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1. Prezeranie záznamu priamo cez DVR
1. Pravým tlačidlom myši vyvoláte systémové menu a zvolíte Hlavní nabídka.
2. Zadáte vzor pre prihlásenie.
3. V Menu zvolíte Přehrávání.

1.

2.

3.

4. Vpravo si vyberieme dátum a kameru/kamery,
z ktorej chceme záznam prezerať.
V kalendári sú guličkou zvýraznené tie dni,
ktorých záznam si vieme prezerať.

4.

Počet dní záznamu záleží od veľkosti HDD.
5. Následne sa nám na časovej osi dole zobrazí záznam,
kedy daná kamera nahrávala.
Zelená znamená, že kamera nahrávala.
Žltá znamená, že kamera v danom čase zaznamenala pohyb.

5.

Záznam spustíte kliknutím na časovú os, ktorú si môžete priblížiť kolieskom myši.
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1.1 Sťahovanie záznamu z DVR v režime prehrávania záznamu
Tento postup je ideálny, ak potrebujete rýchlo stiahnuť záznam z jednej kamery.

1.

1. Vložte USB do USB portu na Rekordéri.
2. Na časovej osi si zvoľte počiatočný čas, od ktorého
chcete začať sťahovať záznam a kliknite na okno
kamery, ktorej záznam chcete sťahovať.
Zvolené okno má zelený okraj.
3. Vpravo dole stlačte Nožnice.
Na časovej osi si zvoľte koncový čas, po ktorý chcete
sťahovať záznam a stlačte znova Nožnice.
Pre stiahnutie záznamu stlačte ikonu Disketa.

3.
4. Otvorí sa okno Záloha, kde v hornom okne sa zobrazí vložené USB a v dolnom okne sa zobrazia časti
videozáznamu kamery. Type M označuje časť záznamu, kde bol zaznamenaný pohyb. V dolnej časti je
zobrazené požadované a celkové dostupné miesto na USB.

4.
Ak chcete stiahnuť záznam aj z ďalšej kamery,
zrušte okno záloha pravým tlačidlom myši
a opakujte body 2 a 3, len si zvoľte iné okno
kamery.
Nakoniec kliknite na Záloha.

Otvorí sa okno v ktorom si zvolíte, do ktorej
zložky na USB sa má záznam uložiť.
Stlačte Štart.

Po skončení zálohy sa zobrazí okno
Záloha dokončená.Kliknite OK a môžete
vytiahnúť USB z rekordéra.
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1.1.2 Sťahovanie záznamu z viacerých kamier
Tento postup je ideálny, ak potrebujete stiahnuť záznam z viacerých kamier. Ak poznáte čas a kamery,
z ktorej chcete záznam stiahnuť:

1.
1. V Hlavnom menu zvolíte položku Záloha.
2. Nastavíte zložku na USB, Typ záznamu( Vše = nepretržitý
záznam, DP= záznam len pri pohybe), zvolíte dátum a čas
začiatku a konca záznamu, vyberiete kameru
(Záznam kanálu), zvolíte si formát súboru a kliknete Hľadať.
V okne dole sa zobrazia pridané časti záznamu.
Ak chcete stiahnuť záznam z viacerých kamier naraz v rovnakom
čase, zvoľte ďalšiu kameru (Záznam kanálu) a znova kliknite Hľadať.
Ak chcete stiahnúť záznam zo všetkých kamier naraz, zvoľte Záznam kanálu All.
Nakoniec kliknite na Záloha. Po skončení zálohy kliknite OK.

2.
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1.2 Prezeranie stiahnutého záznamu z DVR
Na USB so stiahnutým záznamom sa pri videosúboroch nachádza aj prehrávač (SmartPlayer),
ktorým je možné stiahnuté súbory vo formáte DAV prezerať.
1. Otvorte priložený prehrávač.

1.

2. Kliknite 2x na Dátum.
Spustí sa záznam zo všetkých kamier.
3. Kliknite na ikonu synchronizovať, aby sa
synchronizoval čas prehrávania na všetkých kamerách.

3.
2.

Kolieskom myši si viete priblížiť
časovú os a posuvníkom napravo
zrýchliť alebo spomaliť prehrávanie.

Pre pohodlné a jednoduchšie prezeranie
a sťahovanie záznamu odporúčame používať
počítačový program Smart PSS.
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2. Inštalácia a základy programu Smart PSS
Na stránke www.dahua.sk prejdite do sekcie Na stiahnutie a vyberte si Smart PSS softvér pre WIN
alebo pre MAC, podľa toho, aký operačný systém používate (verzia pre MAC iba v angličtine).

1. Spustite inštaláciu, zvoľte jazyk Slovakia, zaškrtnite, že súhlasíte s podmienkami a kliknite Next.
2. Zrušte zaškrtnuté políčko Storage Service, nechajte zaškrtnuté iba Smart PSS a kliknite Next a Install.
Ukončite inštaláciu tlačidlom Finish.
3. Ak sa program nespustí automaticky, spustite ho pomocou ikony na ploche.
4. Pri prvom spustení je potrebné vytvoriť heslo. Zaškrtnite automatické prihlásenie a nebudete si musieť
heslo pamätať.

1.

3.
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2.

4.

5. Nastavte bezpečnostné otázky, bez ktorých

5.

vás program nepustí ukončiť prvotnú inicializáciu.

2.1 Pridanie zariadenia do Smart PSS
1. Otvorte si novú kartu (+) a kliknite na Zariadenia.
2. Kliknite Pridať, otvorí sa tabuľka na pridanie zariadenia.
3. V položke Metóda na pridanie: zvoľte SČ.
4. Vyplňte potrebné údaje, rovnako ako v postupe pre mobilnú aplikáciu a stlačte Pridať.

1.

2.

3.
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4. Pridané zariadenie sa zobrazí v zozname. Po chvíli sa šedá gulička v kolónke Stav online rozsvieti na
zeleno. Program sa úspešne pripojil na rekordér. Pokiaľ zostane v režime Offline, skontrolujte, či ste
správne opísali sériové číslo a heslo. Tieto údaje môžete zmeniť kliknutím na ikonu ceruzky v kolónke
Operácia. Skontrolujte tiež, či je rekordér pripojený k internetu.

4.

2.2 Živý náhľad
1. Otvorte novú kartu (+) a kliknite Živý pohľad.
Vľavo sa nachádza zariadenie, ktoré ste si do programu pridali. Ak pri ňom svieti
takáto ikona
, program sa ešte nespojil s rekordérom a treba chvíľu počkať.
2. Keď z ikony zmizne otáznik, dvojklikom na zariadenie (kamery) zobrazíte živý náhľad z kamier.

1.
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2.

2.3 Prehrávanie a sťahovanie záznamu
1. Pre zobrazenie záznamu, otvorte novú kartu (+) a kliknite na Prehrávanie.

2.

2. Rozkliknutím zariadenia si vyberte kamery, z ktorých
chcete prezerať záznam.
Kliknite na ikonu kalendára a vyberte dátum a čas
požadovaného záznamu. Modrou guličkou sú zobrazené
dni, z ktorých sa dá záznam prezerať.
Prehrávaný záznam môže mať maximálne 72 hodín.
3. Kliknite na tlačidlo Hľadať.
Zobrazí sa tlačidlo Vyhľadávanie s točiacim sa krúžkom.
Počkajte, kým sa načíta záznam.
Čas načítavania záleží od dĺžky sťahovaného záznamu.

1.

3.

4.
4. Záznam spustíte kliknutím myši na časovú os.
Časovú os priblížite kolieskom myši.
Všetky kamery súčasne spustíte kliknutím
na ikonu Synchronizovať
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5. Pre stiahnutie záznamu do PC kliknite na ikonu nožnice a nastavte posuvníky na začiatok a koniec
záznamu, ktorý chcete stiahnuť. Následne znovu kliknite na ikonu nožnice.

5.

6. Zvoľte priečinok, kam sa má záznam stiahnuť.
Zvoľte formát a kliknite OK.

6.

7. Zobrazí sa vám okno, v ktorom môžete
sledovať priebeh sťahovania.
Po dokončení sťahovania sa tabuľka vymaže
a záznam sťahovania sa zobrazí v záložke
Exportované. Po skončení exportu je možné
pridať ďalší záznam na export.

7.

Súbory typu MP4, AVI, ASF je možné otvoriť
napr. vo VLC prehrávači.
Originálny formát (DAV) je nutné exportovať
spolu s prehrávačom SmartPlayer.
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3. Pridanie kamerového systému do DMSS
Pre pridanie zariadenia do mobilu musíte mať v mobile zapnutý internet a rekordér zapojený do internetu!
1. Nainštalujte aplikáciu DMSS
2. Otvorte aplikáciu a zvoľte krajinu: Slovakia a Hotovo
3. Vyberte vpravo hore „+“

1.

2.

3.

4. Ťuknite SN/Skenovať
5. Oskenujte QR kód alebo ho zadajte manuálne
6. Stlačte Ďalší

4.

5.

6.
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7. Vyberte NVR
8. Zvoľte si ľubovolný Názov zariadenia (Nome dispositivo)
Username: admin
Heslo zariadenia: ******
SN – sériové číslo zariadenia – opíšte ho z nálepky na spodnej
strane rekordéra, alebo zo zoznamu zariadení v programe Smart PSS
alebo ho oskenujte pomocou fotoaparátu, stlačením ikony QR kódu na konci riadku.
Ťuknite Save. Aplikácia sa automaticky spojí na zariadenie.

7.

8.

8a. zobrazenie QR kódu na rekordéri, keď nemáte prístup k nálepke na rekordéri

V Hlavnom menu rekordéra kliknete Síť
Vpravo dole kliknete P2P, napravo sa zobrazí
QR kód, ktorý obsahuje sériové číslo zariadenia

8a.
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3.1 Kopírovanie zariadenia z mobilu do mobilu
Kopírovanie je možné aj medzi rôznymi operačnými systémami (android -> iOS, iOS -> iOS, iOS -> android)
1. V mobile, z ktorého chcete zariadenie kopírovať otvorte aplikáciu.
2. Ťuknite na ikonu štvorčekov vľavo hore a stlačte modrú ikonu zdieľať.
3. Označte zariadenie, ktoré chcete kopírovať a stlačte Karta zariadení.
4. Ťuknite Zrušiť aby ste nemuseli zadávať heslo pre zdieľaný QR kód.
Zobrazí sa QR kód, ktorý oskenujete druhým telefónom podľa postupu nižšie.

1.

2.

3.

4.

5. Na mobile, do ktorého chcete zariadenie skopírovať nainštalujte aplikáciu
6. Pre pridanie zariadenia ťuknite na „+“ vpravo hore
7. Vyberte SN/Skenovať
8. Otvorí sa fotoaparát, ktorým oskenujete QR kód
z prvého mobilu. Zariadenie sa automaticky pridá
do zariadenia a viete ho prehrávať
cez Doma -> VŠETKY

6.

7.

8.
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