
TruVision NVR 10
—
Pikaopas



Ensimmäinen käyttökerta
—
Tallentimessa on ohjattu pika-asennus, joka mahdollistaa tallentimen perusasetusten helpon määrit-
tämisen, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran. Se määrittelee kaikkien kameroiden asetukset 
yhtä aikaa. Asetuksia voi myöhemmin muuttaa tarpeen mukaan.

Ohjattu asennus alkaa oletusarvoisesti, kun tallennin on käynnistynyt. Asennus opastaa tallentimen 
tärkeimpien asetusten määrittämisessä. Valitse järjestelmän kieli ja anna järjestelmänvalvojan sala-
sana. Oletusarvoinen järjestelmänvalvojan salasana on 1234. On erittäin suositeltavaa vaihtaa tämä 
salasana.

Ohjattu toiminto opastaa sitten päivämäärän ja ajan asettamisessa, verkkoasetuksissa, 4 TruVision 
NVR 10:n pikaopas kiintolevyn hallinnassa ja tallennusmäärityksissä valikoiden avulla.

Kun tarvittavat muutokset on tehty, poistu ohjatusta toiminnosta klikkaamalla Valmis. Tallennin on nyt 
valmis käyttöä varten. Tallennus alkaa automaattisesti.

Tallentimen hallinta
—
USB-hiiri
Tallentimen kanssa toimitettua USB-hiirtä voi käyttää kaikkien tallentimen toimintojen ohjaamiseen, 
toisin kuin etupaneelia, jonka toiminnallisuus on rajoitettu. Hiirellä voit navigoida ja tehdä muutoksia 
käyttöliittymän asetuksiin.

Liitä hiiri tallentimeen liittämällä sen USB-liitin taka- tai etupaneelin USB-porttiin. Hiiri on heti käyttö-
valmis ja osoittimen pitäisi ilmestyä näytölle.

Selainohjaus
Tallentimen selain mahdollistaa videoiden katselun, tallentamisen ja toistamisen sekä kaikkien tallen-
timen ominaisuuksien hallitsemisen miltä tahansa internetiin yhteydessä olevalta tietokoneelta. Selai-
men helppokäyttöisillä ohjaimilla pääsee nopeasti käyttämään kaikkia tallentimen toimintoja.

Muodosta yhteys laitteeseen avaamalla internetselain ja syöttämällä tallentimelle annettu IP-osoite 
www-osoitteeksi. Anna oletusarvoinen käyttäjätunnus ja salasana kirjautumisnäytöllä.

• Käyttäjätunnus: admin.

• Salasana: 1234

Pika-asennus 
—

1   Liitä kaikki tarvittavat laitteet tallentimen takapaneeliin. 

1. Sisäisiin portteihin voi liittää enintään kah-
deksan IP-kameraa (mallin mukaan).

2. Liitä jopa neljä hälytystuloa ja yksi  
hälytysrele.

3. Liitä verkkoon.

4. Liitä RCA-liitin audiotuloon.

5. Liitä kaiuttimet audiolähtöön.

6. Liitä VGA-monitori.

7. Liitä HD-televisio. HDMI-liitäntä tukee 
sekä digitaalista audiota että videota.

8. USB 3.0 -portti. Liitä lisälaite, kuten 
USB-hiiri, tallentava CD/DVD-asema tai 
USB-kiintolevy.

9. Liitä maadoitukseen.

10. Liitä virtajohto.

Perusliitännät:
Liitä monitori A VGA- tai HDMI-lähtöön. Liitä hiiri etupaneelin USB-porttiin.
Valinnaiset liitännät:
Muut esitellyt liitännät ovat valinnaisia ja riippuvat asennusvaatimuksista.

2   Liitä virtalähde laitteeseen ja kytke se päälle.

3   Käytä ohjattua asennusta ja ota laitekäyttöön tarvittavilla asetuksilla.



• DHCP: oletusarvoisesti pois käytöstä.

• IP-osoite – 192.168.1.82

• Aliverkon peite – 255.255.255.0

• Oletusyhdyskäytävä – 192.168.1.1

• Palvelimen portti: 8000

• HTTP-portti: 80

• RTSP-portti: 554

Seuraavat portit pitää toistaa eitittimessä, jotta yhteys voidaan muodostaa asianmukaisesti: 
palvelinportti ja RTSP-portti.

Huom!

Tallentimen oletusverkkoasetukset ovat: Live-näkymätila
—
Live-tila on laitteen normaali toimitila, jossa katselet reaaliaikaista kuvaa kameroista. 

Live-näkymän usein käytettyjä toimintoja voi käyttää nopeasti klikkaamalla hiiren vasemmanpuoleista 
painiketta, kun kursori on kameran kuvan päällä. Pikatyökalupalkki tulee näkyviin. 

Käytettävissä olevien toimintojen kuvaukse.t

1. Tauko: Pysäytä valitun kameran live-kuva.

2. Käynnistä manuaalinen tallennus:Käynnis-
tä/lopeta manuaalinen tallennus.

3. Välitön toisto: Toista tallennettu video vii-
meisten viiden minuutin ajalta.

4. Audio päällä: Ota audiolähtö käyttöön tai 
pois käytöstä.

5. Pikakuva: Ota pikakuva videokuvasta.

6. PTZ-ohjaus: Siirry PTZ-ohjaustilaan.

7. Digitaalinen zoomaus: Siirry digitaaliseen 
zoomaustilaan.

8. Kuva-asetukset: Muuta kuvan valotasoja.

9. Näytä teksti: Näytä syötetty teksti näytöllä.

10. Aputarkennus: Tarkenna kameran objek-
tiivi automaattisesti.

11. Objektiivin alustus: Alusta moottoroidulla 
objektiivilla varustetun kameran objektiivi.

12. Sulje: Sulje työkalupalkki.

1. USB 2.0 -portti.

2. Arkistoi -painike: Siirry pika-arkistointitilaa 
painamalla kerran. Aloita arkistointi painamal-
la kaksi kertaa.

3. Näkymä- ja Kierto -painikkeet: Jos olet live-
näkymätilassa, paina Näkymä -painiketta, niin 
voit selata yksi- ja monikuvanäkymien välillä. 
Paina Kierto -painiketta, niin voit käynnistää/
pysäyttää kierron livenäkymätilassa.

4. Kanavapainikkeet. Vaihto kameroiden välillä li-
ve-näkymä-, PTZ-ohjaus- tai toistotilassa.

5. Live-, Valikko- ja Haku -painikkeet: Paina Li-
ve-painiketta, niin voit palata livenäkymäti-
laan. Paina Valikko -painiketta, niin voit siirtyä 
päävalikkoon tai poistua siitä. Jos let live-tilas-
sa, paina Haku -painiketta, niin voit siirtyä laa-
jennetun haun valikkoon.

6. Tilan merkkivalot: Kertoo kiintolevyn, verkon 
ja Watchdogin tilan sekä mahdollisesta ulkoi-
sesta hälytyksestä.

7. Hälytys -painike: Paina tätä, niin voit manuaa-
lisesti kuitata hälytyksen.

8. Enter- ja nuolipainikkeet: Suuntapainikkeiden 
avulla voit liikkua valikoissa ja hallita toistoa. 
Paina Enter, niin voit vahvistaa valinnan vali-
kossa.

9. IR-vastaanotin.

10. Toistopainikkeet: < Taaksepäin: Jos olet live-
näkymätilassa, painikkeen käyttäminen tois-
taa vanhimman saatavilla olevan videon. Jos 
olet toistotilassa, painikkeen käyttäminen tois-
taa kameraa taaksepäin. =Tauko: Jos olet li-
venäkymätilassa, painikkeen käyttäminen 
pysäyttää käynnissä olevien kameroiden vii-
meisen kuvan. Jos olet toistotilassa, painik-
keen käyttäminen pysäyttää toiston. > Toista: 
Jos olet livenäkymätilassa, painikkeen käyttä-
minen käynnistää valitun kameran koko päi-
vän toiston. Jos olet toistotilassa, painikkeen 
käyttäminen toistaa kameraa eteenpäin.

Etupaneeli
Useimpia toimintoja hallitaan etupaneelissa olevilla painikkeilla. 



Tallentimen määrittäminen
—
Tallentimessa on kuvakepohjainen valikkorakenne, jolla voit määrittää laitteen parametrien arvot. Jokai-
nen komentokuvake avaa näytön, josta voi muokata tietynlaisia asetuksia. Useimmat valikot ovat vain 
järjestelmänvalvojan nähtävissä. 

Lisätietoja laitteen määrittämisestä on tallentimen käyttöohjeessa.

Päävalikkoon pääsee live-näkymästä seuraavasti:

• Paina kaukosäätimen tai etupaneelin Valikko -painiketta, tai

• Klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse ponnahdusvalikosta Valikko. 

Päävalikkonäyttö tulee näkyviin. Vie hiiri valikon työkalupalkissa olevan komentokuvakkeen päälle ja 
valitse se klikkaamalla.

Valikon työkalupalkissa olevien komentokuvakkeiden kuvaukset:

Määritä näyttöasetukset.

Määritä analogisen ja IP-kameran asetukset.

Määritä yleiset verkkoasetukset.

Määritä tallennusasetukset.

Määritä hälytys- ja tapahtumaasetukset.

Määritä järjestelmäasetukset.

Määritä tallennuslaitteen hallinta.

Määritä käyttäjäasetukset.

Tarkastele järjestelmän tietoja.

Lisätietoja käyttöliittymän eri työkalupalkeista ja valikoista.

Tästä voi uloskirjautua,käynnistää uudelleen ja sammuttaa.
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