
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Před použitím produktu si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte si jej . 

Související nástroje a dokumenty k produktům si stáhněte z 

http://www.herospeed.net. 

 

http://www.herospeed.net/


Prohlášení 

Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty, pokud máte nějaké 
dotazy nebo požadavky, kontaktujte nás. 

Tento návod je určen pro soupravy videorekordérů s připojením 

na WiFi (bezdrátové NVR a bezdrátové kamery). 
Návod bude aktualizován v závislosti na aktualizaci produktu, 
nová verze nebude spotřebitelům oznámena. 
Pokud se některý popis produktů v tomto návodu neshoduje 
se skutečnými produkty, vyhledejte si návod platný pro 
novější/starší verzi produktu. 

 

Bezpečnostní upozornění 
1. Změňte výchozí heslo ihned po instalaci zařízení, abyste předešli 

krádeži. 

2. Neumísťujte a neinstalujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo 

v blízkosti topných zařízení. 

3. Neinstalujte zařízení na mokrá a prašná místa nebo místa, kde se 

hromadí saze. 

4. Zařízení nainstalujte na stabilní místo a dávejte pozor, aby 

zařízení nespadlo. 

5. Nekapejte ani nestříkejte kapalinu na zařízení a ujistěte se, že na 

zařízení nejsou umístěny žádné předměty naplněné kapalinou, 

aby se zabránilo vniknutí kapaliny do zařízení . 

6. Nainstalujte zařízení na dobře větraném místě a neblokujte 

větrací otvory zařízení. 

7. Zařízení používejte pouze v rámci jmenovitého rozsahu 

vstupu/výstupu. 

8. Nerozebírejte zařízení, aniž byste to oznámili dodavateli. 

9. Zařízení přepravujte a používejte v prostředí, které vyhovuje 

parametrům týkajícím se vlhkosti a teploty. 



Vyloučení odpovědnosti 

Věnujte zvláštní pozornost následujícím výjimkám nebo omezením : 

1. Pokud zařízení přestane fungovat z některého z následujících 

důvodů, naše společnost nebude zodpovědná za žádné osobní 

zranění nebo poškození majetku, které utrpíte vy nebo třetí strany: 

A. instalace nebo používání zařízení není v souladu s pokyny zde 

uvedenými; B. vynucení souladu se státními předpisy; C. vyšší 

moc; D. důvody na straně vaší nebo třetích stran, včetně, ale ne 

výlučně, v souvislosti s používáním produktů, softwaru, 

komponent apod. třetích stran. 

2. Naše společnost neručí za zařízení v případě, že se používá pro 

speciální účely nebo jakýmkoli jiným, ať už výslovným nebo 

implicitním způsobem než je zde uvedeno. Toto zařízení se nesmí 

používat v rámci lékařských/bezpečnostních zařízení nebo jiných 

produktů, které mohou způsobit ohrožení života a zranění osob 

nebo v rámci zbraní hromadného ničení, biologických a 

chemických zbraní. Jakákoli ztráta nebo odpovědnost vyplývající 

v důsledku výše uvedeného použití je na vaše vlastní riziko. 

3. Při správné instalaci toto zařízení dokáže odhalit nelegální 

vniknutí, ale nemůže zabránit nehodě, zranění osob nebo škodám 

na majetku. Ve svém každodenním životě byste měli být ostražití. 

4. Nezodpovídáme za žádné následné, náhodné, speciální nebo 

represivní škody, žádosti, ztráty na majetku, ztráty údajů a ztráty 

dokumentů. Naše odpovědnost za kompenzaci v maximálním 

rozsahu povoleném zákonem nepřesáhne částku, kterou zaplatíte 

při koupi tohoto produktu. 



1. Popis vzhledu zařízení 

LAN, Audio výstup, VGA, HD, USB 2.0, Vstupní port, Anténa. 

Anténa 

 

 

 
 
 

LAN VGA HD USB2.0 

Audio výstup vstupní port 

 

2. Wi-Fi NVR rychlý návod k instalaci 

Tato souprava Wi-Fi NVR, nepotřebuje kabel, nepotřebuje žádné speciální 

nastavování. Jednoduchá instalace, tzn. plug and play, bezdrátová komunikace 

využívá mechanismus automatického generování hesel, aby se zajistilo, že 

sledované video nebude zneužito. 

2.1. Instalace HDD 

Před instalací se ujistěte, že je odpojeno elektrické napájení. Instalační nástroj: 

křížový šroubovák. 

POZNÁMKA: 

Použijte pevný disk doporučený dodavatelem. Krok 1: Odšroubujte šrouby a 

odstraňte horní 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 zařízení na bok, zarovnejte šrouby s otvory na zadní desce těla 

zařízení a poté upevněte šrouby . 

Krok 4:  Nainstalujte horní kryt a upevněte jej šrouby. 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Ujistěte se, že zařízení funguje správně  

Připojte zařízení k monitoru. Všechna zařízení jsou zapnutá, není třeba 

žádné nastavování ani automatické párování. Když se na displeji zobrazí 

základní informace, zařízení funguje normálně a lze pokračovat v další 

instalaci. 

 

 

 

 



 
přenos videozáznamu přes internet monitorování pomocí více 

displejů 

 

2.3. Nastavení antény 
 

Anténa NVR přenáší signály do okolí. Pro získání nejlepšího signálu umístěte NVR a 

IPC antény ve stejné výšce a navzájem rovnoběžně. Pokud NVR nemůže být umístěna 

do stejné výšky, anténa IPC by měla být umístěna směrem na střed antény NVR (obrázek 

1, obrázek 2-2). Nedovolte, aby anténa směřovala přímo na NVR (obrázek 2-1), viz níže. 
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Obr. 2-1 Obr. 2-2 
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3. Provoz zařízení 

3.1. Změna hesla 

Krok 1: Po zapnutí zařízení vyberte jazyk systému, klikněte na „Použít (apply)“, 

zadejte heslo (předvolené heslo: „12345“), klikněte na „Přihlásit se (login)“, 

kliknutím na „Upravit (modify)“ vstupte do rozhraní „Upravit heslo (modify 

password)“. 

 

 

Krok 2: Zadejte nové heslo a potvrďte heslo, zaškrtněte políčko „Vzor odemknutí  

(Unlock Pattern)“, abyste nakreslili vzor odemknutí sestávající ze 4–9 bodů (musí se 

shodovat). 

Krok 3: Nastavte bezpečnostní otázku, vyberte bezpečnostní otázku 1, 2, 3 pomocí 

rozbalovacích nabídek a nastavte odpověď na příslušnou bezpečnostní otázku . 

Krok 4: Vložte USB disk do zařízení a klikněte na „Exportovat klíč 

> Potvrdit > Uložit (Export Key > Comfirm > Save).“ Heslo se změní. 

 



3.2. Rychlé nastavení 

Po zapnutí zařízení může uživatel pomocí průvodce konfigurovat systémový čas, síťové 

parametry, formátovat pevný disk, kameru a další parametry zařízení. 

 

 POZNÁMKA 

Při první instalaci je třeba pevný disk naformátovat. 

Kroky jsou následující: 

Vyberte pevný disk v rozhraní „Pevný disk (Hard disk)“ a kliknutím na „Formátovat> 

Potvrdit > Potvrdit (Format> Confirm > Confirm)“ restartujte zařízení a naformátujte 

pevný disk. 

 



3.3. Vysílání v reálném čase 

Po dokončení rychlé konfigurace systém vstoupí do rozhraní náhledu v reálném 

čase. 
 

 

3.4. Nastavení nahrávání 

 POZNÁMKA 

Zařízení standardně nahrává (24 hodin) na všech kanálech. 
 

Krok 1: V rozhraní ukázky klikněte pravým tlačítkem myši na    ,  abyste vstoupili 

do rozhraní nahrávek. 

Krok 2: Vyberte kanál a typ nahrávání podle skutečných potřeb. Podržte levé tlačítko 

myši a táhněte myší po časové ose nebo klikněte na „Upravit (edit)“ pro nastavení 

plánu nahrávání a klikněte na „Použít (apply)“ pro uložení. 

 
 



 
 

3.5. Zpětné přehrávání 

◊ Okamžité přehrávání 

Krok 1: V rozhraní ukázky klikněte na kanál ukázky, pod kanálem se zobrazí ovládací 

panel. 

Krok 2: Klikněte na  "   " a vstoupíte do rozhraní okamžitého přehrávání, můžete přehrát 

prvních 5 minut videa aktuálního kanálu. 

◊ Přehrávání videa 

Krok 1: V rozhraní ukázky kliknutím pravým tlačítkem myši vstupte do nabídky a 

kliknutím na „                                                      “ vstupte do rozhraní přehrávání. 

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

průběhu času, kliknutím na " " spustíte přehrávání videa. 

 
 



 
 

3.6. Událost 

Krok 1: V rozhraní ukázky kliknutím pravým tlačítkem myši vstupte do nabídky a 

kliknutím na „   > Normální událost (Normal Event)“ vstupte do rozhraní detekce 

pohybu (Motion Detection). 

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

příslušné parametry alarmu . 

Mezi běžné alarmy událostí zařízení patří detekce pohybu, manipulace s videem, ztráta videa, 

vstup alarmu, výstup alarmu, výjimka a bzučák (Motion Detection, Video Tampering, Video Loss, 

Alarm Input, Alarm Output, Exception, Buzzer). 
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3.7. Bezdrátové párování  

Zařízení bylo spárováno s kódem již ve výrobě. 

Pokud nastane speciální situace, musíte zařízení znovu spárovat s daným kódem. Klepněte 

pravým tlačítkem myši na rozhraní ukázky a klikněte na                 → „Kamera → Přidat 

kód bezdrátového připojení (Camera → Wireless Code Add)“, do 120 sekund od 

zahájení odpočítávání – dlouze stiskněte tlačítko na zadní části kamery (asi 6 sekund), 

dokud se infračervené světlo kamery nerozsvítí (bliká). V této době se provede párování. 
 



 

 POZNÁMKA 

 Tlačítko na zadní straně zařízení má 

kryt, který je vodotěsný. Když tlačítko 

nepoužíváte, kryt zakryjte. 

 

 

 

 

 

3.8. Reset 

Kamera podporuje vynucené obnovení továrních nastavení rychlým stisknutím 

tlačítka na zadní linii krytu (3krát), včetně parametrů nastavení sítě a parametrů 

bezdrátového párování atd. Buďte opatrní při manipulaci se zadní stranou zařízení. 



4. Připojení na web 

Krok 1: Ujistěte se, že NVR a PC jsou ve stejné síti. Otevřete webový prohlížeč 

(např. IE) a zadejte adresu zařízení: například „http://192.168.1.88/“ (Pokud se port 

http NVR změní na 89, zadejte „http:// 192.168.1.88:89/“). Zadejte přihlašovací 

údaje. 
 

 
Krok 2: Vyberte jazyk, zadejte jméno uživatele (předvoleno je „admin“), heslo 

(předvoleno je „12345“) a klikněte na „Přihlásit se“. 

Krok 3: V rozhraní ukázky klikněte na tlačítko „Přehrát (play)“ a zobrazte 

ukázku videa. Při prvním připojení si musíte stáhnout a nainstalovat doplněk . 

 POZNÁMKA 

 Když se vám přes prohlížeč nepodaří vstoupit do přihlašovacího rozhraní zařízení, 

otevřete prohlížeč IE, vyberte „Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečení > Vlastní 

úroveň > Ovládací prvky ActiveX a doplňky (Tools > Internet Options > Security > 

Custom Level > ActiveX controls and plug-ins)“, a povolte všechny možnosti. 



5. Mobilní aplikace 

Pomocí telefonu naskenujte QR kód nebo vyhledejte „BitVision“ v obchodu s 

aplikacemi a stáhněte si a nainstalujte aplikaci  BitVision. 

 

 
 

Po registraci a přihlášení můžete přidávat zařízení pro vzdálené prohlížení a 

správu zařízení. 


