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1 Przednie i tylne panele Opisy 1 Przednie i tylne panele Opisy 

Przedni panel 

Nazwa Opis 

REC Światło jest niebieski, gdy system jest w trakcie nagrywania. 

Netto Zaświeci się na niebiesko, gdy jest on w stanie uzyskać dostęp do sieci. 

Moc Wskaźnik zasilania, światło jest niebieskie, gdy jest on podłączony. Podłączyć do 

zewnętrznych urządzeń USB takich jak pamięci flash USB, mysz USB, itp

Tylny panel 

Pozycja Nazwa Opis 

1 DC12V Wejście zasilania. 

2 LAN port sieciowy. 

3 Port HDMI 2 

Połącz się z urządzeniem wyświetlającym wysokiej rozdzielczości. 

Rozdzielczość: 1920 x 1080/1280 x 1024.

4 USB Połącz się z zewnętrznymi urządzeniami USB. 

5 Port HDMI 1 

Połącz się z urządzeniem wyświetlającym wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość: 

3840 x 2160/1920 x 1080/1280 x 1024.

6 Port PTZ 

P / Z: Połącz szybkościowe. Y + TX, Z oznacza TX-. K / B Połącz 

się z klawiatury. Teksas A + B TX-.

7 alarm Out Wyjście przekaźnikowe. Podłączyć do alarmu zewnętrznego.

8 GND Grunt. 

9 alarm W Wejścia alarmowe służące do podłączenia czujników. 

10 Wyjście dzwięku Wyjście audio. Połącz się z pudła rezonansowego.

11 audio In wejście audio 1 kanał. Podłączyć do mikrofonu.
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2 Stosowanie 2 Stosowanie 

Dekoder musi być używany z NVMS razem do dekodowania na ścianie telewizora. Domyślny adres 

IP: 192.168.0.210 Domyślna nazwa urządzenia: dekoder. Domyślna nazwa użytkownika: admin. 

Domyślne hasło: 123456.

① Upewnij się, że komputer i dekoder jest podłączony do sieci LAN i IP-Tool jest zainstalowany w komputerze ① Upewnij się, że komputer i dekoder jest podłączony do sieci LAN i IP-Tool jest zainstalowany w komputerze 

z płyty CD. 

② Kliknij dwukrotnie ikonę IP-Narzędzie do uruchomienia tego oprogramowania. Następnie urządzenie może być przeszukiwane; jeśli② Kliknij dwukrotnie ikonę IP-Narzędzie do uruchomienia tego oprogramowania. Następnie urządzenie może być przeszukiwane; jeśli

Urządzenie nie może być przeszukiwana, należy sprawdzić, czy komputer i urządzenie są podłączone do sieci, czy nie. Kliknij urządzenie, 

aby sprawdzić jej szczegółowe informacje, jak pokazano poniżej:

③ Modyfikować adresu IP. Kliknij informacja dekodera wymienionych w powyższej tabeli, aby pokazać③ Modyfikować adresu IP. Kliknij informacja dekodera wymienionych w powyższej tabeli, aby pokazać

informacje o sieci. Zmodyfikować adres IP i bramę dekodera i upewnić się, jego adres sieciowy jest w tym 

samym segmencie sieci lokalnej jak w komputerze. Prosimy o zmianę adresu IP urządzenia w zależności od 

sytuacji praktycznej.

④ Uruchomić serwer uwierzytelniania pierwszy iw sposób ciągły w NVMS. Tworzenie urządzeń, użytkowników mediów④ Uruchomić serwer uwierzytelniania pierwszy iw sposób ciągły w NVMS. Tworzenie urządzeń, użytkowników mediów

serwery i Ściany telewizyjne w Config Klienta, a następnie uruchomić serwer przesyłania multimediów i klienta ścianie TV (patrz NVMS 

Instrukcja obsługi szczegółów). 

⑤ Kliknij dwukrotnie dekoder w IP-Tool i system pojawi się w przeglądarce IE, aby połączyć się ⑤ Kliknij dwukrotnie dekoder w IP-Tool i system pojawi się w przeglądarce IE, aby połączyć się 

dekoder. IE przeglądarka automatycznie pobierze ActiveX, jeśli jesteś po raz pierwszy zalogować. Po pobraniu, 

okienko logowania pojawi się, jak pokazano poniżej.
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⑥ W interfejsie konfiguracyjnym dekodera, wejście nazwa serwera, hasło serwera, serwer uwierzytelniania ⑥ W interfejsie konfiguracyjnym dekodera, wejście nazwa serwera, hasło serwera, serwer uwierzytelniania 

IP, port serwera uwierzytelniania i wybierz wyjście video i format wideo. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zastosować ustawienia.

Nazwa serwera: Nazwa ścianie TV, który jest tworzony w NVMS.Nazwa serwera: Nazwa ścianie TV, który jest tworzony w NVMS.

Hasło serwera: Hasło na ścianie TV, który jest tworzony w NVMS.Hasło serwera: Hasło na ścianie TV, który jest tworzony w NVMS.

Uwierzytelnianie IP serwera: Adres IP serwera uwierzytelniania w NVMS. Uwierzytelnianie IP serwera: Adres IP serwera uwierzytelniania w NVMS. 

Authentication Server Port: Port serwera uwierzytelniania w NVMS. Port serwera uwierzytelniania Authentication Server Port: Port serwera uwierzytelniania w NVMS. Port serwera uwierzytelniania 

domyślnym jest 6003.

Wyjście wideo: Rozdzielczość interfejsu wyświetlanego na żywo. Wyjście wideo: Rozdzielczość interfejsu wyświetlanego na żywo. 

Format wideo: Dwa tryby: PAL i NTSC. Użytkownik może wybrać format wideo według wykorzystywane Format wideo: Dwa tryby: PAL i NTSC. Użytkownik może wybrać format wideo według wykorzystywane Format wideo: Dwa tryby: PAL i NTSC. Użytkownik może wybrać format wideo według wykorzystywane 

kamery.

Modyfikować Użytkownik Hasło: 

Użytkownik może zmienić hasło logowania klienta IE modyfikując hasło użytkownika tutaj. 

•

⑦ Run TV ścienny Client i naciśnij nazwę wyjściowego i przeciągnąć je do jednej ścianie TV obszarze o jeden. ⑦ Run TV ścienny Client i naciśnij nazwę wyjściowego i przeciągnąć je do jednej ścianie TV obszarze o jeden. 

Następnie wybrać tryb wyświetlania, kliknąć „resource Przeglądaj” (lub „grupa kanałów” lub „odtwarzania”) oraz kanał 

przeciągnięcie (lub grupa kanałów) i jeden ekran, jak przedstawiono poniżej. 

Dekoder uruchomi się ponownie po zmodyfikowaniu konfiguruje. Proszę sprawdzić, czy komputer i urządzenie są 

podłączone do sieci, czy nie.
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Poniższe zdjęcia są przykładowe zdjęcia wyświetlane na ekranie telewizora Wall. 

• Proszę się upewnić, że serwer uwierzytelniania i Media Transfer Server został uruchomiony i Client TV ścienny został 

ustawiony dobrze i urządzenia zostały dobrze podłączone. Wtedy TV ścienny Server może wyświetlać obrazy normalnie.
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3 specyfikacje 3 specyfikacje 

Format kompresji H.265 / H.264 

Wyjście wideo 

HDMI x2 

Rozdzielczość HDMI 1: 3840 x 2160/1920 x 1080/1280 x 1024; Rozdzielczość 

HDMI 2: 1920 x 1080/1280 x 1024

dekodowanie Rozdzielczość 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / WD1 / D1 / CIF 

Możliwość dekodowania 

4CH: 8 MP / 5 MP do dekodowania w czasie rzeczywistym; 8 kanałów: 4MP / 

3MP / 1080P do dekodowania w czasie rzeczywistym; 32CH: 720P / WD1 / D1 / 

CIF dla dekodowania w czasie rzeczywistym

Wspólny port sieciowy RJ45 x 2; RS485

Wejście audio RAC × 1 

Wyjście audio RAC × 1 

Wejście alarmowe 8 kanałów 

Wyjście alarmowe 4CH 

Interfejs komunikacyjny 485; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2

Zasilacz DC12V 

Temperatura 
- 20 ℃ ~ 50 ℃- 20 ℃ ~ 50 ℃- 20 ℃ ~ 50 ℃- 20 ℃ ~ 50 ℃

450041000870 A0 


