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Förord
Tack för att du valt ett IP-kamerakit från Gigamedia! För att få bästa utbyte av din produkt 
rekommenderar vi att du läser denna manual innan användning. Den hjälper dig att komma 
igång med systemets viktigaste funktioner.

Anmärkningar 
- Temperaturområde för NVR mellan 0 °C och 40 °C
- Skydda enheten från solljus och värmekällor. 
- Får ej användas i fuktig dammig, eller rökig miljö 
- Monteras horisontellt
- Placera enheten på ett stabilt underlag.
- Placera ingen annan utrustning ovanpå enheten.
- Sörj för god ventilation. Blockera ej ventilationsöppningarna. 



1. Systemstart
Koppla, om önskas, WAN-porten till ditt nätverk. Koppla mus och  en skärm till enheten samt koppla in ström-
sladden på baksidan av NVR:en. Systemet kommer automatiskt utföra en statuskontroll och sedan starta efter 
några sekunder. En uppstartningsguide kommer upp på skärmen.

2. Uppstartningsguide
Uppstartningsguiden (setup wizard) hjälper dig att göra nödvändiga grundläggande inställningar som tid, nätverks-
inställningar, hårddiskfunktioner mm. Du kan alltid ändra inställningarna senare via inställningsmenyerna.

2.1. Uppstartningsguide startsida 

2.2. Administratörens inloggningsuppgifter 

Vi rekommenderar att stegen i upp- 
startsguiden gås igenom första gången 
systemet startas. För att guiden inte 
skall komma upp vid nästa start bockas 
rutan längst ned till vänster i.

Vi rekommenderar att du sätter ett 
svårgissat lösenord för användare 
"admin" klicka sedan på « Next »

Om du klickar « Cancel”, kommer du 
direkt till systemets huvudmeny

Om du klickar på « Prev. », kommer 
du till föregående sida. 

Notera: Som default är admin-
istratörens användarnamn: admin. 
Som default finns inget lösenord, men 
vi rekommenderar starkt att man 
lägger in ett lösenord här.
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2.3. Grundläggande inställningar 
Tid/datum, datumformat, tidsformat, tidszon, videoformat och språk, ställs in enligt önskemål och behov: 

Datum/tid: Klicka på kalendern och välj datum; Klicka på "time", ett digitalt tangentbord dyker upp, ställ med detta in 

lokal tid. Datumformat, tre alternativ finns att välja: MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ, and ÅÅÅÅ/MM/DD. 

Tidsformat: 24-timmar / 12-timmar. 

Tiidszon: Klicka på nedåtpilen, olika tidszonsalternativ kommer fram, välj din tidszon. 

DST är för inställning av sommartid/normaltid. Ställ in vid behov. (Behövs ej om autouppdatering används)

Notera : När enheten kopplas till internet, kommer den automatiskt att uppdatera tiden enligt den tidszon du 
     valt om autouppdatering är ibockad. Var därför noggrann med val av tidszon så att det blir rätt!

Videoformat: PAL/NTSC är möjliga val. 

Language: Välj önskat språk. 

2.4. Nätverksinställningar 

Normalt väljer man det översta 
alternativet i de båda valen för att 
automatiskt erhålla IP-adress och DNS-
server. Vid önskemål välj det andra 
alternativet och fyll i uppgifterna



2.5. Nätverkstest 

2.6. DDNS- & Port-inställningar 

Systemet kommer automatiskt att 
testa nätverksinställningarna och se 
om uppkopplingen fungerar. Om det 
inte fungerar gå tillbaka till före-
gående sida och justera inställning-
arna 

DDNS: Aktivera eller avaktivera       
(Enable/Disable). 

Server: Välj DDNS-server. Med fördel 
kan här "GIGAMEDIA" väljas för fri 
DDNS-tjänst (ddnsgigamedia.net). 
klicka i rutan "standard" för val av 
standardinställningar

Välj alternativt annan DDNS-tjänst 
efter önskemål och fyll i de fält som 
kommer upp. 

Portinstªllningar:
Normalt behöver dessa inställningar 
inte ändras, men möjlighet finns att 
ändra efter önskemål.

Mediaport: Port för kommunikation 
internt inom nätverket.

Webport : HTTP-port, för kommunik-
ationen på internet.

Notera : port range: 1-65535, vissa 
lokala ISP’er blockerar port « 80 ». Vi 
rekommenderar därför en annan 
port. 

http://ip/


2.7. Inspelningsinställningar 

2.8. Hårddiskinställningar 

Klicka i rutorna för att aktivera inspel-
ning för önskade kanaler. Klicka i 
"Audio" om även ljud skall spelas in.

Man kan välja "Always eller Schedule" 
för ständig eller shemalagd inspelning. 

Man kan göra inställningarna för en 
kanal och sedan kopiera till övriga 
kanaler. 

Hårddiskinformation: Här visas status 
för installerade hårddiskar

För att formatera en hårddisk klicka i 
rutan för önskad hårddisk och klicka 
på knappen "Format"

Notera: Om en ny hårddisk install-
eras måste denna formateras på detta 
sätt.

Överskrivning: Man kan välja tre 
alternativ: per dag «by days», per 
kapacitet «by capacity» eller aldrig 
«never». Välj öskad metod. 
Lämpligen väljs per kapacitet, vilket 
innebär att det äldsta materialet 
spelas över när disken är full.

För att avsluta uppstartningsguiden, 
och spara inställningarna, tryck på 
"Save"

Nu är de grundläggande inställ-
ningarna gjorda och systemet är klart 
för användning. Ytterligare inställ-
ningar och justeringar kan göras i 
menyerna enligt beskrivning som 
följer.
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3. Inloggning
Öppna huvudmenyn: 
Klicka på « START » i menyraden, i grundläget är menyraden längst ned på skärmen, klicka på den och håll ned så 
kan du flytta den till valfri position på skärmen. Om menyraden inte syns klicka med höger musknapp, släck den åter 
genom att klicka med högrknappen igen: 

Inloggningsrutan kommer upp. 
Device ID är i grundläget « 0 ». 
Användarnamnet för administratören 
är "admin". Skriv in det lösenord du 
valt i uppstartsguiden. (Default finns 
inget lösenord)

4. Inkoppling av kameror

4.1. Koppla kamera till PoE-port 

1) Inkoppling: Kopppla in kammerorna till RJ45 nätverksportarna 1-4. Använd nätverkskabel lägst kat 5e, max 100m 
totalt inklusive patchkablar. Kamerorna strömförsörjs via nätverkskabeln från den inbyggda PoE-switchen. Notera: 
Korrekt funktion garanteras endast om IP-kamera Enr 63 896 68 används. (Två stycken medföljer kitet)

2) Tilldelning av IP-adress: NVR:en tilldelar automatiskt inkopplade kameror en IP-adress.

3) Live view: Man behöver inte göra några manuella inställningar utan bilden från kamerorna kommer direkt att
komma upp på skärmen då de kopplas in. Om man vill byta plats på skärmen för en kamerabild, klicka på den,
håll ned musknappen och dra den till önskad position.



På skärmen (live view): 
«  » betyder normal inspelning (grön boll)
«  » betyder larm-inspelning (röd boll)
«  » betyder ingen inspelning (vit ring med kryss)

5. Inspelningssymboler

6. Grundläggande inspelninginställning
Gå in i huvudmenyn klicka på "Grundinställning" (Basic), klicka på "Spela in" (Record): 

1) Kanal (CH): Kamera nummer.

2) Aktivera (Enable): Klicka i rutan för
att aktivera inspelning.

3) Ljud (Audio): Aktivera ljudinspelning.

4) Välj "Alltid" (Always) eller
"schema" (shedule) enligt önskemål.
Väljs schema, skall ett veckoschema
definieras enligt punkt 8.

5) Man kan göra inställningarna för en
kanal och sedan kopiera till övriga
kanaler.

7. Inspelning, bithastighet/upplösning
1) Kanal (CH): Kamera nummer.

2) Upplösning (Resolution):
Kamerornas upplösning. Med
tillhörande kameror alltid 720P.

3) Bildhastighet (Frame rate): NVR:en
kommer att begära inställd bild-
hastighet från kameran.

4) Kvalitet (Quality): « Best », « Better »,
« Good », « Normal » välj önskad
bildkvalitet.

5) Man kan göra inställningarna för en
kanal och sedan kopiera till övriga
kanaler.

Notera: Lägre bildhastighet och 
lägre kvalitet ger mindre data-
mängd och längre inspelningstid.



8. Veckoschema, inspelning
1) Välj Schema (Shedule)

Kanal (CH): Kamera nummer.

2) Välj inspelningsläge : Manuell
(Manual) - Normal - Larm (Alarm)

3) Klicka och dra med musen för att
markera inspelningsläge för olika
tider under veckan. Man kan
dubbelklicka på en dag för att ställa
in via klockslag som nedan.

4) Man kan göra inställningarna för en
kanal och sedan kopiera till övriga
kanaler.

Inspelningstyper: 
Normal inspelning  - Kontinuerlig inspelning
Larm-inspelning     - Inspelning endast vid larm (T ex vid rörelse - ställs in under "avancerat")
Manuell inspelning  - Inspelning måste startas/stoppas via menyraden.

Gör önskade inställningar: 

1) Kanal (CH): Kamera nummer.

2) Aktivera (Enable): Markera rutan
med « √ » för kanaler som skall ha
rörelsedetektering aktiv.

3) Känslighet (Sensitivity): Justera ned
känsligheten vid behov, t ex för att
inte lösa ut på vajande träd.

4)

5) Kalender (Schedule): Klicka på
"Inställningar" (Settings) och
markera/avmarkera önskade tider då
rörelse skall utlösa larm, under
rödmarkerad tid löser larm.

6) Utlösare (Trigger): Välj för varje
kanal vad som skall hända vid
rörelselarm.

Notera : Klicka "Verkställ" (Apply) 
för att spara inställningarna

9. Rörelsedetektering
Klicka på kugghjulssymbolen "Avancerat" (Advance) i 
huvudmenynmenyn, och sedan på "Rörelse" (Motion)

Area: Klicka på "Inställningar" (Settings)
och markera/avmarkera önskat område
där rörelse skall utlösa larm.
Grönmarkerat område löser larm.

7) Man kan göra inställningarna för en
kanal och sedan kopiera till övriga
kanaler.



10. Inspelningssºkning
Vªlj Inspelningssºkning (Record search) i menyn genom att klicka p¬ fºrstoringsglaset. 

1) Systemet ställer sig automatiskt på dagens datum och visar de inspelade sekvenser som finns. Finns inga inspelningar
är fältet tomt som ovan.

2) Kalenderfärg: Blått indikerar vald dag. Grönt  indikerar att det finns normal inspelning den dagen. Rött indikerar att det
finns larminspelning (och eventuellt normal inspelning). Grå bakgrund betyder inget inspelat den dagen.

3) Välj önskad inspelningstyp (Record Type): All / Alarm / Normal

4) Kanal (CH): Välj önskad kanal för uppspelning

5) Först, Föregående Nästa Sista (First, Prev, Next, Last): Bläddra bland inspelningsfilerna för vald dag.

6) Lås/Lås upp (Lock/unlock): Markera i rutan med « √ » för inspelningen som du vill låsa och klicka på "Lås" så kan
inspelningen inte raderas och den kommer inte att skrivas över.

7) För att låsa upp, markera och tryck "Lås upp" (Unlock).

8) Säkerhetskopia (Backup): Koppla en lagringsenhet (t ex USB-minne) till NVR:en. Markera med « √ » de inspelningar
som du vill säkerhetskopiera och klicka på "Säkerhets" (Backup). Systemet säger ifrån om önskade filer för
säkerhetskopiering inte ryms på tillkopplad lagringsenhet.

Sök (Search): Väl t ex larminspelningar på kanal 1 och klicka på "Sök" (Search). Önskade inspelningar visas.

Uppspelning (Playback): Klicka på "Uppspelning" (Playback) för att komma till uppspelningsläget.

Notera: Om man vill att systemet endast skall spela in vid rörelse, oavsett dag och tid, måste man 
välja inspelning enligt shema och markera hela veckan för larminspelning.
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Kontrollknappar: 

1) Klicka på symbolerna för önskad uppspelningsfunktion såsom slow motion och snabbspolning.

2) Justera volymen eller klicka på högtalarsymbolen för "mute".

3) Klicka på saxsymbolen (ej i fig) för att markera start för säkerhetskopia. Flytta markören och klicka på saxsymbolen igen
för att markera slut för säkerhetskopia. Klicka sedan på disk-symbolen för att spara valt inspelningsavsnitt.

Till uppspelningsfönstret kommer man genom att trycka på pilknappen längst till höger på menyraden. Till vänster visas 
kalendern, till höger visas tid på dygnet och markering för uppspelning av de olika kanalerna. Grönt indikerar normal 
inspelning, rött indikerar larminspelning. Drag tidsbaren till den tid på dygnet du vill spela upp.

11. Uppspelning

Grön och blå knapp längst till höger väljer visningsläge. Högerklicka för att återgå. Röd knapp med X avslutar uppspel-
ningsläget.

4)
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