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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.

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.
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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 XVR.
V manuálu najdete informace o funkcích a charakteristice tohoto XVR 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.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
•

POKYNY

A

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.
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•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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.
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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
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KAPITOLA 1 – ÚVOD
Návod k použití
Zařízení je vysoce výkonné síťové XVR, které charakterizuje místní náhledy,
zobrazování více obrazů a místní ukládání zaznamenaných souborů v reálném čase.
Zařízení je hybridní videorekordér kompatibilní s TVI, AHD a dalšími HD analogovými
technologiemi. Můžete připojit předepsaný počet analogových a IP kamer, případně
je kombinovat. 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
• XVR pracuje s vysokým rozlišením, podporuje HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamery.
• Podporuje přístup k síťovým zařízením a může pracovat se síťovými kamerami, a
síťovými video servery, s protokolem ONVIF – Hybridní režim může zvýšit počet
připojených kamer až násobně a XVR rekordér zastane dvě zařízení DVR a NVR.
• Každý kanál podporuje kódování pomocí dvou toků.
• Parametry kódování videa každého kanálu jsou nastavitelné nezávisle, včetně
snímkové frekvence, bitové rychlosti atd.
• Každý kanál podporuje časované nahrávání a detekci pohybu a alarmový záznam
Uživatelské rozhraní ve stylu Windows, operační systém Linux3.0 v reálném čase.
Podporuje náhled, nahrávání, přehrávání, zálohování.
• Podpora kompozitního streamu a kódování streamovaného videa a zvuku
• Funkce rychlého přidání IP kamery .
• Podpora rychlého synchronního vyhledávání, přehrávání a zálohování výrazné
zrychluje práci s rekordérem.
• 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.
• 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.
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FUNKCE – STRUČNÝ NÁVOD
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.

VZHLED XVR
(některé prvky se mohou lišit dle typu zařízení)

Přední panel
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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.

Zadní panel
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Funkce:
•
•
•
•
•
•
•

HDMI - Zobrazovací zařízení (monitor nebo TV)
VGA - Zobrazovací zařízení (monitor nebo TV)
RJ-45 - Ethernet rozhraní (LAN)
BNC- vstupy pro připojení a napájení kamer (1-16 dle modelu)
AUDIO – Vstup a výstup pro připojení audio zařízení (mikrofon/repro)
Rozhraní napájecího zdroje: DC12V - XVR
USB2.0: USB konektor pro připojení zálohovacího zařízení (flash) a myši.

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.

UVEDENÍ DO PROVOZU
Instalace pevného disku
•

Použijte pevný disk, který doporučuje výrobce zařízení.
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•
•

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

Připojení zařízení
K přenosu signálu XVR 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 XVR.

Síťový videorekordér

Připojení XVR

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

All rights reserved © PATRONUM 2019

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.
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Klikněte na tlačítko OK, průvodce spuštěním je dokončen.

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 XVR: 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
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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.

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"
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•
•

•
•
•
•

Vyhledávání: Hledání IP adresy, portu, protokolu, zařízení IPC.
Přidat: Klikněte na tlačítko "Hledat", XVR 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.
Uložit: pro dokončení.
Zrušit: Návrat k předchozí nabídce.

XVR 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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: (Přepínání obrazu) Klikněte na rozhraní nastavení dotazu.
Záznam: Klikněte na rozhraní pro nahrávání záznamu.
Spustit záznam: Spustí záznam na všech kamerách.
Přidat kameru: Kliknete a zadejte konfiguraci kamery.
Přehrávání: Klikněte na rozhraní přehrávání.
PTZ nastavení: XVR podporuje ovládání PTZ, což uživatelům umožňuje
dálkové ovládání kamery.
Nastavit obrázek XVR: Klikněte na konfigurační rozhraní pro barvu obrazu.

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:

•
•
•
•
•
•

Zapnout : ON/OFF -kliknutím na tlačítko se zapne či vypne rotace
Čas: Nastavení rozsahu intervalů přepínání rotace je 5-255 sekund.
Režim: Nastavení jednoho, čtyř obrázky nebo devíti snímků.
Výchozí nastavení: Resetuje nastavení
Použít: Uloží vaše nastavení
Zrušit: Ukončení aktuální nabídky.
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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.
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V "Ovládání" samotném můžete zvolit režim "Preset" – přednastavení, nastavit cestu,
"Volání" -kontrola přednastavených bodů, výběr pro "Zapnutí / Vypnutí cesty".

Zoom:
Zaostření:

/
/
/

Jas:

Kliknutím upravíte zoom kamery.

Kliknutím upravíte zaostření kamery.
Kliknutím upravíte jas kamery.

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.
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•

Rychlost: Rychlost pro trasu.

Společné ovládací rozhraní je znázorněno na obrázku:

•

•
•
•

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.

XVR 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
"Nast.
Obr.", zobrazí se rozhraní "Nastavení obrazu" a poté můžete nakonfigurovat video,
vlastnosti IPC.
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•
•
•
•
•
•
•

Jas: Nastaví jas obrazovky monitoru.
Kontrast: Nastaví kontrast monitoru.
Sytost: Nastaví sytost monitoru.
Odstín: Nastaví celkovou barvu obrazu XVR.
Výchozí nastavení: Obnoví všechny parametry na výchozí hodnotu.
Uložit: Uložení hodnoty parametrů.
Zrušit: Návrat do menu.

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
2

5

8
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3
7
6

4

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Kalendář: Červeně vyznačený den znamená, že je nahraný soubor. V opačném
případě neexistuje žádný soubor. V libovolném režimu přehrávání klikněte na
datum, který chcete vidět. V příslušné časové liště se zobrazí příslušná stopa
souboru záznamu.
Výběr kanálu : Vyberte číslo kanálu, který chcete zobrazit. (Lze vybrat až 4
kanály současně).
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.
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.
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;
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.
Výběr typu videa: Vyberte typ videa, můžete vybrat typ pro všechny videa,
časované nahrávání, nahrávání alarmů a detekci záznamu.
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:
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V seznamu souborů zaškrtněte ikonu
pro zálohování souboru, klikněte na "Uložit"
pro vstup do záložního rozhraní videa, jak je znázorněno na obrázku:

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
Umožňuje zálohování automatické na DISK, nebo ruční Zálohování na FTP server.
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.

Ukládání na FTP server
Záznamová zařízení a IP kamery PATRONUM umožňují odesílání obrázků při
alarmové události (detekce pohybu) na FTP server. Je tedy možné, aby zařízení
odeslalo obrázek na server.
Jak nastavím zařízení
Pro fungování je nutné mít zařízení připojeno k LAN (internetu) a volný prostor na
FTP serveru a povolené ukládání záznamu při detekci pohybu.
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Podrobný návod lze nalézt na stránkách PATRONUM centrum podpory
www.patronum.eu

•
•
•
•
•
•
•

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.

HDD
Zvolte "Menu → HDD" 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 XVR,
zobrazí se stav "Používá se".
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•
•
•
•
•

•

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 XVR automaticky restartuje!

ZÁZNAM
Plán
Zvolte "Menu → „Záznam" 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
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•

•
•
•
•

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.

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.

1
2
3
2
2
2

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
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na obrázku:

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.

•
•
•

•
•
•

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
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•
•
•

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".

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" XVR 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

•
•
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•
•
•

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.

•

Stav:
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.

•

•
•
•
•

znamená že připojení je v pořádku,

a znamená, že spojení

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 tripplestream 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
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•

•
•
•
•
•
•

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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