
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte Rychlý návod k použití a uschovejte si ho. 

Související nástroje a dokumenty k produktům si můžete stáhnout ze stránky www.herospeed.net. 

 

 

 



 

Prohlášení 

 
Děkujeme Vám za zakoupení našich výrobků. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků nás 

kontaktujte. 

Tyto pokyny jsou pro kamery XVR a HD, dodávané v sadách. Budou se aktualizovat podle zásady výhrad 

aktualizace produktu; na novou verzi Vás nebudeme upozorňovat zvlášť.  

Pokud popis v tomto návodu neodpovídá přesně Vašemu zařízení, řiďte se Vaším zakoupeným zařízením.  

 

 

Bezpečnostní 

upozornění 

 

1. Po nastavení a zapojení je třeba včas zadat výchozí heslo uživatele, aby nedošlo ke krádeži. 

2. Neumísťujte nainstalované zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topného zařízení. 

3. Neinstalujte zařízení na mokré, prašné místo, případně tam, kde se vyskytují saze.  

4. Toto zařízení by mělo být během instalace udržováno ve vodorovné poloze a vyvarujte se instalaci na 

místech, která jsou uvedená výše, případně mají vyšší vibrace. Dávejte pozor, abyste zabránili pádu 

produktu. 

5. Na zařízení nelijte ani nestříkejte tekutiny a zajistěte, aby na něj nebyly kladeny žádné jiné 

předměty. 

6. Instalujte zařízení na dobře větraném místě. Nezapojujte větrání zařízení. 

7. Používejte zařízení v rozsahu jmenovitého vstupu a výstupu.  

8. Zařízení svévolně nerozebírejte. 

9. Prosím, přepravujte, používejte a skladujte zařízení v povoleném rozsahu vlhkosti a teploty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Popis zadního panelu zařízení
Popis rozhraní zadního panelu XVR: BNC video vstup, CVBS video výstup, audio výstup, VGA video výstup, HD 

video výstup, audio vstup, ethernetový port, USB2.0 port, RS485 připojení PTZ, napájecí vstup, jak je uvedeno 

níže： 

Popis rozhraní analogové kamery: příkon, BNC video vstup, jak je uvedeno níže 

VGA Video výstup 

CVBS Video výstup 

BNC Video vstup 

USB2.0 port 

Ethernetový port 

Audio výstup Audio vstup 
 Napájení 

HD video výstup RS485 připojení PTZ

2. Kamerová sada XVR – rychlý návod k instalaci

Sady XVR se pohodlně instalují pomocí jednoduchého zapojení, jednoduše se používají, není nutná žádná složitá 
instalace. 

2.1. Instalace HDD 

Před instalací se ujistěte, že je přerušeno napájení. Budete potřebovat: křížový šroubovák. 

POZNÁMKA: 

Použijte profesionální pevný disk doporučený dodavatelem. 

Krok 1: Odšroubujte šrouby a odstraňte 

vrchní kryt. 

Krok 2: Připojte jeden konec napájecího 

kabelu pevného disku a datového kabelu 

k základní desce a 

druhý konec k pevnému disku. 

Krok 3: Položte XVR na bok, srovnejte závit 

šroubu s předdefinovanými otvory na 

základní desce šasi a potom šrouby zafixujte. 

Krok 4: Nainstalujte zpět kryt a připevněte ho 

šrouby. 

 

Napájecí vstup 

BNC video výstup 



Přenos obrazu přes internet 

2.2. Připojení zařízení 
 

Pomocí 5kanálového rozdělovače napájecího kabelu připojte zařízení k napájecímu zdroji a druhý konec 

připojte k rekordéru XVR a napájecímu zdroji HD kamery. Rekordér XVR zobrazí ukázku obrazovky pomocí 

kabelu BNC (předvolená adresa XVR: http: //192.168.1.88), připojte způsobem uvedeným níže: 

 

12 V/5 A 

 
 

2.3. Potvrzení správného fungování sady XVR 

Připojení XVR k displeji, přístup k HD kameře XVR přes BNC, XVR. Zapojení kamery do napájecího zdroje 

bez jakékoliv činnosti není nutné, protože nastavení byla úspěšně nakonfigurována ve výrobě, což uvidíte 

při zobrazení displeje analogové kamery.  

POZNÁMKA: 

 

Napětí napájecího adaptéru produktu je 12 V. Zajistěte, aby měl napájecí zdroj (100 V ~ 240 V) normální hodnoty, ne nižší 

nebo vyšší, než je rozsah napájecího zdroje, jinak by se zařízení mohlo vážně poškodit. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Různá sledovací zařízení s displejem  

 



3. Místní provoz zařízení 

3.1. Spuštění 

Zkontrolujte, zda se vstupní napětí shoduje s XVR. 

Připojte zařízení k monitoru a k napájecímu adaptéru (pokud je k dispozici). Připojte napájení, zapněte vypínač 

(pokud je k dispozici) a následně se zařízení spustí. 

POZNÁMKA: 

(1) (1) Doporučuje se prohlédnout si mezinárodní standardy pro napájecí zdroj se stabilními hodnotami napětí a 

nízkým rušením. 

(2) (2) Při prvním spuštění byste měli resetovat heslo správce zařízení (předvolené uživatelské jméno systému 

je „admin“ a heslo „12345“). Abyste zajistili bezpečnost zařízení, uložte si přihlašovací heslo správce a 

pravidelně jej měňte.  

 

3.2. Změna hesla 

Krok 1: Po zapnutí přístroje vyberte jazyk systému, klikněte na „Použít (Apply)“, zadejte heslo, klikněte na 

„Přihlásit se (Login)“ a potom na „Upravit (Modify). 

Krok 2: Zadejte nové heslo a potvrďte heslo, zaškrtnutím políčka „Unlock Pattem“ (Odemknout vzor) nakreslete 

dvakrát konzistentní vzor odemykání sestávající ze 4-9 bodů. 

Krok 3: Nastavte bezpečnostní otázku, z rozbalovací lišty vyberte bezpečnostní otázku 1, 2, 3 a nastavte odpověď 

na příslušnou bezpečnostní otázku. 

Krok 4: Vložte jednotku USB flash do zařízení a klikněte na „Exportovat klíč> Potvrdit> Uložit“ (Export Key > 

Comfirm > Save). Heslo bolo změněno. 

 

3.3. Rychlé nastavení 

Po zapnutí zařízení může uživatel nakonfigurovat systémový čas, konfiguraci síťových parametrů, formátovat pevný 

disk, přidat kanál a další parametry zařízení pomocí Průvodce nastavení. 



 
 

POZNÁMKA: 

Při první instalaci musí být pevný disk řádně naformátován. 

 

3.4. Nastavení sítě 

Před provozem zařízení v síti musí být správně nakonfigurovány parametry sítě.   

Krok 1：V rozhraní ukázky klikněte pravým tlačítkem myši, abyste vstoupili do nabídky a klikněte  na "       > 

TCP/IP ". 

Krok 2: Upravte adresu IP zařízení podle skutečného síťového plánu. (Výchozí IP adresa XVR je 192.168.1.88). 

 

 

 

 



3.5. Nastavení nahrávání 

POZNÁMKA： 

XVR výchozím otevírá všechny kanály na 24 hodin normálního nahrávání . 

Krok 1: V rozhraní ukázky klikněte pravým tlačítkem myši, abyste vstoupili do nabídky a klikněte na ikonu "     ". 

Krok 2: Vyberte kanál a typ záznamu podle skutečných potřeb. Podržte levé tlačítko myši a táhněte myší v časovém 

diagramu nebo kliknutím na „Upravit (Edit)“ nastavte plán nahrávání a kliknutím na „Použít (Apply)“ uložte. 

 

3.6. Přehrávání 

◊ Okamžité přehrávání 

Krok 1: V rozhraní ukázky klikněte na kanál ukázky, pod kanálem se zobrazí skrytá nabídka.  

Krok 2: Kliknutím na "  " vstoupíte do rozhraní okamžitého přehrávání, můžete přehrát prvních 5 minut 

videa aktuálního kanálu. 

◊ Přehrávání videa 

                    Krok1: V rozhraní klikněte pravím tlačítkem myši pro vstup do nabídky a klepněte na ikonu  

               Krok 2: Vyberte "Kanál> Datum", ("Channel>Date"), hledané video se zobrazí na liště časového 

               průběhu, kliknutím na ikonu spustíte přehrávání videa. 

 



 
 

3.7. Normální událost 

Krok 1: V rozhraní ukázky klikněte pravým tlačítkem myši pro vstup do nabídky a klikněte na položku "   > Normal Event 

(Normální událost).  

 

 
Krok 2: Vyberte „Typ události> Kanál> Povolit“("Event Type > Channel > Enable" ) a nastavte příslušné 

parametry alarmu. Mezi normální alarmy událostí zařízení patří Detekce pohybu, Ztráta videa, Výjimka a 

Bzučák (Motion Detection, Video Loss, Exception, and Buzzer). 

 

 

 



4. Spuštění přes WEB 
 

Krok 1: Zkontrolujte, zda jsou XVR a PC ve stejném síťovém segmentu. Otevřete prohlížeč IE a zadejte adresu 

zařízení XVR: například „http://192.168.1.88/"(Pokud je port http změněn na 89, zadejte „http: // 

192.168.1.88:89/ “) a zadejte přihlašovací rozhraní. 

Krok 2: Vyberte jazyk, zadejte uživatelské jméno, heslo a klikněte na „Přihlásit se (Login)“. 

Krok 3: V rozhraní ukázky klikněte na tlačítko Přehrát (Play) a zobrazte video. Při prvním připojení je nutné 

stáhnout a nainstalovat plugin a potom zobrazit ukázku. 

POZNÁMKA: 
 

(1) Pokud se prohlížeči nepodaří vstoupit do přihlašovacího rozhraní zařízení, otevřete prohlížeč IE, vyberte 

„Nástroje> Možnosti internetu> Zabezpečení> Vlastní úroveň> Ovládací prvky a doplňky ActiveX ("Tools > Internet 

Options > Security > Custom Level > ActiveX controls and plug-ins”)“, všechny možnosti jsou povolené. 

(2) Výrobní předvolené hodnoty XVR jsou následující:  

IP adresa je 192.168.1.88, uživatelské jméno je admin a heslo je 12345. 

 

5. Spuštění iVMS320  

 

      
Krok 1: Otevřete prohlížeč IE a přihlaste se na stránku „http://www.herospeed.net/“.  

 

Krok 2: Klikněte na „PC Client“> „iVMS320 (Windows)“ nebo „iVMS320 

(Mac)“ pro stažení nejnovější verze systému správy videa [iVMS320]. 

 
Krok 3: Podle pokynů dokončete instalaci a přidejte zařízení na prohlížení a spravování. 



6. Spuštění mobilní aplikace  

Pomocí telefonu naskenujte QR kód nebo vyhledejte „BitVision“ v obchodě s aplikacemi a stáhněte si a 

nainstalujte aplikaci BitVision. 

 

 

Po registraci a přihlášení můžete přidat zařízení na vzdálené prohlížení a aktivní správu 

zařízení. 

 

7. Omezení zodpovědnosti  

 

Následující části jsou vyňaty nebo omezují naši zodpovědnost, věnujte jim proto zvláštní pozornost: 

1. Naše společnost není odpovědná vůči Vám ani žádné jiné osobě za zranění osob nebo škody na majetku z následujících 

důvodů a nebude odpovědná za nesprávnou instalaci nebo použití, které není v souladu s požadavky; pro účely ochrany státu 

nebo veřejného zájmu; vyšší moc; Vaše vlastní důvody nebo důvody třetích stran (včetně (ale nejen) použití produktů, softwaru 

nebo komponent třetích stran a jiných problematických situací). 

2. Naše společnost žádným výslovným nebo implicitním způsobem nezaručuje, že tento výrobek je vhodný 

pro zvláštní účely nebo použití; tento výrobek se nesmí používat pro lékařské/ bezpečnostní účely, protože 

selhání produktu může vést k ohrožení života nebo úrazu; zbraně hromadného ničení, biologické a chemické 

zbraně, jaderné výbušniny nebo jiné nebezpečné využití jaderné energie a jiné nebezpečné aktivity, které jsou 

případně v rozporu s humanitárním použitím. Jakákoliv ztráta nebo odpovědnost vyplývající z takového použití 

je na Vaše vlastní náklady. 

3. Výrobky, které jsou správně nainstalovány a používají se správně, mohou čelit neoprávněnému zásahu 

uživatele, čímž můžete způsobit nehodu nebo následné zranění osob nebo škody na majetku. Buďte proto 

ostražití a vzdělávejte se i v oblasti bezpečnosti. 

4. Společnost nezodpovídá za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní nebo represivní škody, žádosti, ztrátu 

na majetku nebo ztrátu jakýchkoliv dat nebo dokumentů. V maximálním rozsahu povoleném zákonem 

naše odpovědnost nepřesahuje částku, kterou jste zaplatili při zakoupení tohoto výrobku.  


