיבור  USBלגיבוי ולעדכון תוכנה ).(PC-S/A872
.(DIGITAL VIDEO PORT) D/V (8
חיבור למתאם ל.VGA -

IR (9
חיבור מקלט  IRלשלט רחוק ).(PC-S/A872

EXTERNAL I/O (10
עבור חיבור מתאם  15PIN DSUBהמסופק עם מערכת ה) .PROCAM -לחיבור אזעקה חיצונית,
מצלמות  PTZוכו'(.

LAN (11
חיבור כבל רשת )אינטרנט(.
LINK ACT. (12
כאשר ה DVR-מחובר לאינטרנט נורית זו דולקת.
DC 19V (13
חיבור ספק מתח.

הקלטה RECORDING -
מכשיר ה PROCAM -מאפשר  3צורות הקלטה :הקלטה ידנית ,הקלטה באירוע והקלטה לפי לו"ז.
לאחר נפילת מתח המערכת חוזרת באופן אוטומטי להקלטה לפי מצבה האחרון.
הקלטה ידנית )הקלטה רציפה(
ההקלטה מתחילה ע"י לחיצה על לחצן " "RECבפאנל הקדמי.
צורת הקלטה זו מצוינת ע"י " " על המסך.
הקלטה באירוע )מופעלת ע"י תנועה ואזעקה חיצונית(
כאשר פונקציה זו פעילה ,ההקלטה תתבצע ע"י תנועה או אזעקה חיצונית.
צורת הקלטה זו מצוינת ע"י "

" )תנועה( או "

" )אזעקה חיצונית(.

הקלטת טיימר )הקלטה על פי לו"ז(
מצוינת ע"י המילים "הקלטה מתוזמנת" ) (TIMER RECORDעל המסך.

צפייה בהקלטות Playback -
לחץ על לחצן "

" במכשיר ה PROCAM -לצפייה בהקלטות אחרונות.

( \ הרצה אחורה ) (
הרצה קדימה )
ניתן להעלות את מהירות הצפייה קדימה ואחורה במצב .Play
לצפייה קדימה במהירות  ,4 Xלחיצה נוספת , 8 X ,וכן הלאה עד מהירות .32 X
לחץ פעם אחת על
לצפייה אחורה במהירות  ,4 Xלחיצה נוספת , 8 X ,וכן הלאה עד מהירות .32 X
לחץ פעם אחת על
הפסקה ( ) Pause
לחץ על " " להפסיק צפייה בהקלטה.
לקבלת תמונה אחת קדימה.
לחץ לחיצה על
לקבלת תמונה אחת אחורה.
לחץ לחיצה על
עצירה ( ) Stop
לחץ על לחצן " " לחזור למצב ) LIVEצפייה חיה(.
צפייה בערוצים
" לצפות ב 4 -ערוצים בו זמנית.
לחץ על "
לחץ על אחד מלחצני הספרות  1-4לצפייה בערוץ נבחר במסך מלא.

חיפוש )(SEARCH

HDD-MASTER-1
לחץ  ENTERלבחירת חיפוש מדיסק קשיח אחר במידה וקיים.
רשימה מלאה )(FULL LIST
מראה את רשימת הזמנים של כל סוגי ההקלטות.
R: RECORD / S: SYSTEM / A: ALARM / MS: MOTION / T: TIMER
רשומת תיעוד )(RECORD LIST
רשימת קבצים של הקלטה ידנית.
רשומת מערכת )(SYSTEM LIST
רשימת קבצי הקלטה של המערכת.
במצב של הקלטה ידנית מערכת ה PROCAM -שומרת קובץ הקלטה אחד כל שעה.
רשומת אזעקות )(ALARM LIST
רשימת קבצים של הקלטות בזמן הפעלת אזעקה.
רשומת תנועה )(MOTION LIST
רשימת קבצים של הקלטות בזמן גילוי תנועה.
חיפוש אירוע )(EVENT SEARCH
חיפוש מדויק לפי תאריך ושעה של הקלטת אירוע של גילוי תנועה או אזעקה.
חיפוש זמן )(TIME SEARCH
חיפוש לפי תאריך ושעה.

הגדרות בסיסיות בתפריט ה.PROCAM -

בתפריט הקלטה ) (RECORDקבע הגדרת הקלטות בהתאם לעיל:

בתפריט טיימר ) (TIMERניתן לקבוע הקלטה לפי לוח זמנים.

בתפריט תאריך ) (DATEניתן לקבוע תאריך ושעה.

בתפריט מתקדם ) (ADVANCEניתן לקבוע הגדרות בהתאם לעיל:

בתפריט מצלמה ) (CAMERAניתן לקבוע הקלטה ,הסתרת המצלמה המוקלטת ,צבע ,בהירות וכו'.
בעמודת הכותרת ) (TITLEניתן לתת שם למצלמה.

בתפריט הגדרת זיהוי ) (DETECTION SETUPקבע בגילוי ) (DETהדלקה ).(ON

בעמודת איזור ) (AREAקבע בהגדרות ) (SETUPאיזור גילוי.
בעזרת חיצי הכיוון הזז את הסמן ,לחץ  ENTERלביטול/קביעה איזור גילוי.
)עם הלחצנים  +או – ניתן לקבוע/לבטל איזור גילוי לכל המסך(

בתפריט טיימר זיהוי ) (DETECTION TIMERניתן לקבוע הקלטה בגילוי תנועה לפי לוח זמנים

בתפריט תצוגה ) (DISPLAYניתן לקבוע הגדרות בהתאם לעיל:

בתפריט אזעקה ) (ALERTקבע הגדרות בהתאם לעיל:

בתפריט שליטה מרחוק ) (REMOTEניתן לקבוע פרוטוקול וקצב למצלמה ממונעת(PELCO-D) .

בתפריט מערכת ) (SYSTEMניתן לקבוע הגדרות בהתאם לעיל:

בתפריט רשת ) (NETWORKקבע  DNSו PORT-מתאים.
הגדר בתפריט קבוע ) (STATICאת ה IP -המתאים.
בשורת  GATEWAYקבע את הכתובת המתאימה.

בתפריט גיבוי ) (BACKUPניתן לבצע גיבוי על .(PC-S/A872) .USB
יש לפרמט את דיסק ה USB-ב.FAT32 -

בתפריט מידע על דיסק קשיח ) (HDD INFOניתן לראות פרטים על מס' הדיסקים הקיימים וגודלם.

