Dokovací stanice DMT10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.
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Obsah balení
1x Dokovací stanice / 1x USB Kabel / 1x Napájecí kabel

O produktu
Produkt, jenž se vám dostává do rukou je profesionální dokovací stanice pro policejní
kamery PK90. Nabídne 10 portů pro kamery, díky kterým se mnohonásobně zrychlí
proces stahování souborů, a dobíjení kamer. Bytelná konstrukce zaručuje že stanice
vydrží i v rušném prostředí a bezkabelový systém připojení kamer zamezí zlomeným
konektorům a zamotaným drátům.

Rychlý start
1.
2.
3.
4.

Vybalte stanici a připojte ji do sítě přiloženým kabelem.
Zapojte stanici k počítači pomocí USB kabelu.
Nainstalujte software
Zapněte oranžový hlavní vypínač.

Tip: Defaultní jméno a heslo pro přihlášení do nastavení jsou “super” a “123456”.
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Nastavení
Instalace SW
1. Započněte instalaci spuštěním souboru „Digital Evidence
Install.exe“ a vyberte „English“. Pokračujte průvodcem instalace.

Manager

2. Po dokončení instalace spusťte software pod názvem „Station Manager“.
Objeví se vám následující okno, vyžadující licenci. Zkopírujte texty v „Machine
C“ a „Register C“ a zašlete nám je na některý z kontaktů na stránkách cel-tec.cz,
my vám obratem pošleme licenci.

3. Aktivováním programu je instalace hotová.
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Používání programu
1. Po spuštění programu se dostanete na úvodní obrazovku. Pokud zkusíte připojit
kameru, zjistíte, že se rozsvítí červeně a není v programu zaregistrovaná. Nyní
provedeme registraci. Po levé straně stiskněte tlačítko „Login“.

2. Zadáme přihlašovací údaje. Defaultně to pro administrátora jsou „super“ a
„123456“. Po levé straně se vám odemknou další položky. Otevřete záložku
„User“.

Na této obrazovce může spravovat uživatele. Přidávat, rušit a měnit.
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3. V dolním menu zvolte položku „Add User“. V tomto menu vytvořte účet
strážníkovi, který má kameru přidělenou. Zadejte uživatelské jméno a heslo
do kolonek „User ID“ a „Password“ (6 znaků), a vyplňte ostatní informace.
Jako poslední nezapomeňte zaškrtnout kolonku „Add Device“. Nakonec
stiskněte „Add“.

Všechny akce každého uživatele se ukládají do záznamu, který lze zobrazit
záložkou „Log“ v levém menu.
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4. Nyní musíme zaregistrovat samotnou kameru. V menu po levé straně vyberte
záložku „Device“, a následně dole stiskněte „Add Device“. Do kolonky „User
ID“ zapište uživatelské jméno strážníka a stiskněte „Search“. U položky
„Device“ by se vám měla automaticky najít neregistrovaná kamera. Pokud ne,
stiskněte „Search“. Následně potvrďte stisknutím „Register“.

5. Po dokončení registrace by se měly data z kamery automaticky začít stahovat.
Jakmile jsou veškerá data uložena na lokální disk, jsou z kamery smazána.
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6. Prohlížení dat – Pro otevření menu s uloženými soubory v levém menu vyberte
položku „Search“.

Než se vám soubory zobrazí, musíte dole v menu „Filter“ stisknout „Search“. Pokud
chcete vyfiltrovat soubory podle strážníka, vyberte ho v „User Name“. Dále můžete
filtrovat podle klíčových slov nebo typu souboru.
7. Nastavení programu – V levém menu vyberte „Configuration“.

Zde můžete nastavit v „Uploaded File Location“ složku, kam se mají ukládat
soubory z kamer. Dále v „Systém Log Location“ složku pro záznamy akcí uživatelů.
V neposlední řadě můžete odstranit vodoznak zrušením „Export with Watermark“ a
změnit interval mazání záznamů akcí v „Delete Log After“.
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