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Prohlášení 
Autorská práva ©2020. Všechna práva vyhrazena. 
Bez písemného povolení společnosti nesmí žádná společnost ani jednotlivec 
vyjímat ani kopírovat část či celý obsah této příručky ani ji šířit v jakékoliv 
formě. 
Z důvodu aktualizace produktů nebo jiných důvodů je obsah této příručky 
pravidelně aktualizován. Pokud není uvedeno jinak, tato příručka se používá 
jako POZNÁMKA. Všechny spisy, informace a návrhy v příručce nepředstavují 
žádnou zdánlivou ani předpokládanou záruku. 
Fotografie, grafika, grafy a ilustrace uvedené v této příručce slouží pouze 
pro ilustraci a informační účely a mohou se u různých produktů lišit. Prosím, 
berte v úvahu konkrétní typy. 

 

Bezpečnostní opatření 

  POZOR 

⚫ Neumísťujte ani neinstalujte zařízení na přímé sluneční záření nebo v 
blízkosti topného zařízení. 

⚫ Neinstalujte zařízení ve vlhkém prostředí ani v prostředí, kde se 
nachází prach či saze. 

⚫ Zařízení nainstalujte vodorovně, na stabilním místě. Zabraňte pádu 
zařízení. 

⚫ Zabraňte vytečení tekutin na povrch zařízení. Dbejte na to, aby se v 
blízkosti nenacházely předměty naplněné tekutinou (např. šálky), 
abyste zabránili vylití. 

⚫ Zařízení nainstalujte na dobře větraném místě. Neblokujte větrací 
otvory zařízení. 

⚫ Používejte pouze zařízení se jmenovitým vstupem/výstupem. 
⚫ Zařízení svévolně nerozebírejte. 
⚫ Zařízení přepravujte, používejte a skladujte v prostředí s 

vyhovující vlhkostí (10%~90%) a teplotou (-10℃~+55℃). 

⚫ Při čištění zařízení odpojte napájecí kabel a zcela odpojte napájení. 
⚫ Prach na obvodové desce uvnitř zařízení NVR může po vystavení 

vlhkosti způsobit zkrat. Pravidelně čistěte obvodovou desku, 
konektory, konstrukci a ventilátor konstrukce měkkým kartáčkem.  
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V případě většího znečištění, povrch očistěte neutrálním čisticím 
prostředkem rozředěným ve vodě a otřete do sucha. 

⚫ Při čištění zařízení nepoužívejte těkavá rozpouštědla, jako např. 
alkohol, benzen nebo ředidlo. Nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí 
prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchové vrstvy. 

⚫ Zakupte pevný disk specializovaný pro NVR doporučený výrobcem 
zařízení z oficiálních kanálů, abyste zajistili splnění požadavků na 
kvalitu a používání pevného disku. 

⚫ Ujistěte se, že nehrozí riziko nerovnoměrného mechanického zatížení. 
⚫ Ujistěte se, že video a audio kabely mají dostatek ovládacích prvků na 

instalaci kabelu. Poloměr ohybu kabelu by neměl být menší než 
pětinásobek průměru kabelu. 

⚫ Ujistěte se, že kabel alarmu je pevně nainstalován a kontakt je 
dobrý. 

⚫ Ujistěte se, že zařízení NVR je spolehlivě uzemněno. 
 

  VÝSTRAHA 

⚫ Používejte jen požadované baterie. V opačném případě může dojít k 
požáru nebo výbuchu baterie a riziku popálenin! 

⚫ Při výměně baterie použijte stejný typ. 
⚫ Používejte doporučené sady kabelů (napájecí kabely). Používejte je v 

souladu se jmenovitými specifikacemi. 
⚫ Pokud produkt připojujete k internetu na své vlastní riziko, kromě 

jiného, včetně produktů, které mohou být vystaveny kybernetickým 
nebo hackerským hrozbám, virům atd., společnost neodpovídá za 
abnormality produktu, únik informací, atd., ale společnost vám 
promptně poskytne technickou podporu související s produktem. 

  POZNÁMKA 

⚫ Po doručení produktu otevřete balení, vyjměte zařízení a zkontrolujte 
produkt a příslušenství podle průvodky zásilky v krabici. 

⚫ Pokud zjistíte jakékoliv poškození obsahu balení nebo chybějící díly, 
okamžitě kontaktujte svého prodejce. 
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1.1 Přehled 

Kapitola 1 Přehled a vlastnosti 

Tento produkt představuje novou generaci vysokovýkonného síťového 
videorekordéru (NVR) nezávisle vyvinutého společností. Přijal několik 
špičkových technologií, jako např. technologii video a audio kodeků, 
technologii zabudovaných systémů, technologii ukládání, síťovou a 
inteligentní technologii. Díky místnímu náhledu, displeji rozdělenému 
na více video obrazovek, lokálnímu ukládání video souborů v reálném 
čase, podpoře pro zkratky myši, správě a ovládání na dálku. Tento 
produkt podporuje dva způsoby ukládání: frontendové ukládání a 
ukládání na straně klienta. Frontendový monitorovací bod může být 
umístěn kdekoliv na síti bez ohledu na geografické umístění. Je 
kombinován s jinými frontendovými zařízeními, jako např. síťové 
kamery a síťové video servery, a vytváří výkonnou síť pro sledování 
bezpečnosti pomocí profesionálního softwaru video monitorovacího 
systému. V síťovém systému rozmístění tohoto produktu lze pro 
centrální bod a monitorovací bod použít pouze jeden síťový kabel. 
Připojení, střed monitorovacího bodu, není třeba klást video vedení, 
audio vedení atd. Konstrukce je jednoduchá, náklady na rozvody a 
údržbu jsou nízké. Tento produkt lze používat v oblasti bezpečnosti, 
jako např. finance, telekomunikace, přeprava, elektřina, vzdělávání a 
jiné oblasti. 
 

1.2 Předvolené nastavení 
⚫ Výrobcem nastavený účet super administrátora je admin a heslo 

je 12345. 
⚫ Výrobcem nastavená adresa NVR a PoE NVR IPv4: 192.168.1.88. 

 

1.3 Dohoda o popisu obsahu 
Kvůli zjednodušení popisu v této příručce bylo dohodnuto následující: 
⚫ „Zařízení“ uvedené v této příručce se týká hlavně NVR. 
⚫ „IP Zařízení“ uvedené v této příručce se týká hlavně IPC, IP DOME a DVS. 
⚫ „Kanál“ uvedený v této příručce se týká IP kanálu zařízení NVR. 
⚫ Pro návrat na předchozí obrazovku klepněte na tlačítko „X“ nebo 

„Zrušit/Cancel“. 
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⚫ Kliknutím na Všechna rozhraní předvolená/All Interfaces 
Default obnovíte aktuální předvolené tovární nastavení. 

⚫ Kliknutím na „Použít/Apply“, „Potvrdit/Confirm“ a „Uložit/Save“ na 
všech obrazovkách uložíte aktuální nastavení. 

⚫ Kliknutím na „Kopírovat/Copy“ na všech rozhraních vstoupíte do rozhraní 
kopírování kanálu. Vyberte kanál na zkopírování aktuální konfigurace 
kanálu na vybraný kanál. 

 

1.4 Funkční vlastnosti 
Funkce zařízení NVR jsou uvedeny níže: 
⚫ H.264 video kondenzační formát, podpora vstupu síťové kamery s 

rozlišením 4K/6M/5M/4M/3M/2M/1080P/720P/D1. 
⚫ G.711U, G711a, ADPCM_DVI4, AAC audio kondenzační formát. 
⚫ Podporuje funkci hlasového hovoru. 
⚫ Každý kanál podporuje kódování se třemi toky, včetně toku MJPEG. 
⚫ Operační systém Linux3.0 se zabudovaným uživatelským rozhraním 

ve stylu Windows v reálném čase. 
⚫ Podporuje nezávislé přizpůsobení kódovacích parametrů pro 

každý kanál, včetně typu kódování, rozlišení, snímkové frekvence 
a bitové rychlosti přenosu. 

⚫ Podporuje manuální snímání a přehrávání obrazu. 
⚫ Podporuje náhled, nahrávání, přehrávání a zálohování. 
⚫ Podporuje přepnutí na zjednodušenou a tradiční čínštinu, anglický, 

polský, český, ruský, thajský, hebrejský, arabský, bulharský, německý, 
francouzský, portugalský, turecký, španělský, italský, maďarský, 
rumunský, korejský, holandský, řecký, vietnamský a japonský jazyk. 

⚫ Některé NVR podporují korekci rybího oka, náhled se dvěma 
obrazovkami, PoE, detekci obličeje, detekci přechodu, lokálního 
narušení, detekci pobytu osob, shromažďování osob apod. 

⚫ NVR potřebuje pouze jedno USB rozhraní jako Import konfigurace, 
export konfigurace, zálohování, aktualizace IPC, manuální aktualizace. 
Nejdříve vyberte příslušnou funkci, jako např. klikněte na „Import 
konfig./Config Import“, vyskočí „Prosím, vložte usb disk“ 60 Když se 
objeví výzva na odpočet, odpojte myš a připojte ji k USB zařízení před 
ukončením odpočtu. Když NVR rozpozná USB zařízení, automaticky 
přejde na další krok. 

 

➢ Lokální monitorování 
Funkce lokálního monitorování jsou uvedeny níže: 
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⚫ Podporuje lokální VGA a HD homologní vstup a HD podporuje s 
rozlišením až 4K. 

⚫ 4kanálový NVR podporuje náhled s 1/4 obrazovkami, 8kanálový NVR 
podporuje náhled s 1/4/8 obrazovkami, 16kanálový NVR podporuje 
náhled s 1/4/8/9/16 obrazovkami, 32kanálový NVR podporuje náhled s 
1/4/8/9/16/25/32 obrazovkami. 

⚫ Podporuje úpravu uspořádání kanálů v náhledu tahem myši. 
⚫ Podporuje manuální nebo automatický náhled. Lze nastavit 

automatický cyklus ankety. 
⚫ Podporuje detekci pohybu, detekci ztráty videa a inteligentní 

detekci. 
⚫ Ovládání kamery IP PTZ pomocí protokolu ONVIF. 

 
➢ Správa pevného disku 
Funkce správy pevného disku jsou uvedeny níže: 
⚫ Každé SATA rozhraní podporuje pevný disk až 8T. 
⚫ Podpora formátování pevného disku. 
⚫ Podpora ztráty pevného disku a mimořádného alarmu pevného disku. 

 
➢ Nahrávání a přehrávání videí 
Funkce nahrávání a přehrávání videí jsou uvedeny níže: 
⚫ Standard komprese videa je H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, s funkcí 

časového nahrávání. 
⚫ Podporuje nastavení plánů nahrávání pomocí metod kreslení a 

úpravy. 
⚫ Podporuje nahrávání hlavního a vedlejšího toku najednou. 
⚫ Podporuje cyklické zapisování. 
⚫ Každý den je možné nastavit maximálně 6 nahrávacích časů. Režim 

spouštěče nahrávání lze nastavit nezávisle pro různá časová období. 
⚫ Režimy spouštěče nahrávání zahrnují: Normální, Pohybový, 

Alarmový, M&A, Inteligentní. 
⚫ Podporuje načítání a přehrávání videí prostřednictvím kanálu, typu 

videa a data. 
⚫ Režimy několika přehrávání: Přehrát/Zastavit, Přetočit, Zastavit, 

Jeden zpět, Jeden dopředu, Zpomalit, Zrychlit. Podpora umístění 
tahem myší. 

⚫ Můžete zvolit jakoukoli oblast obrazovky a lokálně ji přiblížit. 
⚫ Podporuje vícekanálové simultánní přehrávání videa. 
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➢ Správa uživatelů 
⚫ Tříúrovňová správa uživatelů, administrátoři mohou vytvořit více 

uživatelů operací a nastavit jejich práva, práva mohou být upravena 
podle kanálu. 

 

➢ Zálohování údajů 
Funkce zálohování údajů jsou uvedeny níže: 
⚫ Podporuje zálohování prostřednictvím rozhraní USB2.0 nebo USB3.0. 
⚫ Podporuje U disk nebo mobilní pevný disk v FAT32, NTFS, exFAT a 

jiných formátech. 
⚫ Podporuje zálohování dávkových souborů podle souboru a času. 
⚫ Podporuje zálohování iVMS320 po klipech. 
⚫ Podporuje web stránku na klipování a stahování video souborů podle času. 

 

➢ Správa alarmů a výjimek 

Funkce správy alarmů a výjimek jsou uvedeny níže: 
⚫ Některé modely podporují vícekanálový vstup a výstup externího alarmu. 
⚫ Podporuje alarm ztráty videa, alarm pohybu, alarm odpojení od sítě, 

alarm konfliktu s IP, alarm chyby disku a chybějícího disku. 
⚫ Podporuje naši inteligenci IPC detekci obličeje, průchodu, místního 

narušení, pohybu osob, shromažďování osob a přístup a propojení jiné 
inteligentní detekce. 

⚫ Různé alarmy mohou spustit bzučící alarm, odeslání pošty a 
zobrazení na obrazovce. 

⚫ Různé alarmy mohou spustit rozbalovací výzvy alarmu, hlasové 
výstrahy a odeslání e-mailů s upozorněním pro uživatele. 

 

 

➢ Ostatní lokální funkce 

Ostatní lokální funkce jsou uvedeny níže: 
⚫ Uživatelé mohou rychle a jednoduše nastavovat systémové parametry 

pomocí předních tlačítek NVR a USB myši. 
⚫ Administrátor může vytvořit více uživatelů a nastavit oprávnění, které 

lze upravit podle kanálu. 
⚫ Kompletní operace, alarmy, výjimky, zaznamenávání a vyhledávání 

informací. 
⚫ Některé modely podporují lokální alarmy a aktualizují frontendové funkce. 
⚫ Podporuje funkci hesla pomocí gesta. 
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➢ Síťové funkce 
Síťové funkce jsou uvedeny níže: 
⚫ Série 3536D podporuje adaptivní síťové rozhraní 10M/100M, 

série 3536/3536C podporuje adaptivní síťové rozhraní 
10M/100M/1000M. 

⚫ Podporuje privilegovaný přístup klienta na dálku, což zlepšuje bezpečnost 
systému. 

⚫ Podporuje protokolové seskupení TCP/IP, podporuje DHCP, DNS, HTP, 
SMTP, RTSP, UPnP, HTTPS a jiné protokoly. 

⚫ Vložený WEBOVÝ SERVER. 
⚫ Podporuje vyhledávání, přehrávání a stahování na dálku. 
⚫ Podporuje přístup a konfiguraci parametrů na dálku. 
⚫ Podporuje přístup ke stavu chodu zařízení, deníku systému a stavu 

alarmů na dálku. 
⚫ Podporuje formátování pevného disku, aktualizaci programu restart a 

jiné operace údržby systému na dálku. 
⚫ Podporuje manuální spuštění a zastavení nahrávání na dálku. 
⚫ Podporuje manuální spuštění a zastavení výstupu alarmu na dálku. 
⚫ Podporuje funkci stisknutí alarmu. 
⚫ Podporuje konfiguraci FTP server na dálku. 
⚫ Podporuje dálkové ovládání PTZ. 
⚫ Podporuje aplikaci BitVision. 
⚫ Podporuje přístup ONVIF protokolu k platformě. 

 

  POZNÁMKA 

⚫ Další funkce zařízení NVR naleznete v uživatelské příručce níže. 
⚫ Mezi různými modely zařízení jsou funkční rozdíly. Prosím, 

berte v úvahu konkrétní typy. 
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Kapitola 2 Vzhled zařízení NVR 
2.1 Přední panel 
2.1.1 Přední panel 
(Pouze pro informační účely, podléhá výhradám) 

 

Obr. 2-1 

 

Č. Název Popis 

1 Přepínač Zapíná/vypíná zařízení 

2 Indikátor pevného 
disku 

Ukazuje, zda je pevný disk řádně připojený 

3 Indikátor napájení Zařízení je normálně zapnuté 

4 Indikátor sítě 
Ukazuje, zda je zařízení správně připojeno k 
síti 

5 USB2.0 Připojuje myš nebo USB klíč na zálohování 
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⚫ Schéma panelu neodráží velikost a poměr produktu. Podrobnosti viz 
na skutečném produktu. 

 
 
 

2.2 Zadní panel 
2.2.1 Zadní panel běžného zařízení 
 Schéma zadního panelu běžného zařízení je následující: 

Obr. 2-2 
Odpovídající popis každého rozhraní na Obr. 2-2 je uveden v následující 
tabulce: 
Č. Název Popis 

1 
Ethernetový 
port 1/2 

Připojuje síť 

2 Audio výstup Rozhraní audio výstupu zařízení 

3 Audio vstup Rozhraní audio vstupu zařízení 

4 
HD Video 
výstup 2 

Připojuje zobrazovací zařízení HD, jako např. monitory 
počítače 

5 VGA 
Připojuje zobrazovací zařízení VGA, jako např. 
monitory počítače 

6 
HD Video 
výstup 1 

Připojuje zobrazovací zařízení HD, jako např. monitory 
počítače 

7 USB3.0 Připojuje myš nebo U disk pro zálohování 

8 eSATA Rozhraní externího pevného disku 

9 Uzemnění 485 Alarm, kdy je zařízení uzemněno 

10 Výstup alarmu Rozhraní výstupu alarmu zařízení 
11 Vstup alarmu Rozhraní vstupu alarmu zařízení 

12 
Pákový 
přepínač 
napájení 

Přepínač 115V/230V 

13 
Napájecí 
konektor 

Napájecí konektor zařízení 
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14 Přepínač Přepínač zařízení 

Tabulka 2-1 
 

2.2.2 Zadní panel zařízení s integrovaným PoE 
Schéma zadního panelu zařízení s integrovaným PoE je následující: 

 

Obr. 2-3 
 

Odpovídající popis každého rozhraní na Obr. 2-3 je uveden v následující 
tabulce: 
Č. Rozhraní POZNÁMKA K PŘIPOJENÍ 

1 
HD Video 
výstup 

Připojuje zobrazovací zařízení HD, jako např. 
monitory počítače 

2 VGA 
Připojuje zobrazovací zařízení VGA, jako např. 
monitory počítače 

3 Audio vstup Rozhraní audio vstupu zařízení 

4 Audio výstup Rozhraní audio výstupu zařízení 

5 
PoE síťový port Připojuje IP zařízení a napájí IP zařízení a sítě 

6 Ethernetový port Připojuje síť 

7 USB port Připojuje myš, U disk nebo vyměnitelný pevný disk 

8 
Napájecí 
konektor 

Napájecí konektor zařízení 

 

  POZNÁMKA 

⚫ Schéma panelu neodráží velikost a poměr produktu. Podrobnosti viz 
na skutečném produktu. 

 

2.3 Popis myši 
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Ovládání NVR pomocí levého a pravého tlačítka a rolovacího kolečka myši  

Akce myši Funkce 

 

Kliknutí levým 
tlačítkem 

1. Výběr jedné z možností 
2. Vkládací kurzor, zadejte nebo upravte hodnoty 

parametru 
3.  Během přehrávání, klikněte na časovou změnu 

průběhu přehrávání. 

 

 

Kliknutí pravým 
tlačítkem 

1. Pokud rozhraní není zamknuté, klikněte 
pravým tlačítkem, zobrazí se menu systému. 
2. Pokud je rozhraní zamknuté, klikněte pravým 
tlačítkem na rozhraní náhledu v reálném čase, 
zobrazí se rozhraní přihlášení. 
3.  Klikněte pravým tlačítkem na vedlejší menu pro 
návrat do předchozího menu. 

Dvojité kliknutí 
levým tlačítkem 

Ve stavu náhledu a přehrávání přepínáte mezi jednou a 
více obrazovkami. 

 

 

 
Tahem myší 

1. Ve stavu ovládání panor./naklonění, otáčení směru. 
2. V nastaveních oblasti alarmu okluze/pohlcení videa a 
alarmu detekce pohybu, nastavte rozsah oblasti. 
3. Přemístěte oblast elektronického přiblížení. 
4. V rozhraní náhledu vyberte kanál. Stiskněte a 
popotáhněte na přepnutí na jiné umístění kanálu. 
5. Při přehrávání videa popotáhněte lištu průběhu na 

přepnutí video souboru, který se má přehrát. 

 

 

Pohybování 
rolovacím 
kolečkem myši 

1. Nastavení času 
2. Výběr hodnot z rozbalovacího menu 
3. Při prohlížení můžete přepnout kanál 
náhledu. 
4. Při elektronickém přiblížení můžete přiblížit nebo 
oddálit video obraz. 

 

2.4 Úvod do metody vstupu 
 Metoda vstupu obsahuje malá a velká anglická písmena. Kliknutím na   

" " vlevo přepínáte metodu vstupu a symbol 

" " vymaže nesprávný vstup, viz Obr. 2-4 a Obr. 2-5. 
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Obr. 2-4 Vstup velkými anglickými písmeny 

 
Obr. 2-5 Vstup malými anglickými písmeny 
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Kapitola 3 Připojení zařízení NVR 
 

3.1 Instalace pevného disku 

  POZOR 

⚫ Před instalací zkontrolujte, zda je odpojeno napájení. 
⚫ Používejte pevný disk vyhrazený pro NVR monitor doporučený 

výrobcem zařízení. 
 

Nástroje potřebné k instalaci 
Šroubovák Phillips 

 

Instalace pevného disku 
Pevný disk se instaluje tak, viz Obr. 3-1. 
(1) Uvolněte upevňovací šroub na krytu. Otevřete kryt. 
(2) Připojte jeden konec datového kabelu a napájecího kabelu 

pevného disku k základní desce a druhý konec k pevnému disku. 
(3) Podržte pevný disk rukou, otočte konstrukci a upevněte pevný disk 

šroubem v označené poloze. 
(4) Otočte konstrukci zpět, upevněte kryt šroubem. 

(1) (2) 
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(3) (4) 
Obr. 3-1 

 

3.2 Připojení zařízení 
Na přenos signálu NVR na displej použijte VGA nebo HD kabel. Pokud jde o 
ovladatelný PTZ, pomocí vodiče připojte RS485 A kabel a RS485 B kabel k 
odpovídajícímu rozhraní RS485 na NVR, viz Obr. 3-2. 

 
Obr. 3-2 

Kabel 

Kabel 

Kabel 

HD kabel 

IP kamera 

Zapnutí 

Přepínač 

Zapnutí 

Myš Monitor 
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POZOR 
⚫ Zařízení s integrovanými síťovými porty PoE podporují funkci IPC 

plug-and-play. Při přidávání IP zařízení pomocí metody síťového 
portu PoE plug-and-play se ujistěte, že IP zařízení také podporují 
standard PoE. 
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Kapitola 4 Spuštění zařízení NVR 
4.1 Inicializace systému 
Kroky pro zapnutí zařízení NVR jsou následující: 

○1 Připojte zařízení k monitoru a zapojte myš a napájecí kabel. 

○2 Zapnutím vypínače na zadním panelu zapněte zařízení. Objeví se 

obrazovka inicializace systému, viz Obr. 4-1. 
 

Obr. 4-1 

  POZOR 

⚫ Potvrďte, že napětí, které se má připojit, odpovídá požadavkům 
NVR a ujistěte se, že NVR je správně uzemněno. 

⚫ Pokud je napájení neobvyklé, NVR nemusí fungovat správně nebo se 
může poškodit. Pro napájení doporučujeme použít regulovaný zdroj 
napájení. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Po spuštění zařízení jej lze snadno nakonfigurovat pomocí průvodce 
zavedením, což je běžná operace zařízení. 
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4.2 Průvodce zavedením 
4.2.1 Průvodce rychlým spuštěním 
Rychlá konfigurace NVR je zobrazena na Obr. 4-2: 

○1 Vyberte jazyk systému a klikněte na „Použít/Apply“. 

 

Obr. 4-2 ○1 

○2 Potom vyberte uživatele, zadejte heslo, vyberte jazyk systému a 

klikněte na „Přihlásit se/Login“ pro přihlášení do systému (předvolené 
uživatelské jméno je admin, heslo je 12345). 
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Obr. 4-2 ○2 

○3 Pokud je přihlašovací heslo příliš jednoduché, objeví se výzva pro 

bezpečnost hesla. Klikněte na „Upravit/Modify“. 

 

Obr. 4-2 ○3 

○4 Klikněte na „Nové heslo/New password“, zadejte nové heslo, potvrďte 

nové heslo, vyberte bezpečnostní otázku, zadejte příslušnou odpověď, klikněte 
na „Uložit/Save“; vložte do zařízení USB klíč a klikněte na „Exportovat 
klíč/Export Key“. 
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Obr. 4-2 ○4 

Vzor odemknutí: Vyberte „Vzor odemknutí/Unlock Pattern“, dvakrát myší 
nakreslete vzor odemknutí sestávající alespoň ze čtyř bodů pro nastavení 
vzoru odemknutí. 

 

 

○5 Přejděte na rozhraní „Datum a čas/Date and Time“, nakonfigurujte 

datum a čas zařízení a klikněte na „Dále /Next“. 
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Obr. 4-2 ○5 

○6 Přejděte na rozhraní „Síť/Network“, nakonfigurujte parametry sítě 

zařízení. Klikněte na „Dále/Next“. 

 

Obr. 4-2 ○6 

○7 Přejděte na rozhraní „Pevný disk/Hard Disk“, když můžete 

zkontrolovat stav využití pevného disku: Když stav ukazuje „Používá 
se/In Use“, klikněte na „Dále/Next“. 
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Když stav ukazuje „Nenainstalovaný/Not mounted“, vyberte pevný disk, 
klikněte na „Formátovat/Format → Potvrdit/Confirm“. Zařízení se restartuje a 
pevný disk se naformátuje. 

 

Obr. 4-2 ○7 

○8 Přejděte na rozhraní „Kamera/Camera“, můžete vyhledávat a 

přidávat zařízení. Klikněte na „Dále/Next“. 

 

Obr. 4-2 ○8 
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○9  Přejděte na rozhraní „Změnit heslo/Change Password“, nastavte heslo 

systému a bezpečnostní otázky podle aktuálních potřeb. Klikněte na 
„Ukončit/Complete“, průvodce zavedením je nastaven. 

 

Obr. 4-2 ○9 

POZNÁMKA 

⚫ Na obrazovce průvodce spuštěním klikněte na 
„Ukončit/Exit→Potvrdit/Confirm“ pro výstup z průvodce spuštěním. 

⚫ V rozhraní nastavení data a času zrušte zaškrtnutí „Aktivovat 
průvodce/Enable Wizard“, systém po dalším zavedení již nebude 
zobrazovat rozhraní „Průvodce zavedením/Boot Wizard“. 

⚫ Když je heslo příliš jednoduché, po přihlášení vyskočí rozhraní 
bezpečnosti hesla. Můžete kliknout na „Upravit později/Modify later“ 
a pokračovat s existujícím heslem. 

⚫ Při jakémkoliv rozhraní průvodce zavedením, pokud jej nepotřebujete 
upravit, klikněte na „Dále/Next“ pro přímý vstup do dalšího rozhraní. 

⚫ Před nastavením síťových parametrů se ujistěte, že zařízení NVR je 
správně připojeno k síti. 

⚫ Při první instalaci do zařízení je třeba pevný disk formátovat. 
 

4.2.2 Zapomenuté heslo 
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Pokud jste zapomněli heslo, můžete kliknout na „Zapomenuté heslo/Forget 
password“ na přihlašovací stránce pro vstup do rozhraní zapomenutého 
hesla a reset hesla (viz. Obr. 4-3). Existují tři způsoby resetování hesla: 
„Odpovědět na otázku/Answer the question“, „Importovat klíč/Import Key“ a 
„Dynamické heslo/Dynamic Password“. 

 
Obr. 4-3 

◼ Odpovědět na otázku: Při nastavování hesla vyberte tři bezpečnostní 
otázky a zadejte příslušné odpovědi. Klikněte na „Další krok/Next Step“ 
pro vstup do rozhraní nastavení nového hesla, viz Obr. 4-4. 
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Obr. 4-4 

◼ Importovat klíč: Vyberte způsob ověření jak „Importovat 

klíč/Import Key“, viz Obr. 4-5. 

 
Obr. 4-5 

○1   Vložte USB disk (Soubor klíče je exportován, když je uloženo heslo 

nastavení zařízení) do zařízení a klikněte na „Importovat/Import“ pro 
importování souboru klíče do zařízení. 
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○2   V uživatelském rozhraní úprav vyberte „Změnit heslo/Change Password“, 

zadejte nové heslo, potvrďte heslo a klikněte na „Uložit/Save“, viz Obr. 4-6. 

 
Obr. 4-6 

◼ Dynamické heslo: Vyberte způsob ověření jako „Dynamické 
heslo/Dynamic Password“, viz Obr. 4-7. 
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Obr. 4-7 

○1   Požádejte dodavatele o bezpečnostní kód, zadejte umístění 

bezpečnostního kódu a klikněte na „Další krok/Next Step“. 

○2   V uživatelském rozhraní na úpravu zaškrtněte „Změnit heslo/Change 

Password“, zadejte nové heslo, potvrďte ho a klikněte na „Uložit/Save“. 
 

POZNÁMKA 

⚫ Když jste vybrali „Odpovědět na otázku/Answer Question“ musíte odpovědět 
alespoň na 2 otázky a odpovědi musí být naprosto stejné jako nastavené 
odpovědi před vstupem do rozhraní „Upravit uživatele/Modify User“. 

⚫ Když jste vybrali „Importovat klíč/Import Key“ soubor klíče v USB klíči 
musí být souborem klíče exportovaným tímto zařízením. 

 

4.3 Rozhraní náhledu 
Po úplném zavedení systém vstoupí do rozhraní předvoleného náhledu, viz 
Obr. 4-8. 
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Obr. 4-8 

Po normálním spuštění zařízení, předvolené nastavení je náhled v režimu 
zobrazení na více obrazovkách. Produkty s různými kanály mají různé 
množství rozdělených obrazovek na zobrazení. V rozhraní náhledu lze 
nastavit správné datum a čas. V levé dolní části obrazovky je zobrazen 
stav nahrávání každého video kanálu nebo ikona stavu alarmu. 
Funkce jednotlivých ikon jsou uvedeny v následující tabulce: 

Ikona Funkce 
 

 Monitorovací kanál je ve stavu nahrávání videa. 
 

 
Monitorovací kanál je ve stavu detekce pohybu. 

 

 
Monitorovací kanál je ve stavu inteligentního alarmu. 

Tab. 4-1 
 

4.4 Rychlé přidání zařízení 
Rychlé přidání zařízení je znázorněno na Obr. 4-9: 

○1  V menu náhledu pro kanál nepřipojené IP kamery klikněte na ikonu                   

„  “. 
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Obr. 4-9 ○1 

○2 Vyberte zařízení a klikněte na „ “ pro přidání. 
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Obr. 4-9 ○2 

➢ Hledat/Search: Kliknutím vyhledáte všechna online IP zařízení v LAN 
podle protokolu v poli „Filtr“. 

➢ Přidat/Add: Přidejte vybrané zařízení. 
➢ Manuálně přidat/Manual Add: Podrobnosti o tom, jak manuálně 

zadat informace o zařízení naleznete v 5.3.5.1. 
➢ Filtr: Vyberte podmínky filtru displeje a klikněte na „Hledat/Search". 

Zařízení vyhledá a zobrazí všechny IPC v LAN, které splňují podmínky. 
 

POZNÁMKA 

⚫ Hledání podle filtru – Přidat zařízení: V rozhraní přidání zařízení vyberte 
příslušný protokol ve sloupci „Filtr“ →„Hledat“ →Vybrat zařízení 

→ klikněte na „ “. 
⚫ Manuálně přidat: v rozhraní hledání klikněte na „Manuálně přidat“ →  

„Aktivovat/Enable“→ Vybrat protokol/Select Protocol, Zadat 
heslo/Enter Password, IP, Port → klikněte na „Uložit/Save“. 

4.5 Menu zkratek kanálu 
Po přidání zařízení do kanálu klikněte na kanál. Objeví se menu zkratek, viz 
Obr. 4-10. 

 
Obr. 4-10 

 
 Funkce jednotlivých ikon jsou uvedeny v následující tabulce: 

Ikona Funkce 

 

 

Manuální zachycení – klikněte pro zachycení aktuálních video 
obrázků. Hledání, náhled a zálohování lze provést v části      
„Správa souborů/File Management“ →„Všechny soubory/All 
Files". 

 

Tlačítko okamžitého přehrávání – klikněte pro přehrávání 
kanálu 5 minut před videem 

 

 
PTZ – klikněte pro vstup do rozhraní PTZ 

 

 

Ovládací tlačítko audio výstupu – klikněte pro nastavení 
hlasitosti výstupu kanálu a ztlumení zvuku. 
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Tlačítko elektronického přiblížení - klikněte pro vstup 
do režimu přiblížení na celou obrazovku, zobrazte 
nezvětšený obraz kanálu v pravém dolním rohu 
obrazovky a tahem červeného rámu nezvětšeného 
obrazu myší přepněte na polohu zvětšeného obrazu. 

Klikněte na " " a " " nebo rolujte kolečkem myši 
na úpravu přiblížení. Klikněte pravým tlačítkem myši pro 
ukončení elektronického přiblížení a obnovu rozhraní 
náhledu živě. 

 

 

Tlačítko pro barvu obrazu – klikněte na rozhraní obrazu, 
můžete nastavit jas, kontrast, nasycení, ostrost, plnicí 
světlo, nastavení expozice, vyvážení bílé, nastavení 
parametrů videa. 

 

 

Tlačítko pro informace o toku bitů – když se myš přesune 
na polohu ikony, kanál zobrazí aktuální tok a jiné 
související informace 

 
Zapíná/vypíná kanál pro celodenní nahrávání s 
časováním 

 
Přepínání mezi hlavním tokem a vedlejším tokem 

 
Funkce otevření rybího oka (fisheye) 

Tab. 4-2 
 

4.5.1 PTZ 

Klikněte na „ “ v kanálu připojeném k PTZ (Pan-Tilt-Zoom –  Doleva/Doprava  
– Nahoru-Dolů – Přiblížení/Oddálení) pro vstup do rozhraní nastavení PTZ, kde 

můžete provést operace jako rychlost, směr a přiblížení PTZ, viz Obr. 4-11 ○1 
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Obr. 4-11 ○1 

Rozhraní nastavení PTZ je rozděleno na Ovládání PTZ a Běžné ovládání. 
 

 
◼ Ovládání PTZ 
Rozhraní ovládání PTZ se používá k nastavení směru otáčení (včetně nahoru, 
dolů, vlevo, vpravo, nahoru vlevo, dolů vlevo, nahoru vpravo a dolů vpravo) 
zařízení PTZ na principu kardanového závěsu, zaostřování, přiblížení, clony, 
rychlého polohování a pohybu atd., pomocí směrových tlačítek, viz Obr. 4-11 

○2 . 
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Obr. 4-11 ○2 

➢ Channel: Vyberte kanál, kde je zařízení PTZ umístěno. 

➢ Zoom: Klik. / upravíte přiblížení/oddálení kamery. 

➢ Focus: Klik. / upravíte zaostření kamery. 

➢ Iris: Klik. / upravíte jas kamery. 
➢ Speed: Ovládání rychlosti pohybu doleva/doprava a nahoru/dolů, např. 

rychlost otáčení v krocích po 7 je mnohem vyšší než rychlost otáčení v 
krocích po 1. 

➢ Direction: Použijte  / /  / / / / /   na 
nastavení směru kamery PTZ. 

 

◼ Běžné ovládání 
V rozhraní nastavení PTZ klikněte na „Běžné ovládání/Common Control“ pro 
vstup do rozhraní běžného ovládání, běžné ovládání pro vyvolání 
přednastavených bodů, vyberte řádek pohybu pro zapnutí/vypnutí pohybu, 

viz Obr. 4-11 ○3  : 
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Obr. 4-11 ○3 

➢ Přednastavení/Preset: Vyberte přednastavený bod. 
➢ Vyvolání/Call: Klikněte na PTZ a přejdete na polohu zvoleného 

přednastaveného bodu. 
➢ Pohyb/Cruise: Vyberte trasu pohybu, kterou jste nastavili, a 

kliknutím pohyb zapněte/vypněte. 
➢ Pohyb zap./Cruise on: Sledujte řádek pro spuštění pohybu. 
➢ Pohyb vyp./Cruise off: Zavřete aktuální řádek pohybu. 

 

4.5.2 Obraz 
V rozhraní nastavení barev obrazu můžete nastavit parametry obrazu IPC 
kanálu, jako např. jas, kontrast, filtr IRcut a vyvážení bílé. 
Kroky nastavení obrazu jsou následující: 

Krok 1: Klikněte na „ “ z IPC kanálu pro vstup do rozhraní nastavení barev 
obrazu kanálu, viz Obr. 4-12. 
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Obr. 4-12 
Krok 2: Vyberte konfigurační kanál. 
Krok 3: Nastavte úpravu obrazu, plnicí světlo, expozici, podsvícení, vyvážení 
bílé a úpravu videa podle potřeby. 
Krok 4: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
➢ Úprava obrazu/Image adjustment: Podle aktuálního prostředí můžete upravit 

jas, kontrast, nasycení a ostrost obrazovky náhledu tahem po liště průběhu. 
Můžete nastavit i hodnotu za ukazatelem průběhu, „Jas/ Brightness“, 
„Kontrast/Contrast“, „Nasycení/Saturation", „Ostrost/Sharpness“. Platné 
hodnoty jsou v rozsahu 0–255 a předvolená hodnota je 128. 

➢ Plnicí světlo/Fill light: Předvolené je Auto, citlivost je 3, čas filtrování je 3, 
jas světla je 100. Když je režim plnicího světla „Auto“, zařízení zapne plnicí 
světlo dle aktuálního prostředí. Uživatel může přepnout režim plnění na 
„Den)/Day“, „Noc/Night“ a „Plánované přepnutí/Scheduled switch“ dle 
aktuálního záběru a změnit citlivost a čas filtrování podle režimu plnění. 
Když je režim plnicího světla „Plánované přepnutí“, můžete nastavit denní 
světlo a tmu (tj. začátek a konec času plnění) a jas plnicího světla. 
✓ Když je režim plnění „Den)/Day“, video z monitoru zařízení se 

přidá k dennímu efektu. 
✓ Když je režim plnění „Noc/Night“, video z monitoru zařízení se 

opraví/zapojí do nočního efektu. 
✓ Čas filtrování/Filtering time: Používá se k prevenci zlepšení okolního 

světla. Světlo se často zapíná a vypíná. Nastavuje se čas filtrování. 
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Během tohoto času kameru neruší okolní světlo. 
✓ Jas světla/Light brightness: Používá se k nastavení jasu plnicího 

světla. Rozsah nastavení je 0–100. 
➢ Nastavení expozice/Exposure setting: Přednastavená hodnota je Auto, 

která se přepíná na manuální režim podle aktuálních potřeb. Když se vybere 
„Manuálně“, aktivuje se čas expozice a ovládání zesílení. 

➢ Podsvícení/Backlight: Používá se k nastavení kompenzace 
podsvícení a potlačení silného světla. Přednastavená hodnota je 
Vyp., může se zapnout manuálně a nastavit podsvícení. 

➢ Vyvážení bílé/White balance: Předvolené je „Auto“ a může se změnit na 
„Manuální“. 
✓ Manuální vyvážení bílé: Podporuje nastavitelné zesílení R, G, B, rozsah 

nastavení je (0–255). Po nastavení klikněte na „Uložit/Save“. 
➢ Úprava videa: Zde můžete zapnout a nastavit 2D nebo 3D digitální 

potlačení hluku. 
➢ Vylepšení obrazu: Zde můžete zvolit režim ovládání blikání, zapnout a 

nastavit širokou dynamickou intenzitu. 
✓ Ovládání blikání: Režim ovládání blikání se vybírá podle prostředí 

instalace IPC a standardu blikání. Standard PAL je 50HZ a standard 
NTSC je 60HZ. Když je zařízení nainstalováno v exteriéru, je možné 
zvolit exteriér. Předvolené nastavení je PAL. 

✓ Široký dynamický rozsah (WDR): Přednastavená hodnota je 
„Vypnutý/Shutdown“. V rozbalovacím menu můžete zapnout 
širokou dynamickou intenzitu (automatická, slabá, mírná, silná, 
super). 

➢ Režim odmlžování/Defog mode: Používá se k nastavení režimu a intenzity 
odmlžování. 
✓ Režim odmlžování/Defog mode: Předvolené nastavení je Vyp. V 

rozbalovacím menu můžete vybrat Zap. nebo Auto. 
✓ Intenzita odmlžování/Defog strength: Předvolené nastavení je 0. Když 

je režim odmlžování zapnutý, lze nastavit intenzitu odmlžování. Hodnoty 
lze nastavit v rozmezí 0–255. 

POZNÁMKA 

⚫ Rozhraní obrazu kamery zobrazuje pouze funkce podporované 
zařízením. Konkrétní rozhraní závisí na skutečném produktu. 

 

4.5.3 Otevření rybího oka 
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Vyberte kanál připojený k IPC rybí oko a klikněte na „         „ pro vstup do 
rozhraní rozšíření rybího oka, viz Obr. 4-13. Zde můžete nastavit režim 
instalace a režim využití rybího oka. 

 
Obr. 4-13 

Režimy instalace rybího oka jsou rozděleny na režim instalace nahoře, režim 
instalace na stěnu a režim instalace na zem, viz Tab. 4-4  níže. 

Ikona Poznámky 
 

 

 

Pracovní plocha 

 
Zavěšeno shora 

 

 
Zavěšeno na stěně 

 
Rybí oko, původní panorama 

 

 

Rozšíření na čtyři – v rozhraní se 
čtyřmi obrazovkami, podržte levé 
tlačítko myši a pomalu posunujte 
obrazovku nahoru a dolů. 

 

 
180stupňové panorama 



39 

 

 

 
 

 

360stupňové panorama – podržte 
levé tlačítko myši a tahem 
červeného pole v dolním pravém 
rohu videa změňte úhel zvětšení 

 

 

Celá obrazovka – kliknutím na 
pravé tlačítko opustíte celou 
obrazovku 

Tab. 5-1 

POZNÁMKA 

⚫ Pouze některé modely podporují funkci rybí oko. Viz skutečné 
funkce zařízení. 

⚫ Pokud kanál v menu zkratek není připojen ke kameře rybího oka, 
systém zobrazí výzvu „Tento kanál není kanál rybího oka!“ 

⚫ Zařízení NVR podporuje funkci rozšíření rybího oka, pouze pokud se 
prostřednictvím soukromého protokolu přidá zařízení s rybím okem. 
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Kapitola 5 Menu zařízení NVR 
 

5.1 Menu zkratek 
Po přihlášení do systému přejděte myší do spodní části rozhraní náhledu, 
vyskočí menu zkratek, viz Obr. 5-1, můžete vstoupit do rozhraní a provádět 
příslušná nastavení, jako např. spuštění (správa souborů, nastavení systému, 
odhlášení, vypnutí), přehrávání, alarm, stav nahrávání, stav alarmu, stav 
pevného disku, stav sítě, informace o systému, nastavení rozhraní průzkumu, 
zapnutí/vypnutí OSD, zapnutí/vypnutí celodenního nahrávání, rozdělení 
obrazovky (1 obrazovka, 4, 8, 9 obrazovek) a ukončení celé obrazovky (vstup 
do režimu hlavního menu). 

 
Obr. 5-1 

Ikony menu zkratek a jejich funkce jsou uvedeny v Tab. 5-1 níže: 

Ikony Funkce 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní stavu výstupu alarmu 
(podrobný postup podle 5.1.1) 

 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní stavu nahrávání, kde si 
můžete prohlédnout stav nahrávání kanálu, typ toku, 
bitový tok a jiné související informace. 

 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní stavu alarmu, kde si 
můžete prohlédnout název a stav alarmu a další 
související informace každého kanálu vstupu alarmu. 

 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní HDD, kde si můžete 
prohlédnout stav pevného disku, jeho kapacitu a další 
související informace. 

 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní stavu sítě, kde si můžete 
prohlédnout IP adresu zařízení, masku podsítě, bránu a 
jiné informace o síti. 

 

Kliknutím na rozhraní informací o systému (podrobný 
postup podle 5.1.2). 

 

Průzkum: Klikněte na rozhraní nastavení průzkumu 
(podrobný postup podle 5.1.3) 
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 Zapnutí/vypnutí názvu a čísla každého kanálu 

  

Zapnutí/vypnutí celodenního nahrávání s časováním 
pro všechny kanály 

 

 
Rozdělení 
obrazovky 

Rozdělení obrazovky rozděluje obrazovku na 1, 4, 9, 
16, atd. částí podle počtu zařízení podporovaných NVR. 

 

 

 

Ukončení celé obrazovky – klikněte pro vstup do 
režimu hlavního menu. 

Tab. 5-1 
 

POZNÁMKA 

⚫ V současnosti podporují korekci pomocí rybího oka pouze některá 
zařízení společnosti. 

⚫ Zobrazení více obrazovek závisí na maximálním počtu kanálů 
podporovaných zařízením. Např. v menu zkratek 9kanálového zařízení 
je 9 obrazovek a v menu zkratek 16kanálového zařízení je 16 obrazovek 
… 

⚫ 64kanálové NVR zařízení podporuje náhled video záznamu v reálném 
čase s dvojitou obrazovkou, jehož rozhraní HD1 a VGA jsou rozhraními 
hlavní obrazovky a HD2 je rozhraním vedlejší obrazovky. Na hlavní 
obrazovce můžete nastavit systém na prohlížení 64kanálového video 
záznamu. Přidejte kanál přidaný k hlavní obrazovce na vedlejší obrazovku 
přidáním rozhraní zařízení. Na vedlejší obrazovku lze přidat až 32 kanálů 
hlavní obrazovky. Rozhraní vedlejší obrazovky podporuje funkce, jako 
např. náhled videa v reálném čase, nastavení PTZ, elektronické 
přiblížení, nastavení obrazu, informace o toku, zapnutí/vypnutí 
celodenního nahrávání, přepínání hlavního toku a vedlejšího toku. 

 

5.1.1 Stav alarmů 
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Klikněte na „              “ v menu zkratek pro vstup do rozhraní výstupu 
alarmu, kde si můžete prohlédnout stav výstupu alarmu zařízení a 
manuálně spustit/vypnout výstup alarmu, viz Obr. 5-2 níže: 

 

Obr. 5-2 
 

5.1.2 Informace o systému 

Klikněte na „ “ v menu zkratek pro vstup do rozhraní informací o verzi, 
kde si můžete prohlédnout název zařízení, číslo modelu, počet kanálů 
podporovaných produktem, sériové číslo a další informace, viz Obr. 5-3 níže: 
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5.1.3 Průzkum 
Obr. 5-3 

Zařízení podporuje funkci průzkumu (poll). Po nastavení systém postupně 
přehrává videa podle rozdělené obrazovky. Když se každá skupina obrazů 
zobrazí na jistou dobu, automaticky přejde na další skupinu obrazů, viz Obr. 
5-4: 

Krok 1: Klikněte na“ “v menu zkratek pro vstup do rozhraní průzkumu. 

Krok 2: Označte „Aktivovat/Enable“ pro nastavení intervalu a režimu průzkumu. 
Krok 3: Klikněte na „Uložit/Save“. 
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Obr. 5-4 

➢ Aktivovat/Enable: Zapíná/vypíná funkci průzkumu. Předvoleno je Vyp. 
➢ Čas(y)/Time(s): Rozhraní zpátečního času, předvolená hodnota je 10 

sekund. 
➢ Režim/Mode: Počet obrazovek rozdělené obrazovky, předvoleno je 

zobrazení jednoho kanálu. 
 

5.2 Hlavní menu 
Klikněte pravým tlačítkem myši na rozhraní náhledu pro vstup do rozhraní 
hlavního menu, které se skládá z hlavního menu (horní lišta menu) a menu 
zkratek (dolní lišta menu). 
Hlavní menu obsahuje Náhled/Preview, Přehrávání/Playback, Správa souborů/File 
Management, Inteligentní analýza/Smart Analysis, Kanál/Channel, 
Uložení/Storage, Systém/System, Údržba/Maintenance, viz Obr. 5-5. 
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Obr. 5-5 
 Ikony hlavního menu a jejich funkce jsou uvedeny v Tab. 5-2 níže: 

Ikony Funkce 

 Klikněte pro vstup do rozhraní náhledu (podrobný 
postup podle 5.3.1) 

 Klikněte pro vstup do rozhraní přehrávání (podrobný 
postup podle 5.3.2) 

 Klikněte pro vstup do rozhraní správy souborů 
(podrobný postup podle 5.3.3) 

 Klikněte pro vstup do rozhraní inteligentní analýzy 
(podrobný postup podle 5.3.4) 

 Klikněte pro vstup do rozhraní správy kanálů 
(podrobný postup podle 5.3.5) 

 Klikněte pro vstup do rozhraní správy pevného disku 
(podrobný postup podle 5.3.6) 

 Klikněte pro vstup do rozhraní systému (podrobný 
postup podle 5.3.7) 
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Klikněte pro vstup do rozhraní údržby systému 
(podrobný postup podle 5.3.8) 

 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní informací o alarmech 
(podrobný postup podle 5.3.9) 

 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní postupu zálohování 
(podrobný postup podle 5.3.10) 

 

 

Klikněte pro vstup do rozhraní odhlášení (podrobný 
postup podle 5.3.11) 

Tab. 5-2 

 

5.3 Provoz 
5.3.1 Náhled 

Hlavní menu – klikněte na " " pro vstup do rozhraní náhledu, viz Obr. 5-6: 

 

Obr. 5-6 
 

➢ Kanál/Channel: Zobrazení všech kanálů systému. Poklepejte na kanál a 
zobrazí se obraz kanálu v reálném čase v aktuálním okně náhledu 
(červené okno). 
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➢ Cíľ/Target: Na zobrazení výsledků snímků, zaškrtněte možnosti 
(„Detekce obličeje/Face Detection“, „Detekce osoby/Person Detection“, 
„Inteligentní detekce/Smart Detection“, „Rozeznání vozidla/Vehicle 
Recognition“) a prohlédněte si snímky v reálném čase. 

5.3.2 Přehrávání 
5.3.2.1 Přehrávání kanálového videa 

 
V hlavním menu, klikněte na "        " pro vstup do rozhraní přehrávání 
videa, viz Obr. 5-7. 

 
Obr. 5-7 

Popis rozhraní je uveden v následující tabulce: 
Č. Funkce Popis 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Kanál 

Min./Max. kanál/channel: Inteligentní výběr 
počtu kanálů přehrávání. Předvolený minimální 
počet kanálů je jeden kanál; maximální počet 
kanálů je maximální počet kanálů 
podporovaných zařízením současně, jako např. 4 
kanály. 
Kanál/Channel: Vyberte číslo kanálu, který se 
má vyhledávat (v závislosti na výkonu zařízení lze 
vybrat více kanálů současně) 

 
2 

 
Kalendář 

Data s barevnými tečkami v kalendáři označují 
video záznam a data bez barevných teček 
označují den bez video záznamu. 
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  V jakémkoliv režimu přehrávání vyberte typ 
záznamu a kanál, klikněte na datum, které si 
chcete prohlédnout, a časová osa se aktualizuje 
na záznamovou stopu toho dne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oblast 

ovládání 
přehrávání 1 

 
: Externí soubor 

 
: Přehrávaní podle času 

 
: Přepnout na hlavní/vedlejší tok 

 
: Přepínač překrytí POS 

 
/ : Upravit/Ukončit úpravu 

 
: Nastavení času klipu 

 
: Exportovat klip – vyberte soubor klipu a 

klikněte na „OK“ pro zálohování vybraného 
souboru na USB klíč. 

 
/ : Zpomalení/Zrychlení 

 
/ : Přetočení snímku dozadu/dopředu 

 

 
: Zpětný chod 

 

 
/ : Přehrát/Pozastavit 

 
/ : Předchozí/Další strana 

 
/ / / : 1/4/9/16 rozd. obr. 

 
: Přehrávání na celou obrazovku 

4 Ukazatel 
přehrávání 

Zobrazí typ záznamu a časové období za 
aktuálních podmínek 
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  Když je zařízení v režimu rozdělené obrazovky, 
klikněte na rozhraní přehrávání a vyberte kanál. 
První časová osa je osa času záznamu vybraného 
kanálu. 
Kliknutím na bod v barevné oblasti myší spustíte 
přehrávání od daného bodu v čase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
Oblast 

ovládání 
přehrávání 2 

/ : Tabulátor vyp./zap. 

Typy videí: 
 

All: Všechna videa 
 

N: Normální záznam 
 

M: Záznam s detekci pohybu        

A: Záznam alarmu 

M&A: Detekce pohybu a záznam alarmu   

I: Inteligentní záznam 

:  

              Lišta přehrávání s přiblížením/oddálením 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 

 
Skryté menu 

Klikněte na rozhraní přehrávání a zobrazí se 
skryté menu 
 

: Zachytit 
 
 

: Zapnout/vypnout hlasitost 
 
 

: Elektronické přiblížení 
 
 

: Přidat štítky, zastavit soubory přehrávání 
    a přidat 5 sekund před a po nahrávání    

 
 

: Rybí oko 
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: Zavřít skryté menu 

 
 

7 

 
 

Okno zobrazení 

Zobrazí hledané video podle různých systémů, 
podporuje přehrávání s 1, 4, 8, 16 obr. současně, 
přehrávání s několika obr., dvojité kliknutí na obr. 
– rozhraní přehrávání videa do přehrávání s 
jednou obr., kliknutí pravým tlačítkem – návrat na 
obrazovku přehrávání 

Tab. 5-3 
◼ Přehrávání/Playback: Vyhledá odpovídající video soubory podle 

kanálu, data a typu videa a přehraje videa v pořadí podle lišty 
přehrávání, které splňují podmínky. 

 
Kroky jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na "       " pro vstup do rozhraní přehrávání.   
Krok 2: Vyberte kanál přehrávání videa a kalendář automaticky zobrazí 
videozáznam aktuálního měsíce. 

✓ Jednokanálové přehrávání 
1. V seznamu kanálů vyberte kanál na přehrávání. 
2. Dvakrát klikněte na datum, které se má přehrát, a rozhraní zobrazení 

spustí přehrávání záznamu, viz Obr. 5-8 níže. 

 
Obr. 5-8 

✓ Vícekanálové přehrávání 
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1. V seznamu kanálů vyberte více kanálů, které se mají přehrát.                 
2. Dvakrát klikněte na datum, které se má přehrát, rozhraní zobrazení 
spustí vícekanálové synchronní přehrávání videa, viz Obr. 5-9 níže. 

 
Obr. 5-9 

 
POZNÁMKA 

⚫ Vícekanálové přehrávání podporuje MAX. rychlost přehrávání. 
⚫ Rozhraní zobrazené na Obr. 5-7 slouží pouze pro informativní účely. 

Různé modely mají různý maximální počet kanálů pro simultánní 
přehrávání a různé funkce. Prohlédněte si skutečné rozhraní. 

⚫ Informace o záznamu kanálu lze vybrat v prvním zobrazovacím poli lišty 
průběhu a informace o záznamu kanálu ohledně inteligentního nahrávání 
lze vybrat v druhém zobrazovacím poli lišty průběhu. 

 

◼ Přehrávání tagů 
Funkce přehrávání tagů (značek) může pomoci uživatelům zaznamenat 
příslušné informace v určitém bodě v čase při přehrávání videí, aby se mohli 
na tato označená videa kdykoli podívat. 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „        “ pro vstup do rozhraní přehrávání 
videa. 
Krok 2: Vyberte kanál přehrávání videa a datum, kdy je video nahráno, a 
hledané video se zobrazí na liště průběhu. 
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Krok 3: Přepněte tlačítko tagu na „ “, po přidání vlastního tagu se na 
liště průběhu přehrávání zobrazí bílý bod štítku, který označuje, že na aktuální 
pozici se nachází tag. 

 
Obr. 5-10 

 
POZNÁMKA 

⚫ Po přidání tagu systém automaticky vystřihne a uloží 5 sekund video 
záznamu před a po čase tagu. 

 
 

 

5.3.2.2 Funkce asistence při přehrávání 
◼ Elektronické přiblížení 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „        “ pro vstup do rozhraní přehrávání videa.  
Krok 2: Vyberte kanál přehrávání videa a datum, kdy je video nahráno, a hledané 
video se zobrazí na liště průběhu. 

 
Krok 3: Klik. na „     “ na přehrání v rozhraní zobrazení. 
Krok 4: Klikněte na rozhraní přehrávání, zobrazí se skryté menu, klikněte na „ 

“ pro vstup do rozhraní elektronického přiblížení, viz Obr. 5-11 níže. 
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Obr. 5-11 
 

 
POZNÁMKA 

⚫ Vstupte do rozhraní elektronického přiblížení, předvolený obraz se zvětší; 
maximální zvětšení obrazu je 16násobné. 

⚫ Při zvětšování obrazu se standardně zvětší střed obrazu. Podržte levé 
tlačítko myši a tahem obrazu přepnete na oblast, kterou chcete zvětšit. 

⚫ Na přiblížení a oddálení obrazu můžete použít kolečko myši. Pohybem kolečka 
dolů se obraz zvětšuje a pohybem nahoru se obraz zmenšuje. 

 

 
◼ Střihání 
Podporuje stříhání/klipování video souborů během přehrávání videa. Konkrétní 
kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „        “ pro vstup do rozhraní přehrávání videa. 
Krok 2: Vyberte kanál přehrávání videa a datum, kdy je video nahráno, a 
hledané video se zobrazí na liště průběhu. 
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Krok 3: Klikněte na „       “, v této chvíli se počáteční a koncové znaky objeví na 
liště průběhu a můžete je manuálně upravit tak, abyste dosáhli požadované 
délky video souboru, viz Obr. 5-12 níže. 

 
Obr. 5-12 

 

 
 Krok 4: Klik. na " " pro export klipů na USB klíč, viz Obr. 5-13 níže. 

 
Obr. 5-13 

 
POZNÁMKA 

 
⚫ Můžete kliknout i na " " a nastavit čas začátku a konce klipu pro 

přímý export video souboru, viz Obr. 5-14 níže. 
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Obr. 5-14 

 

 

5.3.3 Správa souborů 
5.3.3.1 Všechny soubory 
Vyhledávání všech souborů – zde můžete vyhledávat všechny typy souborů v 
úložném zařízení podle podmínek definovaných uživatelem a zobrazit je podle 
kategorie. 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „         “ pro vstup do rozhraní 
správy souborů, viz Obr. 5-15. 
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Obr. 5-15 
Krok 2: Nastavte podmínky vyhledávání (čas, kanál, typ souboru, štítek a typ 
události), klikněte na „Hledat/Search“, výsledky vyhledávání zobrazí 
soubory, které splňují podmínky, viz Obr. 5-16 níže. 

 

Obr. 5-16 
➢ Kanál/Channel: Výsledky vyhledávání se zobrazí seskupené podle kanálu. 
➢ Čas/Time: Výsledky vyhledávání se zobrazí seskupené podle času. 
➢ Všetky/All: Výsledky vyhledávání zobrazí video a obrazové soubory, 

které splňují kritéria. 
➢ Video: Výsledky vyhledávání zobrazí pouze video soubory, které splňují 

kritéria. 
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➢ Obraz/Picture: Výsledky vyhledávání zobrazí pouze obrazové soubory, 
které splňují kritéria. 

➢ 

➢ : Zobrazit výsledky vyhledávání podle zmenšenin 

➢ : Zobrazit výsledky vyhledávání podle seznamu 

 
➢ : Přejít na první stranu výsledků vyhledávání 

 
➢ : 1 strana dopředu 

 
➢ : 1 strana dozadu 

 
➢ : Přejít na poslední stranu výsledků vyhledávání 

➢ : Sbalit výsledky vyhledávání a vrátit se na 
stranu s podmínkami vyhledávání 

➢ : Vstoupit na stranu výsledků vyhledávání pro 
zobrazení výsledků předchozího vyhledávání 

 

 Krok 3: S výsledky vyhledávání lze provést související operace, jako např. 
zálohování, procházení videí nebo fotografií. 

➢ Prohlédnout video: Klik. na " " odpovídajícího video 
souboru ve výsledcích vyhledávání pro prohlédnutí video klipu. 

➢ Prohlédnout foto: Klik. na " " odpovídajícího obrazového souboru 
ve výsledcích vyhledávání pro prohlížení fotografií. 

 

5.3.3.2 Soubory osob 
Funkce Soubory osob/Human Files slouží k vyhledávání a procházení 
fotografií a videí personálu. Je možné je zálohovat na úložné zařízení. 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „         →Soubory osob/Human Files“ 
pro vstup do rozhraní souborů osob, viz Obr. 5-17. 
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Obr. 5-17 
Krok 2: Nastavte podmínky vyhledávání (čas, kanál, typ souboru), klikněte na 
„Hledat/Search“, zobrazí se soubory, které splňují podmínky, viz Obr. 5-18 
níže. 

 
Obr. 5-18 

Krok 3: S výsledky vyhledávání lze provést související operace, jako např. 
zálohování, prohlížení videí nebo fotografií. 

 
 

5.3.3.3 Soubory vozidel 
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Už brzy! 
 
 

5.3.3.4 Export 
Funkce správy souborů podporuje zálohování video a obrazových souborů 
pomocí zařízení USB, jako např. U disk a mobilní pevný disk. 
Předpoklady: 
Zařízení NVR je správně připojeno k úložnému zařízení na zálohování. 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „        “ pro vstup do rozhraní správy 
dokumentů. 
Krok 2: Nastavte podmínky vyhledávání a ve výsledcích vyhledávání vyberte 
video nebo fotografii, viz Obr. 5-19 níže. 

 

Obr. 5-19 
Krok 3: Klikněte na „Zálohovat/Backup → Nová složka/New Folder“, zadejte 
název souboru a klikněte na „OK“, viz Obr. 5-20 níže. 
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Obr. 5-20 

Krok 4: Klikněte na „OK→OK“, začněte zálohovat soubory do nové složky na 
USB klíči. 

Krok 5: Klikněte na „ “ a prohlédněte si průběh stahování, viz Obr. 5-21 níže. 
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Obr. 5-21 

 
POZNÁMKA 

⚫ Když jsou soubory zálohované, můžete je vymazat nebo pozastavit 

pomocí „ “, „ “, a „ “. 

5.3.4 Inteligentní analýza 
Inteligentní analýza/Smart Analysis obsahuje Databázi obličejů/Face 
Database, Vyhledávání porovnáním obličejů/Face Comparison Search, Počet 
osob/People Count a Tepelnou mapu/Heat Map. 

 
5.3.4.1 Databáze obličejů 
Databáze obličejů se používá k uložení fotografií obličejů a může se použít i na 
porovnání obličejů a porovnání alarmu. Obsahuje funkce přidání, vymazání a 
úpravy databáze obličejů, viz Obr. 5-22 níže. 
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◼ Přidat Databázi obličejů 

Obr. 5-22 

 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „            →Databáze obličejů/Face 
Database“ pro vstup do rozhraní databáze obličejů. 
Krok 2: Klikněte na „Přidat/Add“ na jméno databáze obličejů, viz Obr. 5-23 
níže. 

 
Obr. 5-23 
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Krok 3: Zadejte název nové databáze obličejů, klikněte na „Uložit/Save“, nová 
databáze obličejů se přidá do seznamu databází obličejů. 

 
◼ Vymazat databázi obličejů 

 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „         →Databáze obličejů/Face 
Database“ pro vstup do rozhraní databáze obličejů. 

Krok 2: Vyberte databázi obličejů v seznamu a klikněte na „ “. 

◼ Zobrazit databázi obličejů 
 

 Krok 1: V hlavním menu klikněte na „          → Databáze obličejů/Face 
Database“ pro vstup do databáze obličejů. 

Krok 2: Vyberte databázi obličejů, klikněte na " ", v seznamu s podrobnými 
informacemi se zobrazí všechna čísla fotografií databáze obličejů. 
◼ Přidat seznam obličejů 

Přidání seznamu obličejů znamená, že do databáze obličejů lze 
najednou načíst jen jeden obrázek. Existují dva způsoby importu 
obrázků: lokální obrázek a vyfotografování. 

 
◆ Importování lokálního obrázku – kroky operace: 

 Krok 1: Do zařízení vložte U disk, který uloží obrázek obličeje. 
 

Krok 2: V hlavním menu klikněte na „       → Databáze obličejů/Face 
Database“ pro vstup do rozhraní databáze obličejů. 
Krok 3: Vyberte databázi obličejů, do které chcete přidat obrázky obličejů. 
Krok 4: Klikněte na „Přidat/Add → Lokální obrázek/Local Image“, vyberte 

„Název/Name“ a zadejte název importovaného obrázku, viz Obr. 5-24 ○1  

níže. 
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Obr. 5-24 ○1 

Krok 5: Klikněte na „Importovat obrázky/Import Pictures“→ vyberte 

obrázek z U disku, jak je znázorněno na Obr. 5-24 ○2  níže. 
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Obr. 5-24 ○2 

Krok 6: Klikněte na „OK→ Vybrat/Extract“, viz Obr. 5-24 ○3  níže. 

 



66 

 

 

Obr. 5-24 ○3 

Krok 7: Klikněte na „OK“ a ukončete přidání jednoho seznamu obličejů, viz Obr. 

5-24 ○4  níže. 

 

Obr. 5-24 ○4 

◆ Konkrétní kroky pro importování nasnímaných obrázků: 
 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „           →Databáze obličejů/Face Database“ 
pro vstup do rozhraní databáze obličejů. 
Krok 2: Vyberte databázi obličejů, do které chcete přidat obrázky obličejů. 
Krok 3: Klikněte na „Přidat/Add“→Nasnímání obrázku/Taking Picture“ a 
vyberte kanál snímání. 
Krok 4: Klikněte na „Snímání/Shooting"→ „Vybrat/Extract“, viz Obr. 5-25 níže. 
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Obr. 5-25 
Krok 5: Zadejte název importovaného obrázku do „Název/Name“, klikněte 
na „OK“ a ukončete přidání jednoho seznamu obličejů. 

 

◼ Odstranit obrázek z databáze obličejů 
V podrobnostech rozhraní databáze obličejů vyberte obrázek, který chcete 
vymazat. Klikněte na "       " a odstraňte ho z aktuální databáze obličejů. 
◼ Přidat více seznamů obličejů 
To znamená „Importování po dávkách/Batch Import“, do databáze obličejů 
lze načíst více snímků současně. 
 Krok 1: Uložte více obrázků obličejů do složky a do zařízení vložte U disk, 
který uloží složku. 

 

Krok 2:  V hlavním menu klikněte na →„Databáze obličejů/Face 
Database“ pro vstup do rozhraní databáze obličejů. 
Krok 3: Klikněte na „Dávka přidána /Batch added“. 
Krok 4: Vyberte složku pro uložení obrázků, klikněte na „OK“, viz Obr. 5-26 níže. 
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Obr. 5-26 

Krok 5: Počkejte na dokončení procesu rychlého importu obrázků. 
Krok 6: Klikněte na „OK“ a ukončete přidání více seznamů obličejů. 

 

5.3.4.2 Vyhledávání porovnáním obličejů 
Vyhledávání porovnáním obličejů je založeno na hledání obrázků událostí 
detekce obličejů a přehrávání prvních 5 sekund a posledních 10 sekund 
pořízení obrázku. V současnosti zařízení podporuje dva způsoby vyhledávání: 
podle události a podle obrázku. 
◼ Vyhledávání podle události 
Kroky pro prohlížení a zálohování výsledků vyhledávání jsou následující: 
Krok 1: Před zálohováním vložte USB do USB portu zařízení NVR. 

 

Krok 2: V hlavním menu klikněte na „      → Vyhledávání porovnáním 
obličejů/Face Comparison Search“ pro vstup do rozhraní vyhledávání 

porovnáním obličejů, viz Obr. 5-27 ○1   níže. 
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Obr. 5-27 ○1 

Krok 2: Nastavte kritéria vyhledávání (kanál, čas, typ). 
Krok 3: Klikněte na „Hledat/Search“, zobrazí se výsledky vyhledávání, viz 

Obr. 5-27 ○2   níže. 

 

Obr. 5-27 ○2 

➢ Kanál/Channel: Kanál, kde jsou umístěny výsledky vyhledávání 
➢ Čas/Time: Výsledky vyhledávání ve stanoveném časovém rámci 
➢ Podobnost/Similarity: Nakolik jsou výsledky podobné vzorku 
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➢ Zálohovat obrázek/Backup Picture: Zálohuje vyhledané obrázky na U disk. 
➢ Zálohovat záznam/Backup Record: Zálohuje video odpovídající 

hledanému obrázku na U disk (prvních 5 sekund a posledních 10 
sekund po pořízení snímku). 

 
➢  : Přehrávání prvních 5 sekund a posledních 10 sekund po 

pořízení snímku 

 
➢        : Výsledky vyhledávání se zobrazí jako miniatury 

➢        : Výsledky vyhledávání se zobrazí v seznamu 

 
➢ : 1 strana dopředu 

 
➢ : 1 strana dozadu 

 
➢ : Přehrávání 5 sekund videa před a po hledaném obrázku 

➢   : Zastavení přehrávání videa 

 Přesné vyhledávání/Exact Search: vyberte událost z výsledků 
vyhledávání a najděte výsledky splňující stanovené podmínky podle 
databáze vybrané události. Nastavte podmínky vyhledávání (začátek, 
konec, kanál), klikněte na „Potvrdit/Confirm“, zužte výsledky 

vyhledávání, viz Obr. 5-27 ○3  níže. 
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Obr. 5-27 ○3 

Krok 4: Vyberte obrázek ve výsledcích vyhledávání, vyberte „Zálohovat 
obrázek/Backup Picture“ a „Zálohovat záznam/Backup Record“ podle 
aktuálních potřeb, klikněte na „Zálohovat/Backup“. 

Krok 5: Soubor se začne zálohovat, klikněte na „ “v pravém horním rohu a 
zobrazí se průběh zálohování. Počkejte na ukončení průběhu zálohování. 
◼ Vyhledávání podle obrázku 
Vyhledávání podle obrázku znamená nahrávání vzorových obrázků, 
vyhledávání obrázků, které splňují požadavky, na pevný disk podle 
podobnosti, podpora lokálního nahrávání vzorků a nahrávání vzorků do 
databáze obličejů. Vzorek najednou nahrává 1 obrázek. 

 
Konkrétní kroky k prohlížení a zálohování výsledků vyhledávání podle 
obrázku jsou následující: 
Krok 1: Před zálohováním vložte USB zařízení na uložení vzorových obrázků 
do rozhraní NVR USB. 
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 Krok 2: V hlavním menu klikněte na „         →Vyhledávání porovnáním obličejů 
/Face Comparison Search→Hledat podle obrázku/Search by Picture“ pro vstup do 

rozhraní vyhledávání porovnáním obličejů podle obrázku, viz Obr. 5-28○1  . 

 

Obr. 5-28 ○1 

◆ Lokální nahrávání 
Krok 3: Klikněte na „Lokální nahrávání/Local Upload“ pro vstup do USB pro 

výběr vzorku. Klikněte na „Uložit/Save“, viz Obr. 5-28 ○2  níže. 
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◆ Nahrávání databáze 

Obr. 5-28 ○2 

Krok 3: Klikněte na „Nahrávání databáze/Database Upload“, vyberte 
databázi obličejů→„Vzorový obrázek/Sample Picture“→„Potvrdit/Confirm“. 

Obrázek je úspěšně nahrán, viz Obr. 5-28 ○3   níže. 

 

Obr. 5-28 ○3 
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Krok 4: Nastavte kritéria vyhledávání (kanál, čas, podobnost), klikněte na 

„Hledat/Search“, zobrazí se výsledky porovnání obličejů, viz Obr. 5-28 ○4   níže. 

 

Obr. 5-28 ○4 

Krok 5: Vyberte obrázek ve výsledcích vyhledávání, vyberte „Zálohovat 
obrázek/Backup Picture“ a „Zálohovat záznam/Backup Record“ podle 
aktuálních potřeb a klikněte na „Zálohovat/Backup". 

Krok 6: Soubor se začne zálohovat. Klikněte na „ “v pravém horním rohu a 
zobrazí se průběh zálohování. Počkejte na ukončení průběhu zálohování. 

 

 
POZNÁMKA 

⚫ Podrobnosti ohledně tlačítek v rozhraní výsledků vyhledávání 
naleznete v úvodu rozhraní vyhledávání podle událostí. 

 
 

5.3.4.3 Počet osob 
Už brzy! 

 

5.3.4.4 Tepelná mapa 
Už brzy! 

 

5.3.5 Kanál 
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Kanál se skládá z parametrů zařízení a kódování a může pracovat s kamerou, 
POE, OSD, obrazem, PTZ, ochranou soukromí, změnou názvu a hlavním/ 
vedlejším tokem na NVR. 

5.3.5.1 Kamera 
Po přidání zařízení na dálku můžete sledovat video obrazovku zařízení na dálku 
přímo na NVR a provádět operace, jako např. ukládání a správu. Různá zařízení 
podporují různé počty zařízení na dálku. Požadované zařízení na dálku můžete 
přidat na základě skutečných podmínek. 
Předpoklady: 
Před přidáním se ujistěte, že IP kamera je připojena k síti, kde se nachází 
zařízení NVR, a správně nastavte její síťové parametry. 

 
POZNÁMKA 

⚫ Při připojení na internet může zařízení čelit problémům s bezpečností 
sítě. Posilte ochranu osobních informací a údajů. Když zjistíte, že 
zařízení může mít skrytá bezpečnostní rizika, včas nás kontaktujte. 
Doporučujeme, abyste prováděli pravidelné posouzení bezpečnosti sítě 
na vašem zařízení. Naše společnost může zajistit odpovídající 
profesionální technické služby. 

⚫ Uvědomte si, že jste zodpovědní za správné nakonfigurování všech 
hesel a dalších nastavení souvisejících s bezpečností produktu, jakož i za 
správné uchování uživatelského jména a hesla. 

 

◼ Přidat zařízení 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „         →Kamera/Camera“ pro vstup do 

rozhraní kamery, viz Obr. 5-29 ○1   níže. 
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Obr. 5-29 ○1 

Krok 2: Klikněte na „ “ a zařízení vyhledá všechny IP 
kamery v LAN podle kritérií filtru „Onvif and Private“ a zobrazí výsledky 

vyhledávání, viz Obr. 5-29○2   níže. 

 

Obr. 5-29 ○2 

➢ : Kliknutím na rozbalovací ikonu skrýt seznam „Vyhledat 
zařízení/Search Device“. 
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➢ : Přidat aktuální kameru do seznamu zařízení 

➢  : Odstranit aktuální IPC ze seznamu zařízení 

➢ : Kliknutím vstupte do rozhraní na úpravu IP zařízení, upravte 
IP adresu, port a další síťové informace, potom zadejte heslo 
administrátora kamery, kliknutím na „OK“ ukončete provádění úprav. 

➢ Hledat/Search: Vyhledat zařízení, která splňují podmínky 
filtrování v lokální síti a zobrazit je v seznamu hledaných zařízení. 

➢ Přidat/Add: Přidat vybrané zařízení do systému 

➢ Změnit IP/Change IP: Vyberte zařízení, jehož IP je nutné změnit, 
klikněte na „Změnit IP/Change IP“, zadejte „Spustit IP/Start IP“, 
„Maska sítě/Network Mask“, „Brána/Gateway“, „DNS“, „Port“, „Heslo 
uživatele/User password“, klikněte na „OK“, IP vybraného zařízení se 
postupně upraví. 

 

➢ Filtr: Filtrovat typ hledaného zařízení. Na výběr jsou protokoly: 
Onvif, Private, Onvif and Private, Multi Net Segment. 

Krok 3: Vyberte zařízení, které chcete přidat, klikněte na „ → 

“, viz Obr. 5-29 ○3   níže. 

 

Obr. 5-29 ○3 
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POZNÁMKA 

⚫ Klikněte na " " v pravém horním rohu a přepněte na zobrazení 

seznamu, viz Obr. 5-29 ○4   níže. 

 

Obr. 5-29 ○4 

➢  Automaticky přidat/Auto Add: Klikněte na NVR pro úpravu všech 
IP kamery a dalších síťových parametrů v LAN a připojte je k NVR. 

➢  Manuálně přidat/Manual Add: Kliknutím vstoupíte do rozhraní 
„Nastavení kanálu/Channel Setup“. Můžete zavřít kanál, změnit, 
upravit protokol, změnit tok kódu náhledu nebo manuálně zadat 

informace související se zařízením a přidat zařízení, viz Obr. 5-29○5 . 

Existují dva způsoby ručního přidání IP a názvu domény. Při přidávání 
IPC prostřednictvím názvu domény jsou podporovány pouze protokoly 
Private a ONVIF. 
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Obr. 5-29 ○5 

✓ Aktivovat/Enable: Kanál aktivuje zap./vyp., předvolené je vyp. Vyberte 
„Aktivovat“ pro náhled souvisejících kanálů a jejich běžný záznam. 

✓ Kanál/Channel: Vyberte „Nastavit kanál/Set Channel“. 
✓ Způsob přidání/Add Method: Způsob přidání aktuálního kanálu. 
✓ Protokol/Protocol: Vyberte „Přidat protokol zařízení/Add Device 

Protocol s Onvif, Private a možnostmi RTSP. 
✓ Jméno uživatele/User Name: Přihlašovací jméno uživatele IPC 

(pokud předvolené jméno uživatele není admin, změňte ho na 
platné uživatelské jméno). 

✓ Heslo/Password: Přihlašovací heslo IPC (pokud předvolené 
přihlašovací heslo není admin, změňte ho na platné heslo). 

✓ IP: Je třeba přidat adresu IPC IP. 
✓ Doména/Domain: Je třeba přidat adresu názvu domény IPC, 

jako např. adresa peanut shell, adresa DDNS. 
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✓ Port: přístup k portu používanému IPC, předvolená hodnota je 80. 

➢ Aktualizovat/Update: Vyberte jedno nebo více aktualizačních zařízení 
stejného typu, vložte U disk s uloženým aktualizačním balíkem zařízení do 
NVR, klikněte na „Aktualizovat/Upgrade“, systém najde aktualizační balík na 
U disku a zobrazí ho, vyberte aktualizační balík, klikněte na 
„Aktualizovat/Upgrade", současně se hromadně aktualizují IPC. 

➢  Odstranit/Delete: V seznamu přidaných zařízení vyberte kanál, 
který se má odstranit a klikněte na „Odstranit/Delete“ pro odstranění 
všech vybraných zařízení. 

➢  Aktivovat/Enable H264+/H265+: Kliknutím zapněte kódování H264 
+ / H265 + pro všechny kanály. Pro vypnutí kódování H264 + / H265 +, 
můžete kanál H264 + / H265 + vypnout v rozhraní parametrů. 

➢  : Kliknutím vstupte do rozhraní nastavení kanálu, tato funkce je 
stejná jako „Manuálně přidat/Manual Add“. 

➢  : Ze seznamu zařízení odstraní aktuální IPC 

➢ Link: „ “ označuje, že připojení bylo úspěšné a                „ “ 
označuje, že spojení selhalo. Pokud spojení selhalo, stav spojení 
označí příčinu selhání. Pokud se objeví, že heslo není správné, heslo 
uživatele není správné. 

POZNÁMKA 

⚫ IPC může být zařízením NVR přidáno jen jednou. 
⚫ Při hromadných úpravách IP se ujistěte, že uživatelské jméno a 

heslo všech vybraných zařízení jsou stejné. 
⚫ Při hromadných úpravách IP, pokud dojde ke konfliktu IP adres, 

systém automaticky přeskočí konfliktní IP a postupně je znovu 
přiřadí. 

⚫ Po hromadných úpravách IP, znovu vyhledejte vzdálené zařízení. V 
seznamu se zobrazí nová IP adresa. 

⚫ Po vybrání zařízení stiskněte tlačítko „Přidat/Add“ a všechna zařízení 
jsou znovu zapsána IP adresu. Použijte POZNÁMKU/NOTE. 

⚫ Režim přidání lze nastavit na „Manuál/Manual“ nebo „Připoj a 
hraj/Plug and play“ v POE NVR, což není možné nastavit v běžném NVR. 

⚫ Před použitím funkce aktualizace, zkopírujte aktualizační balík 
odpovídající zařízení, které se má aktualizovat, na USB klíč a vložte 
USB klíč do zařízení NVR. 
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⚫ Při aktualizaci více IP zařízení lze vybrat jen totéž IP zařízení. Během 
aktualizace se žádné IP zařízení nesmí vypnout. V opačném případě 
aktualizace nebude úspěšná nebo se zařízení nebude dát spustit. 

 

5.3.5.2 POE 
POE (napájení přes Ethernet) se používá k prozkoumání a nastavení napájení 
každého PoE kanálu zařízení NVR. Sestává z konfigurace napájení PoE a 
konfigurace vazby PoE. 
◼ Konfigurace napájení PoE/PoE Power Configuration 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „          →POE→PoE Power Configuration“ 
pro vstup do rozhraní konfigurace napájení PoE, viz Obr. 5-30. 

 

Obr. 5-30 
Krok 2: Zkontrolujte stav připojení a spotřebu energie každého portu PoE a 
vyberte „dlouhou vzdálenost/long distance“ nebo „krátkou vzdálenost/short 
distance“ podle skutečné vzdálenosti připojení. 

Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
◼ Konfigurace vazby PoE/PoE Bonding Configuration 
 Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „          →POE→PoE Bonding Configuration“ 
pro vstup do rozhraní konfigurace vazby PoE, viz Obr. 5-31 níže. 
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Obr. 5-31 

Krok 2: Vyberte vázaný kanál a nastavte kanál, kterým je zařízení napájeno 
prostřednictvím POE. 

Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply" pro uložení nastavení. 
 

5.3.5.3 OSD 
 

OSD je zkratka pro „Zobrazení na obrazovce/On Screen Display“, OSD 
lokálního náhledu obsahuje hlavně čas a název kanálu. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „         →OSD“ pro vstup do rozhraní 
nastavení OSD, viz Obr. 5-32 níže. 
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Obr. 5-32 
Krok 2: Vyberte kanál pro nastavení OSD. 
Krok 3: Nastavte OSD kanálu. 

POZNÁMKA 

⚫ OSD obsahuje název kanálu, čas, text, formát data, polohu OSD a zrcadlo. 
⚫ Funkce aktuálního OSD podporuje získání a nastavení jen soukromého 

protokolu na přidání zařízení. 
 

Krok 4: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
 

 
5.3.5.4 Obraz 
V rozhraní barevnosti obrazu lze upravit Jas/Brightness, Kontrast/Contrast, 
Nasycení/Saturation a Ostrost/Sharpness videa IP kanálu, jakož i související 
parametry pro IPC, jako např. světlo plnění, nastavení expozice, nastavení 
podsvícení, vyváženost bílé, úprava videa, vylepšení obrazu. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „          →Obraz/Image“ pro 
vstup do rozhraní konfigurace obrazu, viz Obr. 5-33 níže. 
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Obr. 5-33 

Krok 2: Vyberte kanál pro konfiguraci obrazu. 
Krok 3: Upravte parametry obrazu kanálu. 

 
POZNÁMKA 

⚫ Uživatel může tahem šoupátka (slider) upravit parametry. 
⚫ Je možné provést úpravu obrazu, nastavení plnicího světla a expozice, 

nastavení podsvícení, vyvážení bílé, úpravu videa, vylepšení obrazu a 
nastavení režimu odmlžování. 

⚫ Úpravou parametrů videa se nezmění jen efekt náhledu obrazu, ale i 
video kvalita obrazu. Postupujte podle POZNÁMEK. 

Krok 4: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
 
➢ Úprava obrazu/Image adjustment: Podle aktuálního prostředí můžete 

upravit jas, kontrast, nasycení a ostrost obrazovky náhledu tahem po 
liště průběhu. Můžete nastavit i hodnotu za ukazatelem průběhu, 
„Jas/Brightness“, „Kontrast/Contrast“, „Nasycení/Saturation“, 
„Ostrost/Sharpness“. Platné hodnoty jsou v rozsahu 0–255 a 
předvolená hodnota je 128. 

➢ Plnicí světlo/Fill light: Předvolené je Auto, citlivost je 3, čas filtrování je 
3, jas světla je 100. Když je režim plnicího světla „Auto“, zařízení zapne 
plnicí světlo dle aktuálního prostředí. Uživatel může přepnout režim 
plnění na „Den)/Day“, „Noc/Night“ a „Plánované přepnutí/Scheduled 
switch“ 
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dle aktuálního záběru a změnit citlivost a čas filtrování podle režimu 
plnění. Když je režim plnicího světla „Plánované přepnutí“, můžete 
nastavit denní světlo a tmu (tj. začátek a konec času plnění) a jas 
plnicího světla. 
✓ Když je režim plnění „Den/Day“, video z monitoru zařízení se 

přidá k dennímu efektu. 
✓ Když je režim plnění „Noc/Night“, video z monitoru zařízení se 

opraví/zapojí do nočního efektu. 
✓ Čas filtrování/Filtering time: Používá se k prevenci zlepšení 

okolního světla. Světlo se často zapíná a vypíná. Nastavuje se čas 
filtrování. Během tohoto času kameru neruší okolní světlo. 

✓ Jas světla/Light brightness: Používá se k nastavení jasu plnicího 
světla. Rozsah nastavení je 0–100. 

➢ Nastavení expozice/Exposure setting: Přednastavená hodnota je Auto, 
která se přepíná na manuální režim podle aktuálních potřeb. Když se 
vybere „Manuální“, aktivuje se čas expozice a ovládání zesílení. 

➢ Podsvícení/Backlight: Používá se k nastavení kompenzace 
podsvícení a potlačení silného světla. Přednastavená hodnota je 
Vyp., může se zapnout manuálně a nastavit podsvícení. 

➢ Vyvážení bílé/White balance: Předvolené je „Auto“ a může se změnit na 
„Manuální“. 
✓ Manuální vyvážení bílé: Podporuje nastavitelné zesílení R, G, B, rozsah 

nastavení je (0–255). Po nastavení klikněte na „Uložit/Save“. 
➢ Úprava videa: Zde můžete zapnout a nastavit 2D nebo 3D digitální 

potlačení hluku. 
➢ Vylepšení obrazu: Zde můžete zvolit režim ovládání blikání, zapnout a 

nastavit širokou dynamickou intenzitu. 
✓ Ovládání blikání/Flicker control: Režim ovládání blikání se vybírá 

podle prostředí instalace IPC a standardu blikání. Standard PAL je 
50HZ a standard NTSC je 60HZ. Když je zařízení nainstalováno v 
exteriéru, je možné zvolit exteriér. Předvolené nastavení je PAL. 

✓ Široký dynamický rozsah (WDR): Přednastavená hodnota je 
„Vypnutý/Shutdown“. V rozbalovacím menu můžete zapnout 
širokou dynamickou intenzitu (automatická, slabá, mírná, silná, 
super. 

➢ Režim odmlžování/Defog mode: Používá se k nastavení režimu a intenzity 
odmlžování. 
✓ Režim odmlžování/Defog mode: Předvolené nastavení je Vyp. V 

rozbalovacím menu můžete vybrat Zap. nebo Auto. 
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✓ Intenzita odmlžování /Defog strength: Předvolené nastavení je 0. 
Když je režim odmlžování zapnutý, lze nastavit intenzitu 
odmlžování. Hodnoty lze nastavit v rozmezí. 

POZNÁMKA 

⚫ Rozhraní obrazu kamery zobrazuje pouze funkce podporované 
zařízením. Konkrétní rozhraní závisí na skutečném produktu. 

 

5.3.5.5 PTZ 
 

Na stránce menu klikněte na „       → PTZ“ pro vstup do rozhraní 

nastavení PTZ, viz Obr. 5-34 ○1  níže. V rozhraní nastavení PTZ je možné 

přepínat různé kanály pro úpravu rychlosti panoramatického pohybu – 
doprava/doleva (pan) a naklápěcího pohybu – nahoru/dolů (tilt) a ovládání 
směru těchto pohybů. 

 

Obr. 5-34 ○1 

Rozhraní nastavení PTZ se používá k nastavení směru, rychlosti a přiblížení 
objektivu, zaostření, clony a pohybu pomocí tlačítka zkratek. 
➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál, kde je kupolová kamera připojena k 

zařízení NVR. 

➢ Přiblížení/Zoom: Pomocí tlačítka   /  , funkce velkého 
dosahu/širokého úhlu, upravte zvětšení kamery. 
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➢ Zaostření/Focus: Pomocí tlačítka   /  , funkce přiblížení/oddálení, 
upravte zaostření kamery. 

➢ Clona/Iris: Pomocí tlačítka   /  , funkce přiblížení/oddálení clony, 
upravte clonu/štěrbinu kamery. 

➢ Rychlost/Speed: Používá se zejména pro nastavení rychlosti pohybu 
doleva/doprava (pan) a nahoru/dolů (tilt), např. rychlost otáčení v 
kroku 7 je mnohem vyšší než rychlost otáčení v kroku 1. 

➢ Nastavení předvolby/Preset setting: Směrem tlačítka otočte PTZ na 
požadované místo a kliknutím na tlačítko „předvolba“ pod tlačítkem 
„nastavení“ ukončete nastavení předvolených bodů. 

➢ Nastavení pohybu/Cruise setting: Po výběru trasy pohybu klikněte na 
tlačítko nastavení, zvolte předvolený počet, čas setrvání (v sek.) a 
rychlost pohybu v rozbalovacím rozhraní nastavení pohybu, viz Obr. 5-

30 ○2  . Klikněte na tlačítko „OK“, vraťte se na obrazovku nastavení 

pohybu a opět klikněte na „Pohyb zap./Cruise on“ uložení nastavení a 
spuštění pohybu zařízení. 

 

Obr. 5-34 ○2 



88 

 

 

✓ Počet předvolených bodů/Preset No.: Vyberte předvolené body. 
✓ Čas setrvání/Stay Time: Čas setrvání na předvolených bodech 
✓ Rychlost/Speed: Rychlost pohybu 

➢ Pohyb zap./Cruise On: Po kliknutí se zařízení začne pohybovat po 
zvolené trase pohybu. 

➢ Vymazat trasu/Del Cruise: Vyberte trasu pohybu, klikněte na „Vymazat 
trasu/Del Cruise“ a ukončete odstranění trasy pohybu. 

➢ Vymazat všechny trasy/Del All Cruise: Kliknutím odstraníte všechny 
nastavené trasy pohybu. 

POZNÁMKA 

⚫ Zařízení NVR podporuje až 256 předvolených bodů, ale skutečný počet 
předvolených pozic je limitován počtem předvolených bodů, které lze 
kamerou nastavit. Maximální počet předvolených bodů podporovaný 
různými PTZ nemusí být stejný. 

⚫ Některé NVR podporují nastavení parametrů kupole (dome) nebo 
panoramatu/naklápění (pan/tilt) pro analogové kanály. Před ovládáním 
kupole nebo panoramatu/naklápění se ujistěte, že řídící linka RS-485 mezi 
kódovačem pan./nakl. a video rekordérem pevného disku je správně 
připojena, a nakonfigurujte parametry kódovače pan./nakl. v zařízení. 

 Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „          →PTZ“ pro vstup do 

rozhraní konfigurace PTZ, viz Obr. 5-34○3 . 
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Obr. 5-34 ○3 

Krok 2: Vyberte kanál, kde je umístěna kamera PTZ, klikněte na „Nastavení PTZ 
parametrů/PTZ parameter setting“ pro vstup do rozhraní nastavení PTZ 

parametrů, viz Obr. 5-34 ○4 . 

 

Obr. 5-34 ○4 

Krok 3: Podle potřeby nastavte příslušné parametry (protokol, baudová 
rychlost, datový bit, zastavovací bit, paritní bit atd.) připojené kamery a 
klikněte na „Potvrdit/Confirm“ pro ukončení. 
➢ Kanál/Channel: Zvolte přístup ke kanálu kamery s funkcí pan/tilt. 
➢ Protokol: Vyberte protokol pan/tilt značky a modelu přístupového 

zařízení (pokud je kanál připojen k pan./nakl. sítě, vyberte „Soukromý/ 
Private“, pokud je kanál připojen k RS485 pan./nakl., vyberte jiné 
možnosti). 

➢ Baudová rychlost/Baud Rate: Vyberte baudovou/přenosovou 
rychlost přístupu k PTZ na ovládání PTZ a kamery odpovídajícího 
kanálu. Předvolená hodnota je 2400. 

➢ Datový bit/Data Bit: Předvolená hodnota je 8. 
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➢ Zastavovací bit/Stop Bit: Předvolená hodnota je 2. 

➢ Kontrola/Check: Předvolená hodnota je PRAVIDELNÁ/EVEN. 
➢ Adresa/Address (0–255): Nastavte adresu pro přístup k PTZ. Předvolená 

hodnota je 0. 
 

POZNÁMKA 

⚫ Nastavení PTZ se používá k nastavení kamery PTZ přidané k 
analogovému kanálu. Všechny parametry (protokol, adresa, baudová 
rychlost, datový bit, zastavovací bit, paritní bit) by měly být v souladu s 
parametry kódovače PTZ. 

 

5.3.5.6 Maska ochrany soukromí 
Funkce masky ochrany soukromí může blokovat určité soukromé oblasti v 
obraze monitorované scény. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „           →Maska ochrany soukromí/Privacy 

Mask“ pro vstup do rozhraní masky na ochranu soukromí, viz Obr. 5-35○1 . 

 

Obr. 5-35 ○1 

Krok 2: Zvolte kanál pro okluzi videa. 
Krok 3: Na definování oblasti okluze ve videu použijte myš, jak je zobrazeno 

na Obr. 5-35 ○2  níže. 
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Obr. 5-35 ○2 

Krok 4: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

➢ Kanál/Channel: Vyberte nastavený kanál. 
➢ Odstranit všechny/Clear All: Vymažte všechny vybrané masky oblastí. 
➢ Odstranit přiblížení 1, 2, 3/Clear Zoom 1, 2, 3: Vymažte vybranou oblast 

okluze 1, 2, 3. 

 
POZNÁMKA 

⚫ Je možné nastavit až 3 oblasti okluze/vynechání. Kliknutím na 

„Odstranit oblast/Clear Area“ X odstraňte nastavení oblasti. 
 

5.3.5.7 Název kanálu 
 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „          →Název kanálu/Channel 
Name“ pro vstup do rozhraní názvu kanálu, viz Obr. 5-36 níže. 
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Obr. 5-36 
Krok 2: Vyberte kanál, který chcete nastavit, upravte název kanálu. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

 
5.3.5.8 Hlavní tok 

 
Rozhraní hlavního toku se používá ke konfiguraci parametrů nahrávání. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Krok 1: V hlavním menu klikněte na „           →Hlavní tok/Main Stream“ pro vstup 
do rozhraní nastavení parametrů hlavního toku, viz Obr. 5-37 níže. 
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Obr. 5-37 
Krok 2: Nastavte parametry nahrávání. Popis konkrétních parametrů 
najdete v Tab. 5-4. 

Název Podrobnosti Nastavení 

Kanál 
Vyberte kanál pro nastavení 
parametrů nahrávání 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 

 
 
 
 
 

Nastavení 
záznamu 

Existují dva typy parametrů video 
komprese: Hlavní tok/Main Stream 
(časování) a Hlavní tok/Main 
Stream (událost). 
Hlavní tok (časování): Parametry 
kódování pro běžné nahrávání 
hlavní tok (událost): parametry 
kódování pro události, jako např. 
detekce pohybu, vstup alarmu a 
inteligentní detekce 

 
 

POZN.: 
Parametry události 
nelze nastavit a jsou v 
souladu s parametry 
časování 

 
 

Rozlišení 

 

 
Rozlišení souvisí s počtem pixelů 
obsažených v jednotce délky 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 
POZN.: 
Rozlišení kódování 
souvisí s IP zařízením 
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Typ toku 

Typ toku je Video & Audio 
(kompozitní tok) a informace o 
nahrávání obsahují video a audio 

 
Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 

 
 
 
 
 

Typ bitové 
rychlosti 

Režim toku kódu je rozdělen na 
variabilní kódovou rychlost a 
konstantní kódovou rychlost. 
Variabilní bitová rychlost: Bitová 
rychlost se mění podle scény. 
Konstantní bitová rychlost: Bitová 
rychlost by měla být kódována 
podle horní hranice bitové 
rychlosti; kvalitu videa není 
možné upravit. 

 
 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 
POZN.: 
Typ bitové rychlosti 
souvisí s IP zařízením 

 

Frekvence 
snímek 

Frekvence snímků videa 
představuje počet video snímků za 
sekundu 

 

Upravte pomocí 
posuvníku (slider) 

Bitová 
rychlost 
(Kb/S) 

Nastavte hodnotu toku kódu za 
účelem změny kvality obrazu; čím 
je větší tok kódu, tím je lepší 
kvalita obrazu. 

 
Upravte přímo ve 
vstupním poli 

Rozsah bitové 
rychlosti 

6000-12000 (Kbps) 
 

 

Kódování 
videa 

 

 
H264, H265 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 
POZN.: 
Typ kódování souvisí s IP 
zařízením 

H265+ Aktivovat/Vypnout  

Tab. 5-4 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

5.3.5.9 Vedlejší tok 
Parametry vedlejšího toku se používají na síťový přenos. Když je prostředí 
sítě špatné, uživatelé mohou na náhled sítě použít vedlejší toky na snížení 
šířky přenosového pásma. Vedlejší toky se používají také k monitorování 
mobilních telefonů. 
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Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 
Step 1: V hlavním menu klikněte na „          → Vedlejší tok/Sub Stream“ pro 
vstup do rozhraní nastavení parametrů vedlejšího toku, viz Obr. 5-38. 

 

Obr. 5-38 
Krok 2: Nastavte parametry nahrávání. Popis konkrétních parametrů 
najdete v Tab. 5-5. 

Název Podrobnosti Nastavení 

Kanál 
Vyberte kanál pro nastavení 
parametrů nahrávání 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 

 

 
Rozlišení 

 

Rozlišení souvisí s počtem pixelů 
obsažených v jednotce délky 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 
POZN.: 
Rozlišení kódování 
souvisí s IP zařízením 

 

Typ toku 

Typ toku je Video & Audio 
(Kompozitní tok) a informace o 
nahrávání obsahují video a audio 

 
Vyberte pomocí 
rozbalovacího 
pole 

 

Typ bitové 
rychlosti 

Režim toku kódu je rozdělen na 
variabilní kódovou rychlost a 
konstantní kódovou rychlost. 
Variabilní bitová rychlost: Bitová 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole. 
POZN.: 
Typ bitové rychlosti 
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 rychlost se mění podle scény. 
Konstantní bitová rychlost: Bitová 
rychlost by měla být kódována 
podle horní hranice bitové 
rychlosti; kvalitu videa není možné 
upravit. 

souvisí s IP zařízením 

 

Frekvence 
snímků 

Frekvence snímků videa 
představuje počet video snímků za 
sekundu 

 

Upravte pomocí 
posuvníku (slider) 

Bitová 
rychlost 
(Kb/S) 

Nastavte hodnotu toku kódu za 
účelem změny kvality obrazu; čím 
je větší tok kódu, tím je lepší kvalita 
obrazu. 

 
Upravte přímo ve 
vstupním poli 

Rozsah bitové 
rychlosti 

512-853(Kbps) 
 

 

Kódování 
videa 

 

 
H264, H265 

Vyberte pomocí 
rozbalovacího pole 
POZN.: 
Typ kódování souvisí s IP 
zařízením 

Tab. 5-5 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

 

5.3.6 Uložení 
Ukládání sestává ze Záznamu/Record, Úložného zařízení/Storage Device, 
Režimu ukládání/Storage Mode, Automatického zálohování/Auto Backup a 
Pokročilého nastavení/Advanced. 

5.3.6.1 Záznam 
NVR podporuje dva plány nahrávání, metodu kreslení a metodu úprav. 
◼ Nastavte plán nahrávání metodou kreslení. 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  →Záznam/Record“ pro 

vstup do rozhraní nastavení záznamu, viz Obr. 5-39 ○1  níže. 
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Obr. 5-39 ○1 

Krok 2: Podle potřeb nahrávání, aktivujte, vyberte kanál, typ nahrávání 
(Normal, Motion, Alarm, M And A, Intelligent), týden a další možnosti. 
Krok 3: Klikněte levým tlačítkem myši pro umístění počátečního bodu oblasti 
kreslení, tahem myši určete čas plánu nahrávání a uvolněním levého tlačítka 

ho uložte jako plán nahrávání, viz Obr. 5-37 ○2   níže. 
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Obr. 5-39 ○2 

Krok 4: Zopakujte Krok 3 pro nastavení úplného plánu nahrávání. 
Krok 5: Po nastavení plánu nahrávání, kanál představuje typ (barvu) plánu 

nahrávání, viz Obr. 5-39 ○3   níže. 

 

Obr. 5-39 ○3 

POZNÁMKA 

⚫ Pro každý den je k dispozici 6 časových období. Zařízení spustí 
odpovídající typ záznamu ve stanoveném časovém rozmezí. 

⚫ Nejmenší jednotka oblasti kreslení je 1 hodina. 
⚫ Vyberte „Všechno/All“ pro úpravu časového období celého týdne. 

⚫ Můžete vybrat „ “ před několika dny týdne současně, najednou 
upravit vybrané dny a nakreslit časové období. 

⚫ Ve stejném časovém období motion video a M&A video mohou 
vybrat pouze jednu z možností. 

 
◼ Nastavte plán nahrávání metodou úprav. 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  →Záznam/Record“ pro 
vstup do rozhraní nastavení záznamu. 
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Krok 2: Klikněte na „Upravit/Edit“ pro vstup do rozhraní nastavení 

harmonogramu záznamu, viz Obr. 5-39 ○4  níže. 

 

Obr. 5-39 ○4 

Krok 3: Vyberte „Typ záznamu/Recording Type“ každého časového období. 
Pro každý den existuje šest časových období. Vyberte odpovídající týden 
pomocí „Použít/Apply“. 
Krok 4: Klikněte na „Uložit/Save“ pro dokončení nastavení, systém se vrátí 
do rozhraní záznamu. 

 

➢ Kanál/Channel: Nejprve vyberte číslo kanálu. Můžete vybrat 
„Všechny/All“, pokud chcete nastavit všechny kanály. 

➢ Typ  záznamu/Record Type: Zaškrtnutím pole vyberte odpovídající typ 
záznamu. K dispozici jsou: Normal, Motion, Alarm, M And A, Intelligent. 

➢ Den v týdnu /Week day: Vyberte číslo dne v týdnu. Pokud zvolíte 

„Všechny/All“, znamená to celý týden nebo můžete vybrat „ “před 
čísly dní pro nastavení jednotlivých dnů. 

➢ Více nastavení/More Settings: Můžete nastavit čas před záznamem (pre-

record) a po záznamu (post-record), viz Obr. 5-39 ○5   níže. 
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Obr. 5-39 ○5 

➢ Kopírovat/Copy: Po dokončení nastavení můžete kliknout na 
„Kopírovat/Copy“ pro zkopírování aktuálního nastavení do jiného 

kanálu(ů), viz Obr. 5-39○6 . 
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5.3.6.2 Úložné zařízení 

Obr. 5-39 ○6 

Úložné zařízení se používá k formátování pevného disku a zobrazení 
příslušného stavu a kapacity disku. 
◼ Formátování pevného disku 
Předpoklady: 
Uživatel nainstaloval pevný disk správně. Podrobnosti o postupu instalace 
pevného disku naleznete v „Příručce rychlým spuštěním NVR“. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  →Úložné zařízení/Storage Device“ 

pro vstup do rozhraní úložného zařízení, viz Obr. 5-40 ○1  níže. 

 

Obr. 5-40 ○1 

Krok 2: Vyberte pevný disk, který chcete formátovat, klikněte na 

„Formátovat/Format→Potvrdit/Confirm“, viz Obr. 5-40 ○2   níže. 
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Obr. 5-40 ○2 

Krok 3: Počkejte na ukončení formátování na liště průběhu, klikněte na 
„Potvrdit/Confirm“, zařízení NVR se restartuje a ukončí formátování. Nyní je 
stav pevného disku „Používá se/In Use“. 
➢ Počet/No.: Počet HDD připojených k systému. 
➢ Stav/State: Ukazuje aktuální provozní stav HDD, můžete použít pouze 

ten, který ukazuje „Používá se/In Use“; po ukončení formátování 

restartování NVR, stav ukazuje „Používá se/In Use“. 
➢ Celková kapacita/Total Capacity: Celková dostupná kapacita pevného 

disku, kapacita jednoho HDD nemůže přesáhnout max. kapacitu: 8TB. 
➢ Zbývající kapacita/Residual Capacity: Zobrazí zbývající kapacitu aktuálního 

HDD; 
➢ Typ zařízení/Device Type: SATA. 
➢ Obnovit/Refresh: Kliknutím aktualizujte informace o seznamu disku. 

POZNÁMKA 

⚫ „Žádný disk/No Disk“ označuje, že zařízení není připojeno nebo nebyl 
zjištěn pevný disk. 

⚫ Pevný disk je nutné nejprve naformátovat při prvním připojení k NVR 
nebo když se zobrazí „Neformátovaný/Not formatted“. 

⚫ Zařízení nemusí formátovat pevný disk, když stav pevného disku 
ukazuje „Používá se/In Use“. 

⚫ Po zformátování pevného disku restartujte NVR pro pořízení účinnosti. 
 

5.3.6.3 Režim ukládání 
Už brzy! 

 

5.3.6.4 Automatické zálohování 
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Už brzy! 
 

5.3.6.5 Pokročilé nastavení 
Už brzy! 

 

5.3.7 Systém 
5.3.7.1 Všeobecné 
V rozhraní Všeobecné můžete zobrazit a nastavit jazyk, režim nahrávání, dny 
nahrávání, video standardy, pohotovostní čas a datum zařízení NVR. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „         →Všeobecné/General“ pro 
vstup do rozhraní obecného nastavení, viz Obr. 5-41 níže. 

 
Obr. 5-41 

Krok 2: Podle potřeby nastavte jazyk, časovou zónu, režim nahrávání, dny 
nahrávání a další informace o zařízení. 
➢ Jazyk/Language: Nastavte předvolený jazyk systému, aktuální systém 

podporuje zjednodušenou a tradiční čínštinu, anglický, polský, český, 
ruský, thajský, hebrejský, bulharský, arabský, německý, francouzský, 
portugalský, turecký, španělský, italský, maďarský, rumunský, 
korejský, holandský, řecký, vietnamský a japonský jazyk. Předvolený je 
anglický jazyk. 

➢ Časová zóna/Time Zone: V rozbalovacím poli vyberte časovou zónu 
zařízení. Například: Peking je GMT+8:00. 
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➢ Datum/Čas/Date/Time: Kliknutím změňte umístění, rozbalovací 
klávesnici; pomocí klávesnice zadejte datum a čas. 

➢ Režim nahrávání/Record Mode: Při „Přepisu/Overwrite“, když je disk 
plný, automaticky přepíše nejstarší video; když disk není plný, ale počet 
videí dosahuje nastavení uživatele, nejstarší video se automaticky 
přepíše. 

➢ Dny nahrávání/Record Days: Nastavte počet dní uložení záznamů 
NVR. V rozbalovacím menu jsou k dispozici možnosti: Neomezené/No 
Limit, 30, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

➢ Název zařízení/Device Name: Vyplňte název zařízení podle aktuálních 
potřeb, předvolený název je NVR. 

➢ Rychlost kurzoru myši/Mouse Pointer Speed: Nastavte rychlost 
pohybu myši, čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva myši, čím nižší 
hodnota, tím pomalejší odezva myši, můžete nastavit 0–5. 

➢ Auto. přihlášení/Auto Login: Výchozí je vyp., automaticky se 
přihlásí do systému, když se zařízení zapne. 

➢ Auto. odhlášení/Auto Log Out: Předvoleno je 10 minut, je možné nastavit 
rozsah: 1 min., 2 min., 5 min., 10 min., 20 min., 30 min., 60 min. a 
Nikdy/Never; „Nikdy/Never“ znamená permanentní pohotovostní režim. 

➢ Čas na celou obrazovku/Fullscreen Time (sek.): Používá se k nastavení času 
„Zobrazení na celé obrazovce/Fullscreen Display“ pro propojení s alarmem, 
předvoleno je 10 sek., může se nastavit na 5 sek., 10 sek., 15 sek., a 20 sek. 

➢ Aktivovat průvodce/Enable Wizard: Kliknutím na „ “ otevřete průvodce 
spuštěním a při každém spuštění přímo vstupte do rozhraní průvodce. 

➢ Formát data/Date Format: Vyberte formát zobrazení data, včetně „Den 
Měsíc Rok/Day Month Year“, „Měsíc Den Rok/Month Day Year“ a „Rok Měsíc 
Den/Year Month Day“. 

➢ Formát času/Time Format: Vyberte 24hodinový nebo 12hodinový formát. 
➢ Oddělovač/Separator: Vyberte oddělovač pro formát času. 

➢ Aktivovat DST/Enable DST: Zaškrtnutím „ “ otevřete funkci letního 
času, nastavte příslušné parametry, jako např. typ, datum, čas začátku, 
čas konce atd. 

➢ Typ/Type: Nastavení letního času 
➢ Čas začátku/Start Time: Čas začátku letního času 
➢ Čas konce/End Time: Čas konce letního času 
➢ Posun/Offset (min): Čas posunu pro letní čas 
➢ Čas kontroly kanálu/Channel Check Time: Vyberte kanál, jehož čas 

je nutné zkontrolovat, nastavte interval aktualizace, kliknutím na 
„Uložit/Save“ nastavte čas kanálu tak, aby zodpovídal času NVR. 
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Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
 

5.3.7.2 TCP/IP 
Síť se skládá TCP/IP, filtru adres, cloudového úložiště a pokročilého nastavení. 
◼ TCP/IP 
TCP/IP sestává z TCP/IP, DDNS, PPPOE, NTP, FTP a UPNP, viz Obr. 5-42 níže. 

 
 

❖ TCP/IP 
Obr. 5-42 

Nastavte IP adresu, DNS server a další informace o zařízení NVR, abyste se 
ujistili, že může komunikovat s jinými zařízeními v síti. 

POZNÁMKA 

⚫ Pokud se zařízení používá k formátování sítě, síť je nutné nastavit na 
běžné používání. 

⚫ Výrobní nastavení IP: 192.168.1.88. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  →TCP/IP→TCP/IP“ pro vstup do 
TCP/IP pro nastavení rozhraní, viz Obr. 5-43 níže. 
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Obr. 5-43 

 
Krok 2: Nakonfigurujte IP adresu, masku sítě, bránu, primární DNS a další 
související síťové parametry. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

➢ IP adresa/IP Address: Zadejte IP adresu zařízení NVR. 
➢ Aktivovat/ DHCP/Enable DHCP: Aktivovat/deaktivovat funkci DHCP 

(Protokol dynamické konfigurace hostitele). „IP adresu“, „Masku sítě“, a 
„Bránu“ nelze nastavit, když je aktivován DHCP. 

➢ Maska sítě/Network Mask: Nastavte podle aktuální situace. 
➢ Brána/Gateway: Nastavte podle aktuální situace, s IP adresou ve 

stejném síťovém segmentu. 
➢ Primární DNS/Primary DNS: Jde o IP adresu DNS serveru, kterou 

obvykle poskytuje lokální poskytovatel přístupového bodu (ISP). Zde 
zadejte IP adresu vašeho serveru názvů domén. 

➢ Sekundární DNS/Secondary DNS: Spusťte sekundární DNS v případě, 
že primární nefunguje. 

➢ MAC adresa/MAC Address: Zobrazí fyzickou adresu zařízení NVR. 
➢ TCP Port: Předvolená hodnota je 5000, port nastavte podle 

aktuálních potřeb uživatele. 
➢ HTTP Port: Předvolená hodnota je 80, port nastavte podle aktuálních 

potřeb uživatele. 
➢ RTSP Port: Předvolená hodnota je 554, port nastavte podle aktuálních 

potřeb uživatele. 
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➢ Soukromý port/Private Port: Předvolená hodnota je 6000, port 
nastavte podle aktuálních potřeb uživatele. 

➢ Rychlost sítě/Network Rate: Zobrazí přenosovou rychlost sítě. 
➢ IP interní síťové karty/Internal Net Card IP: Nastavte IP adresu 

intranetu pro připojení zařízení PoE zařízení NVR. 
➢ Obnovit/Refresh: Kliknutím obnovte rozhraní. 

  POZNÁMKA 

⚫ IP adresa a předvolená brána musí být ve stejném segmentu sítě. 
⚫ Pokud je aktivován DHCP zařízení a vy DHCP vypnete, nemůžete 

zobrazit původní IP. Musíte resetovat IP adresu a další parametry. 
⚫ Funkci interní síťové karty mají jen zařízení podporující PoE. Viz 

informace o skutečném produktu. 
⚫ IP adresa interního síťového adaptéru a IP adresa zařízení NVR nesmí 

být ve stejném síťovém segmentu. 
 

❖ DDNS 
Po nastavení parametru DDNS (Dynamický server názvů domén), kdy se IP 
adresa zařízení NVR často mění, systém může dynamicky aktualizovat vztah 
mezi názvem domény a IP adresou na DNS serveru. Název domény můžete 
použít na přímý přístup do zařízení NVR bez zaznamenávání neustále se měnící 
IP adresy. 
Předpoklady 
Před konfigurací DDNS se ujistěte, že zařízení podporuje typ serveru na 
rozlišení názvů domén a přihlaste se na webovou stránku poskytovatele 
služeb DDNS, abyste mohli zaregistrovat uživatelské jméno, heslo, název 
domény a další informace na WAN PC. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 

Krok 1: Na stránce menu vyberte „ →TCP/IP →DDNS“ pro vstup 
do rozhraní DDNS, viz Obr. 5-44. 
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Obr. 5-44 
Krok 2: Aktivujte DDNS, vyberte typ DDNS a zadejte čas obnovení (sek.), 
uživatelské jméno a heslo. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení DDNS. 
Krok 4: Do webového prohlížeče PC zadejte název domény a stiskněte „Enter“. 
Pokud je možné zobrazit webové rozhraní zařízení, konfigurace byla úspěšná. 
Pokud ne, konfigurace selhala. 
➢ Aktivovat DDNS/Enable DDNS: Aktivace funkce rozlišení domény DDNS 
➢ Typ DDNS/DDNS Type: Vyberte typ DDNS pomocí serveru dynamického 

rozlišení názvu domény (v současnosti zařízení podporuje několik DDNS, 
včetně ORAY, NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-
EYES, ZEBEYE. Tyto DDNS mohou existovat současně a uživatel si je může 
vybrat a nastavit podle potřeby). 

 Čas obnovení (sek.)/Refresh Time (Sec): Neregistrujte se často. 
Interval mezi registracemi musí být delší než 60 sekund. Příliš mnoho 
žádostí o registraci může mít za následek napadení serveru. 

➢ Jméno uživatele/User Name: Účet registrovaný u poskytovatele služeb 
DNS 

➢ Heslo/Password: Heslo k účtu registrovanému u poskytovatele služeb DNS 
➢ Doména/Domain: Název domény registrovaný u poskytovatele služeb DNS 

POZNÁMKA 
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⚫ Po nastavení DDNS se ujistěte, že zařízení NVR je připojeno k WAN pro 
přístup k zařízení prostřednictvím názvu domény DDNS. 

 
 

❖ PPPOE 
PPPoE (Protokol z bodu do bodu přes Ethernet/Point-to-Point Protocol over 
Ethernet) je jedním ze způsobů přístupu zařízení XVR k síti. Po získání 
uživatelského jména a hesla PPPoE poskytnutého poskytovatelem 
internetového připojení (ISP) můžete navázat síťové připojení prostřednictvím 
modemu PPPoE (dialup). Po úspěšném připojení zařízení XVR automaticky 
získá dynamickou IP adresu WAN. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „         →TCP/IP→PPPOE“ pro vstup do 
rozhraní nastavení PPPOE, viz Obr. 5-45 níže. 

 
Obr. 5-45 

Krok 2: Vyberte „Aktivovat/Enable“, zadejte uživatelské jméno a heslo PPPoE. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení konfigurace. 
➢ Aktivovat/Enable: Zapíná/vypíná funkci PPPoE zařízení. 
➢ Jméno uživatele /User Name: Jméno uživatele PPPoE poskytnuté 

poskytovatelem internetového připojení (ISP). 
➢ Heslo/Password: Heslo odpovídající jménu uživatele. 

POZNÁMKA 
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⚫ Po úspěšném nastavení můžete zkontrolovat stav PPPOE v části    

„  Údržba/Maintenance→Síť/Network“. 
⚫ Po ukončení nastavení začne zařízení po opětovném spuštění 

automaticky vytáčet. Po úspěšném vytočení (modemem) lze zobrazit 
síťové informace ve stavu sítě a uživatelé mají přístup k zařízení 
prostřednictvím IP adresy. 

⚫ Po ukončení konfigurace nelze změnit IP adresu rozhraní TCP/IP. 
 

❖ NTP 
Po aktivaci NTP (Protokol na synchronizaci času sítě) systém může pravidelně 
upravovat čas zařízení prostřednictvím serveru NTP, aby byla zajištěna přesnost 
systémového času zařízení. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  →TCP/IP→NTP“ pro vstup do 
NTP a nastavení rozhraní, viz Obr. 5-46 níže. 

 
Obr. 5-46 

⚫ Krok 2: Pro nastavení parametrů NTP, zvolte „Aktivovat NTP/Enable NTP“. 
⚫ Server NTP/NTP Server: Vyberte název domény server, kde je nainstalována 

služba NTP. 
⚫ Vlastní/Custom: Když server NTP zvolí „Vlastní/Custom“, zadejte název 

domény serveru NTP manuálně. 
⚫ Port NTP/NTP Port: Vyberte port odpovídající serveru NTP. 
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⚫ Interval (min.): Interval korekce času NTP, předvolená hodnota je 
720 min., nastavitelný rozsah je 30–1440 min. 

 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

 

❖ FTP 
Pomocí serveru FTP (Protokol pro přenos souborů) můžete ukládat obrázky 
související s alarmy na server FTP. 
Předpoklady 
Potřebujete si zakoupit nebo stáhnout servisní nástroj FTP a nainstalovat 
software do svého počítače. 

POZNÁMKA 

⚫ Na vytvoření uživatele FTP musíte nastavit oprávnění k zápisu do složky. V 
opačném případě se obrázek nenahraje úspěšně. 

 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „    → Síť/Network → FTP“ pro 
vstup do rozhraní FTP, viz Obr. 5-47. 

 
Obr. 5-47 

Krok 2: Vyberte „Aktivovat FTP/Enable FTP“ a zadejte parametry, jako např. 
server FTP, port FTP, uživatelské jméno, heslo a trasa nahrání souboru. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení konfigurace. 
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Krok 4: Klikněte na „Test“ za účelem zjistit, zda jsou síťová připojení a 
konfigurace FTP správná. 

POZNÁMKA 

⚫ Pokud test selže, znovu zkontrolujte konfiguraci sítě nebo FTP. 
 

➢ Aktivovat FTP/Enable FTP: Zapíná/vypíná funkci FTP zařízení. 
➢ Server FTP/FTP Server: IP adresa hostitele serveru FTP 
➢ Port FTP/FTP Port: Předvolený port FTP je 21, pokud je váš server FTP 

odlišný, musíte používat stejný název portu jako váš server FTP. 
➢ Jméno uživatele /User Name: Zadejte jméno uživatele pro přihlášení na 

server FTP. 
➢ Heslo/Password: Zadejte odpovídající heslo. 
➢ Nahrání souboru/File Upload: Vytváří složky podle pravidel v 

adresáři účtů FTP 
✓ Když je dálkový adresář prázdný, systém uloží nahraný 

obrázek do hlavního adresáře serveru FTP. 
✓ Zadejte název dálkového adresáře, systém vytvoří složku s 

odpovídajícím názvem v hlavním adresáři FTP a uloží nahrané 
obrázky do této složky. 

➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál, do kterého se má nahrát soubor. 
➢ Týden/Week: Vyberte čas nahrání souboru FTP podle týdne. Každý 

týden můžete nastavit dvě časová období. 
➢ Časové období 1 a 2/Time period 1&2: Nastavte časové období na 

nahrání souborů FTP v jeden den. 
➢ Test: Klikněte na „Test“ za účelem zjistit, zda NVR může úspěšně 

nahrávat soubory na server FTP. 
❖ UPNP 
Po vytvoření mapování mezi interní sítí a externí sítí prostřednictvím 
protokolu UPnP, uživatel externí sítě může používat IP adresu externí sítě na 
přímý přístup k zařízení NVR na intranetu. 
Předpoklady 
1) Přihlaste se do směrovače/routeru a nastavte IP adresu portu WAN 
routeru pro přístup k externí síti. 

1) Ujistěte se, že router je router první úrovně (nebo virtuální router první 
úrovně) a zapněte funkci UPnP. 

2) Připojte zařízení k portu LAN routeru a získejte přístup k privátní síti. 
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3) V hlavním menu klikněte na „      → TCP/IP→ IP/Port“, nastavte „IP 
adresa/IP Address“ jako soukromou IP routeru (např.: 192.168.1.101) 
nebo vyberte „DHCP“ pro automatické získání IP adresy. 

 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „ → TCP/IP → UPnP“ pro vstup 
do rozhraní UPnP, viz Obr. 5-48. 

 
Obr. 5-48 

Krok 2: Aktivujte funkcu UPnP a nakonfigurujte související parametry, jako 
např. interní IP, externí IP a informace o mapování portu routeru UPnP. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení konfigurace. 

 
➢ Aktivovat/Enable: Zapíná/vypíná funkci UPnP zařízení 
➢ Stav/Status: Zobrazuje stav mapování UPnP 
➢ Interní IP/Internal IP: Zadejte adresu portu LAN routeru. Po 

úspěšném mapování, IP adresu získáte automaticky bez nastavení. 
➢ Externí IP/External IP: Zadejte adresu portu WAN routeru. Po 

úspěšném mapování, IP adresu získáte automaticky bez nastavení. 
➢ Tabulka mapování portu/Port Mapping Table: Odpovídá 

informacím v tabulce mapování UPnP na routeru. 
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✓ Název serveru/Servername: Název webového serveru. 
✓ Protokol/Protocol: Typ dohody. 
✓ Interní port/Internal Port: Port, který musí místní zařízení mapovat. 
✓ Externí port/External Port: Port mapovaný na routeru. 

➢ Přidat/Add: Klikněte na „Přidat/Add" pro zvýšení mapování, 
zadejte název služby, interní port a externí port. 

➢ Název serveru: Zadejte název služby a sami ho definujte. 
➢ Interní port: Musíte zadat odpovídající HTTP port, RTSP port, TCP port. 
➢ Externí port: Můžete definovat sami, interní port může být stejný, 

ale další porty NVR se nemohou opakovat. 
➢ Odstranit/Delete: Vyberte informace o mapování v tabulce mapování 

portů a odstraňte vztah mapování. 
 

POZNÁMKA 

⚫ Při nastavování externího portu mapovacího portu routeru se snažte 
použít port mezi 1024 a 65535. Nepoužívejte známý port 1~255 a 
systémový port 256~1023, abyste předešli konfliktu. 

⚫ Při rozmístění více zařízení ve stejném LAN, naplánujte mapování 
portů, abyste předešli mapování více zařízení na stejný externí port. 

⚫ Při mapování portů se ujistěte, že mapovaný port není obsazený 
nebo omezený. 

⚫ Interní a externí porty TCP se musí shodovat a nesmí se upravovat. 
 

◼ Filtr adres 
Černý a bílý seznam omezují přihlášení PC do webového klienta NVR filtrováním IP 
nebo MAC adres. Existují dva typy: černý seznam a bílý seznam. 
➢ Černý seznam/Blacklist: 

1. NVR se nemůže připojit k IP nebo MAC adrese IPC na černém seznamu. 
2. Počítač s IP nebo MAC adresou na černém seznamu se nemůže 

přihlásit na webovou stránku NVR. 
➢ Bílý seznam/Whitelist: 

1. Zařízení se může připojit pouze k IPC na bílém seznamu. 
2. Pouze IPC na bílém seznamu mají přístup k NVR. 

Kroky přidání černého/bílého seznamu jsou uvedeny níže: 
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 Krok 1: V hlavním menu klikněte na“      →Filtr adres/Address Filter“ 
pro vstup do rozhraní nastavení filtru adres, viz Obr. 5-49 níže. 

 
Obr. 5-49 

Krok 2: Vyberte „Typ omezení/Restriction Type“, jako např. černý seznam. 
Krok 3: Klikněte na „Přidat/Add“, vyberte IP (nebo MAC) adresu, zadejte IP adresu. 
Krok 4: Klikněte na „Použít/Apply“, IP nebo MAC adresa bude přidána do černého 
seznamu zařízení. 

 

Kroky filtrování IP a MAC adresy: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na“  →Filtr adres/Address Filter“ pro 
vstup do rozhraní nastavení filtru adres. 
Krok 2: Vyberte „Aktivovat/Enable→Typ omezení/Restriction Type“. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

➢ Aktivovat/Enable: Zapíná/vypíná funkci filtrování NVR. 
➢ Typ omezení/Restriction Type: Existují dvě možnosti: „Černý 

seznam/Blacklist“ a „Bílý seznam/Whitelist“". 
➢ Seznam omezení/Restriction List: Odpovídá aktuálně vybranému 

seznamu typů, zobrazí všechny přidané IP a MAC adresy a stav 
(Aktivovat/Deaktivovat/Enable/Disable) v seznamu. 

➢ Přidat/Add: Přidá černý seznam a bílý seznam. 

➢  Odstranit/Delete: Odstraní vybraný seznam ze seznamu filtrů. 
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➢ Vymazat všechno/Delete All: Odstraní všechny přidané seznamy v 
seznamu filtrů. 

 

POZOR 
⚫ Zařízení podporuje přidání až 128 bílých a 128 černých seznamů. 
⚫ Dvojitým kliknutím na seznam v seznamu filtrů vstoupíte do 

rozhraní pro přidání a můžete upravit IP nebo MAC adresu. 
⚫ Když přidáváte černý seznam/bílý seznam, písmena v MAC adrese mohou být 

velká nebo malá a jsou oddělena znakem „:“, jako např. „00: bb: f2: 00: 15“. 
⚫ Když je typ omezení černý seznam/bílý seznam, platí vždy jen jeden 

seznam. 
 

◼ Cloudové úložiště  
❖ Google 
Nastavte cloudové úložiště. Když zařízení spustí alarm, může uložit 
zachycený obraz alarmu zařízení na cloudovém serveru. 
Předpoklady 
1) Musíte mít Schránku (Dropbox) nebo cloudové úložiště účtu Google. 
2) Pomocí této funkce musí být zařízení připojeno k externí síti; v opačném 

případě nebude správně fungovat. 
 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: Na stránce hlavního menu zvolte „  →Cloudové úložiště/Cloud 
Storage→Google“ pro vstup do rozhraní nastavení Google, jak je znázorněno na 
Obr. 5-50. 
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Obr. 5-50 
Krok 2: Vyberte „Aktivovat/Enable → Google“, abyste získali „Autorizační 
kód/Authorization Code“. Postupujte podle pokynů a přihlaste se na webovou 
stránku v počítači, zadejte „Autorizační kód/Authorization Code“ pro připojení 
cloudové služby serveru Google. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“. 
Krok 4: Kliknutím na „Test“ otestujete, zda XVR může úspěšně nahrát soubory na 
cloudový server. Po úspěšném připojení/vazbě se v rozhraní cloudového úložiště 
zobrazí uživatelské jméno „Google“, celková kapacita a využitý prostor. 
➢ Aktivovat/Enable: Zapíná/vypíná funkci cloudového úložiště zařízení. 
➢ Google: Vyberte typ cloudového úložiště a vstupte do rozhraní vazby. 
➢ Nahrát složku/Upload Folder: Nastavte název složky pro nahrání do 

cloudového prostoru. 
➢ Jméno uživatele /Username: Zobrazí jméno uživatele Google. 
➢ Kapacita/Capacity: Po úspěšném připojení/vazbě cloudového úložiště 

se zobrazí celková kapacita cloudového prostoru. 
➢ Využito/Used: Po úspěšném připojení/vazbě cloudového úložiště se 

zobrazí využitá kapacita cloudového prostoru. 
➢ Test: Po připojení klikněte na „Test“ pro potvrzení toho, zda bylo připojení 

resp. vazba úspěšná. Pokud test selže, zkontrolujte, zda zařízení je správně 
připojeno k síti a konfiguraci cloudového úložiště. 

❖ IPEYE 
⚫ Po aktivování IPEYE pro kanál NVR můžete přidat zařízení do účtu IPEYE a 

zobrazit audio/video kanálu NVR v reálném čase pomocí IPEYE. 
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Konkrétní kroky operace jsou následující: 
 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „ → Cloudové úložiště/Cloud Storage 

→IPEYE“ pro vstup do rozhraní nastavení IPEYE, viz Obr. 5-51 ○1  níže. 

 

Obr. 5-51 ○1 

Krok 2: Vyberte „Konfigurovat kanál/Configure channel→ Aktivovat/Enable“, 
klikněte na „Použít/Apply“, v rozhraní se zobrazí IP adresa klienta IPEYE, viz Obr. 

5-51 ○2  níže: 

 

Obr. 5-51 ○2 

Krok 2: Přihlaste se do klienta IPEYE http://182.18.195.253:8282, zadejte účty a 
hesla IPEYE a XVR, vyberte zařízení pro aktivaci IPEYE a kliknutím na „Přidat do 

Cloud/Add to Cloud“ přidejte zařízení do účtu IPEYE, viz Obr. 5-51 ○3 .  
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Obr. 5-51 ○3 

POZNÁMKA 

⚫ Nový uživatel se přihlásí do http://www.ipeye.ru/  pro registraci účtu.  

Krok 3: Přihlaste se do  http://www.ipeye.ru/ , vstupte do seznamu zařízení 
IPEYE a zobrazte název nově přidaného zařízení jako „cloud_xxxxx“.     

Klikněte na „ “ a prohlédněte si video zařízení v reálném čase. 

POZNÁMKA 

⚫ Funkce IPEYE podporuje pouze video streamy kódované H264. Když 
kanál zařízení není kódován H264, nelze zobrazit video kanálu v 
reálném čase pomocí IPEYE. 

 

◼ Rozšířené 
❖ E-mail 
Po nastavení informací souvisejících s e-mailem a aktivaci funkce propojení 
alarmů, když NVR spustí alarm, systém odešle e-mail o alarmu do e-mailové 
schránky uživatele. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

http://www.ipeye.ru/
http://www.ipeye.ru/
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 Krok 1: V hlavním menu klikněte na „ → Rozšířené/Advanced→ E-
mail“ pro vstup do rozhraní nastavení e-mailu, viz Obr. 5-52. 

 
Obr. 5-52 

Krok 2: Aktivujte e-mailové oznámení o alarmech, nakonfigurujte server SMTP, 
port SMTP, uživatelské jméno, heslo, odesílatele, předmět, interval zpráv a 
vyberte typ šifrování, přiložení souboru a další parametry. 
Krok 3: Klikněte na „Test e-mailu/E-mail test“ a zobrazí se zpráva „Úspěšné. 
Zkontrolujte doručenou poštu/Success. Check the inbox“. Po tomto je 
konfigurace e-mailu úspěšná. Pokud se zobrazí zpráva „E-mail nelze doručit!/E-
mail can’t be delivered!“, konfigurace nebyla úspěšná. 
Krok 4: Po odeslání e-mailu klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení konfigurace. 
➢ Aktivovat e-mail/Enable Email: Aktivovat/deaktivovat posílání e-mailů. 
➢ Server SMTP/SMTP Server: Vyberte typ serveru SMTP. 
➢ Port SMTP/SMTP Port: Zadejte odpovídající hodnotu portu. 
➢ Jméno uživatele/User Name: Zadejte uživatelské jméno k přihlášení do e-

mailové schránky odesílatele. 
➢ Heslo/Password: Zadejte odpovídající heslo. 
➢ Odesílatel/Sender: Zadejte e-mailovou schránku odesílatele. 
➢ Příjemce 1/2/3/Recipient 1/2/3: E-mailová adresa příjemce 1/2/3. 
➢ Předmět/Subject: Zadejte předmět e-mailu. Systém podporuje anglické 

znaky a arabské číslice, předvolené nastavení „XNVR_ALERT“". 
➢ Interval zpráv/Message Interval (Min): Interval mezi odesláním e-

mailů. Po nastavení intervalu, kdy se spustí alarm, systém nespustí 
okamžité odeslání e-mailu podle signálu alarmu. 
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Namísto toho je e-mail odeslán podle intervalu stejného typu e-mailu o 
události. Zabraňte častým alarmům a vytváření množství pošty, což 
způsobuje nadměrné zatížení serveru. Časový rozsah je 0~600 minut. 0 minut 
znamená, že e-mail se odesílá bez intervalu. 

➢ Šifrování/Encryption: Vyberte šifrování server poštovní schránky, 
včetně NONE, SSL, TLS a předvoleného nastavení „SSL“. 

➢ Přiložit soubor/Attach File: Zapněte/vypněte funkci přílohy e-mailu. 
Po zapnutí alarmu může systém po odeslání alarmu odesílat 
momentky. 

➢ Týden/Week: Vyberte čas odeslání e-mailů podle týdne. Můžete 
nastavit dvě časová období za den. 

➢ Časové období/Time period (1/2): Nastavte časový rozsah pro 
odeslání e-mailů. Po nastavení odesílejte zprávy o alarmu v této 
době; neposílejte e-maily v jiném čase. 

➢ Aktivovat/Enable Auto Email: Zap./vyp. automatické odesílání e-mailů. 
➢ Interval e-mailu/Email interval (Min): Interval odesílání e-mailů. 
 Test e-mailu/E-mail Test: Otestujte zda, funkce odesílání a přijímání e-

mailů pracují správně. Ve správné konfiguraci přijímající e-mail obdrží 
testovací e-mail. Pokud test selže, zkontrolujte parametry nebo stav sítě. 

❖ P2P 
P2P je technologie proniknutí do soukromé sítě. Nemusí žádat o dynamický 
název domény, uskutečňovat mapování portů ani využít tranzitní server. 
Můžete přímo skenovat QR kód a stáhnout mobilního klienta. Po 
zaregistrování účtu můžete v mobilním klientovi přidat a spravovat více 
zařízení IPC, NVR, XVR současně. 
Můžete přidat zařízení pro správu více zařízení následujícími dvěma způsoby. 

1) Oskenujte QR kód pro systém mobilních telefonů, stáhněte si aplikaci a 
zaregistrujte účet. Podrobnosti naleznete v příručce uživatele aplikace na 
webstránce. 

2) Přihlaste se na platformu P2P, zaregistrujte si účet a přidejte zařízení 
prostřednictvím sériového čísla. 

POZNÁMKA 

⚫ S touto funkcí musí být zařízení připojeno k externí síti; v 
opačném případě nebude fungovat správně. 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  → Rozšířené/Advanced→ P2P" 
pro vstup do rozhraní P2P, viz Obr. 5-53. 



122 

 

 

 

Obr. 5-53 
Krok 2: Ujistěte se, že NVR má přístup k externí síti, zvolte „Aktivovat 
P2P/Enable P2P→ Šifrování/Encryption“. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení konfigurace. 
Krok 4: Klikněte na „Obnovit/Refresh“ a stav zobrazí „Online“. To znamená, 
že P2P je aktivováno a může se normálně používat. 

 
➢ Stav/Status: Zobrazí online stav P2P zařízení. 
➢ Aktivovat P2P/Enable P2P: Zapíná/vypíná funkci P2P zařízení. Předvolené 

nastavení je „Online“. 
➢ Počet kanálů/Channel Number: Zobrazí uživatele aktuálně 

zobrazujících počet videí kanálů NVR v klientovi aplikace. 
➢ Šifrování/Encryption: Vyberte typ šifrování. Po aktivaci zařízení je veškerá 

signalizační komunikace mezi zařízením a serverem šifrována. 
➢ Interval posouvání (min.)/Push interval (min): Nastavte časový 

interval, během kterého má zařízení zachytit obrázek alarmu do 
mobilního klienta. Můžete vybrat i „Vypnout posouvání/Turn off the 
push“ a zařízení přestane posouvat obrázky do mobilního terminálu. 

➢ Android a IOS: Odkaz na stažení klienta P2P 
➢ SČ/SN: Zobrazí sériové číslo zařízení P2P. Toto sériové číslo je jedinečné. 
➢ Obnovit/Refresh: Obnoví informace týkající se rozhraní P2P. 

 
Příklad fungování klienta aplikace BitVision: 
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Aplikace „BitVision“ poskytuje mikro platformu video služeb pro domácí a 
podnikové uživatele. Uživatelé mohou jednoduše sledovat videa v reálném 
čase, historická videa, služby související s alarmy a jiné služby. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 
Krok 1: Pomocí telefonu s OS Android nebo iOS naskenujte odpovídající QR 
kód ke stažení a nainstalujte si aplikaci BitVision. 
Krok 2: Spusťte klienta a přihlaste se do účtu (při první registraci není 
potřeba žádný účet). 
Krok 3: Přidejte zařízení do mobilního klienta. 

Po přihlášení klikněte na „Zařízení/Device →    →   Přidat 
zařízení/Add device → Přidat SČ/SN Add“, při skenování srovnejte QR kód na 
těle zařízení nebo rozhraní P2P → po naskenování QR kódu zadejte 
uživatelské jméno zařízení, heslo a ověřovací kód (ověřovací kód je vytištěný na 
štítku). Kliknutím na „Přidat/Add“ nastavíte poznámku a skupinu zařízení. Po 
úspěšném přidání klikněte na „Odeslat/Send". 
Krok 4: Náhled v reálném čase 

V hlavním rozhraní klikněte na „REÁLNÝ ČAS/REAL TIME“→“ “ → 
vyberte zařízení, na kterém chcete zobrazit náhled a klikněte na 
„Hotovo/Done“. Vyberte kanál k přehrání videa v reálném čase. 

5.3.7.3 Nastavení 
Nastavení sestává z částí Uživatel a Dovolená. 
◼ Uživatel

 
POZNÁMKA 
⚫ Továrensky předvolené uživatelské jméno administrátora je admin a 

heslo je 12345. 
⚫ Administrátoři mohou přidat a odstranit uživatele, konfigurovat parametry 

uživatelů. 
⚫ Uživatelská úroveň má dvě úrovně, Provozovatel/Operator a Obecný 

uživatel/General user. 

 

 
POZOR 

⚫ Kvůli zvýšení bezpečnosti používání produktu v síti pravidelně aktualizujte 
heslo produktu. Doporučujeme jej aktualizovat každé 3 měsíce. Pokud 
máte vysoké bezpečnostní požadavky na prostředí produktu, 
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doporučujeme aktualizovat heslo každý měsíc nebo týden. 
⚫ Doporučujeme, aby administrátoři efektivně spravovali účty zařízení a 

povolení uživatele, odstraňovali neplatné uživatele a oprávnění a zavírali 
nepotřebné síťové porty. 

⚫ Administrátoři by měli správně nakonfigurovat práva uživatelů a doporučit 
použití vlastních uživatelů pro spravování v rámci denní údržby. 

 

 
◼ Přidat uživatele 

 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 
 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „     →Uživatel/User“ pro vstup do 

rozhraní uživatele, viz Obr. 5-54 ○1  níže. 

 

Obr. 5-54 ○1 

➢ Seznam uživatelů/User list: Zobrazí všechny současné uživatele zařízení; 
administrátor může změnit jen jejich heslo, ne povolení. 

 

 Krok 2: Klikněte na            „Přidat/Add“ pro vstup do rozhraní potvrzení 

povolení, nejprve potvrďte heslo, viz Obr. 5-54 ○2  níže. 
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Obr. 5-54 ○2 

Krok 3: Zadejte heslo administrátora, klikněte na „OK“, po potvrzení povolení 
můžete vstoupit do rozhraní přidání uživatele a přidat uživatele, jak je 

znázorněno na Obr. 5-54 ○3  níže. 
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Obr. 5-54 ○3 

Krok 4: Zadejte informace o novém uživateli (uživatelské jméno, heslo, 
potvrďte heslo), vyberte úroveň, klikněte na „Uložit/Save“. 
 Krok 5: Nastavení povolení 

Vyberte úspěšně přidaného uživatele, kliknutím na     „        “ pod povolením 
vstoupíte do rozhraní povolení. Nastavte povolení uživatele. 

 
➢ Popis oprávnění 

 
Oprávnění je rozděleno na lokální konfiguraci, konfiguraci na dálku, 
konfiguraci kanálu. Uživatelé administrátora mohou aktivovat/deaktivovat 
příslušné povolení podle potřeby. 
⚫ Lokální konfigurace/Local Config 

✓ Nastavení lokálních parametrů: Nastavte parametry, obnovte 
předvolené parametry, importujte/exportujte parametry. 

✓ Nastavení lokálního kanálu: Přidejte, odstraňte, upravte, 
importujte a exportujte konfigurační soubory pro IP kanál. 

✓ Lokální uživatel: Zkontrolujte rozhraní správy uživatelů. 
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✓ Lokální disk: Zobrazte a nastavte plány nahrávání, formátujte úložné 
zařízení. 

✓ Lokální deník: Zobrazte systémové deníky a informace. 
✓ Lokální aktualizace: Aktualizujte zařízení lokálně. 
✓ Lokální obnovení předvolených parametrů: Můžete obnovit 

předvolené parametry. 
✓ Lokální vypnutí a restart: Můžete vypnout nebo restartovat zařízení. 

⚫ Konfigurace na dálku/Remote Config 
✓ Nastavení parametrů na dálku: Nastavte parametry na dálku, obnovte 

předvolené parametry, importujte/exportujte parametry. 
✓ Nastavení kanálu na dálku: Přidejte, odstraňte, upravte IP kanály na 

dálku. 
✓ Uživatel na dálku: Prohlédněte si rozhraní uživatele na dálku. 
✓ Disk na dálku: Zobrazte a nastavte plány nahrávání, formátujte 

úložná zařízení na dálku. 
✓ Deník na dálku: Zobrazte systémové deníky na dálku. 
✓ Aktualizace na dálku: Aktualizujte zařízení na webu. 
✓ Obnovení předvolených parametrů na dálku: Můžete obnovit 

předvolené parametry na dálku. 
✓ Vypnutí a restart na dálku: Můžete vypnout nebo restartovat 

zařízení na dálku. 
⚫ Konfigurace kanálu/Channel Config 

✓ Lokální náhled: Lokálně zobrazte video živě každého kanálu, toto 
povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 

✓ Náhled na dálku: Zobrazte video živě každého kanál na dálku, toto 
povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 

✓ Lokální nahrávání: Lokálně nastavte plán nahrávání každého 
kanálu, toto povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 

✓ Nahrávání na dálku: Nastavte plán nahrávání každého kanálu na 
dálku, toto povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 

✓ Lokální přehrávání: Lokálně přehrajte video soubory na NVR, toto 
povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 

✓ Přehrávání na dálku: Přehrajte na dálku, stáhněte video soubory 
na NVR, toto povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 

✓ Lokální PTZ: toto povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 
✓ PTZ na dálku: toto povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. 
✓ Lokální zálohování: Lokální zálohování video souborů na NVR, toto 

povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. Kanál s oprávněním 
na lokální zálohování musí mít oprávnění na lokální přehrávání. 
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✓ Zálohování na dálku: Zálohování video souborů z NVR na dálku; toto 
povolení je podrobně uvedeno pro každý kanál. Kanál s oprávněním k 
zálohování na dálku musí mít oprávnění k přehrávání na dálku. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Jen administrátor admin je oprávněn „obnovit předvolené parametry“. 
⚫ Povolení kanálu podporují nastavení jednotlivých povolení pro kanál. 

 
Krok 6: Klikněte na „Uložit/Save“ pro uložení nastavených povolení a 

návrat do rozhraní správy uživatelů, viz Obr. 5-54 ○4   níže. 

 

 
◼ Upravit uživatele 

Obr. 5-54 ○4 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 
 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „    →Uživatel/User" pro vstup do 
rozhraní uživatele. 

Krok 2: Vyberte „Uživatel/User“, kliknutím na „Upravit/Modify       " vstupte 
do rozhraní pro úpravu uživatele, viz Obr. 5-55 níže. 
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Obr. 5-55 

Krok 3: Podle potřeby upravte uživatele (uživatelské jméno, heslo), klikněte na 
„Uložit/Save“. 

 

◼ Odstranit uživatele 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  → Uživatel User“ pro vstup do rozhraní 
uživatele. 

Krok 2: Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na příslušné „        
Odstranit/Delete“ níže pro odstranění. 
Krok 3: Kliknutím na „Potvrdit/Confirm“ ukončíte odstranění uživatele. 

 
◼ Upravit heslo 

✓ Kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  → Uživatel/User“ pro vstup do rozhraní 
uživatele. 

Krok 2: Vyberte administrátora, klikněte na "          Upravit/Modify" 
pro vstup do rozhraní potvrzení povolení. Nejprve potvrďte heslo. 
Krok 3: Zadejte heslo administrátora, klikněte na „Uložit/Save“. Po potvrzení 
povolení můžete vstoupit do rozhraní pro načtení hesla, viz Obr. 5-56 níže. 
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Obr. 5-56 

 

Krok 4: Zadejte nové heslo a potvrďte ho. 
Krok 5: Vyberte bezpečnostní otázky 1, 2, 3 a nastavte odpovídající odpovědi. 
Klikněte na „Uložit/Save“. 
Krok 4: Vložte U disk do zařízení a klikněte na „Exportovat klíč/Export Key“. 

POZNÁMKA 

⚫ Při první změně hesla administrátora je nutné nastavit bezpečnostní 
otázku a odpovídající odpověď, abyste heslo úspěšně změnili. 

⚫ Při změně hesla administrátora se klíč nemusí exportovat. 
⚫ Při změně hesla lze současně nastavit vzor odemknutí a uživatel bude mít 

k dispozici další způsob přihlášení do zařízení. 
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✓ Postup při opětovné změně hesla administrátora je následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  → Uživatel/User“ pro vstup do rozhraní 
uživatele. 

Krok 2: Vyberte administrátora, klikněte na „         Upravit/Modify“ 
pro vstup do rozhraní pro potvrzení povolení. Nejprve potvrďte heslo. 
Krok 3: Zadejte heslo administrátora, klikněte na „Uložit/Save“. Po potvrzení 
povolení můžete vstoupit do rozhraní pro načítání hesla, viz Obr. 5-57 níže. 

 

Obr. 5-57 
 

Krok 4: Běžná událost 
Zadejte staré heslo, nové heslo a potvrďte. 
Krok 5: Obnovte bezpečnostní otázku a odpovídající odpověď a exportujte klíč. 
Krok 6: Kliknutím na „Uložit/Save“ ukončíte konfiguraci. 
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POZNÁMKA 
⚫ Při další změně hesla není třeba nastavit bezpečnostní otázku a 

exportovat klíč. 
⚫ Při změně hesla lze současně nastavit vzor odemknutí a uživatel bude mít k 

dispozici další způsob přihlášení do zařízení. 
◼ Dovolená 
Už brzy! 

 

5.3.7.4 Událost 
Událost se skládá z: Běžná událost/Normal Event a Inteligentní událost/ 
Intelligent Event. 
◼ Běžná událost 
Běžná událost sestává z: Detekce pohybu/Motion Detection, Neoprávněná 
manipulace s videem/Video Tampering, Ztráta videa/Video Loss, Vstup alarmu/ 
Alarm Input, Výstup alarmu/Alarm Output, Výjimka/Exception a Bzučák/Buzzer, 
viz Obr. 5-58 níže. 

 
 

❖ Detekce pohybu 
Obr. 5-58 

Detekce pohybu využívá techniky počítačového vidění a zpracování obrazu 
na analýzu video záznamů za účelem zjistit, zda v obrazech došlo k dostatku 
změn. Když se na monitorovací obrazovce objeví pohyblivý cíl a rychlost 
pohybu dosáhne předem nastavené citlivosti, systém provede akci propojení 
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s alarmem. 
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Konkrétní kroky operace jsou následující: 
 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „ →Běžná událost/Normal Event→Detekce 
pohybu/Motion Detection“ pro vstup do rozhraní detekce pohybu, viz Obr. 5-59 

○1   níže. 

 

Obr. 5-59 ○1 

Krok 2: Zapněte detekci pohybu a vyberte kanál. 
Krok 3: Nastavte oblast a citlivost. 

✓ Pomocí myši ve videu kanálu nakreslete oblast, která 

vyžaduje detekci pohybu, viz Obr. 5-59 ○2  níže. 
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Obr.5-59 ○2 

✓ Tahem posuvníku citlivosti vyberte vhodnou citlivost detekce 
pohybu. 

Krok 4: Klikněte na „Harmonogram hlídání/Arming Schedule“ pro vstup do rozhraní, 

viz Obr. 5-59 ○3 . Nakreslete čas střežení v oblasti kreslení nebo klikněte na „Upravit 

čas/Edit Time“ pro nastavení dne v týdnu a časového období 1 a 6. 

 

Obr. 5-59 ○3 
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Krok 5: Klikněte na „Akce propojení/Linkage Action“ pro vstup do rozhraní 
akce propojení. Podle potřeby nastavte běžné propojení a výstup alarmu, viz 

Obr. 5-59 ○4  níže. 

 

Obr. 5-59 ○4 

Krok 6: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

POZNÁMKA 

⚫ Pokud potřebujete nastavit detekci pohybu pro ostatní kanály, 
opakujte výše uvedené kroky. 

Po nastavení za účelem aktivace e-mailové notifikace pro detekci pohybu klikněte 

na „Hlavní menu/Main menu→  →Rozšířené/Advanced→E-mail“ pro vstup 
do rozhraní nastavení e-mailu a nastavte e-mail. Když systém odešle alarm 
propojení ve stanoveném čase, příjemce obdrží e-mail o alarmu. 
⚫ Po aktivaci e-mailové notifikace, po nastavení konkrétního týdne a 

časového období, pouze pokud se alarm spustí v nastaveném čase, NVR 
může poslat e-mail do nastavené schránky a upozornit uživatele. 

⚫ Pokud ostatní kanály mají stejné nastavení detekce pohybu jako tento kanál, 
klikněte na „Kopírovat/Copy“, vyberte další kanál a zkopírujte nastavení 
tohoto kanálu na ostatní kanály. 

➢ Kanál/Channel: Vyberte pro nastavení kanálu. 

➢ Aktivovat/Enable: Zaškrtněte „ “ pro zapnutí/vypnutí alarmu det. poh. 
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➢ Nastavit oblast/Set Area: Předvoleně vyberte všechny oblasti; kliknutím 
vstupte do rozhraní nastavení oblasti, nastavte rozsah oblasti dynamické 
detekce, stiskněte a podržte levé tlačítko myši pro výběr oblasti alarmu. Po 
výběru je oblast alarmu nahrazena červenou mřížkou. Opětovným výběrem 
červené mřížky zrušíte nastavení oblasti alarmu. 

➢ Citlivost/Sensitivity: Podle potřeby je možné nastavit citlivost jedenácti 
souborů 0–10; čím je hodnota vyšší, tím citlivější je zařízení. 

➢ Týden/Week: Vyberte „Celý týden/All Week“ nebo „X“ podle dne v 
týdnu a nastavte odesílání e-mailů s upozorněními. Každý den je možné 
nastavit až dvě časová období. 

➢ : Když je vybráno „Všechno/All“, " " nastavíte nenahrávání po   
         celou dobu.                                                                                                                         
         Když není vybráno „Všechno/All", klik na "            " a nastavíte příslušné   
         datum, kdy se nebude nahrávat. 
➢ Upravit/Edit: Kliknutím vstoupíte do rozhraní harmonogramu nahrávání; 

manuálně můžete nastavit 6 časových období nahrávání každý den a 
zkopírovat nastavení na jiné období pomocí „Used To“. 

➢ Bzučák/Buzzer Alarm: Zaškrtnutím „ “zapněte/vypněte funkci bzučáku. 

➢ Notifikace e-mailem/E-mail Notification: Zaškrtnutím „ “ 
zapněte/vypněte funkci notifikace e-mailem. 

➢ Nahrávání kanálu/Channel Recording: Zaškrtnutím „
“zapněte/vypněte funkci nahrávání kanálu. 

➢ Monitorování na celou obrazovku/Full Screen Monitoring: Když se v 
rozhraní náhledu spustí alarm, na celé obrazovce se zobrazí video 
kanálu zařízení v reálném čase. 

➢ Výstup alarmu/Alarm Output: Vyberte port výstupu alarmu, který je připojen 
k výstražnému zařízení. Když se v nastaveném časovém rozsahu spustí alarm 
detekce pohybu, spustí se externí výstražné zařízení. 

➢ Kopírovat/Copy: Po nastavení kanálu klikněte na 
„Kopírovat/Copy“ a zkopírujte nastavení na další kanál. 

 

❖ Neoprávněná manipulace s videem 
 
Už brzy! 

 
❖ Ztráta videa 
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Pokud kanál ztratí videosignál, zařízení alarmem upozorní uživatele. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  →Běžná událost/Normal 
Event→Ztráta videa/Video Loss“ pro vstup do rozhraní ztráty videa, viz 
Obr. 5-60 níže. 

 
Obr. 5-60 

Krok 2: Vyberte kanál a aktivujte ztrátu videa.                                
Krok 3: Podle potřeby nastavte běžné propojení a výstup alarmu. 
Krok 4: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

 

➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál. 

➢ Aktivovat/Enable: Zaškrtnutím „ “ zapněte/vypněte alarm pro ztrátu videa. 
➢ Zobrazení na obrazovce/Screen Display: Když se vyskytne alarm, 

zařízení zobrazí obrazovku alarmu s varováním. 
➢ Notifikace e-mailem/E-mail Notification: Když se vyskytne alarm, 

zařízení pošle e-mail s varováním. 
➢ Bzučák/Buzzer Alarm: Když se vyskytne alarm, zařízení pípnutím oznámí 

varování. 
➢ Kopírovat/Copy: Po nastavení kanálu klikněte na 

„Kopírovat/Copy“ a zkopírujte nastavení na další kanál. 
 

❖ Vstup alarmu 
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Vstup alarmu je port zařízení NVR pro vstup alarmu připojený k 
výstražnému zařízení. Když je signál alarmu přenášen do NVR přes port pro 
vstup alarmu, systém provede akci propojení s alarmem. 
 
Předpoklady 
Ujistěte se, že port zařízení NVR pro vstup alarmu je připojen k výstražnému 
zařízení. 

 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Běžná událost/Normal Event→Vstup 

alarmu/Alarm Input“ pro vstup do rozhraní vstupu alarmu, viz Obr. 5-61 ○1 . 

 

Obr. 5-61  ○1 

Krok 2: Vyberte kanál vstupu alarmu, klik. "  " pro vstup do rozhraní 

úpravy vstupu alarmu, viz Obr. 5-61 ○2  níže. 
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Obr. 5-61  ○2 

Krok 3: Vyberte počet, název a typ vstupu alarmu a aktivujte ho.               
Krok 4: Nakreslete čas alarmu v oblasti kreslení nebo nastavte čas alarmu 

pomocí „Upravit/Edit“, viz Obr. 5-61○3  níže. 
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Obr. 5-61 ○3 

Krok 5: Klikněte na „Akce propojení/Linkage Action“ pro nastavení propojení 
alarmu (běžné propojení, nahrávání kanálu, spuštění výstupu alarmu, 

zobrazení na celé obrazovce), viz Obr. 5-61○4  níže. 

 

Obr. 5-61 ○4 

Krok 6: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
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➢ Bzučák/Buzzer Alarm: Když se vyskytne alarm, zařízení pípnutím oznámí 
varování. 

➢ Notifikace e-mailem/E-mail Notification: Když se vyskytne alarm, 
zařízení pošle e-mail s varováním. 

➢ Zobrazení na obrazovce/Screen Display: Když se vyskytne alarm, zařízení 
zobrazí obrazovku alarmu s varováním. 

➢ Nahrávání kanálu/Channel Recording: Když se vyskytne alarm, kanál 
alarmu 1, 2, 3, 4 nahrává. 

➢ Spuštění výstupu alarmu/Trigger Alarm Output: Když se vyskytne alarm, 
port zařízení pro výstup alarmu se propojí s alarmem. 

➢ Monitorování na celou obrazovku/Full Screen Monitoring: V rozhraní 
náhledu se spustí alarm a na celé obrazovce se zobrazí video v reálném 
čase. Když je vybráno více kanálů, video v reálném čase se zobrazí 
postupně v pořadí podle čísla kanálu. 

➢ Kopírovat/Copy: Po nastavení kanálu klikněte na 
„Kopírovat/Copy“ a zkopírujte nastavení na další kanál. 

 

❖ Výstup alarmu 
Výstup alarmu je to, že zařízení NVR se připojuje k výstražnému zařízení (např. 
světlo, siréna atd.) prostřednictvím portu pro výstup alarmu. Když dojde k 
alarmu, NVR přenese informaci o alarmu do výstražného zařízení. 

 

Předpoklady 
Ujistěte se, že port zařízení NVR pro výstup alarmu je připojen k výstražnému 
zařízení. 

 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Běžná událost/Normal 
Event→Výstup alarmu/Alarm Output“ pro vstup do rozhraní výstupu 

alarmu, viz Obr. 5-62 ○1   níže. 
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Obr. 5-62 ○1 

Krok 2: Vyberte kanál výstupu alarmu, klik. „  “ pro vstup do rozhraní 

úpravy výstupu alarmu, viz Obr. 5-62 ○2  níže. 
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Obr. 5-62  ○2 

Krok 3: Vyberte číslo výstupu alarmu, čas zpoždění, název a stav alarmu. 
Krok 4: Nakreslete harmonogram hlídání v oblasti kreslení nebo nastavte alarm 
pomocí „Upravit/Edit“. 
Krok 5: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

 
➢ Kopírovat/Copy: Klikněte na „Kopírovat/Copy“ a zkopírujte nastavení 

portu pro výstup alarmu na další porty pro výstup alarmu. 
Spustit/Trigger: Kliknutím na „Spustit/Trigger“ spustíte alarm odpovídající 
zařízení připojenému k portu pro výstup alarmu. Zařízení výstupu alarmu 
připojené k aktuálnímu kanálu spustí alarm. 

 
❖ Výjimka 

Nastavte režim alarmu pro neobvyklé události. Když během provozu zařízení 
NVR dojde k neobvyklé události, systém provede akci propojení alarmu.
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Zařízení podporuje následující typy událostí: „Žádný disk/No Disk“, „Chyba 
disku/Disk Error“, „Nefunkční síť/Broken Network“ a „IP konflikt/IP Conflict“. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „  →Běžná/Normal→Výjimka/Exception“ 
pro vstup do rozhraní nastavení výjimky, viz Obr. 5-63 níže. 

 
Obr. 5-63 

Krok 2: Vyberte typ události a kliknutím na „ “ aktivujte funkci výjimky. 
Vyberte způsob propojení (Screen Display, E-mail Notification, Buzzer 
Alarm) a port výstupu alarmu. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

 
➢ Zobrazení na obrazovce/Screen Display: Když se vyskytne alarm, 

zařízení zobrazí obrazovku alarmu s varováním. 
➢ Notifikace e-mailem/E-mail Notification: Když se vyskytne alarm, 

zařízení pošle e-mail s varováním. 
➢ Bzučák/Buzzer Alarm: Když se vyskytne alarm, zařízení pípnutím oznámí 

varování. 
 

❖ Bzučák 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „ →Běžná událost/Normal Event 
→Bzučák/Buzzer“ pro vstup do rozhraní nastavení bzučáku, viz Obr. 5-64. 
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Obr. 5-64 

Krok 2: Nastavte čas výstražného bzučáku. 
Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

 
➢ Test: Klikněte na „Test“ pro potvrzení hlasitosti a trvání výstražného bzučáku. 

 
❖ Inteligentní událost 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Inteligentní událost/Smart Event“ pro 
vstup do rozhraní nastavení inteligentní události, viz Obr. 5-65 níže. 
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Obr. 5-65 
Krok 2: Nastavte inteligentní detekci a režim alarmu kanálu. 
Zařízení podporuje typy inteligentní detekce, včetně detekce obličeje, 
porovnání obličejů, detekce překročení čáry, lokálního narušení, postávání a 
shromažďování osob. 

POZNÁMKA 

⚫ Všechny režimy inteligentní detekce lze nastavit, pouze pokud je kamera 
podporuje. 

⚫ Kamery, které podporují inteligentní detekci, mohou v každém kanálu 
nastavit až 1 pravidlo detekce obličeje, 4 pravidla detekce překročení 
čáry, 4 pravidla narušení oblasti 4 pravidla postávání a 4 pravidla 
shromažďování osob. 
❖ Obličej 

⚫ Funkci detekce obličeje lze použít na detekci obličejů, které se objeví v 
záběru. 

 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 
 

Krok 1: V hlavní nabídce zvolte „ →Inteligentní událost/Smart Event“ 
pro vstup do rozhraní nastavení inteligentní události. 
Krok 2: Vyberte kanál, pro který chcete nastavit detekci obličeje. Klikněte na 
„Obličej/Face“ pro vstup do režimu konfigurace detekce obličeje. 
Krok 3: Klikněte na „Aktivovat/Enable→Nastavení pravidla/Rule Setting“ pro 
nastavení citlivosti. 
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Krok 4: Kliknutím na „Způsob zpracování/Processing Method“ podle potřeby 
nastavte propojení alarmu (Bzučák, Notifikace e-mailem, Nahrávání kanálu, 
Monitorování na celou obrazovku) a Spuštění výstupu alarmu, viz Obr. 5-66 
níže. 

 
Obr. 5-66 

Krok 5: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

POZNÁMKA 

⚫ Existují čtyři úrovně citlivosti: nízká, střední, vysoká a nejvyšší. Čím je 
citlivost nižší, tím obtížnější je rozeznat obličej zboku nebo obličej, který 
není dostatečně zřetelný. Uživatel je může upravovat podle aktuálního 
prostředí. 

 

❖ Porovnání obličejů 
Porovnání obličejů se používá k porovnání zjištěných obličejů. Když 

se obličej, který byl uložen v databázi tváří, objeví v kanálu, spustí se 
příslušný alarm. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Inteligentní událost/Smart 
Event“ pro vstup do rozhraní nastavení inteligentní události. 

Krok 2: Vyberte kanál, ve kterém chcete nastavit porovnání obličejů, a 
kliknutím na „Porovnání obličejů/Face Comparison“ vstupte do režimu 

nastavení srovnání obličejů, viz Obr. 5-67 ○1   níže. 
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Obr. 5-67 ○1 

Krok 3: Klikněte na „Aktivovat/Enable→Nastavení pravidla/Rule Setting“, 
vyberte databázi obličejů a klikněte na 

„ “pro vstup do rozhraní nastavení podobnosti, viz Obr.  5-67  ○2  níže. 

 

Obr. 5-67 ○2 
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Krok 4: Kliknutím na „OK→Způsob zpracování/Processing Method“ podle 
potřeby nastavte propojení alarmu (Bzučák, Notifikace e-mailem, Nahrávání 
kanálu, Spuštění výstupu alarmu, Monitorování na celou obrazovku), viz Obr. 

5-67 ○3   níže. 

 

Obr. 5-67 ○3 

Krok 5: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
➢ Seznam databáze obličejů /Face Database List: Používá se k zobrazení a 

konfiguraci všech databází obličejů aktuálního zařízení. 
➢ Název databáze/Database Name: Zobrazí se název databáze. 
➢ Režim/Mode: Zobrazí se typ databáze, černý nebo bílý seznam. 
➢ Podobnost/Similarity: Podobnost mezi obličejem rozpoznaným 

zařízením a obličejem uloženým v databázi obličejů. 

➢  : Úpravy: Používá se k nastavení podobnosti a režimu odpovídající 
databáze obličejů. Čím vyšší je hodnota podobnosti, tím více zachycený 
obličej vypadá jako obličej uložený v databázi obličejů a tím přesnější je 
rozpoznání obličeje v databázi obličejů. Avšak zobrazí méně výsledků 
porovnávání. 

POZNÁMKA 

⚫ První až čtvrtý kanál některých zařízení NVR podporuje funkci porovnání 
obličejů. Tyto čtyři kanály lze připojit k jakémukoliv modelu, s přístupem 
k IPC prostřednictvím jakéhokoli protokolu. 
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❖ Překročení čáry 
Detekce překročení čáry dokáže zjistit, zda se ve videu nachází objekt, který 
překročil nastavenou výstražnou plochu, a na základě posouzení výsledku 
provede propojení s alarmem. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „ →Inteligentní událost/Smart Event“ 
pro vstup do rozhraní nastavení inteligentní události. 
Krok 2: Vyberte kanál, ve kterém chcete nastavit detekci překročení čáry, a 
klikněte na „Překročení čáry/Line Crossing“ pro vstup do režimu nastavení 

detekce překročení čáry, viz Obr. 5-68 ○1  níže. 

Obr. 5-68  ○1 

Krok 3: Klikněte na „Aktivovat/Enable→Nastavení pravidla/Rule Setting“ pro 
nastavení pravidla detekce překročení čáry. Konkrétní kroky jsou uvedeny níže: 

1. V rozbalovacím seznamu „Pravidla/Rules“ vyberte pravidlo podle potřeby.  

POZNÁMKA 

⚫ Detekce překročení čáry dokáže nastavit 4 pravidla. 
2. Nastavte časový limit (v sekundách) a citlivost pravidla. 

➢ Citlivost/Sensitivity: Používá se k nastavení velikosti kontrolovaného cílového 
objektu. Čím vyšší je citlivost, tím snadněji se objekt považuje za cílový objekt. 



152 

 

 

Čím nižší je citlivost, tím větší objekt se považuje za cílový objekt. Citlivost 
lze nastavit v rozsahu 0–100. 

➢ Směr/Direction: K dispozici jsou tři možnosti: „A <-> B (obousměrně)“, 
„A-> B“, „B-> A“, což označuje směr, ve kterém objekt, aby spustil alarm. 
✓ „A<->B (obousměrně)“ označuje, že alarm se spustí v obou směrech. 
✓ „A->B“ označuje, že objekt spustí alarm, když přejde z A do B. 
✓ „B->A“ označuje, že objekt spustí alarm, když přejde z B do A. 

 

3. Klikněte na“          Nakreslit čáru/Draw A Line“, posuňte myš na 
obrazovku náhledu a postupně klikejte levým tlačítkem myši, abyste nakreslili 

dva koncové body výstražné čáry. 

POZNÁMKA 

⚫ Nakreslenou výstražnou čáru můžete upravit pomocí „ Odstranit všechno“ 

a „        Nakreslit čáru/Draw A Line“. 

Krok 4: Klikněte na „Způsob zpracování/Processing Method“ a podle potřeby 
nastavte propojení alarmu (Bzučák, Notifikace e-mailem, Nahrávání kanálu, 

Spuštění výstupu alarmu), viz Obr. 5-68 ○2   níže. 
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Obr. 5-68 ○2 

Krok 5: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
 

❖ Lokální narušení 
Funkce lokálního narušení dokáže detekovat, zda objekt ve videu vstoupí do 
nastavené oblasti, a vykoná propojení alarmu na základě posouzení výsledku. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Inteligentní událost/Smart Event“ pro 
vstup do rozhraní nastavení inteligentní události. 
Krok 2: Vyberte kanál, ve kterém chcete nastavit lokální narušení, klikněte na 
„Lokální narušení/Regional Intrusion“ pro vstup do režimu nastavení lokálního 

narušení, viz Obr. 5-69 ○1  níže. 
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Obr. 5-69 ○1 

Krok 3: Klikněte na „Aktivovat/Enable→Nastavení pravidla/Rule Setting“, pro 
nastavení pravidla regionálního narušení. Konkrétní kroky jsou uvedeny níže: 

1. V rozbalovacím seznamu „Pravidla/Rules“ vyberte pravidlo dle potřeby. 

POZNÁMKA 

1. Lokální narušení dokáže nastavit 4 pravidla. Vyberte jakékoliv.                        
2. Nastavte časový limit (v sekundách) a citlivost pravidla. 

➢ Citlivost/Sensitivity: Používá se k nastavení velikosti kontrolovaného 
cílového objektu. Čím vyšší je citlivost, tím snadněji se objekt považuje za 

cílový objekt. Čím nižší je citlivost, tím větší objekt se považuje za cílový 
objekt. Citlivost lze nastavit v rozsahu 0–100. 

➢ Časový limit (sek.)/Time Threshold (sec): Alarm se spustí poté, co cíl 
vstoupí do výstražné zóny a nepřetržitě tam setrvává. Pokud je časový 
limit nastaven na 5 sekund, alarm cílové zóny narušení se spustí po 5 
sekundách. Rozsah je 1–10 (sekund). 

3. Klik. „      Nakreslit čtyřúhelník/Draw A Quadrilateral“, posuňte myš na 
obrazovku náhledu a postupně klikejte levým tlačítkem myši, abyste 
nakreslili koncové body čtyřúhelníkové výstražné zóny. 
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POZNÁMKA 

⚫ Nakreslenou výstražnou čáru můžete upravit pomocí  „         Odstranit všechno“ a   

„                Nakreslit čtyřúhelník/Draw A Quadrilateral“. 

Krok 4: Klikněte na „Způsob zpracování/Processing Method“ a podle potřeby 
nastavte propojení alarmu (Bzučák, Notifikace e-mailem, Nahrávání kanálu, 

Monitorování na celou obrazovku) a Spuštění výstupu alarmu, viz Obr. 5-69 ○2  . 

 

Obr. 5-69 ○2 

Krok 5: Klikněte na „Použí/Apply“ pro uložení nastavení. 
◼ Postávání 
Funkce postávání/loudání se dokáže detekovat čas setrvávání cílového objektu 
v nastavené oblasti. Když čas setrvávání překročí nastavený limit, spustí se 
propojení alarmu. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Inteligentní událost/Smart 
Event“ pro vstup do rozhraní nastavení inteligentní události. 
Krok 2: Vyberte kanál, ve kterém chcete nastavit postávání, klikněte na 

„Postávání/Loitering“ pro vstup do režimu nastavení postávání, viz Obr. 5-70 ○1  

níže. 
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Obr. 5-70 ○1 

Krok 3: Klikněte na „Aktivovat/Enable→Nastavení pravidla/Rule Setting“ pro 
nastavení pravidla postávání. Konkrétní kroky jsou uvedeny níže: 

1. V rozbalovacím seznamu „Pravidla/Rules" vyberte pravidlo podle potřeby. 

POZNÁMKA 

⚫ 1. Postávání dokáže nastavit 4 pravidla. Můžete vybrat jakékoliv. 
2.  Nastavte časový limit (v sekundách) a citlivost pravidla. 

➢ Citlivost/Sensitivity: Používá se k nastavení velikosti kontrolovaného 
cílového objektu. Čím vyšší je citlivost, tím snadněji se objekt považuje za 

cílový objekt. Čím nižší je citlivost, tím větší objekt se považuje za cílový 
objekt. Citlivost lze nastavit v rozsahu 0–100. 

➢ Časový limit (min.)/Time Threshold (min): Alarm se spustí poté, co cíl 
vstoupí do výstražné zóny a nepřetržitě tam setrvává. Pokud je časový 
limit nastaven na 5 minut, alarm cílové zóny narušení se spustí po 5 
minutách. Rozsah je 1–10 (minut). 

3. Klik. „ Nakreslit čtyřúhelník/Draw A Quadrilateral“, posuňte myš 
na obrazovku náhledu a postupně klikejte levým tlačítkem myši, abyste 
nakreslili koncové body čtyřúhelníkové výstražné zóny. 
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POZNÁMKA 

⚫  Nakreslenou výstražnou čáru můžete upravit pomocí „             odstranit všechno“ 

a „ Nakreslit čtyřúhelník/Draw A Quadrilateral“. 

 
Krok 4: Klikněte na „Způsob zpracování/Processing Method“ a podle potřeby 
nastavte propojení alarmu (Bzučák, Notifikace e-mailem, Nahrávání kanálu, 

Monitorování na celou obrazovku) a Spuštění výstupu alarmu, viz Obr. 5-70 ○2   

níže. 

 

Obr. 5-70 ○2 

Krok 5: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
 
◼ Shromažďování osob 
Funkce shromažďování osob dokáže detekovat hustotu osob v nastavené 
oblasti. Pokud překročí nastavený limit, spustí se propojení alarmu. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Inteligentní událost/Smart 
Event“ pro vstup do rozhraní nastavení inteligentní události. 
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Krok 2: Vyberte kanál, ve kterém chcete nastavit shromažďování osob, 
klikněte na „Shromažďování osob/People Gathering“ pro vstup do 

režimu nastavení shromažďování osob, viz Obr. 5-71 ○1  níže. 

 

Obr. 5-71 ○1 

Krok 3: Klikněte na „Aktivovat/Enable→Nastavení pravidla/Rule Setting“ pro 
nastavení pravidla shromažďování osob. Konkrétní kroky jsou uvedeny níže: 
1. V rozevíracím seznamu „Pravidla/Rules“ vyberte pravidlo podle potřeby. 

POZNÁMKA 

⚫ 1. Shromažďování osob dokáže nastavit 4 pravidla. Vyberte jakékoliv. 
⚫ 2. Nastavte pravidla podílu. 
➢ Podíl/Proportion: Představuje podíl personálu v celé výstražné oblasti. 

Když podíl personálu přesáhne nastavenou hodnotu podílu, spustí se 
alarm systému. V opačném případě se alarm nespustí. 

3. Klik. „ Nakreslit čtyřúhelník/Draw A Quadrilateral“, posuňte myš 
na obrazovku náhledu a postupně klikejte levým tlačítkem myši, abyste 
nakreslili koncové body čtyřúhelníkové výstražné zóny. 

POZNÁMKA 
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⚫  Nakreslenou výstražnou čáru můžete upravit pomocí „             Odstranit všechno“ 

a    „ Nakreslit čtyřúhelník/Draw A Quadrilateral“. 

 
Krok 4: Klikněte na „Způsob zpracování/Processing Method“ a podle potřeby 
nastavte propojení alarmu (Bzučák, Notifikace e-mailem, Nahrávání kanálu, 

Monitorování na celou obrazovku) a Spuštění výstupu alarmu, viz Obr. 5-71 ○2 . 

 

Obr. 5-71 ○2 

Krok 5: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

POZNÁMKA 

⚫ Když zařízení podporuje externí výstražné zařízení, způsob zpracování 
alarmu může spustit výstup alarmu. 

 

5.3.7.5 Zobrazení naživo 
Zobrazení naživo/Live View sestává z: Displej/Display a Zobrazení/View. 
◼ Displej 
Výstup displeje se používá k nastavení efektu displeje rozhraní náhledu 
zařízení, včetně rozlišení, UI transparentnosti, času ukázky OSD a ukázky 
po zavedení. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 
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 Krok 1:  V hlavním menu vyberte „  →Displej/Display“ pro vstup do 
rozhraní nastavení displeje, viz Obr. 5-72 níže. 

 
Obr. 5-72 

Krok 2: Nastavte konfiguraci rozlišení, transparentnost a další související 
parametry. 

Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
➢ Rozlišení/Resolution: Volitelné hodnoty jsou 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 

x 1024, 1920 x 1080. Rozhraní 4K NVR HD HD podporuje výstup s rozlišením 
až 4K. 

➢ Rozlišení vedlejší obrazovky/Sub screen Resolution: Nastavte rozlišení 
náhledu vedlejší obrazovky. Volitelné hodnoty jsou 1280×720, 1280×1024 a 
1920×1080. 

➢ UI transparentnost/UI Transparency: Čím vyšší procento, tím 
transparentnější je lokální menu zařízení. 

➢ Ukázka času OSD/Show OSD Time: Zapíná/vypíná informace o čase 
zařízení zobrazené na obrazovce monitoru. 

➢ Ukázka po zavedení/Show After Boot: Výběrem položky Hlavní 
obrazovka zobrazíte počet rozdělených obrazovek. 

➢ Ukázka po zavedení (Ved.)/Show After Boot (Sub): Výběrem položky 
Vedlejší obrazovka zobrazíte počet rozdělených obrazovek po zavedení. 

POZNÁMKA 

⚫ Po uložení konfigurace rozlišení, restartujte zařízení pro 
úspěšnou konfiguraci. 
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⚫ Pouze systémy podporující duální obrazovky dokáží konfigurovat Rozlišení 
vedlejší obrazovky a Ukázka po zavedení (Ved.). 

 

 
◼ Zobrazení 
Některá zařízení podporují simultánní přístup k více monitorům a lokální rozhraní 
zařízení může být zobrazeno na více monitorech současně. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Zobrazení/View“ pro vstup do 
rozhraní nastavení přehledu, viz Obr. 5-73 níže. 

 

Obr. 5-73 
 

Krok 2: Vyberte rozhraní výstupu videa, kanál a ikonu rozdělení obrazu. 
Krok 3: Klikněte na „Vázat/Bind→Použít/Apply“ a uložte nastavení. 

 
➢ Rozhraní výstupu videa/Video output interface: Ext. port monitoru NVR 
➢ Kanál/Channel: Zobrazí všechny kanály NVR pro konfiguraci uživatelem. 
➢ Rozdělení obrazu/Picture Segmentation: Podle počtu tras 

podporovaných zařízením NVR jsou k dispozici možnosti: jedna 
obrazovka, 4 obrazovky, 6 obrazovek, 8 obrazovek, 9 obrazovek, 16 
obrazovek a 36 obrazovek. 

➢ Vázat/Bind: Po kliknutí lze stávající konfiguraci navázat na port zařízení 
pro výstup videa. 

➢ Zrušit vazbu/Unbind: Kliknutím zrušíte vazbu portu pro výstup videa. 
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POZNÁMKA 
⚫ Počet monitorů, ke kterým mají přístup různá zařízení, se liší a liší se i počet 

rozdělených obrazovek. Viz skutečná verze. 
 

◼ Náhled odhlášení 
Po aktivaci náhledu odhlášení můžete po odhlášení zařízení zobrazit video 
odpovídajícího kanálu v reálném čase. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1:  V hlavním menu vyberte     →Náhled odhlášení/Logout 
preview“ pro vstup do rozhraní náhledu odhlášení, viz Obr. 5-74 níže. 

 

Obr. 5-74 
 

Krok 2: Vyberte kanál náhledu. 

Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
 

 

5.3.8 Údržba 
Údržba sestává z: Systémové informace/System Information, Aktualizace/ 
Upgrade, Síťové informace/Network Information, Služby systému/System 
Service a provoz HDD/HDD Operation. 
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5.3.8.1 Informace o systému 
◼ Zařízení 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Zařízení/Device“ pro vstup do 
rozhraní zařízení, viz Obr. 5-75 níže. 

 
Obr. 5-75 

Krok 2: Zobrazte číslo modelu zařízení NVR, verzi zařízení, verzi systému, 
datum uvedení na trh a další informace. 

 

◼ Kamera 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Kamera/Camera“ pro vstup do 
rozhraní kamery, viz Obr. 5-76 níže. 
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Obr. 5-76 

Krok 2: Viz informace o stavu kanálů NVR. 
 

◼ Záznam 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Záznam/Record“ pro vstup do 
rozhraní záznamu, viz Obr. 5-77 níže. 

 

Obr. 5-77 
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Krok 2: Zobrazte stav záznamu a parametry kódování každého kanálu NVR. 
 
◼ Záznam alarmu 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1:  V hlavním menu vyberte  „  →Záznam alarmu/Alarm Record“ 
pro vstup do rozhraní záznamu alarmu, viz Obr. 5-78 níže. 

 
Obr. 5-78 

Krok 2: Prohlédněte si stav vstupu alarmu každého kanálu NVR. 
 
◼ Síť 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1:  V hlavním menu vyberte „   →Síť/Network“ pro vstup do 
rozhraní sítě, viz Obr. 5-79 níže. 
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Obr. 5-79 
Krok 2: Zkontrolujte připojení sítě a konfiguraci zařízení NVR. 
◼ HDD 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →HDD“ pro vstup do rozhraní HDD, 
viz Obr. 5-80 níže. 

 
Obr. 5-80 

Krok 2: Prohlédněte si stav a informace o atributech pevného disku 
připojeného k zařízení. 
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◼ Deník 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte  „  →Deník/Log“ pro vstup do rozhraní 
deníku, viz Obr. 5-81 níže. 

 
Obr. 5-81                         

Krok 2: Nastavte kritéria vyhledávání (typ, časový rozsah). 
Krok 3: Klikněte na „Otázka/Query“ pro kontrolu deníku. 
Krok 4: Exportujte deník, vložte U disk do NVR, klikněte na „Exportovat/Export“ 
a počkejte na ukončení procesu exportu. Vyhledané deníky můžete exportovat 
na USB. 
➢ Typ/Type: Vyberte typ protokolu, který chcete vyhledat. 
➢ Čas začátku a konce/Start/End Time: Zadejte časový rozsah deníku. 
➢ Exportovat/Export: Exportujte vyhledané informace deníku a uložte je 

na U disk připojeného zařízení. 
➢ Exportovat všechno/Export All: Exportujte a uložte všechny informace 

deníku na U disk připojený k zařízení. 
➢ Vyhledávání/Query: Vyhledejte deníky nastavením kritérií vyhledávání 

a zobrazte je v seznamu deníků. 
➢ Předch. str./Další str./Prev Page/Next Page: Funkce otáčení stran, když 

je v období otázek několik deníků. Kliknutím si prohlédněte další 
informace deníku. 

➢ Vymazat/Clear: Vymažte všechny informace deníku. 
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◼ Exportovat/Importovat 
Pokud několik zařízení musí přijmout stejnou konfiguraci, jedno zařízení je 
možné konfigurovat jako první a konfigurační soubor zařízení lze 
„exportovat“ a zálohovat, a pak pomocí operace „importování“ lze 
konfiguraci aplikovat na další zařízení, čímž ušetříte čas na konfiguraci. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  

→Exportovat/Importovat/Export/Import“ pro vstup do rozhraní exportování a 
importování, viz Obr. 5-82 níže. 

 
Obr. 5-82 

Krok 2: Exportujte/importujte konfigurační soubory. 
✓ Exportovat konfig./Config Export: Vložte U disk do NVR, klikněte na 

„Exportovat konfig./Config Export“ a počkejte na ukončení procesu 
exportování. Klikněte na „Potvrdit/Confirm“. 

✓ Importovat konfig./Config Import: Vložte U disk s konfiguračním 
souborem do NVR, klikněte na „Importovat konfig./Config 
Import→Potvrdit/Confirm“ a počkejte na ukončení procesu 
importu. Zařízení se restartuje. 

 
5.3.8.2 Aktualizace 
◼ Manuální aktualizace 
Vložte zařízení USB s aktualizačním souborem do zařízení NVR pro aktualizaci 
verze NVR. Pokud zařízení zjistí aktualizační soubor v U disku, v seznamu se 
zobrazí informace o aktualizačním balíku (sériové číslo, název, velikost, 
datum). 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 
Krok 1: Vložte zařízení USB s aktualizačním souborem (s názvem 
xx_BD_V5_update_Vx.x.x.x.bin) do zařízení NVR. 

Krok 2:  V hlavním menu vyberte  „"   →Manuální aktualizace/Manual 
Upgrade“ pro vstup do rozhraní manuální změny, viz Obr. 5-83 níže. 
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Obr. 5-83 

Krok 3: Klik. „ Obnovit/Refresh“, vyberte aktualizační soubor, klik. " 
Aktualizovat/Upgrade→Potvrdit/Confirm", počkejte na ukončení ukazatele 
postupu v rozhraní a zařízení se automaticky restartuje pro ukončení 
aktualizace. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Po několika pokusech o obnovení zařízení stále nedokáže zjistit 
aktualizační balíček. Zkontrolujte, zda je USB disk v dobrém kontaktu s 
USB rozhraním zařízení a zda je název aktualizačního souboru správný. 

⚫ Během procesu aktualizace neodpojujte napájecí zdroj ani jednotku 
USB. Systém se automaticky restartuje po ukončení aktualizace. Tento 
proces trvá přibližně 1–6 minut. Před použitím zařízení NVR, po 
ukončení aktualizace, doporučujeme obnovit tovární nastavení. 

 

◼ FTP (Protokol přesunu souborů) 
Už brzy! 

 
◼ Aktualizace online 

Po připojení zařízení NVR k veřejné síti je možné systém aktualizovat 
prostřednictvím aktualizace online. Aktualizace online se dělí na  
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automatickou aktualizaci a aktualizaci pomocí manuální detekce. Zobrazí se 
aktuální verze systému zařízení. 
❖ Automatická aktualizace online 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1:  V hlavním menu vyberte  „   →Aktualizace online/Online Upgrade“ 
pro vstup do rozhraní automatické aktualizace online, viz Obr. 5-84 níže. 

 
Obr. 5-84 

 

Krok 2: Vyberte „Automatická aktualizace/Auto Update“. 
Krok 3: Nastavte čas aktualizace zařízení. Klikněte na „Použít/Apply“. Když je 
v cloudu nová verze, systém automaticky zjistí verzi a aktualizuje zařízení v 
nastaveném čase. 

 

❖ Manuální aktualizace online 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Aktualizace online/Online 
Upgrade“ pro vstup do rozhraní manuální aktualizace online. 
Krok 2: Klikněte na „Zkontrolovat/Check“. Zobrazí rozhraní s pokyny. Pokud 
se zjistí nová verze, systém poskytne informace o nové verzi.                        
Krok 3: Klikněte na „Aktualizovat/Update“ a počkejte, než zařízení stáhne 
aktualizovaný soubor. Po aktualizaci se zařízení automaticky restartuje. 
➢ Stav/Status: Aktuální verze zařízení. 
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➢ Automatická aktualizace/Auto update: Kliknutím na „ “ aktivujete funkci 
automatické aktualizace systému. Když zařízení zjistí novou online verzi, 
automaticky se aktualizuje podle nastaveného času aktualizace. 

➢ Čas aktualizace/Update time: Nastavte automatický čas aktualizace. 
➢ Zkontrolovat/Check: Zjistěte nejnovější online verzi. 

POZNÁMKA 

⚫ Před testováním nové online verze se ujistěte, že NVR je správně 
připojeno k síti. 

⚫ Během procesu aktualizace neodpojujte napájení ani nevyjímejte U disk. 
Systém se automaticky restartuje po ukončení aktualizace. Tento proces 
trvá přibližně 1–6 minut. Po ukončení aktualizace doporučujeme obnovit 
tovární nastavení. 

 

 
◼ Předvolená nastavení 
Když zařízení NVR pracuje pomalu nebo je konfigurace nesprávná, můžete se 
pokusit problém vyřešit obnovením předvolených nastavení. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Předvolená nastavení/Default“ pro 
vstup do rozhraní předvolených nastavení, viz Obr. 5-85 níže. 

 

Obr. 5-85 
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Krok 2: Vyberte konfigurační položky, které je třeba obnovit na tovární 
nastavení. 

Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply→OK“. 
 
➢ Obnovit předvol. par. úložiště/Restore Storage Default Param: 

Vyberte/zrušte pro obnovení všech konfiguračních parametrů 
úložiště na předvolené hodnoty. 

➢ Obnovit předvol. par. kamery/Restore Camera Default Param: 
Vyberte/zrušte pro obnovení všech konfiguračních parametrů 
kamery na předvolené hodnoty. 

➢ Obnovit předvol. par.  systému/Restore System Default Param: 
Vyberte/zrušte pro obnovení všech konfiguračních parametrů 
systému na předvolené hodnoty. 

➢ Obnovit předvol. par. údržby/Restore Maintenance Default 
Param: Vyberte/zrušte pro obnovení všech konfiguračních 
parametrů údržby na předvolené hodnoty. 

➢ Obnovit tovární nastavení/Restore Factory Settings: 
Vyberte/zrušte všechny konfigurační parametry NVR a obnovte 
předvolená nastavení. 

POZNÁMKA 

⚫ Po obnovení továrních nastavení příslušné funkce obnoví na tovární 
nastavení. Stávající konfigurace uživatele se může ztratit. Postupujte 
podle POZNÁMEK. 

 

5.3.8.3 Informace o síti 
◼ Síťový přenos 
Síťový přenos označuje datový přenos používaný video soubory v jednotce 
času. Prostřednictvím monitorování síťového přenosu můžete zobrazit tok 
kódu v reálném čase a změny křivky toku kódu každého kanálu v reálném 
čase. Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Síťový přenos/Network Traffic“ pro 
vstup do rozhraní přenosu sítě, viz Obr. 5-86 níže. 
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Obr. 5-86 
 

Krok 2: Zobrazte síťový přenos každého kanálu v reálném čase. 
 
◼ Detekce sítě 
Detekce sítě slouží k testování zpoždění sítě a ztráty balíků/paketů. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Detekce sítě/Network 
Detection“ pro vstup do rozhraní detekce sítě, viz Obr. 5-87 níže. 
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Obr. 5-87 
 

Krok 2: Vyberte NIC. Do lišty s cílovou adresou zadejte adresu testování.   
Krok 3: Kliknutím na „Testovat/Test“ proveďte test Zpoždění sítě/Network 
Delay a Ztráty balíků/Packet Loss. Po testu systém zobrazí výsledky testu, 
včetně míry ztráty balíků a průměrného zpoždění. 

 
◼ Statistika sítě 
Už brzy! 

 

◼ Automatická údržba 
Když zařízení pracuje delší dobu, můžete jej nastavit tak, aby se restartovalo 
během nečinnosti za účelem zvýšení jeho provozní rychlosti. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →Automatická údržba/Auto 
Maintain“ pro vstup do rozhraní automatické údržby, viz Obr. 5-88 níže. 

 
Obr. 5-88 

 

Krok 2: Vyberte čas pro automatickou údržbu. 

Krok 3: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 

POZNÁMKA 
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⚫ Automatický restart systému může být v souladu s cyklem v pevně 
stanoveném čase (Každý měsíc/Every Month, Každý týden/Every Week, 
Každý den/Every Day) nastaveném pro restart zařízení. Můžete zvolit i 
„Nikdy/Never“ a zařízení se nebude automaticky restartovat. 

 

5.3.8.4 Provoz HDD 
◼ S.M.A.R.T 
S.M.A.R.T se používá ke sledování teploty pevného disku, povrchového 
materiálu disku, motoru a jeho systému pohonu, jakož i na analýzu a 
předvídání možných problémů s pevným diskem. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „  →S.M.A.R.T“ pro vstup do 
rozhraní S.M.A.R.T, viz Obr. 5-89 níže. 

 
Obr. 5-89 

Krok 2: Vyberte pevný disk, který se má testovat, a nastavte „Typ testu/Test Type“. 
Krok 3: Zařízení začne rozpoznávat pevný disk. 
Krok 4: Po rozpoznání pevného disku se podrobnosti o pevném disku zobrazí 
na seznamu informací S.M.A.R.T. 
➢ Konfigurace S.M.A.R.T: 

✓ Číslo disku/Disk No: Tahem dolů vyberete číslo jednotky. 
✓ Testovací podmínky/Test condition: Zobrazí, zda byl pevný disk 

rozpoznán. 
✓ Typ testu/Test type: Krátký a prodloužený. 
✓ Teplota/Temperature: Zobrazí teplotu pevného disku. 
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✓ Čas použitelnosti (h)/Utility time(h): Zobrazí, jak dlouho se pevný disk 
používá (v hodinách). 

✓ Auto hodnocení/Self-assessment: Ukazuje, zda pevný disk prošel. 
✓ Celkové posouzení/Overall-assessment: Ukazuje, zda celý pevný disk 

prošel. 
➢ Informace S.M.A.R.T/S.M.A.R.T information: Zobrazí informace o pevném 

disku. 
➢ Autotest/Self test: Kliknutím na „Autotest/Self test“ zjistěte informace o 

pevném disku. 

POZNÁMKA 

⚫ Pouze některá zařízení podporují detekci pevného disku. 
Přihlédněte na skutečnou situaci. 

⚫ Pokud výsledky autohodnocení nebo celkového hodnocení „neprošly“, 
pevný disk je nutné vyměnit, aby se předešlo ztrátě dat. 

⚫ Prostřednictvím funkce automatického testování S.M.A.R.T může 
uživatel pomocí příkazu S.M.A.R.T provést autotest na pevném disku za 
účelem zjistit celkový stav pevného disku. 

 
◼ Detekce špatné stopy 
Už brzy! 

 

◼ Detekce stavu 
Už brzy! 

 

5.3.8.5 Systémová služba 
◼ Šifrování toku 
Už brzy! 

 

 

5.3.9 Informace o alarmu 
 

Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu vyberte „ “pro vstup do rozhraní informací o 
alarmu, viz Obr. 5-90 níže. 
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Obr. 5-90 
 

Krok 2: Zobrazte neobvyklé informace a různé alarmy zařízení. 

Krok 3: Klik. na „ Nastavit/Set“ pro vstup do rozhraní „Nastavení nápovědy 
události/Event Hint Setting“. V rozhraní se zobrazí informace o neobvyklých 
událostech a různých alarmech, viz Obr. 5-91 níže. 
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Obr. 5-91 

Krok 4: Klikněte na „Použít/Apply“ pro uložení nastavení. 
 

5.3.10 Proces zálohování 
 

V hlavním menu klikněte na „ “pro vstup do rozhraní procesu zálohování. 
Během zálohování souboru můžete zobrazit průběh zálohování souboru, zastavit 
a zrušit zálohování souboru, viz Obr. 5-7 níže. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „ “pro vstup do rozhraní procesu 
zálohování, viz Obr. 5-92 níže. 
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Obr. 5-92 

Krok 2: Zobrazte průběh zálohování souboru, zastavte nebo zrušte 
zálohování souboru. 

 

 
POZNÁMKA 

⚫ USB disk byl vložen do zařízení a byl vybrán záložní soubor pro 
zálohování. V rozhraní průběhu zálohování si můžete prohlédnout 
informace související se zálohováním. 

 

 

5.3.11 Vypnutí 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 

Krok 1: V hlavním menu klikněte na „ “pro vstup do rozhraní vypnutí, viz 
Obr. 5-93 níže. 
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Obr. 5-93 

Krok 2: Podle potřeby proveďte příslušnou operaci (Odhlášení/Logout, 
Restartování/Reboot, Vypnutí/Shutdown). 
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Kapitola 6 Provoz WEB 

POZNÁMKA 

⚫ Různé typy zařízení mají různé zobrazení rozhraní. Následující obrázky 
slouží pouze jako informace. Viz skutečné zařízení. 

⚫ NVR podporuje přístup k zařízením a jejich správu v PC prostřednictvím Web. 
⚫ WEB stránka poskytuje aplikační moduly, jako např. náhled v reálném 

čase, přehrávání, konfigurace a odhlášení. 
⚫ Zařízení podporuje různé druhy monitorování prohlížeče, jako např. IE 

browser, 360 browser, Firefox browser (verze 52 nebo nižší), Google 
Chrome (verze Chrome45 nebo nižší). 

⚫ Uživatelé mají přístup k ovládacímu rozhraní WEB zařízení 
prostřednictvím více PC současně. 

 

6.1 Připojení k internetu 
Před použitím prohlížeče na přihlášení se do rozhraní WEB zkontrolujte, zda 
síť mezi PC a zařízením NVR je v pořádku. 
Krok 1: Zkontrolujte, zda NVR je řádně připojeno k síti.                                 
Krok 2: Nastavte IP adresu, masku podsítě a bránu pro PC a NVR. 

✓ Pokud v síti není žádné směrovací zařízení, přidělte IP adresu 
stejného segmentu sítě: Pokud v síti je směrovací zařízení, musíte 
nastavit odpovídající bránu a masku podsítě. 

✓ Předvolená IP adresa zařízení NVR je 192.168.1.88. 
Krok 3: Zkontrolujte, zda síť mezi PC a zařízením NVR je v pořádku. Způsob je 
následující: Když je síť mezi PC a NVR zařízením v pořádku, můžete se 
přihlásit do rozhraní WEB zařízení NVR prostřednictvím PC. 

✓ V PC: příkaz ping***.***.***.*** (IP adresa NVR) ověří, zda je síť 
připojena a vrácená hodnota TTL se obvykle rovná 255. 

✓ Přihlaste se do lokálního rozhraní zařízení NVR a zadejte IP adresu PC 
do rozhraní „Test sítě/Network Test“, abyste otestovali, zda je síť 
připojena. Podrobnosti naleznete v části 5.3.7.7 Detekce sítě. 
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6.2 Přihlášení prohlížeče 
Abyste se ujistili, že zařízení NVR je úspěšně připojeno k internetu, otevřete 
prohlížeč, zadejte požadovanou IP adresu, předvolené nastavení je 
192.168.1.88, a vstupte do rozhraní přihlášení, viz Obr. 6-1 níže. 

 
Obr. 6-1 

Vyberte jazyk systému v pravém horním rohu rozhraní (zařízení aktuálně 
podporuje zjednodušenou a tradiční čínštinu, anglický, polský, český, ruský, 
thajský, hebrejský, arabský, bulharský, německý, francouzský, portugalský, 
turecký, španělský, italský, maďarský, rumunský, korejský, holandský, řecký, 
vietnamský a japonský jazyk; předvolený je anglický jazyk), zadejte uživatelské 
jméno a heslo. Předvolené jméno uživatele je „admin“, heslo je „12345“. 
Klikněte na „Přihlásit se/Login“ Přihlásit se na dálku/Remote login. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Upravit heslo/Modify Password: Po přihlášení na webovou stránku vás systém 
vyzve „Aktuální heslo je příliš jednoduché, upravte ho!“, klikněte na 
„Upravit/Modify“, zadejte nové heslo, potvrďte heslo, nastavte bezpečnostní 
otázku, exportujte klíč, klikněte na „OK“ a ukončete úpravu hesla. 

⚫ Zapomenuté heslo/Forgot password: V rozhraní přihlášení do WEB 
klikněte na „Zapomenuté/Forget“, vyberte způsob ověření, jako např. 
„Odpovědět na otázku/Answer the question“, vyberte otázku 
nastavenou při změně hesla, zadejte příslušnou odpověď a kliknutím na 

„Dále/Next“ 
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nastavte nové heslo podle pokynů. Klikněte na „Znovu se přihlásit/Re-
login“ pro návrat do rozhraní přihlášení. 

⚫ Pokud je HTTP port nastaven na jiný port než 80, zadejte „http: // IP  
adresa + :(dvojtečka) + číslo portu“ v liště adresy vašeho prohlížeče, 
jako např. „http://192.168.1.88:96“. 

 

 

6.3 Stažení a instalace Active X 
Při prvním přihlášení do zařízení je třeba stáhnout a nainstalovat doplněk (plug-
in) prohlížeče, viz Obr. 6-2 níže. Klepněte na „Kliknutím zde stáhnete doplněk 
prohlížeče. Po dokončení stažení prohlížeč zavřete./Please click here to 
download the browser plug-in. Please close the browser when the download is 
finished“ a nainstalujte ho podle pokynů k instalaci. 

 

Obr. 6-2 

POZNÁMKA 

⚫ Po aktualizaci zařízení NVR na novou verzi musíte odstranit původní 
ovládací prvek a stáhnout a opět nainstalovat ovládací prvek. 

⚫ Při WIN 7 by mohly vzniknout problémy se zálohováním a nahráváním. V 
takovém případě zkontrolujte nastavení a postup administrátora/Správce. 
Postupujte následovně: 



184 

 

 

  
WIN7-1 WIN7-2 

⚫ Active X nelze načíst. Upravte úroveň zabezpečení a nastavení brány 
firewall na nejnižší úroveň. Rovněž upravte IE: Tool-Internet Option- 
Custom level-ActiveX- umožňuje všechny možnosti pod ActiveX. Klikněte na 
„OK“, Active X se stáhne a nainstaluje automaticky, viz Obr. 6-3. 

 
Obr. 6-3 

 

6.4 Zobrazení naživo 
Po úspěšném přihlášení klienta vstoupíte do rozhraní zobrazení živě, viz Obr. 
6-4: 
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Obr. 6-4 

1. Menu systému/System Menu. Včetně náhledu živě, přehrávání, obrazu, 
konfigurace, pomoci, odhlášení. Zobrazuje i přihlašovací jméno uživatele. 

2. Kanál monitorování v reálném čase/Real-time Monitoring Channel. 
Otevírá/zavírá náhled, záznam a přepínání toků. 

Označení Specifikace 

 
Otevřít/zavřít příslušný kanál náhledu 

 

 
Spustit/zastavit nahrávání, uložit video na lokální pevný 
disk počítače 

 Přepínání hlavního a vedlejšího toku bitů 

 
 
 

 

Při hlasových hovorech klikněte pro automatické 
připojení k zařízení za účelem uskutečnění hovoru v 
reálném čase. 
Předpoklady pro hovory z lokálních zařízení: Na lokálním 
zařízení jsou k dispozici rozhraní pro audio vstup a výstup 
a je připojen mikrofon a reproduktory. 
Pozn.: Aplikace a WEB nemohou mluvit s lokálním 
zařízením současně. 

Tab. 6-1 
3. Tlačítka zkratek pro náhled kanálu 

  Označení Specifikace 

 
 

 

Přepínání okna náhledu. Zleva doprava: 1 obrazovka, 
obrazovka rozdělená na 4, obrazovka rozdělená na 9. 
Okno náhledu se odlišuje podle počtu kanálů 
podporovaných zařízením. Viz skutečná situace. 
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Přepnout všechny kanály náhledu, vedlejší toky a otevřít 
náhled. 

 

/ Otevřít/zavřít všechny kanály náhledu. 

 

 

Kliknutím na ikonu uděláte fotografii. 
Předvolená cesta pro uložení obrázku je C:\Record. Za 
účelem úpravy můžete vejít do rozhraní Konfigurace/ 
Configuration → Lokální konfigurace/Local Config. 

 
 

 

Kliknutím na tuto ikonu spustíte nahrávání na všech 
kanálech, opětovným kliknutím zastavíte nahrávání. 
Předvolená cesta pro uložení nahrávání je C:\Record. 
Za účelem úpravy můžete vejít do rozhraní Konfigurace 
/Configuration → Lokální konfigurace/Local Config. 

 

 

 

Elektronické přiblížení – kliknutím na tuto ikonu otevřete 
funkci elektronického přiblížení, výběrem zvětšíte kanál, 
podržte levé tlačítko myši pro výběr oblasti, kterou 
chcete přiblížit, uvolněte tlačítko a vyberte oblast, kterou 
chcete zvětšit; v kanále přiblížení klikněte pravým 
tlačítkem myši pro obnovení původního stavu. 

 
Náhled s 1 obrazovkou. Kliknutím přepnete kanály. 

  / 
Zapnout/vypnout reproduktor. Pokud audio není 
zapnuté, při poslechu není žádný zvuk. 

 

 
Přehrávání na celou obrazovku – stisknutím tlačítka Esc 
na klávesnici opustíte celou obrazovku. 

Tab. 6-2 
4. Okno nastavení PTZ 

Označení Specifikace 
 

 Tlačítko ovládání směru PTZ 

 Autotest PTZ  

 Tlačítko přiblížení 

 Tlačítko zaostření 

 Tlačítko ovládání clony 

 
 

 

Velikost kroku se používá zejména k ovládání rychlosti. 
Čím vyšší hodnota, tím vyšší je rychlost otáčení, např. 
rychlost otáčení kroku 7 je mnohem vyšší než rychlost 
otáčení kroku 1. 
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 Nastavení přednastavených bodů 

 
Předvolby 

 
Nastavení 

 
Vymazat nastavení 

 
Nastavení trasy pohybu 

 
Zapnout/vypnout pohyb 

Tab. 6-3 
 

6.5 Konfigurace 
6.5.1 Lokální konfigurace 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Lokální konfigurace/ 
Local Config→Lokální konfigurace/Local Config“ pro vstup do rozhraní lokální 
konfigurace, viz Obr. 6-5 níže. Zde můžete nastavit videosoubor zařízení, snímat a 
stříhat podle cesty k uložení souboru. Klikněte na „Procházet/Browse“ pro výběr 
cesty k uložení. Klikněte na „Uložit/Save“ pro ukončení nastavení cesty. 

 
Obr. 6-5 

 

6.5.2 Kamera 
6.5.2.1 Kamera 
◼ Kamera 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration → Kamera/ 
Camera → Kamera/Camera“ pro vstup do rozhraní pro přidání kamery, viz 
Obr. 6-6 níže. Zde můžete přidat, upravit a odstranit zařízení podle potřeby. 
Příslušné parametry odpovídají nastavením NVR. 
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Obr. 6-6 

◼ Konfigurace napájení PoE 
V hlavním menu klikněte na „Konfigurace/Configuration → Kamera/Camera 
→Přidat kameru/Add Camera →Konfigurace napájení PoE/PoE Power 
Configuration“ pro vstup do rozhraní konfigurace napájení PoE. Zde můžete 
nastavit podle vzdálenosti síťové kamery připojené ke skutečnému kanálu 
PoE a zkontrolovat stav připojení kanálu, viz Obr. 6-7 níže. 

 
Obr. 6-7 
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◼ Konfigurace vazby PoE 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration → Kamera/Camera 
→Přidat kameru/Add Camera →Konfigurace vazby PoE/PoE Binding Configuration“ 
pro vstup do rozhraní konfigurace vazby PoE. Zde můžete nastavit každý PoE port 
pro vazbu s kamerou. 

 
Obr. 6-8 

 
6.5.2.2 OSD 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Kamera/Camera 
→OSD“ pro vstup do rozhraní nastavení OSD, viz Obr. 6-9 níže. Zde můžete 
zobrazit a nastavit text, datum a další související informace zařízení. Příslušné 
parametry se shodují s nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-9 

 
6.5.2.3 Obraz 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Kamera/Camera 
→Obraz/Image“ pro vstup do rozhraní nastavení obrazu, viz Obr. 6-10 níže. Zde 
můžete zobrazit a nastavit obraz kanálu (jas, kontrast, nasycení a ostrost), plnicí 
světlo, expozici, podsvícení, vyvážení bílé, úpravu videa, vylepšení 
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obrazu, odmlžování atd. Příslušné parametry se shodují s lokálními 
nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-10 

 

6.5.2.4 Nastavení PTZ 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration → Kanál/Channel 
→ Nastavení PTZ/PTZ Setup“ pro vstup do rozhraní nastavení PTZ videa, viz 
Obr. 6-11. Zde můžete zobrazit a nastavit kanál PTZ připojený k RS485, jako 
např. protokol, adresu, baudovou rychlost atd. kanálu PTZ připojeného k 
RS485. Všechny parametry (baudová rychlost, datové bity, bity ukončení, 
kontrola, protokol, adresa) by měly být připojeny ke cloudu. Parametry 
kódovačů jsou stejné. Příslušné parametry se shodují s nastaveními NVR. 
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Obr. 6-11 

POZNÁMKA 

⚫ Při nastavování protokolu, pokud je připojení síť PTZ, zvolte 
„Soukromá/Private“ a pokud je připojení RS485 PTZ, vyberte další možnosti. 

 
6.5.2.5 Maska ochrany soukromí 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Kamera/Camera 
→Maska ochrany soukromí/Privacy Mask“ pro vstup do rozhraní nastavení 
masky ochrany soukromí, viz Obr. 6-12 níže. Zde můžete nastavit tři oblasti 
ochrany. Příslušné parametry se shodují s nastaveními NVR. 
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Obr. 6-12 

6.5.2.6 Název kanálu 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration 
→Kamera/Camera →Název kanálu/Channel Name“ pro vstup do rozhraní 
nastavení názvu kanálu, viz Obr. 6-13 níže. Zde můžete zobrazit a nastavit 
názvy všech kanálů zařízení NVR. Příslušné parametry se shodují s nastaveními 
NVR. 
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Obr. 6-13 

6.5.3 Uložení 
6.5.3.1 Záznam 
◼ Záznam 
Kroky nastavení videa jsou následující: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration → 
Uložení/Storage→ Záznam/Record → Záznam/Record“ pro vstup do 
rozhraní nastavení nahrávání, viz Obr. 6-14 níže. 
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Obr. 6-14 
Krok 2: Nastavte parametry, viz tabulka níže. 

Parametr Popis 

 

Kanál 
Vyberte číslo kanálu pro nastavení nahrávání. Můžete  
nastavit různé plány nahrávání pro různé kanály. Chcete-li 
nastavit všechny kanály stejně, vyberte „Všechno/All“. 

Aktivovat Aktivujte/deaktivujte funkci nahrávání aktuálního kanálu. 

Odstranit Odstraňte vybrané časové období nahrávání. 
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Odstranit 
všechno 

Kliknutím odstraňte všechna nastavení nahrávání. 

Vybrat 
všechno 

Kliknutím nastavte všechny kanály na běžné video nahrávání 
a detekci pohybu od pondělí do neděle. 

 

 

Kopírovat do. Po nastavení videa na určitý den klikněte na 

" "  a zkopírujte nastavení tohoto dne na jiné období. 

Nastavení 
časového 

období 

Klikněte na jedno z nastavených časových období 
nahrávání. Zobrazte nastavení časového období. Vyberte 
typ nahrávání. Nastavte časové období. Klikněte na 
„Uložit/Save“ pro ukončení nastavení. Kliknutím na 
„Odstranit/Del“ odstraníte vybrané časové období. 

  Viac 
nastavení 

Kliknutím vstoupíte do rozhraní nastavení času před 
nahráváním. Nastavte stav činnosti před nahráváním na 0 
sekund až 30 sekund před nahráváním. Klikněte na „OK“. 

Tab. 6-1 
Krok 3: Klikněte na „Uložit/Save“ pro dokončení konfigurace. 

 

◼ Kódování 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Záznam/Record 
→Kódovat/Encode“ pro vstup do rozhraní nastavení kódování, viz Obr. 6-15 
níže. Zde můžete zobrazit a nastavit hodnoty parametrů kódování pro přístup 
do IPC. Příslušné parametry a nastavení NVR se shodují. 
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Obr. 6-15 

 

 
6.5.3.2 Úložné zařízení 
◼ HDD 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration→Uložení/Storage 
→Úložné zařízení/Storage Device→HDD“ pro vstup do rozhraní HDD, viz Obr. 
6-16 níže. Zde můžete zobrazit informace o HDD připojeného zařízení a 
formátovat pevný disk. Kroky formátování pevného disku se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 



197 

 

 

 
Obr. 6-16 

 
◼ Cloudové úložiště 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Uložení/Storage 
→Úložné zařízení/Storage Device→Cloudové úložiště/Cloud Storage“ pro vstup 
do rozhraní nastavení cloudového úložiště a IPEYE, viz Obr. 6-17 níže. Zde můžete 
aktivovat a nastavit funkci cloudového úložiště a IPEYE. Konkrétní kroky nastavení 
se shodují s lokálními nastaveními NVR. 
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Obr. 6-17 
 

6.5.4 Systém 
6.5.4.1 Všeobecné 
◼ Nastavení zařízení 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Všeobecné/General“ pro vstup do rozhraní nastavení zařízení, viz Obr. 6-18 
níže. Zde můžete zobrazit a zkontrolovat jazyk, režim nahrávání, dny 
nahrávání, standard videa, rozlišení a další informace. Klikněte na 
„Uložit/Save“ pro ukončení nastavení. 
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◼ Datum 

Obr. 6-18 

Nastavte datum systému zařízení a manuálně nastavte čas systému, 
synchronizujte s počítačem nebo nastavte datum systému pomocí funkce 
protokolu času sítě (NTP) podle potřeby. 
Datum systému nastavte následovně: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration 
→Systém/System →Všeobecné/General→Datum/Date“ pro vstup do rozhraní 
nastavení data, viz Obr. 6-19 níže. 
Krok 2: Vyberte typ nastavení data. Existují tři způsoby. 

✓ Aktivujte „Nastavit datum/čas manuálně/Set Date/Time Manually“, 
manuálně vyberte datum a čas, klikněte na „Uložit/Save“, systém se 
automaticky synchronizuje s manuálně nastaveným časem. 

✓ Aktivujte „Synchronizovat s počítačem/Synchronize with the computer“, 
klikněte na „Uložit/Save“, systém automaticky synchronizuje čas s 
počítačem, který je přihlášen na WEB stránku. 

✓ Aktivujte „Přijmout datum/čas z NTP/Receive Date/Time from NTP“, vyberte 
server NTP (nebo vyberte vlastní server, zadejte název domény vlastního 
serveru), vyberte časové pásmo, ve kterém je zařízení umístěno, zadejte NTP 
port, nastavte interval aktualizace NTP, formát data, oddělovač data, formát 
času, klikněte na „Uložit/Save", čas systému a serveru NTP se synchronizují. 
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✓ Zapněte Nastavit datum/čas manuálně/Set Date/Time Manually; 
manuálně vyberte datum a čas, klikněte na „Uložit/Save“, systém 
se automaticky synchronizuje s manuálně nastaveným časem. 

✓ Zapněte Synchronizovat s počítačem/Synchronize with the computer, 
klikněte na „Uložit/Save“, systém automaticky synchronizuje čas s 
počítačem, který je přihlášen na WEB stránku. 

✓ Zapněte Přijmout datum/čas z NTP/Receive date/time from NTP, 
vyberte server NTP (nebo vyberte vlastní server, zadejte název 
domény vlastního serveru), vyberte časové pásmo, zadejte NTP port, 
nastavte interval aktualizace NTP, formát data, oddělovač data, 
formát času, klikněte na „Uložit/Save“, čas systému a serveru NTP se 
synchronizují. 

 

Parametry nastavení data jsou popsány v následující tabulce: 

Parametr Popis 

NTP Server 
Vyberte název domény serveru, kde je nainstalována 
služba NTP. 

Vlastní NTP 
server 

Když NTP server vybere „Vlastní/Custom“, zadejte 
název domény NTP serveru. 

NTP Port Zadejte NTP server port. 

 

Formát data 
Nastavte formát zobrazení data zařízení NVR, 
včetně: Rok Měsíc Den, Měsíc Den Rok, Den 
Měsíc Rok. 

Formát času 
Nastavte časový formát zařízení NVR, včetně 
24hodinového a 12hodinového. 

Oddělovač data Nastavte oddělovač mezi rokem, měsícem a dnem. 

Časové pásmo Nastavte časové pásmo zařízení NVR. 

Čas kontroly 
kanálu 

Vyberte kanál zařízení NVR. 

Tab. 6-2 
 

Nastavte čas kontroly kanálu následovně: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration 
→Systém/System →Všeobecné/General→Datum/Date“ pro vstup do rozhraní 
nastavení data, viz Obr. 6-19 níže.                                                                  
Krok 2: Vyberte kanál, který chcete použít nebo vyberte „Všechny/All“ a 
klikněte na „Uložit/Save“ pro ukončení konfigurace. 



201 

 

 

 

Obr. 6-19 
 

◼ Dst 
Nastavte Dst následovně: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration 
→Systém/System →Všeobecné/General →Dst“ pro vstup do rozhraní 
nastavení DST, viz Obr. 6-20 níže. 
Krok 2: Zapněte letní čas, nastavte typ, čas začátku, čas ukončení a posun. 
Krok 3: Klikněte na „Uložit/Save“ pro ukončení konfigurace. 

 
Obr. 6-20 

 

6.5.4.2 Síť 
◼ IP/Port 
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V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Síť/Network“ pro vstup do rozhraní nastavení IP/Port, viz Obr. 6-21 níže. 
Zde můžete nastavit IP adresu, masku sítě, bránu, port, DNS a další informace 
o síti. Nastavení IP/Port a NVR se shodují. 

 

Obr. 6-21 
 
◼ DDNS 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Síť/Network →DDNS“ pro vstup do rozhraní nastavení DDNS, viz Obr. 6-22 
níže. Zde můžete aktivovat a povolit funkci DDNS. Nastavení DDNS se shodují 
s lokálními nastaveními NVR. 
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Obr. 6-22 
 

◼ E-mail 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration 
→Systém/System →Síť/Network →E-mail“ pro vstup do rozhraní nastavení 
e-mailu, viz Obr. 6-23 níže. Zde můžete otevřít a nastavit funkci e-mailu. 
Nastavení e-mailu se shodují s nastaveními NVR. 
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Obr. 6-23 

 

◼ P2P 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration→Systém/System 
→Síť/Network→P2P“ pro vstup do rozhraní nastavení P2P, viz Obr. 6-24 níže. 
Zde můžete aktivovat/deaktivovat funkci P2P, zkontrolovat sériové číslo 
zařízení, používat mobilní telefon na skenování kódu QR pro stažení aplikace. 
Nastavení P2P se shodují s lokálními nastaveními NVR. 
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Obr. 6-24 

 

◼ FTP 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Síť/Network →FTP“ pro vstup do rozhraní nastavení FTP, viz Obr. 6-25 níže. 
Zde můžete aktivovat a nastavit funkci serveru FTP. Nastavení FTP se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 
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◼ UPNP 

Obr. 6-25 

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Síť/Network →UPNP“ pro vstup do rozhraní nastavení UPnP, viz Obr. 6-26 
níže. Zde můžete aktivovat a nastavit funkci UPnP. Nastavení UPnP se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 
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◼ PPPOE 
Obr. 6-26 

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration→Systém/System 
→Síť/Network →PPPOE“ pro vstup do rozhraní nastavení PPPOE, viz Obr. 6-27 
níže. Zde můžete aktivovat a nastavit funkci PPPOE. Nastavení PPPOE se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 

 
 

 
◼ Filtr adres 

Obr. 6-27 

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
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→Síť/Network →Filtr adres/Address Filter“ pro vstup do rozhraní nastavení filtru 
adres, viz Obr. 6-28 níže. Zde můžete aktivovat a nastavit funkci filtru 
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adres zařízení NVR. Konkrétní nastavení filtru adres se shodují s lokálními 
nastaveními NVR. 

 

Obr. 6-28 
 

 
6.5.4.3 Uživatel 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Uživatel/User“ pro vstup do rozhraní správy uživatelů, viz Obr. 6-29 níže. Zde 
můžete přidat, odstranit a upravit uživatele. Nastavení uživatele se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 
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Obr. 6-29 

 

6.5.4.4 Lokální alarm 
 
◼ Vstup alarmu 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Lokální alarm/Local Alarm→Vstup alarmu/Alarm Input“ pro vstup do 
rozhraní vstupu alarmu, viz Obr. 6-30 níže. Zde můžete nastavit vstup alarmu 
zařízení ve vztahu k alarmu externího poplašného zařízení. Nastavení vstupu 
alarmu se shodují s lokálními nastaveními NVR. 



Obr. 6-30 
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Obr. 6-31 
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◼ Výstup alarmu 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Lokální alarm/Local Alarm→Výstup alarmu/Alarm Outpu“ pro vstup do 
rozhraní výstupu alarmu, viz Obr. 6-31 níže. Zde můžete nastavit výstup 
alarmu zařízení ve vztahu k alarmu externího poplašného zařízení. Nastavení 
výstupu alarmu se shodují s lokálními nastaveními NVR. 
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6.5.4.5 Běžná událost 
◼ Detekce pohybu 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Běžná událost/Normal Event → Detekce pohybu/Motion Detection“ pro 
vstup do rozhraní nastavení detekce pohybu, viz Obr. 6-32 níže. Zde můžete 
zobrazit a nastavit informace související s detekcí pohybu. Příslušné parametry 
se shodují s lokálními nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-32 
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◼ Výjimka 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Běžná událost/Normal Event → Výjimka/Exception“ pro vstup do rozhraní 
nastavení výjimky, viz Obr. 6-33 níže. Zde můžete nastavit neobvyklý alarm 
(„Žádný disk/No Disk“, „Chyba disku/Disk Error“, „Nefunkční síť/Broken 
Network“ a „IP konflikt/IP Conflict“). Nastavení neobvyklého alarmu se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-33 

 

◼ Ztráta videa 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Běžná událost/Normal Event → Ztráta videa/Video Loss“ pro vstup do 
rozhraní nastavení ztráty videa, viz Obr. 6-34 níže. Zde můžete aktivovat ztrátu 
videa kanálu a nastavit odpovídající alarm při ztrátě videa. Příslušné parametry 
se shodují s lokálními nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-34 

 
◼ Bzučák 
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V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Běžná událost/Normal Event → Bzučák/Buzzer“ pro vstup do rozhraní 
nastavení bzučáku, viz Obr. 6-35 níže. Zde můžete nastavit trvání bzučáku. 
Příslušné parametry se shodují s lokálními nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-35 

 
 

6.5.4.6 Inteligentní událost 
Inteligentní událost zahrnuje detekci obličeje, detekci překročení, detekci 
lokálního narušení a detekci setrvávání a shromažďování osob. 
◼ Detekce obličeje 
 V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Inteligentní událost/Smart Event → Obličej/Face“ pro vstup do rozhraní 
nastavení detekce obličeje, viz Obr. 6-36 níže. Zde můžete nastavit alarm pro 
detekci obličeje. Příslušné parametry se shodují s lokálními nastaveními NVR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6-36 
 
◼ Překročení čáry 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Inteligentní událost/Smart Event →Překročení čáry/Line Crossing“ pro vstup 
do rozhraní nastavení detekce překročení, viz Obr. 6-37 níže. Zde můžete 
nastavit alarm pro detekci překročení. Příslušné parametry se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 
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Obr. 6-37 

 
◼ Lokální narušení 
 V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Systém/System 
→Inteligentní událost/Smart Event → Lokální narušení/Regional Intrusion“ 
pro vstup do rozhraní nastavení detekce lokálního narušení, viz Obr. 6-38 
níže. Zde můžete nastavit alarm pro detekci lokálního narušení. Příslušné 
parametry se shodují s lokálními nastaveními NVR. 

Obr. 6-38 
 

◼ Postávání 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration → Systém/System 
→Inteligentní událost/Smart Event → Postávání/Loitering“ pro vstup do 
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rozhraní nastavení detekce postávání, viz Obr. 6-39 níže. Zde můžete 
nastavit alarm pro detekci přítomnosti osob. Příslušné parametry se shodují 

s lokálními nastaveními NVR. 

Obr. 6-39 
 

◼ Shromažďování osob 
 V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration → Systém/System 
→Inteligentní událost/Smart Event →Shromažďování osob/People Gathering“ pro 
vstup do rozhraní nastavení detekce shromažďování osob, viz Obr. 6-40 níže. Zde 
můžete nastavit alarm pro detekci shromažďování osob. Příslušné parametry se 
shodují s lokálními nastaveními NVR. 

Obr. 6-40 
 
◼ Porovnání obličejů 
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Porovnání obličejů se používá k nastavení funkce porovnání obličejů 
zařízení NVR CH01-CH04. 
Konkrétní kroky operace jsou následující: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration→Systém/ 
System →Inteligentní událost/Smart Event→ Porovnání obličejů/Face Comparison“ 
pro vstup do rozhraní nastavení srovnání tváří, viz Obr. 6-41 níže. 

 

Obr. 6-41 
Krok 2: Vyberte kanál konfigurace, aktivujte funkci porovnání obličejů, 
nastavte databázi porovnání obličejů a způsob zpracování. 

✓ Nastavení databáze srovnání obličejů: Vyberte databázi obličejů a 
režim, nastavte podobnost. 

✓ Nastavení způsobu zpracování: Klikněte na „  “ pro vstup do rozhraní 
způsobu zpracování. Podle potřeby vyberte porty pro „bzučák“, 
„notifikace e-mailem“, „nahrávání kanálu“ a „výstup alarmu“. 

 

Krok 3: Klikněte na „Uložit/Save“ pro uložení nastavení. 
 
◼ Databáze obličejů 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration → Systém/System 
→Inteligentní událost/Smart Event→ Databáze obličejů/Face Database“ pro 
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vstup do rozhraní nastavení databáze obličejů, viz Obr. 6-42 níže. Zde můžete 
přidat a odstranit databázi obličejů. Příslušné kroky operace jsou stejné jako v 
případě NVR. 
Zde můžete provádět operace, jako např. přidání, odstranění a „ice 
machine“ databází obličejů. Příslušné kroky operace jsou stejné jako v 
případě NVR. 

 

Obr. 6-42 
 

6.5.5 Údržba 
6.5.5.1 Zařízení 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Údržba/Maintain 
→Zařízení/Device“ pro vstup do rozhraní informací o verzi, viz Obr. 6-43 níže. 
Zde můžete zobrazit vlastnosti hardwaru systému, verzi softwaru a datum 
vydání. 
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Obr. 6-43 

 

6.5.5.2 Deník 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Údržba/Maintain 
→Deník/Log“ pro vstup do rozhraní deníku, viz Obr. 6-44 níže. Zde můžete 
vyhledat a odstranit deníky zařízení. Nastavení vyhledávání deníků se shodují s 
lokálními nastaveními NVR. 
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Obr. 6-44 
 

6.5.5.3 Manuální aktualizace 
V rozhraní manuální změny můžete zařízení restartovat a aktualizovat. 
Kroky restartování a aktualizace zařízení jsou následující: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration→Údržba 
/Maintain →Manuální aktualizace/Manual Upgrade“ pro vstup do rozhraní 
manuální změny, viz Obr. 6-45 níže. 
Krok 2: 

✓ Restart systému/System Reboot: Klikněte na „Restart/Reboot→ OK“, 
WEB vstoupí do rozhraní restartování zařízení. Počkejte na restart 
zařízení, vstupte do rozhraní přihlášení a znovu se přihlaste. 

✓ Aktualizace/Upgrade: Kliknutím na „Procházet/Browse“ otevřete 
složku, kde je umístěn aktualizační soubor zařízení. Vyberte aktualizační 
soubor a klikněte na „Aktualizovat/Upgrade“. Zařízení se začne 
aktualizovat a WEB vstoupí do rozhraní aktualizace zařízení. Po 
aktualizaci a restartu zařízení se přihlaste na stránce přihlášení. 
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Obr. 6-45 
6.5.5.4 Automatická údržba 
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration →Údržba/Maintain 
→Automatická údržba/Auto Maintain“ pro vstup do rozhraní automatické 
údržby, viz Obr. 6-46 níže. Zde můžete nastavit čas restartu zařízení. Nastavení 
automatické údržby se shodují s nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-46 

 

6.5.5.5 Obnovit předvolená nastavení 
Nastavte předvolená nastavení za účelem obnovení předvolených 
parametrů zařízení na původní výrobní nastavení. 
Kroky pro předvolená nastavení jsou následující: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace/Configuration 
→Údržba/Maintain →Předvolená nastavení/Restore Default“ pro vstup do 
rozhraní předvolených nastavení, viz Obr. 6-47 níže. 
Krok 2: Vyberte parametry, které chcete obnovit, jako např. „Záznam/Record“. 
Krok 3: Klikněte na „Uložit/Save“ a vybrané parametry se vrátí na původní 
výrobní nastavení. 
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Obr. 6-47 

 
 

 

6.6 Přehrávání 
V hlavním rozhraní klikněte na „Přehrávání/Playback“ pro vstup do rozhraní 
přehrávání, viz Obr. 6-48 níže. Zde můžete zobrazit video, snímání, stahování a 
jiné činnosti. Nastavení se shodují s nastaveními NVR. 

 
Obr. 6-48 

➢ Časová osa/Timeline: Zobrazuje typ záznamu za současných podmínek a časové 
období, ve kterém se nachází. V režimu přehrávání se čtyřmi obrázky lze zobrazit čtyři 
časové osy přehrávání odpovídající vybraným čtyřem kanálům. V ostatních režimech 
přehrávání s jednou obrazovkou se zobrazí jen jedna časová osa.  
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Myší klikněte na bod v modré oblasti a přetáhněte do polohy žluté čáry, tj. 
přehrávání od daného bodu v čase. 

➢ Rozmístění/Layout: Kliknutím na „ / “ přepnete okno přehrávání 

videa. 

➢ Přehrát/Pozastavit/Play/Pause: Po vyhledání videa klikněte na „  / “ 
pro spuštění/pozastavení přehrávání vyhledaného videa. 

➢ Zastavit/Stop: Během přehrávání videa stiskněte „ “ pro zastavení. 

➢ Pomalu dopředu/Slow Forward: Při přehrávání videa klikněte na „ “ 
a video se bude pomalu přehrávat. Volby rychlosti: 1/2, 1/4, 1/8. Po 
zapnutí můžete kontrolovat aktuální rychlost přehrávání v aktuálním 
stavu v pravém horním rohu rozhraní náhledu. 

➢ Rychle dopředu/Fast Forward: Při přehrávání videa klikněte na „  “ 
a video se bude pomalu přehrávat. Volby rychlosti: 2, 4, 8. Po zapnutí 
můžete kontrolovat aktuální rychlost přehrávání v aktuálním stavu v 
pravém horním rohu rozhraní náhledu. 

➢ Vyp./Zap. zvuk: Při přehrávání videa kliknutím na        „ /   " 
vypnete/zapnete zvuk zaznamenaného videa. 

➢ Aktivovat elektronické přiblížení/Enable Electronic Zoom: Při přehrávání 

videa kliknutím na „ /   “ zapnete/vypnete funkci elektronického 
přiblížení zaznamenaného videa. Zapněte funkci el. přiblížení, podržte levé 
tlačítko myši stisknuté, vyberte pozici přiblížení na obrazovce přehrávání, 

uvolněte tlačítko. Vyberte obrazovku umístění. Kliknutím na „ “ obnovíte 
obrazovku zvětšení. 

 

➢ Momentka/Snapshot: Při přehrávání videa klikněte na " " pro 
nasnímání nastavení do nastavení lokální konfigurace. 

➢ Stříhat/Clip: Při přehrávání videa klikněte na „   “ pro spuštění 
přehrávání a znovu na „Uložit soubor klipu/Save Clip File“, který se uloží v 
nastaveních lokální konfigurace. 

➢ Stáhnout/Download: Po vyhledání video souboru klikněte na „         “ pro 
vstup do seznamu video souborů. Vyberte soubor ke stažení a klikněte na 
„Stáhnout/Download“. Video soubor se začne stahovat v pořadí uložení v 
nastaveních lokální konfigurace. Viz rozhraní stahování souborů na Obr. 6-49. 
Položky „První strana/First Page“, „Předch. strana/Prev Page“, „Další 
strana/NextPage“. 
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a „Poslední strana/Last Page“ se používají na procházení po všech video 
souborech. Můžete použít „Upravit/Edit“ pod „Manuálně nastavit 
datum/čas/Set date/time manuály“ na zastavení a stažení souboru. 

 

Obr. 6-49 

➢ Celá obrazovka/Full Screen: Při přehrávání videa klikněte na „ “ 
pro přehrávání videa na celé obrazovce. Stisknutím „Esc“ na klávesnici 
opustíte rozhraní přehrávání na celé obrazovce. 

➢ Přetáhnout a pustit/Drag and drop: Při přehrávání videa kliknutím levého 
tlačítka myši na časovou osu přehrajete pozici. Přetáhněte doleva a 
doprava, přetáhněte do středu žlutého časového bodu, kanál přehrávání, 
na přehrání bodu v časovém záznamu. 

6.7 Obrázek 
V rozhraní obrázku můžete zobrazit a stáhnout všechny obrázky pořízené 
zařízením. Kroky jsou následující: 
Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Obrázek/Picture“ pro vstup do rozhraní 
obrázku, viz Obr. 6-50 níže. 
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Obr. 6-50 
Krok 2: Vyberte kanál, klikněte na „OK“, vyberte typ události a nastavit 
časový rozsah hledání. 

Krok 3: Klikněte na „ “ a hledaný obrázek se zobrazí na pravé 
straně rozhraní, viz Obr. 6-51 níže. 

 
Obr. 6-51 

Krok 4: Vyberte obrázek. Kliknutím na „Stáhnout/Download“ vyberte cestu 
uložení a klikněte na „OK“. Vyberte obrázek ke stažení do určené složky. Obrázek 

zobrazíte kliknutím na „ “ odpovídající pozici náhledu. 
➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál, ve kterém chcete vyhledávat soubory 

obrázků. Můžete vybrat jeden nebo více kanálů nebo „Vybrat 
všechno/Select All“ současně. 

 Typ události/Event Type: Typ snímaného obrázku. Možnosti rozbalovacího 
okna obsahují: Všechno/All, Manuální snímání/Manual capture, Snímání 
pohybu/Motion capture, Detekce obličeje/Face detection, Lokální 
narušení/Regional Intrusion, Překročení/Crossover, Postávání/Wandering a 
Shromažďování osob/Staff Gathering. 

➢ Čas začátku/ukončení/Start/End Time: Časový rozsah pro snímání 
souborů obrázků 

➢ Vyhledávání/Query: Klikněte na „ “. Systém vyhledá 
odpovídající soubor obrázků podle nastaveného kanálu, typu události a 
časového rozsahu a zobrazí ho v seznamu souborů. 

➢ Podrobnosti/Details: Obrázek vyhledaný kliknutím na „ “ se 
zobrazí v seznamu jako podrobné informace, viz Obr. 6-52 níže: 
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Obr. 6-52 

 

➢ Velká ikona/Big icon: Obrázek vyhledaný kliknutím na „ “ se zobrazí 
v seznamu jako velká ikona, viz Obr. 6-53 níže: 

 
Obr. 6-53 

➢ Stáhnout/Download: Vyberte obrázek a klikněte na „Stáhnout/Download“. 
Vyberte cestu uložení a klikněte na „OK“. Vyberte obrázek ke stažení do 
určené složky. 
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7.1 Otázky a 

odpovědi 

Kapitola 7 Přílohy 

1. Jak postupovat, když se nedá zjistit pevný disk? 
Odpověď: Pokud systém nerozpozná pevný disk, zkontrolujte datovou linku 
a elektrické vedení pevného disku, zda jsou dobře připojeny, zda nedošlo k 
nějakému problému s rozhraním pevného disku na základní desce. 
Zkontrolujte, zda specifikace NVR podporuje pevný disk. 

 
2. Co mohu udělat, pokud po úpravě hesla zapomenu heslo? 
Odpověď: Když administrátor zapomene heslo, kontaktujte váš technický 
personál. Při výběru hesla doporučujeme takové, které je snadno 
zapamatovatelné a relativně bezpečné (pokud máte bezpečnostní 
požadavky, nepoužívejte jednoduchá hesla, jako např. 123). 

 

3. Jaké následky může mít teplo vytvořené během chodu zařízení NVR? 

Odpověď: Při provozu zařízení NVR dochází k produkci tepla. Zařízení 
NVR umístěte na bezpečné a dobře větrané místo, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti a životnosti systému dlouhodobým vystavením vysoké 
teplotě zařízení NVR. 

 
4. Pokud nainstaluji jednotku pevného disku počítače do NVR, je možné ji použít? 

Odpověď: Pokud je pevný disk, který používáte, podporovaný systémem NVR 
může fungovat, ale berte na vědomí, že když NVR začne fungovat, všechny 
údaje na pevném disku budou ztraceny. 

 
5. Dá se při nahrávání přehrávat? 

Odpověď: Ano. 
 

6. Je možné odstranit část video záznamů z pevného disku zařízení NVR? 

Odpověď: Z důvodu bezpečnosti dokumentu nelze odstranit část video 
záznamu. Pokud potřebujete odstranit všechny video záznamy, můžete 
naformátovat pevný disk. 
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7. Proč se nemohu přihlásit do Klient NVR? 
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Odpověď: Zkontrolujte konfiguraci síťového připojení, zda je správná, zda je 
připojení rozhraní RJ-45 v pořádku. Jestliže taktéž nefunguje, zkontrolujte, zda 
jsou uživatelské jméno a heslo správné. 

 
8. Proč při přehrávání nemohu najít žádné informace o nahrávání? 
Odpověď: Zkontrolujte, zda je připojení datové linky pevného disku dobré, 
zda se nezměnil čas systému, zda není nastavena podmínka vyhledávání pro 
uložení video souborů. Pokud máte problém i po restartování, zkontrolujte, 
zda pevný disk není poškozený. 

 

7.2 Údržba 
 

1. Při vypínaní zařízení NVR nevypínejte vypínač přímo. Použijte tlačítko 
vypnutí systému, aby nedošlo ke ztrátě dat a poškození pevného disku. 

 
2. Zabezpečte, aby zařízení NVR bylo umístěno mimo tepelných zdrojů. 

 

3. Odstraňujte prach usazený na tělese. Zabezpečte dostatečné větrání 
kolem konstrukce, čímž zlepšíte vyzařování. 

 
4. Ohledně rozhraní vedení audio/video signálu a RS-485, neměňte za 

provozu, jinak se tyto porty snadno poškodí. 
 

5. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel HDD a datový kabel zařízení NVR, zda 
nejsou opotřebované. 

 
6. Pokud je to možné, vyvarujte se ovlivnění audio/video signálu jinými obvody 

a zařízeními. Předcházejte poškození pevného disku elektrostatickým nebo 
indukovaným napětím. 


