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Felhasználói útmutató



Jegyzetek



A VIDEO-CASE TH elsősorban társasházak lépcsőházi megfigyelésére alkalmas 
kamerarendszer. Kizárólag bűnmegelőzési célra felhasználható rendszer, mely a 
rendőrség munkáját a közösség biztonságát kívánja elősegíteni.

A rendszer főbb sajátosságai:
● minimális gondozást igénylő rendszer, lépcsőházban elhelyezhető 

szabotázsvédett, kulccsal zárható, szünetmentes működést biztosító 
központi egységgel

● nagy érzékenységű (éjjel-nappali) vandálbiztos dome kamerák (2 db)
● valósidejű (on-line) képek követése a felhatalmazott személyek 

(személyzet) részére
● kameraképek rögzítése (felvétele) mozgás esetén
● események visszakeresése dátum szerint
● események elmentésének lehetősége más médián történő lejátszáshoz 

(pl. rendőrségnek átadható videó formátum)
● hálózati (akár internetes) elérés (élőkép és esemény visszakeresés) a 

felhatalmazott személyek részére
● élőképek és felvett események pillanatképeinek elmentése

VIDEO-CASE TH rendszer elemei, a kit tartalma:
● szabotázsvédett fémház
● tápegység TEM modullal
● akkumulátor
● digitális videórögzítő
● HDD (merevlemez) 
● WLAN router, antenna
● egér, távirányító, DVR szoftverek (CD), kezelői leírás
● IR VF dome kamera (2 db)
● kábelek

Általános biztonsági előírások:

Szereléskor, üzembe helyezéskor tartsa be az 
élet- és vagyonbiztonsági előírásokat, valamint az 
útmutatóban leírtakat, mert ennek 
elmulasztásából származó károkért a gyártó 
semminemű felelősséget nem vállal!

A rendszer üzemeltetése, karbantartása:

A rendszer biztonságos üzemeléséhez a videóközpontba szerelt akkumulátort 3 
évente cserélni kell!
A videóközpont normál környezeti hatások mellett működik megfelelően:
- beltéri, pormentes elhelyezés
- 5 – 50 C° közötti hőmérséklet tartomány
- maximum 65% relatív páratartalom
- hálózatkimaradás (~230V) 3% alatt stb.

Videóközpont



A VIDEO-CASE TH közvetlen elérése

Nyissuk ki a VIDEO-CASE TH ajtaját és kellő körültekintéssel (a központban 
nagyfeszültségű kötések vannak!) csatlakoztassunk egy monitort (2. ábra 
-7-, 15 polusú DSUB csatlakozó, a valóságban – 3. ábra - a DVR bal felső éléhez 
közel). A már csatlakoztatott egeret az akkumulátor mellett megtaláljuk.
Az egér kurzort (nyilat) a monitor alsó része fölé mozgatva jelennek meg a 
kezelő ikonok a Főmenü ikonjával.

Négyjegyű műszaki kódunkkal (a számokat az egér görgető 
gombjával tudjuk változtatni) léphetünk be a DVR 

menürendszerébe, ahol a szükséges rendszerbeállításokat és a 
felvételek lementését az egér mozgatásával a monitoron megjelenő ikonos 
menürendszer segítségével végezhetjük el a későbbiekben leírtak szerint.
A beállításokat egér helyett a mellékelt távirányítóval vagy a DVR előlapján 
található nyomógombok segítségével is elvégezhetjük (1. és 2. ábrán az előlap 
és hátlap nem a valós elhelyezés szerint, hanem szemből láthatók).

1. ábra (előlap):



2. ábra (hátlap)

3. ábra (a DVR valós elhelyezkedése a központ dobozban)



(Menü) ikonra kattintva a menübe léphetünk be.

 Kamera beállítások:
● kamerakép nevek
● kamerakép beállítások

 Mozgásérzékelés (célszerű változatlanul hagyni):
● érzékelés területe
● hangjelzések, érzékenység

 Rögzítés (felvétel) beállításai (célszerű változatlanul hagyni):
● rögzítés módja
● rögzítés felbontása, minősége, képosztás

 Riasztás beállításai (célszerű változatlanul hagyni):
● riasztási bemenetek beállítása (N.O.)
● riasztási képernyő beállítása
● esemény kezelés
● hangriasztások hossza
● relé idők hossza

4. ábra (távirányító)



 HDD beállítások (célszerű változatlanul hagyni):
● felülírási mód (ON)
● kapacitás
● HDD formatálás (a winchesteren lévő adatok elvesztésével jár!)

 Hálózati beállítások (csak változás esetén állítsuk át)
● IP cím elérés módja
● IP cím, átjárók, alhálózati maszk, DNS1, DNS2

 Mentési beállítások:
● Mentés külső eszközre (pendrive, USB-s külső HDD)

Rendszer Beállítások:
● Dátum idő
● videó-rendszer (PAL)
● képernyőn megjelenő információk
● nyelv (english)
● rendszer jelszó (ON, 1111)
● alapértelmezett beállítások (csak indokolt esetben használjuk!)
● nyári/téli időszámítás (automatikus, közép európai)

 Kilépés a menüből

A változtatásokat mindig az        ikonnal tudjuk jóváhagyni.

Mentés külső (USB) eszközre: 

● Amennyiben a DVR-hez nincs monitor csatlakoztatva, ezt a A VIDEO-CASE 
TH közvetlen elérése c . fejezetben leírtak szerint tegyük meg.

● Élőkép módban csatlakoztassuk USB-s háttértárunkat (pendrive, HDD) a 
DVR jobb alsó élén található USB csatlakozóba (3. ábra). 

● Belépve a lejátszás módba válasszuk ki a menteni kívánt eseményeket a 
Play Time Search vagy az Event List Search gombokkal.

● Videó mentése:
Lejátszás közben a kívánt helyen nyomjuk meg az (Enter/Copy) 
gombot, majd a leállításhoz szintén az Enter/Copy vagy Stop gombot. A 
rendszer automatikusan elmenti a kiválasztott tartományt. Az így 
elmentett fájlokat az R6 Viewer programmal számítógépen lehet 
visszanézni, AVI formátumban menteni stb. (videó mentésekor 
automatikusan az R6 Viewer program is mentésre kerül az USB 
háttértárra)

● Amennyiben ismerjük a menteni kívánt esemény idejét, időtartamát, 
célszerű a következők szerint elmenteni azt:

● az archiválás menübe lépve láthatjuk a felvett események teljes 
időtartamát, amiből az alatta lévő „Mentés ideje” résznél állíthatjuk 
be a menteni kívánt tól – ig időpontot (a kiválasztott felvételek 
mérete MB-ban látható). Az időtartam kiválasztása után hagyjuk 
jóvá (a mentés több tíz percig is eltarthat!)

● a pendrive (háttértár) adatait az „USB kapacitás” résznél láthatjuk



● Kép mentése
A teljes képernyős lejátszás közben a menteni kívánt képkockánál 
nyomjuk meg a „pillanat állj”-t (Pause gombot), majd az Enter/Copy gomb 
megnyomásával .y42 formátumban a kép mentésre kerül. Ezt a 
képformátumot az R6 Viewer programban tudjuk visszanézni (a program 
bal felső sarkában a fájl típust ekkor át kell állítani .Y42-re). A SnapShot 
gombbal el tudjuk menteni .jpg formátumban

● A mentett fájl nevek a felvétel kezdő időpontját tartalmazzák (pl.: 132549 
.264 fájlnév esetén 13:25:49 időpontot jelenti). A .264 típusú fájlokat az 
R6 Viewerr programmal tudjuk visszanézni, menteni stb.

A VIDEO-CASE TH elérése és kezelése hálózaton

Megfelelő hálózati beállításokkal és jogosultsággal a megfigyelőrendszert LAN-on 
is tudjuk kezelni, az élőképekbe betekinthetünk, azokat elmenthetjük. 
Amennyiben a rendszer az Internethez is csatlakozik (pl. ADSL kapcsolaton 
keresztül), akkor a rendszer az Interneten is elérhető.

Minimális feltételek a hálózati eléréshez:
● megfelelő számítógép (Intel Celeron 1.6G, 256MB memória, 32MB VGA, 

1024x768 monitor felbontás, Windows XP / 2000 op. rendszer)
● Internet Explorer böngésző

A készülék elérése a hálózaton:
● Írjuk be az Internet Explorer címsávjába a DVR IP címét (ezt a DVR 

hálózati beállítások/IPADDR pontjánál vagy az IP Installer program 
segítségével lehet lekérdezni)

● Jelentkezzünk be a felhasználói nevünkkel, jelszavunkkal. A sikeres 
bejelentkezést követően mindkét kamera élőképét láthatjuk.

● Élőképek megtekintése a hálózaton
Választhatunk osztott vagy teljes kamerakép megtekintés között: 

● dupla kattintás a kívánt kameraképre > teljes kép
● dupla kattintás a teljes kameraképre > visszatérés az osztott képhez



● a megjelenítések között a képernyő jobb alsó sarkában lévő 
ikonokra való kattintással is válthatunkFelvett események 
visszajátszása a hálózaton

A lejátszás (play) gombra kattintva időpont megadásával kereshetünk rá 
korábban felvett eseményekre (Time Search: nap/hó/év, 
óra/perc/másodperc):

Az időpont kiválasztása után Time Search gombra kattintva lejátszásra 
kerül a kiválasztott időben felvett esemény. A kezelőgombokkal a felvételt 
úgy tudjuk kezelni, mint egy hagyományos videómagnót (lejátszás, stop, 
szünet stb.)

A nem valós idejű videó lejátszásakor a bal alsó sarokban PlayBack 
(visszajátszás) felirat és a felvétel időpontja jelenik meg.
A visszajátszásból az élőképre a Stop gombra kattintással térhetünk vissza 
(Live felirat a bal alsó sarokban).
Az Event Search gomb lenyomásával lehetőségünk van az események 
között válogatni és a kiválasztott időpontban történteket visszajátszani:



A naplóban az időpont és esemény sorszáma mellett az is szerepel, hogy a 
felvétel melyik kameraképen történt mozgás hatására indult el. A 
kiválasztott esemény lejátszása az előzőekben leírtakkal megegyezik.

● A felvett események elmentése videófájl formátumban
 (Save) ikonra kattintva meghatározhatjuk, hogy milyen időhatárok 

között történt eseményeket szeretnénk videófájl formátumban elmenteni 
archiválás, későbbi feldolgozás vagy AVI fájlformátummá való 
konvertálása érdekében (ezeket a szolgáltatásokat az R6 Viewer 
programmal tudjuk végrehajtani).

● Élőkép felvétele, elmentése videófájlként
Az élőkép betekintésekor az aktuális eseményeket a Rec. (felvétel) 
gombbal elmenthetjük.
A Rec. gombra kattintás  után válasszuk ki számítógépünkön azt a 
könyvtárat, ahol a mentett felvételeket kívánjuk tárolni. Ezután elkezdődik 
a felvétel rögzítése (ezt egy piros sáv és Recording felirat villogása jelzi). 
Amikor a felvételt szeretnénk leállítani, nyomjuk meg a Stop gombot. A 
rögzített .264 formátumú felvételeket az R6 Viewer programmal tudjuk 
kezelni (visszanézni, menteni AVI formátumban stb.)

● Az élőképek pillanatképeinek elmentése (.jpg formátumban)
Az élőkép betekintésekor az aktuális eseményt pillanatfelvételként is el 
tudjuk menteni .jpg formátumban. Az élőképre jobb egérgombbal 
kattintunk, majd a felugró ablak SnapShot parancsával az előző pontban 
leírtak szerint el tudjuk menteni (a képeket bármilyen képnéző, szerkesztő 
programmal vissza tudjuk nézni).



További szolgáltatások távoli eléréshez

A rendszer egyéb szolgáltatásainak eléréshez számítógépes programokat kell 
telepítenünk a számítógépünkre.
A mellékelt CD-ről két program telepítésére lesz szükségünk. Az egyik a videós 
rendszer IP címének meghatározására szolgál (IP Installer), a másik 
programmal a rendszer által rögzített felvételeket tudjuk áttekinteni, menteni 
stb. (R6 Viewer).

Az IP Installer program

Miután a mellékelt CD-ről számítógépünkre átraktuk az IP Installer programot, 
indítsuk el azt. A Search Device gombra kattintva  a program megkeresi a 
hálózaton elérhető videós rögzítő eszközt (DVR) és a baloldali mezőben 
megjeleníti annak nevét. A DVR nevére kattintva a jobb oldali mezőbe kiírja 
annak minden hálózati tulajdonságát.

A VIDEO-CASE TH egyszerű Internetes eléréséhez célszerű egy ingyenes DDNS 
szolgáltatónál (pl. www.dyndns.com) saját domain nevet regisztrálnunk. Ezzel - 
fix IP cím szolgáltatás nélkül - állandó webcímen érhetjük el a rögzítőt (úgy mint 
pl.: http://resortiroda.ath.cx:90)! 

Az R6 Viewer program

Miután a mellékelt CD-ről számítógépünkre átraktuk az R6 Viewer programot, 
indítsuk el azt.

● A program megnyitását követően az Open gombra kattintva válasszuk ki 
azt a könyvtárat, ahová a felvételek mentésre kerültek.

● A listából válasszuk ki a kívánt esemény felvételét. Alapértelmezetten a 
fájlnevek az esemény dátumára és sorszámára utalnak:
pl.: 12112009170000.264 – 2009 november 12-én a 17-es sz. esemény



● A megjelenő kameraképeket tetszés szerint megtekinthetjük osztott vagy 
teljes képben (képernyő jobb alsó sarka: 1 vagy 4), a felvételeket a 
„videómagnó” gombokkal tetszés szerint megállíthatjuk előre és 
hátrapörgethetjük (a display all frames pipát kapcsoljuk be) .

● A lejátszott felvételből pillanatképet menthetünk el (.jpg) a SnapShot 
nyomógombbal (válasszuk ki, hogy melyik kamera képét szeretnénk 
menteni: CH01 vagy CH02)

● A kiválasztott felvételt elmenthetjük .AVI formátumban a Save AVI 
nyomógombbal. Fontos!: az .AVI fájlba a ténylegesen a mentés során 
lejátszásra kerülő felvétel lesz látható, tehát ügyeljünk arra, hogy a 
„lejátszás” gombbal indítsuk el a felvételt.  A mentés idején piros sávban 
villog a Save AVI felirat. Amint szeretnénk a mentést leállítani, nyomjuk 
meg a Stop gombot. Az AVI fájl formátumba történő konvertálás valós 
idejű, tehát egy fél órás videóanyag mentése fél óráig fog tartani.
Az így elmentett fájl .AVI állományt kezelő média lejátszóval a 
későbbiekben bármikor lejátszható (a Windows MediaPlayer legújabb 
verziója ajánlott), CD-re menthető (pl. rendőrségnek bizonyítékként 
átadható).

Adatvédelem, személyiségi jogok védelme

Az adminisztrátor személynek tisztában kell lenni az adatvédelemre, 
adatkezelésre és személyiségi jogokra vonatkozó hatályos jogszabályokkal és a 
rendszer használatakor mindig ezeknek megfelelően kell eljárni. Figyelembe kell 
venni a személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelveket is, mindenekelőtt a 
1992. évi LXIII. törvényt. A rendszer adatait, a rögzítésre került felvételeket 
illetéktelen személynek átadni TILOS!



Rendszer adatok (a hozzáférési adatokat bizalmasan kezelje!)

DVR IP cím: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

VIDEO-CASE domain név: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Műszaki kód: _  _  _  _

„Adminisztrátor” hozzáférési név: admin     Jelszó: _  _  _  _  _  _  _

„Vendégek” listája (élőkép betekintési hozzáféréssel):

név: _  _  _  _  _  _  _  _  _  telefon (egyéb elérhetőség): _  _  _  _  _  _.._  _

név: _  _  _  _  _  _  _  _  _  telefon (egyéb elérhetőség): _  _  _  _  _  _  _  _

név: _  _  _  _  _  _  _  _  _  telefon (egyéb elérhetőség): _  _  _  _  _  _  _  _

név: _  _  _  _  _  _  _  _  _  telefon (egyéb elérhetőség): _  _  _  _  _  _  _  _

név: _  _  _  _  _  _  _  _  _  telefon (egyéb elérhetőség): _  _  _  _  _  _  _  _

VIDEO-CASE TH Műszaki paraméterei

MECHANIKA
BEFOGLALÓ MÉRET (MM) 290 X 440 X 170
SÚLY (AKKU NÉLKÜL) 4 KG

TÁPELLÁTÁS
TÁPFESZÜLTSÉG IGÉNY AC 230 V
KIMENŐ FESZÜLTSÉG (ESZKÖZ) DC 13,6 V
KIMENŐ FESZÜLTSÉG (TÖLTŐ) DC 14,2 V
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS 7 – 33 AH
TÚLTERHELÉS VÉDELEM VAN
TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM VAN
HIBAJELZÉSEK AKKUHIBA, HÁLÓZAT HIBA, KIMENŐ FESZ. HIBA
MEGFELELŐSÉG MSZ EN 50131-6:2006



DVR (HDR04RD) műszaki paraméterei:





A változás jogát a gyártó fenntartja! 

A változtatás jogát a gyártó fenntartja!
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