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VÍTEJTE! 
 
Děkujeme za nákup digitálního videorekordéru PATRONUM®!  

 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Veškeré informace, mj. včetně formulací, obrázků, 
grafů, jsou majetkem společnosti LJ protection s.r.o. nebo jejích dceřiných 
společností (dále označováno jako “PATRONUM”). 
 
Tento uživatelský manuál (dále označovaný jako “příručka”) ani žádnou její část nelze 
žádným způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti PATRONUM. Pokud není určeno jinak, společnost 
PATRONUM neposkytuje žádné záruky, garance ani vyjádření, jak výslovné, tak mlčky 
předpokládané, ohledně této příručky. 
 

O TÉTO PŘÍRUČCE 
Tato příručka se vztahuje k IP kamerám PATRONUM. Tato příručka obsahuje pokyny 
k používání a ovládání výrobku. Obrázky, grafy, snímky a veškeré další dále uvedené 
informace slouží pouze k popisu a vysvětlení. Informace obsažené v příručce mohou 
být bez předchozího oznámení změněny z důvodu aktualizací firmwaru nebo jiných 
důvodů. Nejnovější verzi získáte na webových stránkách společnosti 
www.patronum.eu Tuto příručku používejte pod dohledem odborníků. 
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 
Uznání ochranných známek a další ochranné známky a loga společnosti PATRONUM 
jsou majetkem společnosti PATRONUM v různých jurisdikcích. Ostatní dále zmíněné 
ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků. 
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ODMÍTNUTÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI 
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PLATNÝMI ZÁKONY JE POPISOVANÝ VÝROBEK, 
VČETNĚ HARDWARU, SOFTWARU A FIRMWARU, POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", SE 
VŠEMI VADAMI A CHYBAMI, A SPOLEČNOST PATRONUM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ 
VÝSLOVNÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY MJ. NA OBCHODOVATELNOST. 
USPOKOJIVOU KVALITU, VHODNOST KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEZASAHOVÁNÍ 
DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST PATRONUM, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ 
PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 
ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ 
ŠKODY, VČETNĚ MJ. ŠKOD Z DŮVODU UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ 
ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT ČI DOKUMENTACE, VE SPOJENÍ S POUŽITÍM TOHOTO 
VÝROBKU, I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST PATRONUM NA MOŽNOST 
TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. S OHLEDEM NA VÝROBEK S PŘÍSTUPEM K 
INTERNETU JE JEHO POUŽITÍ VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST 
PATRONUM NEPŘIJÍMÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA NENORMÁLNÍ ČINNOST, 
ÚNIK SOUKROMÝCH INFORMACÍ NEBO JINÉ ŠKODY V DŮSLEDKU 
KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, ÚTOKU POČÍTAČOVÝCH PIRÁTŮ, NAKAŽENÍ VIREM 
NEBO JINÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA INTERNETU; V PŘÍPADĚ POTŘEBY VŠAK 
SPOLEČNOST PATRONUM POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU. 
ZÁKONY SOUVISEJÍCÍ S KAMEROVÝMI SYSTÉMU SE V RŮZNÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. 
PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU PROVĚŘTE VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, 
ABY BYLO ZAJIŠTĚNO, ŽE POUŽITÍ SPLŇUJE ZÁKONNÉ POŽADAVKY. SPOLEČNOST 
PATRONUM NEPŘIJÍMÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE VÝROBEK 
POUŽÍVÁN PRO NEZÁKONNÉ ÚČELY. V PŘÍPADĚ KONFLIKTŮ MEZI TOUTO 
PŘÍRUČKOU A PLATNÝMI ZÁKONY MAJÍ PŘEDNOST ZÁKONY. 
 
 
Tento manuál slouží jako pomůcka pro instalaci a provoz NVR. 

V manuálu najdete informace o funkcích a charakteristice tohoto NVR a také 
detailní popis ovládacího menu. Před instalací a uvedením do provozu si pozorně 
přečtěte bezpečnostní pokyny a právní předpisy. 

Při aktualizaci produktů nebo z jiného důvodu bude obsah příručky aktualizován 
periodicky. Veškerá prohlášení, informace a návrhy uvedené v příručce 
nepředstavují žádnou záměrnou nebo předpokládanou záruku. 

 

 

 

 



 

All rights reserved © PATRONUM 2019  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A 
VAROVÁNÍ 

 
• Neinstalujte rekordér do prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. 
• Neinstalujte rekordér do blízkosti zdrojů tepla (radiátor apod.).    
• Zajistěte, aby zařízení bylo instalováno horizontálně nebo instalujte zařízení na 

stabilní místo, vyhněte se pádu zařízení. 
• Rekordér je určen pouze pro provoz ve vnitřním prostředí.  
• Zabraňte vniknutí kapaliny do rekordéru. 
• Chraňte rekordér před vlhkostí. 
• Uvnitř přístroje vzniká teplo. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v okolí 

rekordéru. 
• Chraňte rekordér před nárazy a vibracemi.  
• Přepravujte a používejte zařízení v rozsahu povoleném pro vlhkost (10% až 90%) 

a teplotu (-10 ° C až + 55 ° C).  
• Baterii prosím používejte podle potřeby nebo může dojít k požáru baterie, 

výbuchu nebo nebezpečí popálení!    
• Při výměně baterie použijte stejný typ baterie.    
• Doporučujeme používat doporučené kabely (napájecí šňůry), které se 

používají v rámci jmenovitých specifikací. 
• Vybalte rekordér a zkontrolujte jeho bezvadnost a úplnost dodávky.  

• Zkontrolujte výrobní štítek na zadním panelu a ověřte, zda jste dostali 
požadovaný model rekordéru. Výrobní štítek chraňte před poškozením. Na 
výrobním štítku se nacházejí důležité informace (model, výr. číslo) pro 
případný záruční a pozáruční servis.  

• Pokud zjistíte jakékoliv poškození produktů nebo chybějící příslušenství, 
kontaktujte neprodleně prodejce.  
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INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH  
 
Prohlášení o shodě - EU 

 
Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny 
logem „CE“ a splňují tak příslušné evropské normy uvedené ve 
směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC 2004/108/ES, 
směrnici pro omezení používání určitých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických přístrojích RoHS 2011/65/EU. 

 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ): Výrobky označené 
tímto symbolem nesmí být v Evropské unii likvidovány jako netříděný 
komunální odpad. Za účelem správné likvidace výrobku, při koupi 
nového ekvivalentního zařízení, vraťte tento výrobek svému prodejci 
nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech. Více informací 
naleznete na: www.rema.cz. 

 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/66/ES o bateriích a 
akumulátorech: Tento výrobek obsahuje baterii, která nesmí být v 
Evropské unii likvidována jako netříděný komunální odpad. 
Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku.. 5 
Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat 
písmena označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Za 

účelem správné likvidace výrobku vraťte baterii svému prodejci nebo ji odevzdejte 
na určených sběrných místech. Více informací naleznete na: www.rema.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rema.cz/
http://www.rema.cz/
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KAPITOLA 1 - ÚVOD 
 
Návod k použití 
Zařízení je vysoce výkonné síťové NVR, které charakterizuje místní náhledy, 
zobrazování více obrazů a místní ukládání zaznamenaných souborů v reálném čase. 
Podporuje ovládání myší a vzdálené správy a ovládání pomocí zkratek. Má dva 
způsoby ukládání: 
Vlastní úložiště a ukládání na straně klienta.  
Monitorovací body front-end mohou být umístěny kdekoli v síti bez zeměpisných 
omezení.  
V kombinaci s dalšími zařízeními, jako jsou síťové kamery, video servery, profesionální 
systémy se jednoduše připojí síťový kabel, vyznačuje se malými náklady na kabeláž a 
na údržbu. 
 
Funkce   

• Formát kondenzace videa H.264, podpora vstupu 1080P / 720P / D1 síťové 
kamery. 

• Některé modely podporují formát zmenšování videa ve formátu H.265, 
podporují 4K / 6M / 
5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1 vstupní síťová kamera; formát kondenzace zvuku 
G.711U. 

• Uživatelské rozhraní ve stylu Windows, operační systém Linux3.0 v reálném 
čase. 

• Podporuje náhled, nahrávání, přehrávání, zálohování. 
• USB 2.0, podporuje zálohování, upgrady softwaru a ovládání myší. 
• Podporuje čínský, polský, český, ruský, thajský, hebrejský, perský, bulharský, 

arabský, německý, francouzský, portugalský, turecký, španělský, italský, 
maďarský, římský, korejský, nizozemský a řecký jazyk. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNKCE – STRUČNÝ NÁVOD 
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Real-time: Dva video výstupy s rozhraním VGA a HDMI přes monitor, monitor pro 
dosažení sledování, některé modely podporují TV, VGA a HDMI současně. 

Nahrávání: Standardní zmenšení H.264, časování nahrávání. Některé modely 
podporují standard zmenšení videa H.265. 

Uložiště: Podpora SATA rozhraní, maximální kapacita 6T pevného disku, nahrávání 
videa lze realizovat na pevný disk v reálném čase. 

Play back: Podpora přehrávání a síťového vícekanálového přehrávání. 

Zálohování: Podporujte zálohování NVR na paměťové karty USB, přenosný pevný 
disk nebo síťovou zálohu. 

Provoz sítě: Podpora vzdáleného přístupu ke klientům zvyšuje bezpečnost 
systému. 

Ovládání myši: Podpora USB myši pracuje, snadno a rychle lze nastavit parametry 
systému. 

Pan-tilt  Control: Onvif protokol plní řídící funkci síťové dome kamery. 
Přednastavený bod PTZ, automatické cesty. 
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VZHLED NVR  
(některé prvky se mohou lišit dle typu zařízení) 

 

 Přední panel  
 
 

 
Funkce: 

• Indikátory :  
o Zelený - když kontrolka svítí, napájení je zapnuté 
o Mobrý – indikátor práce sítě (LAN) 
o Červený – infikace práce pevného disku (není součást rekordéru) 

• USB2.0: USB konektor pro připojení zálohovacího zařízení (flash) a myši. 
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Zadní panel  
 

 
 
 

 
Funkce: 

• HDMI - Zobrazovací zařízení (monitor nebo TV) 
• VGA - Zobrazovací zařízení (monitor nebo TV) 
• RJ-45 - Ethernet rozhraní (WAN) 
• LANx - RJ-45 konektory pro připojení a napájení IP kamer 
• AUDIO – Vstup a výstup pro připojení audio zařízení (mikrofon/repro) 
• Rozhraní napájecího zdroje: DC12V, (nebo 52V) NVR s napájením 
• USB2.0: USB konektor pro připojení zálohovacího zařízení (flash) a myši. 
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Pokyny pro ovládání USB myší 
Ovládejte XVR pomocí levého, pravého tlačítka myši a rolovacího kolečka.  

• Klik levým tlačítkem: 
o Vyberte jednu z možností. 
o Zadávání nebo upravování hodnot parametru. 

• Klik pravým tlačítkem: 
o Vstup do menu 

• Dvojklik levým tlačítkem myši: 
o Při náhledu více kanálů v reálném čase poklepejte na zobrazení 

jednoho kanálu a vraťte se do původního stavu. 
o Jedním kliknutím na pole pro zadání hesla v přihlašovacím rozhraní.                                                     
o Jednotlivé parametry nastavení (datum, čas, IP adresa, číslo portu, 

hodnota bitového toku a uživatelské heslo) nebo uživatelská jména. 
 
 

Přihlašování - Úvod  
Přihlašovací heslo může obsahovat malá a velká písmena. Kliknutím na tlačítko 
Shift vlevo lze změnit způsob zadávání a symbol,  představuje odstranění 
nesprávného zadání.  
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UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
Instalace pevného disku   

• Použijte pevný disk, který doporučuje výrobce zařízení. 
• Instalaci pevného disku provádějte pouze při odpojeném napájení! 
• Maximální množství pevných disků, které lze nainstalovat, se liší dle modelu 

zařízení. 
Instalace:   
Povolte odpovídající šrouby na boční stranách a na zadní straně přístroje. Sejměte 
horní kryt přístroje. 

 
  

 
 
Zarovnejte čtyři otvory na pevném disku s otvorem pro upevnění pevného disku na 
šasi (těle rekordéru). 

 
 
 
 
 
 

Upevněte pevný disk šroubem ve vyznačené poloze. 

 
 
 
 



 

All rights reserved © PATRONUM 2019  

Nasaďte na přístroj zpět horní kryt. Připevněte horní kryt pomocí odpovídajících 
šroubů. 
 

 
  
 
 

Připojení zařízení 
 
K přenosu signálu NVR na displej použijte VGA nebo HDMI. Je-li to ovládací PTZ, 
použijte kabel pro připojení kabelu RS485A a kabelu RS485 B na odpovídající 
rozhraní RS485 na NVR. 

 
Síťový videorekordér   Připojení NVR 
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SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU 

 
Po připojení zařízení k displeji zapojte myš, napájecí kabel a zapněte hlavní 
vypínač na zadním panelu a potom spusťte zařízení NVR. Zobrazí se 
Inicializační rozhraní (úvodní). 

 
 

Údaje o spuštění v této uživatelské příručce nemusí být shodné s údaji, které vidíte 
na displeji. Všechny údaje jsou pouze orientační. 

 
Průvodce nastavením  
Po spuštění rekordéru se zobrazí displej "Průvodce" Kliknutím na tlačítko "Další 
krok/Zrušit" můžete vidět, že systém přejde do přihlašovacího rozhraní, jak je na 
obrázku: 
  

 
 

Klikněte na tlačítko "Další krok", systém přejde do přihlašovacího rozhraní. Poté 
vyberte uživatelské jméno, zadejte uživatelské heslo, vyberte systémový jazyk a 
klikněte na tlačítko pro "Přihlásit se" k přihlášení do systému, jak je na obrázku:  
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Výchozí uživatelské jméno je admin, heslo je 12345 (hned po 1. spuštění změňte!). 

 
 

Po přihlášení můžete přejít na "Zálohování". Lze nastavit: Jazyk, Režim záznamu, Dny 
záznamu.  
 

 
 

Klikněte na tlačítko "Další krok" můžete nastavit síťové rozhraní a nakonfigurovat 
síťové parametry zařízení, nebo také nastavit "Výchozí nastavení". 
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Klikněte na tlačítko "Další krok" a přejděte do nabídky "Přidat kameru → Přidat 
→Vyhledávání → Zaškrtněte políčko s nalezenou kamerou → Přidat. Neboli "Manuální přidání 
→ Nastavení kanálů (doplnit kanál na kterém kamera bude, Cestu, Uživatelské jméno a heslo, IP adresu) 
→ Další. 
 

 
 

Klikněte na tlačítko "Další krok" můžete nastavit plán záznamů, detekci pohybu ve 
vámi zvolených časových úsecích. 
 

 
 
Klikněte na tlačítko OK, průvodce spuštěním je dokončen. 
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Rozhraní náhledů 
Po úplném spuštění systém vstoupíte do výchozího náhledu, které je znázorněno na 
obrázku: 

 
Po spuštění zařízení se standardně nastaví náhled v režimu zobrazení na více 
obrazovkách. Produkty s různými kanály mají rozdílné množství rozdělených 
obrazovek, které se mají zobrazit. Na rozhraní náhledu můžete nastavit příslušný 
datum a čas. V levém dolním rohu obrazovky se zobrazuje stav nahrávání 
jednotlivých kanálů videa nebo ikony stavu alarmů. 

: sledování nahrávání kanálu. 
: sledování kanálu v detekci pohybu. 

Připojení NVR: Klávesové zkratky pro IPC kanál, jak je znázorněno na obrázku: 

 
Tlačítko rotace obrazovky, klikněte na tlačítko, obrazovka se otočí ve směru 
hodinových ručiček o 90 °, klikněte znovu na tlačítko, obrazovka se otočí ve 

směru hodinových ručiček znovu o 90 °. 

   Tlačítko okamžitého přehrávání 

   Ovládací tlačítko výstupu zvuku. Kliknutím nastavte výstup kanálu, hlasitost a 
ztlumení zvuku. Tlačítko elektronického zoomu. Kliknutím otevřete 
elektronický zoom. Podržte levé tlačítko myši a vyberte oblast, uvolněte myš, 

zobrazte náhled rozhraní jako vybranou oblast zoomu, tentokrát můžete myš 
přetáhnout na libovolné místo náhledu, to znamená, že elektronický zoom NVR 
může být celý kanál rozhraní sjednocené zesílení. Kliknutím pravým tlačítkem myši 
opustíte elektronický zoom a obnovíte rozhraní pro náhled v reálném čase. 

     Tlačítko barvy obrázku, klikněte na rozhraní obrazu, můžete nastavit jas, 
kontrast, sytost, ostrost. 

 
Ikona informací o bitovém toku, když se myší přesune na pozici ikony, kanál 

zobrazuje aktuální tok a další související parametry. 

 Klávesová zkratka Zavřít. Kliknutím zavřete okno nabídky kanálů obrázků. 
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Funkce rychlého přidávání  
V nabídce náhledu pro kanál nepřipojené IP kamery klikněte kdekoli na rozhraní 
kanálu, dolní levý roh kanálu zobrazuje ikonu  . Klikněte na   do rozhraní 
"Vyhledání zařízení", automaticky vyhledávejte všechna zařízení v síti LAN, vyberte 
zařízení→ Přidat → Dokončit. Můžete také vybrat příslušný protokol v panelu 
"Zobrazit filtr → Hledat → Zvolit → Přidat zařízení → Přidat" 
 

 

 
 

• Vyhledávání: Hledání IP adresy, portu, protokolu, zařízení IPC. 
• Přidat: Klikněte na tlačítko "Hledat", NVR může vyhledávat zařízení IPC, která 

podporují protokoly ONVIF a Private v téže LAN (lokální síti), vyhledané zařízení 
IPC mohou být zobrazeny v seznamu. Vyberte libovolné zařízení IPC v 
seznamu, klikněte na tlačítko "Přidat". Vybrané informace IPC lze 
automatizovat, přidávat k danému kanálu a pak Kliknutím na tlačítko "Uložit" 
dokončete. 

• Manuální přidání: viz příručka – Přidání kamery 
• Filtr: Filtr zobrazení seznamu vyhledaných zařízení. 
• Zrušit: Návrat k předchozí nabídce. 
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NVR MENU 
Klik pravým tlačítkem myši 
Po přihlášení do systému a zpět na rozhraní náhledu klikněte pravým tlačítkem myši 
a zobrazí se nabídka "Menu", která je znázorněna na obrázku. Pak můžete zvolit 
možnosti hlavního menu, přepínání hlavní obrazovky, přehrávání, ovládání PTZ a 
vypnutí systému. Kromě toho můžete nastavit zobrazení kanálu takto: jednostranný 
displej, čtyřnásobný displej, osminásobný displej, noční displej, šestnáct zobrazení. 
Je třeba nastavit určitý počet kanálů pro dosažení jednoho displeje, zobrazení na 
čtyřech obrazovkách apod. Odpovídající operace voleb hlavní nabídky budou 
podrobněji popsány v následujících kapitolách.  

 

                                 Náhled rozhraní 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Menu 
• Zobrazení na jedné obrazovce: Vyberte jeden kanál, který chcete zobrazit z 

K1 ~ K16 
• Zobrazení na čtyřech obrazovkách: Rozděleno do čtyř skupin pro zobrazení 

(K1 ~ K4, K5 ~ K8, K6 ~ K9, K10 ~ K16).  
• Displej noční obrazovky: Rozdělený na dvě skupiny, které se mají zobrazit 

(K1~K9、 K10~K16).  
• Zobrazení na osmi obrazovkách: Rozděleno na dvě skupiny, které se mají 

zobrazit (K1 ~ K8, K9 ~ K16).  
• Displej noční obrazovky: Rozděleno do dvou skupin, které mají být zobrazeny 

(K1 ~ K9, K10 ~ K16). 
• Zobrazení na šestnáct obrazovkách: Zobrazí všechny kanály K1 ~ K16 
• Displej s 25 obrazovkami: Zobrazí všechny kanály K1 ~ K25. 
• Rotace: Klikněte na rozhraní nastavení dotazu. 
• Záznam: Klikněte na rozhraní pro nahrávání záznamu.  
• Spustit záznam: Spustí záznam na všech kamerách. 
• Přidat kameru: Kliknšte a zadejte konfiguraci kamery. 
• Přehrávání: Klikněte na rozhraní přehrávání.  
• PTZ nastavení: NVR podporuje ovládání PTZ, což uživatelům umožňuje 

dálkové ovládání kamery. 
• Obrázek NVR: Klikněte na konfigurační rozhraní pro barvu obrazu. 
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Rotace obrazů 
Video je uspořádáno podle přednastaveného schématu. Klikněte pravým tlačítkem 
myši na obrazovku náhledu, v místní nabídce vyberte položku  a zadejte 
rozhraní pro nastavení dotazu, které je znázorněno na obrázku: 
  

  
PTZ Nastavení   
V náhledu klikněte pravým tlačítkem myši na položku "PTZ"  , náhled se 
přepne na příslušný kanál jednoho displeje a zobrazí se PTZ rozhraní, jak je na 
obrázku: 

  
Ovládací rozhraní PTZ je rozděleno na ovládání PTZ a společné ovládání. 
V hlavním rozhraní můžete řídit směr pohybu PTZ, rychlost a přiblížení objektivu, 
nastavení clony, můžete přepínat další kanály, můžete nastavit rychlost pohybu PTZ. 
V "Ovládání" samotném můžete zvolit režim "Preset" – přednastavení, nastavit cestu, 
"Volání" -kontrola přednastavených bodů, výběr pro "Zapnutí / Vypnutí cesty".  
 
Zoom:                                                             kliknutím upravíte zoom kamery. 

Zaostření:  

Jas:                            

 
 
 

  kliknutím upravíte zaostření kamery. 

Kliknutím upravíte jas kamery. 

 

  /  
  

  /  
    
  
/  
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Rychlost PTZ 
Rychlost je řízena rychlostí pohybu PTZ. Hodnota se pohybuje od 1 do 7. Rychlost 7 
je nejrychlejší, 1 nejpomalejší.  

Nastavení: Klikněte na tl.  chcete-li vstoupit do rozhraní "Nastavení patroly", 
můžete nastavit příslušné přednastavené body, nastavení cest, včetně doby 
prodlevy a rychlosti. Kliknutím na ikonu tužky zvolíte "Pokročilé nastavení" jak je na 
obrázku: 

 
 

 
 

• Nastavení PTZ: se pomocí směrového tlačítka šipek otočí PTZ na požadované 
místo a pak kliknutím na tlačítko předvolby pod tlačítkem "Nastavit" 
dokončíte nastavení přednastavených bodů. 

• Pokročilé nastavení: V rozhraní nastavte funkci trasy a kliknutím na tlačítko 
"Nastavit" nastavíte číslo předvolby, čas zastavení (sekundy) a rychlost trasy v 
rozhraní "Nastavení trasy". Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte do rozhraní pro 
nastavení trasy a znovu kliknete na tlačítko "Zapnout trasu", čímž uložíte 
nastavení. 

• Mazání trasy: Vyberte kanál, kliknutím vymažte trasu. 
• Mazání všech tras: Po kliknutí vymažte všechny nastavené trasy. 
• Rychlost: Rychlost pro trasu. 
 

Společné ovládací rozhraní je znázorněno na obrázku: 
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• Volba předvolby: Po nastavení přednastaveného bodu vyberte 

přednastavený bod ve společném rozhraní; klikněte na volání, PTZ se dostane 
na místo. 

• Cesta: Po nastavení trasy vyberte trasu v normálním ovládacím rozhraní a 
klikněte na zapnutí nebo vypnutí trasy. 

• Povolit: Spustit prohlídku.  
• Setrvání: Zůstane na předvolbě. 
 

NVR podporuje až 128 přednastavených bodů, ale skutečný počet přednastavených 
pozic je omezen počtem přednastavených bodů, které lze na kameře nastavit. 
Maximální počet přednastavených bodů podporovaných různými PTZ nemusí být 
nutně stejný 
 
Nastavení obrazu 
V rozhraní náhledu klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte "Obraz NVR", zobrazí se 
rozhraní "Nastavení obrazu" a poté můžete nakonfigurovat video, vlastnosti IPC.  

  
  

• Jas: Nastaví jas obrazovky monitoru. 
• Kontrast: Nastaví kontrast monitoru. 
• Sytost: Nastaví sytost monitoru.  
• Odstín: Nastaví celkovou barvu obrazu NVR. 
• Výchozí nastavení: Obnoví všechny parametry na výchozí hodnotu. 
• Uložit: Uložení hodnoty parametrů. 
• Zrušit: Návrat do menu. 
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HLAVNÍ MENU  
Hlavní nabídka obsahuje přehrávání záznamů, informace o systému, kameru, síť, 
úložiště a nastavení systému, jak je znázorněno na obrázku. Vyberte jednu z nich a 
kliknutím levým tlačítkem myši otevřete odpovídající možnosti nabídky. 

 

 
 
 
Přehrávání 
Po vstupu do hlavního menu otevřete nabídku "Přehrávání" nebo klikněte pravým 
tlačítkem myši na výběr nabídky "Přehrávání" přepněte na rozhraní přehrávání videa, 
které je zobrazeno na obrázcích:  

 

 
 

1. Kalendář: Červeně vyznačený den znamená, že je nahraný soubor. V opačném 

  
   

1   

2   

8   
3   
6   

5   7   

  

4   
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případě neexistuje žádný soubor. V libovolném režimu přehrávání klikněte na 
datum, který chcete vidět. V příslušné časové liště se zobrazí příslušná stopa 
souboru záznamu.  

2. Výběr kanálu : Vyberte číslo kanálu, který chcete zobrazit. (Lze vybrat až 4 
kanály současně). 

3. Další operace: Vyberte datum, číslo kanálu a typ záznamu, klikněte na 
seznam souborů s videem. Vyberte požadovaný soubor videa. Klikněte na levé 
tlačítko myši a začněte přehrávat video soubor. 

4. Zálohování: Vyberte soubor(y), které chcete zálohovat ze seznamu souborů. 
Poté klikněte na tlačítko pro zálohování, nyní se zobrazí nabídka zálohování. 
Kliknutím na tlačítko zálohování spustíte operaci zálohování. Znovu 
zkontrolujte soubor, můžete zrušit aktuální výběr. 

5. Přehrávání: Na ovládacím panelu přehrávání můžete normálně přehrávat, 
pozastavit, přehrávat dopředu, přehrávat rychle vpřed, můžete zvolit 1 ×, 2 ×, 4 
×, 8 ×, 16 ×, 1 ×, které se přehrávají při normální rychlosti; 

6. Časová osa: Dotaz na video soubor, aktualizovaný pro den, který zaznamenává 
stopy na časové ose. V režimu přehrávání čtyř snímků se zobrazí vybrané čtyři 
kanály odpovídající čtyřem časovým řádkům přehrávání, v jiném režimu 
přehrávání se zobrazí pouze jedna časová osa přehrávání. Klikněte na zelenou 
oblast a začněte od tohoto okamžiku přehrávat.  

7. Výběr typu videa: Vyberte typ videa, můžete vybrat typ pro všechny videa, 
časované nahrávání, nahrávání alarmů a detekci záznamu. 

8. Výběr časové osy: Přiblížení a oddálení na menší jednotky času, čím větší je 
časový zoom, můžete upravit časový okamžik momentu přehrávání videa na 
časové ose. 

 
 
V panelu se seznamem souborů můžete vidět čas začátku souboru videa, typ videa, 
vybrat video soubor, můžete zobrazit video začátku nahrávání, čas ukončení a 
velikost souboru, jak je znázorněno na obrázku: 

 
 
V seznamu souborů zaškrtněte ikonu  pro zálohování souboru, klikněte na "Uložit" 
pro vstup do záložního rozhraní videa, jak je znázorněno na obrázku: 
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V rozhraní pro zálohování videa vyberte soubor pro zálohování na externí disk, video 
je ve formátu avi. Současně lze vybrat více souborů videa pro zálohování, uživatel 
může také v nabídce operace zálohování zrušit   ikonou seznamu souborů, 
odstranit soubor nebo zálohovat. 
 

• Zbývající: Vnější kapacita zařízení kapacity disku U. 
• Požadováno: Zvolte celkovou kapacitu záložního souboru. 
• Formát souboru: Formát zálohovaného video souboru. 
• K: Kanál záznamu videa, ke kterému patří video soubor. 
• Typ: typ videa, s výběrem videa a alarmů. 
• Čas začátku / Čas ukončení: Časový rozsah souboru videa. 
• Obnovit: Aktualizovat rozhraní, aktualizovat data. 
• Zálohování: Vyberte soubor, který chcete zálohovat, klikněte na položku 

"Zálohovat" a spusťte zálohu. 
• Vymazat: Vymažte všechny soubory videa v seznamu souborů. 
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Zálohování souborů 
V hlavním menu klikněte na ikonu "Export", zadejte rozhraní pro zálohování souborů, 
můžete zkopírovat práci s videem, jak ukazuje obrázek: 

 
 

Vyberte typ souboru zálohy, kanál, formát souboru, časový rozsah. Klikněte na 
"Vyhledat", v seznamu se zobrazí vyhledávání souboru videa. Klikněte na "Start" a 
zařízení začne zálohovat. 

 
• Požadovaná kapacita: Zvolte celkovou kapacitu záložního souboru. 
• Dostupná / celková kapacita: Vnější kapacita zařízení U kapacity disku. 
• Rychlý export: Nastavte typ záznamu, kanál, formát souboru a časový rozsah 

po dobu 30 minut, aby se automaticky snížil. 
• Vyhledávání: Podle nastavení typu videa, kanálu, formátu souboru a časového 

pásma na odpovídající video soubor, zobrazené v seznamu souborů. 
• Vymazat: Vymazat všechny soubory, které byly dotazovány v seznamu video 

souborů. 
• Start: Spusťte zálohu. 
• Zrušit: Návrat k předchozímu rozhraní. 
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HDD 
Zvolte "Menu → HDD" v rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní HDD, jak ukazuje 
obrázek. 

 
 

Pokud byl do zařízení úspěšně připojen pevný disk, v seznamu správy HDD se zobrazí 
informace o pevném disku. Musíte naformátovat pevný disk, pokud je HDD poprvé 
připojen. Pokud systém zjistí, že formát pevného disku není třeba formátovat, na 
HDD se zobrazí "Použito". Pokud se nepodaří úspěšně připojit nebo nedokáže 
detekovat pevný disk, zobrazí se varování "Nepřipojuje disk!". 

• Č.: Počet pevných disků, které jsou připojeny. 
• Stav: Zjistí aktuální pracovní stav HDD, můžete použít pouze ten, který 

zobrazuje stav "Použito"; po dokončení formátování je třeba restartovat NVR, 
zobrazí se stav "Používá se". 

• Celková kapacita: Celková dostupná kapacita HDD, kapacita jednoho HDD 
nesmí překročit maximální kapacitu: 6TB. 

• Zbývající kapacita: Zobrazí zbytkovou kapacitu současného pevného disku;  
• Typ zařízení: SATA. 
• Obnovit: Aktualizovat informace o HDD v seznamu. 
• Formát: Formátování pevného disku, výběr HDD, který je třeba nejprve 

naformátovat, poté klikněte na tlačítko "Formátovat", při varování 
"Formátování způsobí ztrátu všech dat na disku“ klikněte na tlačítko "Potvrdit", 
jinak klikněte na tlačítko "Zrušit". 

• Zrušit: Návrat do bývalého rozhraní pro správu. 
 
Po formátování disků se NVR automaticky restartuje! 
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ZÁZNAM 
Plán 
Zvolte "Menu → „Záznam" v rozhraní nabídky. Zobrazí se rozhraní záznamu, jak 
ukazuje obrázek: 

 
 

 

   
• Kanál: Nejprve vyberte číslo kanálu. Můžete vybrat "vše", pokud chcete 

nastavit pro všechny kanály. 
• Typ záznamu: zaškrtněte políčko pro výběr odpovídajícího typu záznamu. K 

dispozici jsou záznam a pohyb. 
• Den v týdnu: Nastavte plán záznamu a kamera se automaticky spustí/zastaví 

podle nakonfigurovaného rozvrhu. V poli zprávy můžete vybrat den, ke 
kterému chcete nastavit plán. Pokud potřebujete nastavit plán na každý den, 
zvolte "vše". Popis symbolů barev-zelená ikona znamená normální záznam, 
žlutá ikona znamená záznam spouštěný pohybem.  Smazání časového 
období aktuálně vybraného typu záznamu. 

• Výchozí nastavení: Obnoví parametry nastavení záznamu jako výchozí. 
• Kopírování: Po dokončení instalace můžete kliknutím na tlačítko "Kopírovat" 

provést nastavení na jiný kanál (kanály). 
• Použití: Uloží parametry aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat do původního rozhraní pro správu. 
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Zápis plánu nahrávání 
Vyberte kanál, jak je znázorněno na obrázku níže a typ záznamu "Záznam" nebo 
"Pohyb". Nakreslete plánovací řádku na panelu, který si zvolíte. Pro každý den lze 
konfigurovat až 6 období. Časová období se nemohou navzájem překrývat. 
 

 

Vyberte požadovaný typ záznamu a počáteční a konečný čas. Pro každý den lze 
konfigurovat až 6 období. Časová období se nemohou navzájem překrývat. Jak je 
na obrázku: 
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All rights reserved © PATRONUM 2019  

PARAMETRY 
Zvolte "Menu → Nahrávání → Parametry" v rozhraní "Menu kódování". 
Zobrazí se rozhraní parametrů, jak ukazuje obrázek. Rozlišení, Snímková frekvence, 
Typ Streamu, Bit Rate, Sekundární stream, lze je nastavit pod rozhraní "Parametry".  

 
• Kanál: Vyberte požadovaný kanál. 
• Video kódování: Systém podporuje H.264, podle výkonu NVR některé zařízení 

podporují H.265. 
• Rozlišení: Nastavení rozlišení hlavního a podřízeného streamu. Systém 

podporuje různá rozlišení, které můžete vybrat z rozbalovacího seznamu. 
Upozorňujeme, že tato volba se může lišit v závislosti na připojení k různým 
řadám IPC. 

• Typ Streamu: Vyberte video stream nebo audio stream. 
• Bitrate (Kb/S): Nastavení přenosové rychlosti může měnit kvalitu obrazu, čím 

větší je bitová rychlost a tím lepší je kvalita obrazu. 
• Snímková frekvence: Typ PAL: 1 frames / sec-25 frames / sec; Typ NTSC: 1 

frames / sec-30 snímků / s. 
• Použít: Uložte parametry do nabídky "Konfigurace kódování". 
• Zrušit: Návrat do bývalého rozhraní pro správu 
• Konkrétní kroky: Zadejte nabídku hledání protokolu, nastavte parametry 

vyhledávání, klikněte na tlačítko "Hledat" a spusťte vyhledávání. Pokud jsou 
nalezeny záznamy odpovídající kritériím vyhledávání, zobrazí se v seznamu 
"Zobrazení všech protokolů" pomocí tlačítka "Předchozí str. /další str".  
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KAMERY 
 
Přidání kamery  
Z nabídky menu vyberte možnost "Menu → Kamera → Přidat kameru" nebo klikněte 
pravým tlačítkem myši v režimu živého zobrazení a v místní nabídce vyberte 
možnost "Přidat kameru". Zobrazí se okno "Správa kamer", jak je znázorněno na 
obrázku. "Přidat / Odstranění" vzdáleného zařízení IPC a zobrazení příslušných 
informací. 

 
 

• Nepřetržitá šířka pásma: V reálném čase zobrazuje zbývající šířku pásma XVR. 
• Přidat: Kliknutím na tlačítko "Vyhledávání" NVR automaticky vyhledá všechna 

zařízení v síti LAN, která odpovídají "Onvif a Lokální". 

• Soukromý protokol.  Můžete vybrat kliknutím na jednu nebo více 
vyhledaných adres IP. Kliknutím na tlačítko "Přidat" přidáte vybrané zařízení 
do seznamu" Přidané zařízení ". Také v umístění filtru displeje podle 
požadovaného výběrového protokolu nebo v zařízení s více síťovými 
zařízeními klikněte na "Vyhledat", vyhledejte příslušné zařízení v síti LAN a 
vyberte možnost "Přidat". 

• Filtr: Rychle vyhledáte požadované zařízení pomocí funkce "Filtr".  
• Vyhledávání: Kliknutím na něj vyhledáte adresu IP. Obsahuje adresu IP 

zařízení, port a protokol. Pomocí myši klikněte na název položky, můžete 
obnovit pořadí zobrazení. Klikněte na adresu IP, systém zobrazí adresu IP od 
malých po velké. Znovu klikněte na adresu IP, zobrazí se ikona, systém zobrazí 
adresu IP od velkých po malé. Kliknutím na jiné položky můžete pohodlně 
zobrazit informace. 

• Zrušit: Návrat do původního rozhraní pro správu. 
• Automatické přidání: Všechny LAN v síti LAN, opět konfigurují síť pro 

automatické přidání do NVR. 

• Smazat: V seznamu přidaných zařízení klikněte na ikonu  , kterou chcete 
odstranit, abyste mohli kanál rychle odstranit. Můžete také kliknout na tlačítko 

pro výběr více zařízení a kliknutím na tlačítko "Smazat" odstraníte všechna 
vybraná zařízení. 
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• Stav: znamená že připojení je v pořádku,  a znamená, že spojení selhalo. 

• Konfigurace: Kliknutím na ikonu "  " přejdete do rozhraní "Kódování", 
můžete upravit typ kódování, rozlišení, přenosovou rychlost, frekvenci snímků 
a další informace týkající se kódování. 

• Manuální přidání: Kliknutím na tlačítko "Ruční přidání" do rozhraní "Nastavení 
kanálu" můžete ručně přidat názvy IP a domén. Jak je na obrázku. 

 

 
 

• Povolit: Zapnutí / Vypnutí kanálu, zaškrtnutím políčka "Zapnout" dojde 
k zobrazení kanálů a nahrávání 

• Kanál: Uživatelé mohou zadat číslo kanálu, které je třeba připojit ke 
vzdálenému zařízení podle svých potřeb. 

• Protokol: Vyberte možnost "Přidat" protokol zařízení s možnostmi Onvif, 
Private a RTSP. 

• Náhled: výchozí je náhled na sub-stream, strana IPC je nastavena na tripple-
stream a formát kódování H264 je normální náhled (podpora formátování 
NVR ve formátu H265 může být také normálním náhledem), může být 
rozlišení sub-streamu D1 nebo CIF. 1-2-3- stream uživatel si může vybrat kvalitu 
na úkor dat. 

• Uživatelské jméno: Přihlašovací uživatelské jméno IPC (pokud výchozí 
uživatelské jméno není správcem, změňte jej tak, aby bylo platné uživatelské 
jméno). 

• Heslo: Přihlašovací heslo IPC (pokud heslo pro přihlašování není 
administrátorské, změňte jej jako platné heslo). 

• IP: přidání IP adresy IPC. 
• Doména: Přidání adresy IPC doménového jména, např. adresy DDNS. 
• Port: Přístup k portu IPC, výchozí je 80. 
• Uložit: Uložení parametrů nastavení aktuálních kanálů. 
• Zrušit: návrat do původního rozhraní pro správu. 

 
Pokud byly ke vzdálenému zařízení přidány všechny digitální kanály, přidejte je, 
zařízení vyzve k přidání chyby. 
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OSD  
Zvolte "Menu → Kamera → OSD" v rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní pro nastavení 
OSD, jak je znázorněno na obrázku. Zde můžete získat a nastavit textové, časové a 
jiné informace týkající se zařízení IPC OSD. 
 

  

 
 
• Kanál: Vyberte požadovaný kanál. 
• Název kanálu: Zobrazuje textové informace OSD získané k IPC. 
• Čas: Zapnutí / Vypnutí informací o čase rozhraní IPC. 
• Text: Zapnutí / Vypnutí textové zprávy rozhraní IPC displeje. 
• Formát data: Nastavení zobrazení nabídky "Den, měsíc rok",  
• Pozice OSD: Nastavení časové a textové umístění OSD. Rozbalovací nabídka s 

možnostmi "Top_left, Bottom_left". 
• Zrcadlení: Nastavte v rozbalovací nabídce obraz IPC tak, aby se převrátily 

"Vypnuto, Horizontálně, Vertikálně, Obě". 
• Použít: Uloží parametry na aktuální konfigurační rozhraní. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 

 
Aktuální funkce OSD podporuje pouze soukromý protokol pro přidání zařízení k 
získání a nastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

All rights reserved © PATRONUM 2019  

Obraz 
Zvolte "Menu → Kamera → Obraz" v rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní pro 
nastavení obrazu, jak je znázorněno na obrázku. Zde můžete nastavit jas IPC, 
kontrast, sytost a ostrost. 

 
• Kanál: Uživatelé mohou zadat číslo kanálu, které je třeba připojit ke 

vzdálenému zařízení podle svých potřeb. 
• Jas: Nastaví jas IPC. 
• Kontrast: Nastavuje kontrast IPC. 
• Sytost: Nastaví sytosti IPC. 
• Ostrost: Nastaví ostrost IPC. 
• Výchozí nastavení: Kliknutím obnovíte výchozí tovární nastavení hodnoty jasu, 

kontrastu, saturace a ostrosti IPC. 
• Použití: Uloží parametry. 
• Zrušit: Návrat do původního rozhraní pro správu. 
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Pohyb  
Zvolte "Menu → Kamera → Pohyb" v rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní pro 
nastavení pohybu, jak je znázorněno na obrázku. Zde můžete získat a nastavit 
informace o detekci pohybu IPC. 

 
• Kanál: Vyberte kanál. 
• Nastavení oblasti: Kliknutím zadejte rozhraní pro místní nastavení, 

přidržením levého tlačítka myši vyberte oblast poplachu, vyberte, oblast 
alarmu je šedá, znovu vyberte šedou barvu pro zrušení nastavení oblasti 
alarmu. 

• Citlivost: Podle potřeby lze nastavit 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 jedenáct souborů. 
• Povolit detekci: Klikněte na tl.          pro Zapnutí / Vypnutí detekce pohybu.  
• Alarm: Klikněte na tl.       pro Zapnutí / Vypnutí funkce budíku. 
• Doba alarmu (sec): Nastavení doby trvání poplachu při každém spuštění 

alarmu. 
• Poslat e-mail: Odešle informaci o alarmu na e-mail. 
• Nahrát kanál: Klikněte na tl.   Zapnutí / Vypnutí funkce nahrávání kanálů. 
• Doba nahrávání (sec): Nastavte dobu trvání každého záznamu, pokud je 

alarm spuštěn. 
• Výchozí nastavení: Kliknutím obnovíte všechny parametry nastavené 

alarmem na výchozí hodnotu. 
• Kopírovat: Po nastavení kanálu klikněte na tlačítko "Kopírovat" a použijte 

nastavení na jiný kanál. 
• Uložit: Uložení aktuálního nastavení rozhraní a návrat na rozhraní předchozí 

úrovně. 
• Použití: Uložení parametrů na aktuální konfigurační parametry rozhraní. 
• Zrušit: Návrat do původního rozhraní pro správu. 

 
Ztráta videa 
Zvolte "Menu → Kamera → Ztráta videa", zobrazí se rozhraní pro nastavení ztráty videa. 
Zde můžete získat a nastavit informace o ztrátě videa. 
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PTZ 
Zvolte "Menu → Kamera → PTZ" v rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní pro nastavení 
PTZ, jak je znázorněno na obrázku. V ovládacím rozhraní PTZ můžete přepínat další 
kanály, můžete nastavit rychlost pohybu PTZ. PTZ můžete řídit směr pohybu. 

 
Nastavení PTZ se používá pro nastavení směru PTZ, rychlosti a přiblížení objektivu, 
nastavení zaostření a clony a zkratky pro nastavení rychlosti. 

• Přiblížení: Kliknutím        /        můžete upravit nastavení přiblížení / oddálení 
kamery. 

• Zaostření: Kliknutím        /        můžete upravit zaostření kamery. 
• Jas: Kliknutím můžete upravit jas kamery. 
• Rychlost: Rychlost je řízena rychlostí pohybu PTZ. Hodnota se pohybuje od 1 

do 7. Rychlost 7 je rychlejší než rychlost 1. 
• Nastavení předvoleb: Směrovým tlačítkem otočíte PTZ na požadované místo 

a kliknutím na tlačítko předvolby pod tlačítkem "Nastavit" dokončíte 
nastavení přednastavených bodů. 

• Pokročilé nastavení: V rozhraní nastavte funkci trasy a kliknutím na tlačítko 
"Nastavit" nastavíte číslo předvolby, čas zastavení (sekundy) a rychlost trasy v 
rozhraní "Nastavení trasy". Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte do rozhraní pro 
nastavení trasy a znovu kliknete na tlačítko "Zapnout trasu", čímž uložíte 
nastavení.  

 
 

• Mazání trasy: Vyberte kanál, kliknutím vymažte trasu. 
• Mazání všech tras: Po kliknutí vymažte všechny nastavené trasy. 
• Rychlost: Rychlost pro trasu. 
 
NVR podporuje až 128 přednastavených bodů, ale skutečný počet přednastavených 
pozic je omezen počtem přednastavených bodů, které může kamera nastavit. 
Maximální počet přednastavených bodů podporovaných různými PTZ nemusí být 
nutně stejný. 
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Privátní maska 
Zvolte možnost "Menu → kamera → Privátní maska ochrany osobních údajů" v 
rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní pro nastavení ochrany soukromí, jak je 
znázorněno na obrázku. Zde můžete získat a nastavit informace o masce soukromí 
IPC. 

 
• Kanál: Vyberte kanál. 
• Výběr oblasti soukromí: V levém okně videa podržte levé tlačítko myši a 

vyberte oblast, kterou chcete zablokovat. 
• Zrušit vše: Vymazat všechny vybrané oblasti. 
• Maska 1, 2, 3: Zruší vybranou oblast 1, 2, 3. 
• Použít: Uložení parametrů na aktuální konfigurační parametry rozhraní. 
• Zrušit: Návrat do původního rozhraní pro správu. 
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KONFIGURACE 
 
Základní 
Obecná nastavení jsou rozdělena do dvou částí: "Nastavení zařízení a Nastavení dat". 
Zde můžete získat a nastavit jazyk NVR, režim videa, dny videa, standardy videa, 
nastavení pohotovostního režimu a další související informace. 
 
Nastavení zařízení 
Zvolte "Menu → Konfigurace → Zálohování" v rozhraní nabídky. Zobrazí se rozhraní 
pro nastavení zařízení, jak je na obrázku. 

 
• Povolit průvodce po startu zařízení: Klikněte na tl.   a otevřete průvodce 

spouštěči. 
• Jazyk: Nastavte výchozí jazyk systému, aktuálně podporuje čínštinu, 

angličtinu, polštinu, češtinu, ruštinu, thajštinu, hebrejštinu, perskou, 
bulharštinu, arabštinu, němčinu, francouzštinu, portugalštinu, turečtinu, 
španělštinu, holandština a řečtina, výchozí je angličtina. 

• Režim záznamu: Když je disk plný, automaticky přepíše nejstarší video; pokud 
disk není plný, ale počet dní záznamu pro dosažení uživatelských nastavení, 
automaticky pokryje nejstarší video. 

• Den záznamu: Nastavte počet dní pro automatické nahrávání NVR. V nabídce 
nejsou žádná omezení, možnost 30,15,7-1. 

• Video Standard: Podle místního standardního výběru PAL nebo NTSC. 
• Doba pohotovostního režimu (min): Výchozí nastavení je 10 minut, lze 

nastavit rozsah: 0-120 minut, kde je "0" pro trvalý pohotovostní režim. 
• Název zařízení: Vyplňte název přístroje podle skutečných potřeb. 
• Import konfigurace: Uloží se do konfiguračního souboru NVR ve formátu .ini 

do NVR, klikněte na import dat, OK, NVR se automaticky spustí import dat; 
počkejte, až se spustí zavádění NVR a dokončí import dat. 

• Export konfigurace: Vložte disk U do NVR, klikněte na export dat, určení 
konfiguračního souboru je uloženo na disku U. Formát konfiguračního 
souboru je ".ini". 

• Výchozí nastavení: Obnovení všechny hodnoty parametrů rozhraní pro 
nastavení zařízení na výchozí hodnoty. 

• Použít: Uložení parametrů na aktuální konfigurační parametry rozhraní. 
• Zrušit: návrat do původního rozhraní pro správu. 
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Nastavení dat 
Zvolte "Menu → Konfigurace → Zálohování → Nastavení data" v rozhraní nabídky, 
zobrazí se okno Datum nastavení, jak je na obrázku: 

 
• Nastavte datum / čas ručně: Pokud je zaškrtnuto  nastavte datum / čas, 

oddělovač dat, formát data a časový formát pro nastavení místního času. 
• Datum / čas: Klikněte na požadavek změnit polohu, vyskakovací klávesnici a 

zadejte datum a čas přes klávesnici. 
• Formát data: Vyberte formát zobrazení data včetně data, měsíce, roku a roku. 
• Oddělovač: Vyberte oddělovač pro formát data. 
• Formát času: Zvolte 24hodinový nebo 12hodinový formát. Pro zařízení HPR 

podporující klienta FreeIP PRO, zaškrtněte políčko "√", pokud povolíte P2P pro 
otevření funkčnosti platformy P2P. 

• Načíst datum/čas z NTP: Když je zaškrtnuto  otevřete čas aktualizace, když 
je funkce NTP povolena. 

• NTP Server: Doména nebo IP adresa serveru NTP. 
• Časová zóna: Z rozbalovací nabídky vyberte časové pásmo vaší polohy. 
• Port NTP: Nastavte port serveru NTP. 
• Interval (Min): Interval mezi dvěma časovými intervaly lze nastavit na interval 

0-255 minut pro interval aktualizace NTP. 
• Letní čas: Kliknutím na tl.  otevřete funkci letního času, nastavte příslušné 

parametry, jako je typ, datum, čas začátku, čas ukončení apod. 
• Čas kontroly kanálu: Vyberte kanál, klepněte na tlačítko "Uložit", nastavte čas 

kanálu a dobu NVR . 
• Výchozí: Obnovení hodnoty rozhraní pro nastavení data na výchozí hodnotu. 
• Použití: Uloží parametry aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: návrat do původního rozhraní. 
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Síť  
Z nabídky "Menu" → Konfigurace → Síť → IP / Port "v rozhraní Menu se zobrazí 
rozhraní IP / Port, jak je na obrázku: 

 
 

Informace ohledně IP adresy, masky, brány můžete získat 

také u poskytovatele internetových služeb. 
 

• IP adresa: Zde můžete zadat IP adresu NVR. 
• Povolit DHCP: Zapnutí / vypnutí funkce DHCP. "IP adresa", "maska podsítě" a 

"výchozí brána" nelze nastavit, pokud je povolena DHCP. 
• Maska sítě: Podle skutečné situace. 
• Brána: Podle skutečné situace nastavené, s adresou IP ve stejném segmentu 

sítě. 
• Primární DNS: Je obvykle nabízena místním ISP. Zde je zadána adresa IP 

serveru doménového jména. 
• Sekundární DNS: Spusťte sekundární DNS, pokud primární DNS nefunguje. 
• Zařízení MAC: Zobrazí fyzickou adresu NVR. 
• Port TCP: Výchozí hodnota je 5000, podle skutečných potřeb uživatelů lze port 

nastavit. 
• Port HTTP: Výchozí hodnota je 80, podle skutečných potřeb uživatelů lze port 

nastavit. 
• Port RTSP: Výchozí hodnota je 554, podle skutečných potřeb uživatelů lze port 

nastavit. 
• Síťová rychlost: Zobrazuje síťovou přenosovou rychlost. 
• Obnovit: Klikněte na obnovovací rozhraní. 
• Výchozí nastavení: Obnoví všechny parametry v síťových nastaveních jejich 

výchozích hodnot. 
• Použít: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat do původního rozhraní. 
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DDNS 
Zvolte "Menu → Konfigurace → Síť → DDNS" , zobrazí se rozhraní DDNS, jak je na 
obrázku. Potřebujete počítač s pevnou IP adresou na internetu a v tomto počítači je 
spuštěn software DDNS. Jinými slovy, tento počítač je DNS (server doménového 
jména). 

 
 

• Povolit DDNS: Povolení funkce domény DDNS. 
• Typ DDNS: Zvolte typ DDNS podle dynamického serveru pro rozlišení domén. 

(Tento přístroj podporuje více DDNS, včetně ORAY, NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-
PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, které mohou současně 
existovat současně. 

• Doba obnovení (sec): Nepřipojujte se často. Interval mezi dvěma registracemi 
musí být delší než 60 sekund. Příliš mnoho požadavků na registraci může vést 
k útoku serveru. 

• Uživatelské jméno: Účet registrovaný u poskytovatele služeb DNS. 
• Heslo: Heslo k účtu registrovanému u poskytovatele služeb DNS. 
• Doména: Název domény zaregistrovaný u poskytovatele služeb DNS. 
• Výchozí nastavení: Obnovení všech parametrů v nastaveních DDNS na jejich 

výchozí hodnoty. 
• Použít: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: návrat do původního rozhraní. 

Pokud je služba DDNS úspěšně nakonfigurována a povolena, můžete zadat název 
registrované domény v panelu adresy IE přímo a propojit webovou stránku zařízení.  
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Email  
Zvolte "Menu → Konfigurace → Síť → E-mail , zobrazí se rozhraní E-mail, jak je na 
obrázku. Když dojde k výstraze, můžete poslat email na zadanou e-mailovou adresu. 

 
 

• Povolit oznámení upozornění na e-mail: Povolení / zakázání odesílání pošty. 
• SMTP server: Adresa poštovního serveru, která může být IP adresa a název 

domény (Doména musí potvrdit nastavení DNS o správnosti). 
• Port SMTP: Číslo portu poštovního serveru. 
• Uživatelské jméno: Uživatelské jméno pošty odesílatele. 
• Heslo: Heslo schránky. 
• Odesílatel: Adresa pro odeslání. 
• Příjemce: Adresa doručené pošty. 
• Předmět: Odeslat předmět zprávy. 
• Interval zpráv (Min): Interval pro zasílání upozornění. 
• Šifrování: Vyberte typ šifrování serveru Mailbox. 
• Připojit soubor: Zapnout / vypnout funkci přílohy, otevřít. 
• Test elektronické pošty: Po dokončení nastavení emailu otevřete test emailu, 

abyste zajistili správné nastavení. 
• Týden: Nastavit čas / den odeslání souboru. 
• Časové období 1-2: Nastavte časový interval pro upozornění. 
• Povolení automatického E-mailu: Povolení automatického odesílání 

souborů na e-mail. 
• Interval E-mailu (min): ??? 
• Výchozí nastavení: Obnoví všechny parametry v nastavení e-mailu na jejich 

výchozí hodnoty. 
• Použít: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat do původního rozhraní. 
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P2P 
Zvolte "Menu → Konfigurace → Síť → P2P", zobrazí se rozhraní P2P, jak je na obrázku. 
P2P se používá pro vzdálené sledování klienta pomocí mobilního telefonu. 
Skenováním QR kódu lze přidat NVR do aplikace mobilního telefonu pro pohodlné 
sledování.  
 

 
 

• Status: Zobrazí stav zařízení P2P online. 
• Povolit P2P: Zapnutí / Vypnutí funkce P2P zařízení. 
• Šifrování: SSL/žádný 
• Android: Stáhnout odkaz P2P klienta pro systém Android. 
• iOS: Stáhnout odkaz P2P klienta pro systém iOS. 
• SN: Zobrazuje sériové číslo zařízení P2P. Toto sériové číslo je jedinečné. 
• Obnovit: Aktualizuje informace týkající se rozhraní P2P. 
• Použít: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: návrat do původního rozhraní. 
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FTP 
Zvolte "Menu → Konfigurace → Síť → FTP" v rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní FTP, 
jak je na obrázku. Chcete-li vytvořit službu FTP, musíte si stáhnout nebo zakoupit 
službu FTP (například Ser-U FTP SERVER). 
 

 
 
 
 

• Povolit FTP: Zapnutí / vypnutí funkce FTP zařízení. 
• FTP server: IP adresa nebo HTTP síťová adresa FTP serveru. 
• FTP port: Výchozí FTP port je 21, pokud je váš FTP server jiný; musíte použít 

stejný název portu s FTP serverem. 
• Uživatelské jméno: Uživatelské jméno účtu FTP serveru. 
• Heslo: Heslo účtu FTP serveru. 
• Odesílání souborů: Můžete použít NVR FTP upload video souboru na FTP 

server. 
• Kanál: Vyberte, zda chcete nahrát kanál FTP. 
• Týden: Nahrát čas souboru FTP. 
• Časové období 1 a 2: Nastavte časový interval pro nahrávání souborů FTP za 

jeden den. 
• Test: Klikněte na test, test NVR může úspěšně nahrávat soubory na FTP server. 
• Výchozí nastavení: Obnovení všech parametrů v nastavení FTP na výchozí 

hodnoty. 
• Použití: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 
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UPnP 
Zvolte "Menu → Nastavení → Síť → UPNP" , zobrazí se rozhraní UPNP, jak je na obrázku. 
Protokol UPNP má vytvořit mapovací vztah mezi LAN a WAN.  

 
• Povolit: Zapnutí / Vypnutí funkce UPnP zařízení. 
• Stav: Zobrazuje stav mapování UPnP. 
• Interní IP: Stav zobrazuje interní síťovou IP adresu aktuálního směrovače NVR, 

pokud je spojení úspěšné. 
• Externí IP: Stav zobrazí externí síťovou IP připojenou k NVR, pokud je připojení 

úspěšné. 
• Tabulka mapování portů: Zobrazuje informace, když NVR UPnP přidává 

mapování, například název služby, protokol, vnitřní port atd. 
• Přidat: Kliknutím na tlačítko "Přidat" zvětšíte mapování, zadejte název služby, 

interní port a externí port. 
• Název serveru: Zadejte název služby a definujte jej sami. 
• Protokol: TCP, vyberte název protokolu. 
• Vnitřní port: Je třeba zadat odpovídající HTTP port, port RTSP, port TCP. 
• Externí port: Může být definován sám a interní port může být stejný, ale 

nemůže se opakovat. 
• Smazat: Vyberte informace o mapování v tabulce mapování portů a odstraňte 

vztah mapování. 
• Výchozí nastavení: Obnovení všech parametrů v nastavení UPnP na výchozí 

hodnoty. 
• Použít: Uloží parametry aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 
• Použít: Uložení konfigurační hodnoty parametrů do konfiguračního menu 

UPNP. 
• Zrušit: Návrat do posledního menu správy. 

 
Než NVR zapne UPnP, ujistěte se, že směrovač, který je připojen k NVR, je 
směrovač první úrovně (nebo virtuální směrovač první úrovně) a je povolena 
funkce UPnP. 
Při nastavení portu mapování směrovačů doporučujeme použít port mezi 1024 ~ 
65535, abyste se vyhnuli použití známých portů 1 až 255 a systémových portů 256 
~ 1023 
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Cloudové úložiště 
Zvolte "Menu → Konfigurace → Síť → Úložiště cloudu" v rozhraní nabídky, zobrazí se 
rozhraní pro ukládání cloudů, jak je na obrázku. 

 
 

• Zapnout: Zapnutí / vypnutí funkce ukládání do cloudového úložiště. 
• Dropbox: Vyberte typ úložiště v cloudu. 
• Google: Vyberte typ úložiště v cloudu. 
• Složka seznamu: Nastavte název složky pro ukládání do cloudu. 
• Uživatelské jméno: Zobrazí uživatelské jméno pro odpovídající typ úložiště.  
• Kapacita: Po úspěšné vazbě se zobrazí celková kapacita cloudového prostoru. 
• Použité: Vazba na úložiště v cloudu je úspěšná, zobrazení cloudového 

prostoru, které bylo využito. 
• Test: Klikněte na test a uložte, pokud je vazba v cloudu úspěšná. 
• Výchozí nastavení: Obnovte všechny parametry v nastavení úložiště na 

výchozí hodnoty. 
• Použít: Uloží parametry aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 
•   

Vyberte typ úložiště v cloudu, vyplňte ověřovací kód, klikněte na tlačítko "svázat" 
vyplňte "jméno uživatele", "kapacita" a "použitá kapacita", aby se tyto informace 
automaticky zobrazovaly. 
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ZOBRAZENÍ  
Zvolte možnost "Menu → Konfigurace →Zobrazení", zobrazí se rozhraní "Zobrazení" 
nastavení, zde lze nastavit rozlišení displeje a názvy kanálů, jak je na obrázku. 
 

 
 

• Rozlišení: Rozlišení video výstupu NVR. Volitelné rozlišení: 1024 × 768, 1280 × 
720, 1280 × 1024, 1920 × 1080. Výchozí rozlišení je 1280 × 1024. Platí pouze po 
opětovném spuštění NVR se všemi specifikacemi uloženými. 

• Průhlednost menu: Čím vyšší je procento, tím je transparentnější je pozadí 
menu. 

• Zobrazit čas OSD: Zapíná / vypíná časovou informaci o zařízení zobrazenou na 
obrazovce monitoru. 

• Zobrazit po spuštění: Zvolte počet zobrazení obrazovek s rozděleným 
displejem po spuštění. 

• Výchozí nastavení: Obnoví všechny parametry v nastavení zobrazení na 
výchozí hodnoty. 

• Použít: Uloží parametry aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: návrat na předchozí rozhraní. 
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CHYBOVÉ UPOZORNĚNÍ 
Událost pro disk 
V rozhraní zvolte "Menu → Konfigurace → Chybové upozornění", zobrazí rozhraní pro 
nastavení výjimky, rozděleno na výjimku disku a síťovou výjimku, jak je na obrázku. 

 
 
 

• Typ události: Žádný disk, chyba Disku.  
• Zapnout: Zapnutí / vypnutí poplachu o výjimce disku. 
• Zpráva na obrazovku: Zobrazí chybu na obrazovce.  
• Poslat e-mail: Zapíná / vypíná funkci odesílající email, k níž dochází při výjimce 

disku, odešle email do určené poštovní schránky. 
• Alarm pípákem: Zapíná / Vypíná alarmovou funkci, pokud nastane chyba 

disku. 
• Výchozí: Obnoví všechny parametry v nastavení výjimek disku na výchozí 

hodnoty. 
• Použít: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 

 

SÍŤOVÁ UDÁLOST 
Zvolte "Nabídka → Konfigurace → Chybové upozornění → Síťová událost" v sekci 
rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní pro nastavení výjimek sítě, jak je na obrázku. 
 

 
 

• Typ události: Zahrnuje nefunkční sít a IP konflikt  
• Zapnout: Zapnutí / vypnutí poplachu o výjimce sítě. 
• Zpráva na obrazovku: Zobrazí chybu na obrazovce.  
• Odeslat e-mail: Zapíná / vypíná funkci odesílající pošty, ke které dochází při 

výjimce v síti, odešle email do určené poštovní schránky. 
• Alarm pípákem: Zapnutí / vypnutí funkce upozornění, tzn. že upozornění se 

ozve při výskytu chyby sítě. 
• Výchozí nastavení: Obnoví všechny parametry v nastavení výjimek sítě na 

výchozí hodnoty. 
• Použít: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 
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UŽIVATEL 
Zvolte "Menu → Konfigurace → Uživatel", zobrazí se uživatelské rozhraní, jak je na 
obrázku. Zde můžete přidávat, upravovat a odstraňovat uživatele. 

 
 

Výchozí jméno administrátora je admin a heslo je 12345. Správci mohou přidávat, 
odstraňovat nebo upravovat parametry uživatele. 
  

• Uživatel: Seznam přidaných uživatelů. "Admin" je super uživatel / 
administrátor a nelze změnit jeho oprávnění, ale pouze jeho heslo. 

• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 
 

Uživatelská úroveň má dvě úrovně operátora a obecné; dvě úrovně výchozích 
oprávnění se liší. "Vzdálená konfigurace", Operátor má výchozí nastavení Vzdálená 
konfigurace, Vzdálená síť, Vzdálený displej, Vzdálené výjimky a obecné nastavení. 

 
 
Přidání uživatele  
Krok 1: Kliknutím na tlačítko „Přidat uživatele„ vstoupíte do uživatelského rozhraní. 

Krok 2: Vyplňte uživatelské informace, vyberte úroveň, uložte parametry. 

Krok 3: Nastavení pravomocí. Vyberte uživatele, kterého chcete přidat, klikněte na tl. 
  zadejte nastavení autority a nastavte oprávnění uživatele. 

POPIS 
Pravomoc je rozdělena na místní konfiguraci, vzdálenou konfiguraci, konfiguraci 
kanálu. 
"Lokální konfigurace": Zahrnout vše, Lokální anketa, Lokální HDD, Místní nastavení 
kamery, Lokální konfigurace, Místní síť, Místní zobrazení, Místní výjimky, Místní 
uživatel, Místní systémové informace, Místní protokol, Místní ruční aktualizace, 
Restart. 
"Vzdálená konfigurace": Zahrnout vše, Dálkové hlášení, Vzdálený pevný disk, 
Vzdálená kamera, vzdálené zobrazení, vzdálené výjimky, vzdálený uživatel, vzdálené 
informace o systému, vzdálený protokol, vzdálená ruční aktualizace, vzdálená online 
aktualizace, vzdálené automatické udržování, vzdálené obnovení výchozí, vzdálené 
vypnutí restartu. 
"Nastavení kanálu": Místní náhled, Místní záznam, Místní kódování, Místní OSD, 
Lokální obraz, Místní pohyb, Místní export, Místní ochrana osob, Vzdálený náhled, 
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Vzdálený PTZ, Vzdálené přehrávání, Kódování parametrů, Vzdálená OSD, Vzdálený 
obraz, Vzdálený pohyb, Vzdálený export, Vzdálená maska ochrany soukromí pro 
všechny kanály. 
 
Správa uživatele 
Krok 1: Vyberte uživatele, klikněte na tl. , pro zadání uživatelského rozhraní. 
Krok 2: Upravte informace o uživateli. Proveďte úpravy uživatelského jména, hesla, 
uživatelské úrovně, klikněte na tlačítko Uložit. 
 
Mazání uživatele  

Krok 1: Chcete-li smazat přihlášeného uživatele, klikněte na tl.  v uživatelském 
rozhraní pro výběr uživatele, klikněte na tlačítko Smazat pod odpovídajícím tlačítkem. 
Krok 2: Kliknutím na tlačítko Uložit odstraníte uživatele a vrátíte se do rozhraní pro 
správu uživatelů. 
 
Administrátor může být změněn heslem, ale nemůže být smazán. 
Provozovatelé a obecní uživatelé nemohou přidávat, odstraňovat uživatelská 
práva. 
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ÚDRŽBA  
Systém 
Informace o verzi  
Zvolte "Menu → Údržba →Systém → Informace o verzi" , zobrazí se rozhraní pro 
informace o verzích, jak je na obrázku. Zde můžete zobrazit informace o verzi 
systému, včetně modelu produktu, čísla verze a data verze. 

 
 

• Název zařízení: Zobrazí se celé jméno NVR, pevné připojení k síťovému 
videorekordéru. 

• Model číslo: Zobrazuje maximální počet kanálů podporovaných zařízením. 
• Verze: Zobrazí číslo verze programu. 
• Verze systému: Zobrazí číslo verze zařízení. 
• Datum: Uveďte datum, kdy byl program vytvořen. 
• Celkový počet kanálů: Počet kanálů.  
• Celkový počet POE kanálů: Počet kanálů s napájením POE. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 

 
Informace o toku 
V nabídce vyberte možnost "Nabídka → Údržba → Systém → Informace o streamu" 
Zobrazí se informační rozhraní Stream, jak je na obrázku. Zde si můžete prohlédnout 
datový tok kódu v reálném čase (Kb / s-kilobits za sekundu) obrazu kanálu a 
informace o rozlišení  
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LOG 
Zvolte "Menu → Údržba → Log" v rozhraní nabídky, zobrazí se rozhraní protokolu 
zařízení, jak je na obrázku. Zde můžete v systému nějaký čas zobrazit nějaký záznam. 

 
 

• Typ: Vyberte požadovaný typ informací. 
• Čas začátku / Čas ukončení: Zadejte časový rozsah pro protokol vyhledávání. 
• Dotaz: Klikněte na protokol dotazu. 
• PgUp / PgDn: Flip funkce; kliknutím zobrazíte další informace o protokolu. ??? 
• Vymazat: Vymazat všechny informace. 
• Zrušit: Vraťte se na předchozí rozhraní. 
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Ruční aktualizace 
Zvolte "Menu → Údržba → Ruční aktualizace" v rozhraní nabídky, zobrazí se instalační 
rozhraní ručního upgradu, jak je na obrázku. 

 
 

• Obnovit: Obnovit aktuální informace o rozhraní. 
• Aktualizace: Kliknutím na zařízení spusťte aktualizaci. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 

 
Pokud zařízení detekovalo soubory aktualizace na disku U, zobrazí se související 
informace o aktualizačním balíčku (číslo, jméno, velikost, datum). 
 
U disk postup aktualizace:  
Zkopírujte soubor aktualizace (pojmenujte formát xxxxx_update_x_Vx.x.xx.x.bin) do 
kořenového adresáře disku U, připojte tento disk U k portu USB zařízení, pokud se 
nezobrazí soubor upgradu v seznamu aktualizujte prosím rozhraní (Pokud balíček 
aktualizace ještě nemůže být prohledán, zkontrolujte, zda se port USB dobře 
připojuje k disku U a také zkontrolujte, zda je název souboru s aktualizací správný). 
Po zobrazení souboru aktualizace vyberte soubor, klikněte na "Aktualizace" a začněte 
se provádět upgrade. Chcete-li zrušit aktualizace, klikněte na tlačítko Zrušit. 
 
Během procesu aktualizace prosím nepřerušujte napájení nebo nevyndávejte disk 
U. Po upgradu se systém automaticky restartuje. (Tento proces trvá přibližně 1 až 6 
minut.) Po aktualizaci doporučujeme obnovit tovární nastavení.  
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Auto údržba  
Zvolte "Menu → Údržba → Automatické Údržba" v rozhraní nabídky, zobrazí se okno 
Auto Údržba (údržba), jak je na obrázku. 

 
 

• Výchozí nastavení: Obnovení všech parametrů v nastavení automatické 
údržby na výchozí hodnoty. 

• Použít: Uložení parametrů aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Návrat na předchozí rozhraní. 

Automatické restartování systému může být v souladu s cyklem ve stanoveném čase 
(každý měsíc, každý týden, každý den) můžete také zvolit "Nikdy", vypnutí 
automatické údržby. 
 
 
Obnovení výchozího nastavení  
Zvolte "Menu → Údržba → Obnovit výchozí", zobrazí se okno Obnovit výchozí nastavení, 
jak je na obrázku. 

 
 

• Obnovit výchozí parametr záznamu: Zvolit / Zrušit pokračování zaznamená 
všechny konfigurační parametry rozhraní na výchozí hodnoty. 

• Obnovit výchozí parametr kanálu: Zvolit / Zrušit obnoví v kameře všechny 
parametry konfigurace rozhraní na výchozí hodnoty. 

• Obnovit výchozí konfigurační parametr: Vybrat / Zrušit obnoví konfiguraci 
všech konfiguračních parametrů rozhraní na výchozí hodnoty. 

• Obnovit výchozí parametr údržby systému: Zvolit / Zrušit obnoví údržbu 
všech konfiguračních parametrů rozhraní na výchozí hodnoty. 

• Obnovit výchozí nastavení: Zvolte / Zrušte všechny konfigurační parametry 
NVR na výchozí hodnotu. 

• Použit: Uložte parametry aktuálního rozhraní. 
• Zrušit: Vraťte se na předchozí rozhraní. 
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Vypnutí 
Zvolte "Vypnut" v rozhraní nabídky, zobrazí se okno Vypnut, jak je na obrázku. 

 
 

• Odhlášení: Odhlásí stávajícího uživatele, přepne na uživatelské přihlašovací 
rozhraní. 

• Restart: Restartujte zařízení. 
• Vypnut: Vypne zařízení, stejně jako počítač . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB OPERACE 
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Přihlášení do prohlížeče 
 
Chcete-li se ujistit, že se zařízení XVR úspěšně připojí k Internetu, otevřete prohlížeč 
IE, zadejte požadovanou adresu IP, výchozí nastavení je 192.168.1.88 a potom se 
automaticky stáhne a nainstaluje. 

 
V pravém horním rohu rozhraní vyberte jazyk systému (v současné době podporuje 
angličtinu, němčinu, francouzštinu, portugalštinu, turečtinu, španělštinu, italštinu, 
maďarštinu, korejštinu) uživatelské jméno a heslo – výchozí uživatelské jméno je 
admin, heslo je 12345, kliknutím na tlačítko "přihlásit" se vzdáleně přihlašuje. 

 
 
 

 
 
Active X instalace  
Při prvním přihlášení k zařízení musíte nejprve stáhnout a nainstalovat plug-in 
prohlížeče, jak je znázorněno na obrázku, klikněte na tlačítko Instalovat a podle 
pokynů dokončete instalaci. 

 
 

WIN 7 by mohl mít problémy se zálohováním a nahráváním, pokud ano, zkontrolujte 
nastavení administrátora takto:  
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Active X nelze načíst: Nastavte úroveň zabezpečení a nastavení brány firewall na 
nejnižší hodnotu a nastavte IE takto: Možnost – Internet Tool-Vlastní úroveň - ActiveX 
- povolte všechny možnosti pod ActiveX a klepněte na tlačítko OK! Active X bude 
staženo a nainstalováno automaticky, jak je znázorněno na obrázku. 

 
 
 

Živý náhled  
Po přihlášení klienta přejdete do rozhraní živého náhledu.  
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1. Systémová nabídka. Zahrnuje živé zobrazení, přehrávání, konfiguraci, 
nápovědu, odhlášení a zobrazí přihlašovací uživatelské jméno. 

2. Kanál sledování v reálném čase. Otevření / Zavření náhledu, nahrávání a 
přepnutí streamu. 

 
Označení Specif ikace  
K1-K4 (CH) Zobrazení všech kanálů zařízení. 

 
Otevře nebo zavře příslušný kanál náhledu. 

  

Kliknutím na tlačítko začněte nahrávat, 
video se uloží na pevný disk počítače. 

  Přepínání hlavního a streamového toku 
 
Tlačítko pro náhled na kanál 

Označení Specif ikace 

 

Přepnutí okna náhledu. Zleva doprava jsou: 1 obrazovka, 
4 obrazovky, 9 obrazovek. 

 

Přepnutí všech kanálů náhledu, toky podkódů a otevření 
náhledu 

 Otevře/Zavře všechny předchozí kanály. 

 Nahrávání 

 Zapnutí / vypnutí nahrávání všech otevřených videí 

 
Elektronický zoom 

 
náhled rozdělené obrazovky, přepnutí kanálu 

 Zapnutí / vypnutí reproduktoru 

 

Celoobrazovkové přehrávání, stisknutím klávesy Esc 
opustíte celou obrazovku 

 

/ 

  /  

  
  

  2   

1   
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Okno pro nastavení PTZ 
 

Označení Specif ikace 
 Ovládací tlačítko PTZ 

 Autotest PTZ 

 Tlačítko zoomu 

 Tlačítko ostření 

 Tlačítko pro ovládání clony 

 Řízení rychlosti otáčení PTZ 

 Nastavení 

 Předvolba 

 
Nastavit 

 
Mazání nastavení 

 Nastavení trasy 

 
Zapnutí/Vypnutí trasy 

 

 
 
Konfigurace  
Místní konfigurace 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Místní nastavení" Zde můžete nastavit 
video soubor zařízení, zachytit odpovídající cestu do uložení místního počítače, 
Kliknutím na tlačítko "Procházet" vyberte cestu k uložení a kliknutím na tlačítko 
"Uložit" dokončete nastavení cesty. 
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KAMERY 
 
Přidání kamery 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Kamera → Přidat kameru", abyste 
vstoupili do rozhraní pro přidání kamery, jak je znázorněno na obrázku níže. Zde 
můžete v zařízení podle potřeby přidat, upravit a odstranit zařízení. Příslušné 
parametry jsou v souladu s nastavením NVR. 
 

 
 
 

 
OSD  
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Kamera → OSD"  Zde můžete zobrazit 
a nastavit text přístroje, datum a další související informace, příslušné parametry a 
nastavení na straně NVR. 
 
 

 
 
Detekce pohybu 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Kamera → Detekce pohybu" Zde 
můžete zobrazit a nastavit související informace o detekci pohybu, příslušné 
parametry a nastavení na straně NVR.  
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NAHRÁVÁNÍ 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Nahrát → Nahrát" Zde můžete nastavit, 
aby kanál provedl záznam podle plánu a příslušných parametrů  
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KÓDOVÁNÍ 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Záznam → Kódování" Zde můžete 
zobrazit a nastavit parametry kanálu zařízení IPC a příslušné parametry, které jsou v 
souladu s nastavením NVR. 
 

 
 

 
 
 
 

HDD  
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → HDD → HDD" Zde si můžete 
prohlédnout informace o disku v zařízení, ale i formátování pevného disku a 
nastavení NVR  
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SYSTÉM  
 
Všeobecné Nastavení zařízení 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Systém → Hlavní → Nastavení " Zde 
můžete zobrazit a nastavit jazyk zařízení, režim záznamu, den záznamu, rozlišení a 
další informace. 
 

 
 
Datum 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Systém → Hlavní → Datum" Zde můžete 
nastavit čas zařízení a zvolit kanál pro synchronizaci času IPC s časem NVR. 

 

 
Letní čas 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Systém → Obecné → Letní čas" Zde 
můžete nastavit letní čas a letní čas zařízení, aby byl v souladu s nastavením NVR. 
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Sít 
IP / Port 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Systém → Síť → IP / Port" Zde můžete 
nastavit IP adresu zařízení, masku podsítě, bránu, port, DNS a další informace o síti, 
nastavení IP / Port a NVR. 

 
 
 

DDNS 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Systém → Síť → DDNS". Zde můžete 
otevřít a nastavit funkce DDNS, nastavení DDNS a NVR. 
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E-mail 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Systém → Síť → E-mail" Zde můžete 
otevřít a nastavit funkci pošty (e-mailu), nastavení pošty a nastavení NVR 
 

 
 
 

P2P 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Systém → Síť → P2P" Zde můžete 
zapnout / vypnout P2P funkci.  
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FTP 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Systém → Síť → FTP" Zde můžete 
otevřít a nastavit funkci FTP serveru, FTP a NVR. 
 

 
 

UPnP 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Systém → Síť → UPnP" Zde můžete 
zapnout a nastavit funkce UPnP, UPnP a NVR. 
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Cloudové úložiště 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Systém → Síť → Zde můžete zapnout a 
nastavit funkci Cloud Storage, Cloud Storage a NVR. 
 

 
 
Výjimky 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Systém → Výjimka" Zde můžete 
nastavit alarm (výjimky) a NVR. 
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Uživatel 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Systém → Uživatel" Zde můžete 
přidávat, mazat, upravovat uživatele, uživatelská nastavení a nastavení NVR. 

 

 

 
Údržba 
Informace o verzi  
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Údržba → Informace o verzi" Zde 
naleznete informace o verzi zařízení. 
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Přihlášení 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Údržba → Protokol" Zde můžete 
vyhledat protokol zařízení; vyhledávání v protokolu je v souladu s hledáním NVR. 

 
 
Manuální aktualizace  
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Údržba → Manuální aktualizace" Zde 
můžete restartovat zařízení a upgradovat zařízení. 

 
Chcete-li ručně aktualizovat zařízení, postupujte následovně: 
Krok 1: V rozhraní ručního upgradu klikněte na tlačítko "Procházet" a vyberte soubor 
upgradu uložený v místním počítači 
Krok 2: Klikněte na tlačítko Upgrade. 
Krok 3: Čekání na průběh aktualizace, může pokračovat v normálním provozu, 
upgrade je dokončen. 
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AUTO SLUŽBY 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Nastavení → Automatické služby" Zde 
můžete nastavit dobu restartu zařízení, nastavení automatické údržby a nastavení 
NVR. 

 
 

Obnovit výchozí 
V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurovat → Údržba → Obnovit výchozí". Zde 
můžete obnovit výchozí hodnotu zařízení a nastavit výchozí nastavení NVR. 
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PŘEHRÁVÁNÍ 
V hlavním rozhraní klikněte na "Přehrávání" Zde můžete prohlížet zařízení, snímání 
videa 

stahování a další akce. 
 

Přepínač oken: Kliknutím na tlačítko  přepnete okno přehrávání videa. 

Přehrát / pozastavit: Po dotazu na video soubor klikněte na tlačítko   pro 
spuštění / pozastavení přehrávání hledaného videa. 

Stop: Po přehrání videa stisknutím tlačítka " " zastavíte přehrávání videa. 

Zpomalení dopředu: Po přehrávání videa klikněte na  video se bude přehrávat 
pomalu, konkrétní rychlosti volby 1/2, 1/4, 1/8. 

Rychlý posun vpřed: Při přehrávání videa klikněte na   pro pomalé přehrávání, 
konkrétní rychlost volby 2, 4, 8. 

Zvuk: Při přehrávání videa klepněte na   pro zapnutí / vypnutí zvuku 
zaznamenaného videa. 
Zoom: Při přehrávání videa klepněte na "  " pro zapnutí / vypnutí funkce 
elektronického zoomu nahraného videa. Zapněte funkci elektronického zoomu, 
podržte levé tlačítko myši, vyberte pozici pro přiblížení na obrazovce přehrávání, 
uvolněte myš, vyberte umístění obrazovky, klikněte na " ", zvětší se obrazovka  

Zachycení: Po přehrání videa klepněte na tlačítko "  " pro nastavení místní 
konfigurace 

Videoklip: Po přehrání videa klepněte na tlačítko "  " a spusťte nahrávání, poté 
znovu klepněte na tlačítko Uložit soubor klipu, který je uložen v místním 
konfiguračním nastavení. 
Stahování: Po dotazu na video soubor klikněte na " " pro vstup do seznamů videa 
souborů, vyberte soubor ke stažení, klikněte na "Stáhnout", video soubor se začne 
stahovat v pořadí uloženém v místním umístění konfiguračních nastavení. Rozhraní 
ke stažení souboru je zobrazeno na obrázku 6-30. Na procházení všech video 

/ 

/ 

/ 

/ 
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souborů se používají "první stránka", "předcházející stránka", "další stránka" a 
"poslední stránka". Video soubor lze znovu vyhledávat podle správného kalendáře, 
typu souboru a umístění kanálu. 

 
Přehrávání na celou obrazovku: Pro přehrání videa klikněte na " " video přehrávání 
na celou obrazovku. Stisknutím klávesy "Esc" na klávesnici opustíte rozhraní pro 
přehrávání na celou obrazovku. 
 
Drag and drop: přehrávání videa, levým tlačítkem myši klikněte na časovou osu pro 
přehrání pozice, přetáhněte ji doleva a doprava, přetáhněte jej uprostřed žluté časové 
osy, přehrávací kanál pro přehrávání záznamu v čase. 
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NASTAVENÍ MOBILNÍ APLIKACE: FREEIP  
 
Instalace & Registrace 
Proces FreeIP: registrovat → přihlásit → přidat zařízení → servisní aplikace 
 
Krok 1 Stáhněte si a nainstalujte svůj smartphone následujícím způsobem: 
1) Uživatel Android, vyhledáním "FreeIP" v uživatelském prostředí Google App Store, 
iOS, stačí vyhledávat v aplikaci App Store "FreeIP". 
2) Naskenujte následující kódy QR a stáhněte a nainstalujte aplikaci. 
 

                                         
3) Stáhněte si z následujících webových stránek. 
 
Adresa pro stahování aplikací Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen  
 
Adresa pro stahování aplikace iOS: 
https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8  
 
Mobilní klient aktuálně podporuje pouze iOS a Android. 
Krok 2 Po instalaci spusťte "FreeIP", zaregistrujte účet podle pokynů k rozhraní. 
 
Přidat zařízení 
 
Krok 1: Ujistěte se, že je NVR připojen k internetu. P2P je zapnut a je online. 
Krok 2: Nastavte telefonní síť. Připojte telefon k bezdrátové síti 
Krok 3: Přihlaste se do mobilního klienta a vyberte "Zařízení" z posuvné postranní lišty. 
Posuvná postranní lišta je znázorněna na obrázku. Po zadání klikněte na "○ +"Přidat 
zařízení "v dolní části rozhraní vyberte" Sériové číslo, které chcete přidat ", pro 
skenování QR kódu těla zařízení nebo rozhraní P2P, jak je znázorněno na obrázku. 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen
https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8
https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8
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Krok 4: Telefon automaticky rozpozná kód QR, zadá uživatelské jméno a heslo NVR, 
klikne na "Odeslat" a poté nastaví poznámku kamery a skupiny kamer. Po kliknutí na 
tlačítko "Odeslat" se zobrazí výzva "Přidání úspěšné". 
 
Živý náhled 
Krok 1: Z panelu nástrojů aplikace vyberte "Náhled" a potom se dostanete k rozhraní 
náhledu, jako na obrázku. 

 
 

Krok 2: V okně náhledu klikněte na "+", jak je na obrázku. 
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Krok 3: Vyberte kanál náhledu zařízení v seznamu zařízení a potom klepněte na 
tlačítko "Náhled", jak je znázorněno na obrázku. 

 
Krok 4: Zobrazte video v reálném čase, jak je znázorněno na obrázku. 

 
 

V režimu náhledu v reálném čase navíc k režimu přehrávání můžete také provádět 
video, zachytit, nastavit zvuk a další operace, pokud kanál má funkci PTZ, ale také 
ovládat funkci PTZ, zaostření a další akce. 
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Přehrávání 
Krok 1: Vyberte "Přehrávání" z panelu nástrojů aplikace a potom přejděte na rozhraní 
pro přehrávání videa, jak je znázorněno na obrázku. 

 
Krok 2: V okně náhledu klikněte na "+", jak je na obrázku. 

 
 
Krok 3: Zvolte kanál přehrávání zařízení ve skupině zařízení a poté klikněte na 
"Přehrávání", jak je znázorněno na obrázku. 

 
 

Krok 4: Nahrávání přehrávacího zařízení je zobrazeno na obrázku. 
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NASTAVENÍ MOBILNÍ APLIKACE: BITVISON 
 
Nastavení a registrace 

 
V hlavním rozhraní (webový portál) klikněte na "Konfigurace → Nastavení Sítě → 
Rozšířené nastavení → P2P" 

 
 
Krok 1:  
Pro váš mobilní telefon prosím naskenujte QR kód, jak je znázorněno na obrázku. 
Stáhněte a nainstalujte aplikaci "BITVISION" ve svém mobilním telefonu. Můžete se 
také přihlásit na oficiální webové stránky "BITVISION" www.BITVISION.app nebo v 
úložišti aplikací, kde si přímo stáhnete a nainstalujete aplikaci. 
 

Adresa pro stahování aplikací Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog 
 
Adresa pro stahování aplikací pro systém iOS: 
https://apps.apple.com/cn/app/bitvision/id1419463554 
 

 

  

 

Mobilní klient v současné době podporuje pouze systémy iOS a Android. 
Uživatelé iOS mohou aplikaci stáhnout přímo v App Store. 
Po instalaci spusťte "BITVISION" a zaregistrujte si účet podle pokynů k rozhraní. 

 
 
 

PŘIDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

http://www.bitvision.app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitdog
https://apps.apple.com/cn/app/bitvision/id1419463554
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Krok 1:  
Ujistěte se, že IP kamera je připojena k internetu, P2P je zapnutý a je online. 
 
Krok 2:  
Nastavení telefonní síť a připojte telefon k bezdrátové síti.  
 
Krok 3:  
Registrujte /Přihlaste se do mobilního klienta, jak je znázorněna na obrázku. 

 

 
 

 
Krok 4: 

Klikněte na "Zařízení" → Správa zařízení → přidat zařízení (kameru)    → Přidat 

zařízení  → Přidat SN → naskenujte kód QR na zařízení. Telefon automaticky 
rozpozná kód QR, zadá uživatelské jméno a heslo IP kamery.  
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Krok 5: 
Pokud se QR kód nenačte zadejte ručně → Vstup → zadání SN → Hotovo → Uživatelské 
jméno a heslo (z webového portálu) → Captcha (naleznete na štítku kamery 
/rekordéru, nebo krabici) → Odesláno → Pojmenujte zařízení → Vyberte skupinu, kam 
bude patřit → Hotovo.  
 

 
 

 
Krok 6: 
V rozhraní náhledu můžete zvolit režim náhledu na více obrazovkách, jak je 
znázorněno na obrázku. 
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Krok 7: 
V okně náhledu klikněte na ikonu kamery v okně, → zvolte kanál přehrávání zařízení 
v seznamu zařízení → Hotovo 
 

  

 
Přehrávání v aplikací BITVISION se používá k přehrávání snímků zaznamenaných na 
kartě IP kamery, kartě SD a nahraných na pevný disk NVR. 
 
Krok 8: 
V přehrávacím rozhraní kromě režimu náhledu můžete provádět také např. 
zachycení videa, nastavení zvuku a další operace. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Níže uvádíme nejčastější problémy a jejich řešení. Pokud zde řešení nenaleznete, tak 
kontaktujte technickou podporu svého prodejce. Vznik problémů je nejčastěji 
zapříčiněn neodborným zacházením, nebo nedodržením pokynů v tomto návodu. 
Každé záznamové zařízení prochází při výrobě kontrolou kvality, aby byla zaručena 
bezchybnost chodu po nákupu. 
 

1. Zařízení nelze zapnout. 
Možné příčiny: 

• Napájecí zdroj nemá správné hodnoty, nebo je poškozený. 
• Operační systém v NVR byl poškozen. 
• Pevný disk nebo jeho konektory jsou poškozené. 
• Přední ovládací panel je poškozen. 
• Základní deska NVR je poškozena. 

 

2. NVR se automaticky restartuje nebo přestane po několika minutách 
chodu fungovat 

Možné příčiny: 

• Vstupní napětí není stabilní nebo je příliš nízké. 
• Pevný disk nebo jeho konektory jsou poškozené. 
• Vypínač není plně přepnut. 
• Vstupní video signál není stabilní. 
• Chladič procesoru je zanešený nečistotami a nedokáže účinně odvádět teplo. 
• Základní deska NVR je poškozena. 

 

3. Systém nemůže načíst pevný disk. 
Možné příčiny: 

• Pevný disk nebo jeho konektory jsou poškozené 
• Kabely k pevnému disku jsou poškozeny 
• SATA port na desce je poškozen 

 

4. Po připojení kamer není vidět obraz ani z jedné z nich. 
Možné příčiny: 

• Zařízení je přepnuto na jiný mód, než pracují připojované kamery. 
• Jas obrazu je nastaven na 0. 
• Signál z kamer je příliš slabý, nebo žádný. 
• Je vypnuto zobrazení kanálu na obrazovku 
• Základní deska NVR je poškozena. 

 

5. Obraz z kamer je nekvalitní, nebo vykazuje jiné zkreslení 
Možné příčiny: 
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• Na kamerách a NVR je nastaven rozdílný obrazový standard PAN a NTSC - 
černobílý obraz. 

• Signál z kamer je příliš slabý díky příliš dlouhému vedení díky ztrátě 
• Hodnoty obrazu (kontrast, světlost, barevnost) jsou v NVR špatně nastaveny 

 

Při přehrávání záznamu my systém hlásí chybu, nebo se nezobrazí žádný 
záznam. 
Možné příčiny: 

• Pevný disk je poškozen, vyzkoušejte jiný. 
• Pevný disk není správně připojen. 
• Aktualizujte FW v zařízení. 
• Nemáte správně nastaveno NVR pro pořizování záznamu 
• Váš pevný disk není kompatibilní se záznamovým zařízením. 

 
6. Při přehrávání záznamu neslyším záznam zvuku z připojeného mikrofonu. 

Možné příčiny: 
• Záznam zvuku nebyl aktivován v menu zařízení. 
• Daný kanál není správně spojen se zvukovým signálem. 
 

7. Zařízení zobrazuje špatný čas 
Možné příčiny: 

• Nastavení času, nebo přechodu na letní čas, nebo časové pásmo jsou špatně 
nastaveny. 

• Baterie na základové desce je vybitá. Výměnu svěřte odbornému servisu. 
• Krystal pro řízení času na desce je poškozen. 
8. Ovládání PTZ kamery nefunguje 

Možné příčiny: 
• Konfigurace hodnot v NVR neodpovídá hodnotám nastaveným v kameře. 
• Chyba přenosu signálu pro ovládání kamery 
• Délka vedení je příliš veliká. 

 

9. Detekce pohybu nefunguje. 
Možné příčiny: 

• Plánovač není správně nastaven. 
• Oblast detekce není správně nastavena. 
• Nastavení citlivosti je přiliž nízké. 

 

10. Nemohu se přihlásit přes web, nebo pomocí CMS PATRONUM 
Možné příčiny: 

• Váš operační systém v PC, nebo MAC neodpovídá podporované verzi. 
• Verze aplikace CMS je zastaralá, požádejte Vašeho prodejce o aktualizaci. 
• V prohlížeči máte zakázáno instalovat nepodepsané ActiveX prvky. 
• Ovládač grafické karty je nižší než doporučený DX8.1, aktualizujte ovládače. 
• Síťová komunikace neprobíhá, zkontrolujte nastavení. 
• Zadáváte neplatné jméno nebo heslo. 
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11. Obraz při vzdáleném připojení není kvalitní, nebo je trhaný. 
Možné příčiny: 

• Verze aplikace CMS je zastaralá, požádejte Vašeho prodejce o aktualizaci. 
• Síťové připojení není stabilní. 
• Rychlost připojení neodpovídá potřebám přenosu obrazu. 
• Máte nastaven nízký FPS v konfiguraci kódování. 

 

12. Síťové připojení není stabilní 
Možné příčiny: 

• Některý z pasivních a aktivních prvků v sítí nepracuje správně. 
• Nastal konflikt IP adresy s jiným zařízením. 
• Nastal konflikt MAC adresy s jiným zařízením 
• Síťová karta v NVR je vadná. 

 

13. Zálohování na USB disk nefunguje. 
Možné příčiny: 

• Disk je příliš malý na uložení požadovaného záznamu. 
• Disk je poškozený, nebo špatně zformátovaný. Zkuste jiný, nebo jej zformátujte 

v PC. 
• Pevný disk není kompatibilní, zkuste jiný. 

 

14. Zapomněl jsem heslo, nebo uživatelské jméno. 
Možné řešení: 

• Obraťte se na technickou podporu svého prodejce. Odemčení NVR může být 
zpoplatněno. 
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ÚDRŽBA 
Pravidelná údržba zaručuje bezchybný a dlouhodobý chod vašeho zařízení, proto ji 
provádějte v intervalu běžného interiéru nejméně 6 měsíců. V prašných prostředích 
pak častěji. 

• Kartáčem na plošné spoje očistěte základní desku, ventilátory a šasi od 
prachu. Nepoužívejte kartáčové nástavce na vysavače. Vytvářejí statickou 
elektřinu, která může Vaše zařízení nenávratně poškodit. 

• Mějte zařízení dobře uzemněné pro zabránění poškození statickou elektřinou, 
nebo indukcí. 

• Nepřipojujte video výstupy (HDMI, VGA) do výstupů netbooků a dalších 
zařízení. Poškodíte si tím obě zařízení. 

• Nikdy nevypínejte záznamové zařízení přímo, ale použijte vypnutí v menu 
zařízení. Mohlo by dojít k poškození pevného disku. 

• Zařízení instalujte na místa k tomu určená dle návodu s odpovídajícími 
teplotními a vlhkostními podmínkami. 

• Pravidelně aktualizujte FW v záznamovém zařízení pro udržení odpovídající 
bezpečnostní a technologické úrovně. 
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