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Vyhlásenie 
Autorské práva ©2020. Všetky práva vyhradené. 
Bez písomného povolenia spoločnosti nesmie žiadna spoločnosť ani 
jednotlivec vyberať ani kopírovať časť či celý obsah tejto príručky ani ju šíriť 
v akejkoľvek forme. 
Z dôvodu aktualizácie produktov alebo iných dôvodov je obsah tejto príručky 
pravidelne aktualizovaný. Pokiaľ nie je stanovené inak, táto príručka sa 
používa ako POZNÁMKA. Všetky vyhlásenia, informácie a návrhy v príručke 
nepredstavujú žiadnu zdanlivú ani predpokladanú záruku. 
Fotografie, grafika, grafy a ilustrácie uvedené v tejto príručke slúžia len na 
ilustračné a informačné účely a môžu sa pri rôznych produktoch líšiť. 
Prosím, berte do úvahy konkrétne typy. 

 

Bezpečnostné opatrenia 

  POZOR 

⚫ Neumiestňujte ani neinštalujte zariadenie na priame slnečné žiarenie 
alebo v blízkosti vykurovacieho zariadenia. 

⚫ Neinštalujte zariadenie vo vlhkom prostredí ani v prostredí, kde sa 
nachádza prach či sadze. 

⚫ Zariadenie nainštalujte vodorovne, na stabilnom mieste. Zabráňte 
pádu zariadenia. 

⚫ Zabráňte vytečeniu tekutín na povrch zariadenia. Dbajte na to, aby 
sa v blízkosti zariadenia nenachádzali predmety naplnené tekutinou 
(napr. šálky), aby ste zabránili vyliatiu. 

⚫ Zariadenie nainštalujte na dobre vetranom mieste. Neblokujte 
vetracie otvory zariadenia. 

⚫ Používajte len zariadenia s menovitým vstupom/výstupom. 
⚫ Zariadenie svojvoľne nerozoberajte. 
⚫ Zariadenie prepravujte, používajte a skladujte v prostredí s 

vyhovujúcou vlhkosťou (10%~90%) a teplotou (-10℃~+55℃). 

⚫ Pri čistení zariadenia odpojte napájací kábel a úplne odpojte 
napájanie. 

⚫ Prach na obvodovej doske vo vnútri zariadenia NVR môže po 
vystavení vlhkosti spôsobiť skrat. Pravidelne čistite obvodovú dosku, 
konektory, konštrukciu a ventilátor konštrukcie mäkkou kefkou.  
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V prípade väčšieho znečistenia, povrch očistite neutrálnym čistiacim 
prostriedkom rozriedeným vo vode a utrite do sucha. 

⚫ Pri čistení zariadenia nepoužívajte prchavé rozpúšťadlá, ako napr. 
alkohol, benzén alebo riedidlo. Nepoužívajte silné ani abrazívne 
čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej vrstvy. 

⚫ Zakúpte pevný disk špecializovaný pre NVR odporúčaný výrobcom 
zariadenia z oficiálnych kanálov, aby ste zabezpečili splnenie 
požiadaviek na kvalitu a používanie pevného disku. 

⚫ Uistite sa, že nehrozí riziko nerovnomerného mechanického zaťaženia. 
⚫ Uistite sa, že video a audio káble majú dostatok ovládacích prvkov na 

inštaláciu kábla. Polomer ohybu kábla by nemal byť menší ako 
päťnásobok priemeru kábla. 

⚫ Uistite sa, že kábel alarmu je pevne nainštalovaný a kontakt je 
dobrý. 

⚫ Uistite sa, že zariadenie NVR je spoľahlivo uzemnené. 
 

  VÝSTRAHA 

⚫ Používajte len požadované batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k 
požiaru alebo výbuchu batérie a riziku popálenín! 

⚫ Pri výmene batérie použite rovnaký typ. 
⚫ Používajte odporúčané sady káblov (napájacie káble). Používajte ich v 

súlade s menovitými špecifikáciami. 
⚫ Ak produkt pripájate k internetu na svoje vlastné riziko, okrem iného, 

vrátane produktov, ktoré môžu byť vystavené kybernetickým alebo 
hackerským hrozbám, vírusom, atď., spoločnosť nezodpovedá za 
abnormality produktu, únik informácií, atď., ale spoločnosť vám 
promptne poskytne technickú podporu súvisiacu s produktom. 

  POZNÁMKA 

⚫ Po doručení produktu otvorte balenie, vyberte zariadenie a 
skontrolujte produkt a príslušenstvo podľa sprievodky zásielky v 
škatuli. 

⚫ Ak zistíte akékoľvek poškodenie obsahu balenia alebo chýbajúce diely, 
okamžite kontaktujte svojho predajcu. 
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1.1 Prehľad 

Kapitola 1 Prehľad a vlastnosti 

Tento produkt predstavuje novú generáciu vysokovýkonného 
sieťového videorekordéra (NVR) nezávisle vyvinutého spoločnosťou. 
Prijal niekoľko špičkových technológií, ako napr. technológiu video a 
audio kodekov, technológiu zabudovaných systémov, technológiu 
ukladania, sieťovú a inteligentnú technológiu. Vďaka miestnemu 
náhľadu, displeju rozdelenému na viac video obrazoviek, lokálnemu 
ukladaniu video súborov v reálnom čase, podpore pre skratky myši, 
správe a ovládaniu na diaľku. Tento produkt podporuje dva spôsoby 
ukladania: frontendové ukladanie a ukladanie na strane klienta. 
Frontendový monitorovací bod môže byť umiestnený kdekoľvek na 
sieti, bez ohľadu na geografické umiestnenie. Je kombinovaný s inými  
frontendovými zariadeniami, ako napr. sieťové kamery a sieťové 
video servery, a vytvára výkonnú sieť na sledovanie bezpečnosti 
pomocou profesionálneho softvéru video monitorovacieho systému. 
V sieťovom systéme rozmiestnenia tohto produktu možno pre 
centrálny bod a monitorovací bod použiť len jeden sieťový kábel. 
Pripojenie, stred monitorovacieho bodu, nie je potrebné klásť video 
vedenia, audio vedenia, atď. Konštrukcia je jednoduchá, náklady na 
rozvody a údržbu sú nízke. Tento produkt je možné používať v oblasti 
bezpečnosti, ako napr. financie, telekomunikácie, preprava, elektrina, 
vzdelávanie a iné oblasti. 
 

1.2 Predvolené nastavenie 
⚫ Výrobcom nastavený účet super administrátora je admin a heslo 

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

 

1.3 Dohoda o opise obsahu 
Kvôli zjednodušeniu opisu v tejto príručke sa dohodlo nasledovné: 
⚫ "Zariadenie" uvedené v tejto príručke sa týka hlavne NVR. 
⚫ "IP zariadenie" uvedené v tejto príručke sa týka hlavne IPC, IP DOME a DVS. 
⚫ "Kanál" uvedený v tejto príručke sa týka IP kanálu zariadenia NVR. 
⚫ Pre návrat na predchádzajúcu obrazovku kliknite na tlačidlo "X" alebo 

"Zrušiť/Cancel". 
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⚫ Kliknutím na Všetky rozhrania predvolené/All Interfaces 
Default obnovíte aktuálne predvolené továrenské nastavenia. 

⚫ Kliknutím na "Použiť/Apply", "Potvrdiť/Confirm" a "Uložiť/Save" na 
všetkých obrazovkách uložíte aktuálne nastavenia. 

⚫ Kliknutím na "Kopírovať/Copy" na všetkých rozhraniach vstúpite do 
rozhrania kopírovania kanálu. Vyberte kanál na skopírovanie aktuálnej 
konfigurácie kanálu na vybraný kanál. 

 

1.4 Funkčné vlastnosti 
Funkcie zariadenia NVR sú uvedené nižšie: 
⚫ H.264 video kondenzačný formát, podpora vstupu sieťovej kamery s 

rozlíšením 4K/6M/5M/4M/3M/2M/1080P/720P/D1. 
⚫ G.711U, G711a, ADPCM_DVI4, AAC audio kondenzačný formát. 
⚫ Podporuje funkciu hlasového hovoru. 
⚫ Každý kanál podporuje kódovanie s tromi tokmi, vrátane toku  MJPEG. 
⚫ Operačný systém Linux3.0 so zabudovaným používateľským 

rozhraním v štýle Windows v reálnom čase. 
⚫ Podporuje nezávislé prispôsobenie kódovacích parametrov pre 

každý kanál, vrátane typu kódovania, rozlíšenia, snímkovej frekvencie 
a bitovej rýchlosti prenosu. 

⚫ Podporuje manuálne snímanie a prehrávanie obrazu. 
⚫ Podporuje náhľad, nahrávanie, prehrávanie a zálohovanie. 
⚫ Podporuje prepnutie na zjednodušenú a tradičnú čínštinu, anglický, 

poľský, český, ruský, thajský, hebrejský, arabský, bulharský, nemecký, 
francúzsky, portugalský, turecký, španielsky, taliansky, maďarský, 
rumunský, kórejský, holandský, grécky, vietnamský a japonský jazyk. 

⚫ Niektoré NVR podporujú korekciu rybieho oka, náhľad s dvomi 
obrazovkami, PoE, detekciu tváre, detekciu prechodu, lokálneho 
narušenia, detekciu pobytu osôb, zhromaždenia osôb, a pod. 

⚫ NVR potrebuje len jedno USB rozhranie ako Import konfigurácie, 
export konfigurácie, zálohovanie, aktualizácia IPC, manuálna 
aktualizácia. Najskôr vyberte príslušnú funkciu, ako napr. kliknite na 
"Import konfig./Config Import", vyskočí "Prosím, vložte usb disk" 60 
Keď sa objaví výzva na odpočítanie, odpojte myš a pripojte ju k USB 
zariadeniu predtým ukončením odpočítania. Keď NVR rozpozná USB 
zariadenie, automaticky prejde na ďalší krok. 

 

➢ Lokálne monitorovanie 
Funkcie lokálneho monitorovania sú uvedené nižšie: 
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⚫ Podporuje lokálny VGA a HD homológny vstup a HD podporuje s 
rozlíšením až 4K. 

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

⚫ Podporuje úpravu usporiadania kanálov v náhľade potiahnutím myši. 
⚫ Podporuje manuálny alebo automatický náhľad. je možné nastaviť 

automatický cyklus ankety. 
⚫ Podporuje detekciu pohybu, detekciu straty videa a inteligentnú 

detekciu. 
⚫ Ovládanie kamery IP PTZ pomocou protokolu ONVIF. 

 
➢ Správa pevného disku 
Funkcie správy pevného disku sú uvedené nižšie: 
⚫ Každé SATA rozhranie podporuje pevný disk až 8T. 
⚫ Podpora formátovania pevného disku. 
⚫ Podpora straty pevného disku a mimoriadneho alarmu pevného disku. 

 
➢ Nahrávanie a prehrávanie videí 
Funkcie nahrávania a prehrávania videí sú uvedené nižšie: 
⚫ Štandard kompresie videa je H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, s 

funkciou časového nahrávania. 
⚫ Podporuje nastavenie plánov nahrávania pomocou metód kreslenia 

a úpravy. 
⚫ Podporuje nahrávanie hlavného a vedľajšieho toku naraz. 
⚫ Podporuje cyklické zapisovanie. 
⚫ Každý deň je možné nastaviť maximálne 6 nahrávacích časov. Režim 

spúšťača nahrávania je možné nastaviť nezávisle pre rôzne časové 
obdobia. 

⚫ Režimy spúšťača nahrávania zahŕňajú: Normálny, Pohybový, 
Alarmový, M&A, Inteligentný. 

⚫ Podporuje načítanie a prehrávanie videí prostredníctvom kanálu, typu 
videa a dátumu. 

⚫ Režimy viacerých prehrávaní: Prehrať/Zastaviť, Pretočiť, Zastaviť, 
Jeden späť, Jeden dopredu, Spomaliť, Zrýchliť. Podpora 
umiestnenia potiahnutím myšou. 

⚫ Môžete zvoliť akúkoľvek oblasť obrazovky a lokálne ju priblížiť. 
⚫ Podporuje viackanálové simultánne prehrávanie videa. 
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➢ Správa používateľov 
⚫ Trojúrovňová správa používateľov, administrátori môžu vytvoriť viacero 

používateľov operácií a nastaviť ich práva, práva môžu byť upravené 
podľa kanála. 

 

➢ Zálohovanie údajov 
Funkcie zálohovania údajov sú uvedené nižšie: 
⚫ Podporuje zálohovanie prostredníctvom rozhrania USB2.0 alebo USB3.0. 
⚫ Podporuje U disk alebo mobilný pevný disk v FAT32, NTFS, exFAT a 

iných formátoch. 
⚫ Podporuje zálohovanie dávkových súborov podľa súboru a času. 
⚫ Podporuje zálohovanie iVMS320 po klipoch. 
⚫ Podporuje web stránku na klipovanie a sťahovanie video súborov podľa času. 

 

➢ Správa alarmov a výnimiek 

Funkcie správy alarmov a výnimiek sú uvedené nižšie: 
⚫ Niektoré modely podporujú viackanálový vstup a výstup externého alarmu. 
⚫ Podporuje alarm straty videa, alarm pohybu, alarm odpojenia od 

siete, alarm konfliktu s IP, alarm chyby disku a chýbajúceho disku. 
⚫ Podporuje našu inteligenciu IPC detekciu tváre, prechodu, miestneho 

narušenia, pohybu osôb, zhromažďovania osôb a prístup a prepojenie 
inej inteligentnej detekcie. 

⚫ Rôzne alarmy môžu spustiť bzučiaci alarm, odoslanie pošty a 
zobrazenie na obrazovke. 

⚫ Rôzne alarmy môžu spustiť rozbaľovacie výzvy alarmu, hlasové 
výstrahy a odoslanie e-mailov s upozornením pre používateľov. 

 

 

➢ Ostatné lokálne funkcie 

Ostatné lokálne funkcie sú uvedené nižšie: 
⚫ Používatelia môžu rýchlo a jednoducho nastavovať systémové 

parametre pomocou predných tlačidiel NVR a USB myši. 
⚫ Administrátor môže vytvoriť viac používateľov a nastaviť povolenia, 

ktoré je možné upraviť podľa kanála. 
⚫ Kompletné operácie, alarmy, výnimky, zaznamenávanie a vyhľadávanie 

informácií. 
⚫ Niektoré modely podporujú lokálne alarmy a aktualizujú frontendové 

funkcie. 
⚫ Podporuje funkciu hesla pomocou gesta. 
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➢ Sieťové funkcie 
Sieťové funkcie sú uvedené nižšie: 
⚫ Séria 3536D podporuje adaptívne sieťové rozhranie 10M/100M, 

séria 3536/3536C podporuje adaptívne sieťové rozhranie 
10M/100M/1000M. 

⚫ Podporuje privilegovaný prístup klienta na diaľku, čo zlepšuje bezpečnosť 
systému. 

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

⚫ Vložený WEBOVÝ SERVER. 
⚫ Podporuje vyhľadávanie, prehrávanie a sťahovanie na diaľku. 
⚫ Podporuje prístup a konfiguráciu parametrov na diaľku. 
⚫ Podporuje prístup k stavu chodu zariadenia, denníku systému a stavu 

alarmov na diaľku. 
⚫ Podporuje formátovanie pevného disku, aktualizáciu programu reštart 

a iné operácie údržby systému na diaľku. 
⚫ Podporuje manuálne spustenie a zastavenie nahrávania na diaľku. 
⚫ Podporuje manuálne spustenie a zastavenie výstupu alarmu na diaľku. 
⚫ Podporuje funkciu stlačenia alarmu. 
⚫ Podporuje konfiguráciu FTP server na diaľku. 
⚫ Podporuje diaľkové ovládanie PTZ. 
⚫ Podporuje aplikáciu BitVision. 
⚫ Podporuje prístup ONVIF protokolu k platforme. 

 

  POZNÁMKA 

⚫ Ďalšie funkcie zariadenia NVR nájdete v používateľskej príručke nižšie. 
⚫ Medzi rôznymi modelmi zariadenia sú funkčné rozdiely. 

Prosím, berte do úvahy konkrétne typy. 



10 

 

 

Kapitola 2 Vzhľad zariadenia NVR 
2.1 Predný panel 
2.1.1 Predný panel 
(Len na informačné účely, podlieha výhradám) 

 

Obr. 2-1 

 

Č. Názov Opis 

1 Prepínač Zapína/vypína zariadenie 

2 Indikátor pevného 
disku 

Ukazuje, či je pevný disk riadne pripojený 

3 Indikátor napájania Zariadenie je normálne zapnuté 

4 Indikátor siete 
Ukazuje, či je zariadenie správne pripojené k 
sieti 

5 USB2.0 Pripája myš alebo USB kľúč na zálohovanie 
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⚫ Schéma panelu neodráža veľkosť a pomer produktu. Podrobnosti si 
pozrite na skutočnom produkte. 

 
 
 

2.2 Zadný panel 
2.2.1 Zadný panel bežného zariadenia 
Schéma zadného panelu bežného zariadenia je nasledovná: 

Obr. 2-2 
Zodpovedajúci opis každého rozhrania na Obr. 2-2 je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke: 
Č. Názov Opis 

1 
Ethernetový 
port 1/2 

Pripája sieť 

2 Audio výstup Rozhranie audio výstupu zariadenia 

3 Audio vstup Rozhranie audio vstupu zariadenia 

4 
HD Video 
výstup 2 

Pripája zobrazovacie zariadenia HD, ako napr. 
monitory počítača 

5 VGA 
Pripája zobrazovacie zariadenia VGA, ako napr. 
monitory počítača 

6 
HD Video 
výstup 1 

Pripája zobrazovacie zariadenia HD, ako napr. 
monitory počítača 

7 USB3.0 Pripája myš alebo U disk na zálohovanie 

8 eSATA Rozhranie externého pevného disku 

9 Uzemnenie 485 Alarm, keď je zariadenie uzemnené 

10 Výstup alarmu Rozhranie výstupu alarmu zariadenia 

11 Vstup alarmu Rozhranie vstupu alarmu zariadenia 

12 
Pákový 
prepínač 
napájania 

Prepínač 115V/230V 

13 
Napájací 
konektor 

Napájací konektor zariadenia 
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14 Prepínač Prepínač zariadenia 

Tabuľka 2-1 
 

2.2.2 Zadný panel zariadenia s integrovaným PoE 
Schéma zadného panelu zariadenia s integrovaným PoE je nasledovná: 

 

Obr. 2-3 
 

Zodpovedajúci opis každého rozhrania na Obr. 2-3 je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke: 
Č. Rozhranie POZNÁMKA K PRIPOJENIU 

1 
HD Video 
výstup 

Pripája zobrazovacie zariadenia HD, ako napr. 
monitory počítača 

2 VGA 
Pripája zobrazovacie zariadenia VGA, ako napr. 
monitory počítača 

3 Audio vstup Rozhranie audio vstupu zariadenia 

4 Audio výstup Rozhranie audio výstupu zariadenia 

5 
PoE sieťový port Pripája IP zariadenia a napája IP zariadenia a siete 

6 Ethernetový port Pripája sieť 

7 USB port Pripája myš, U disk alebo vymeniteľný pevný disk 

8 
Napájací 
konektor 

Napájací konektor zariadenia 

 

  POZNÁMKA 

⚫ Schéma panelu neodráža veľkosť a pomer produktu. Podrobnosti si 
pozrite na skutočnom produkte. 

 

2.3 Opis myši 
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Ovládanie NVR pomocou ľavého a pravého tlačidla a rolovacieho kolieska myši  

Akcia myši Funkcia 

 

Kliknutie ľavým 
tlačidlom 

1. Výber jednej z možností 
2. Vkladací kurzor, zadajte alebo upravte hodnoty 
parametra 
3. Počas prehrávania, kliknite na časovú pre 
zmenu priebehu prehrávania. 

 

 

Kliknutie 
pravým 
tlačidlom 

1. Ak rozhranie nie je zamknuté, kliknite 
pravým tlačidlom, zobrazí sa menu systému. 
2. Ak je rozhranie zamknuté, kliknite pravým 
tlačidlom na rozhranie náhľadu v reálnom čase, 
zobrazí sa rozhranie prihlásenia. 
3. Kliknite pravým tlačidlom na vedľajšie menu pre 
návrat do predchádzajúceho menu. 

Dvojité 
kliknutie ľavým 
tlačidlom 

V stave náhľadu a prehrávania, prepínate medzi jednou 
a viacerými obrazovkami. 

 

 

 
Potiahnutie 
myšou 

1. V stave ovládania panor./naklonenia, otáčanie smeru. 
2. V nastaveniach oblasti alarmu oklúzie/pohltenia videa 
a alarmu detekcie pohybu, nastavte rozsah oblasti. 
3. Premiestnite oblasť elektronického priblíženia. 
4. V rozhraní náhľadu vyberte kanál. Stlačte a 
potiahnite na prepnutie na iné umiestnenia kanálu. 
5. Pri prehrávaní videa potiahnite lištu priebehu na 

prepnutie video súboru, ktorý sa má prehrať. 

 

 

Pohybovanie 
rolovacím 
kolieskom myši 

1. Nastavenie času 
2. Výber hodnôt z rozbaľovacieho menu 
3. Pri prezeraní môžete prepnúť kanál náhľadu. 
4. Pri elektronickom priblížení môžete priblížiť alebo 
oddialiť video obraz. 

 

2.4 Úvod do metódy vstupu 
Metóda vstupu obsahuje malé a veľké anglické písmená. Kliknutím na   

" " vľavo prepínate metódu vstupu a symbol 

" " vymazuje nesprávny vstup, viď. Obr. 2-4 a Obr. 2-5. 
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Obr. 2-4 Vstup veľkými anglickými písmenami 

 
Obr. 2-5 Vstup malými anglickými písmenami 
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Kapitola 3 Pripojenie zariadenia NVR 
 

3.1 Inštalácia pevného disku 

  POZOR 

⚫ Pred inštaláciou skontrolujte, či je odpojené napájanie. 
⚫ Používajte pevný disk vyhradený pre NVR monitor odporúčaný 

výrobcom zariadenia. 
 

Nástroje potrebné na inštaláciu 
Skrutkovač Phillips 

 

Inštalácia pevného disku 
pevný disk sa inštaluje tak, viď. Obr. 3-1. 
(1) Uvoľnite upevňovaciu skrutku na kryte. Otvorte kryt. 
(2) Pripojte jeden koniec dátového kábla a napájacieho kábla pevného 
disku k základnej doske a druhý koniec k pevnému disku. 
(3) Podržte pevný disk rukou, otočte konštrukciu a upevnite pevný disk 
skrutkou v označenej polohe. 
(4) Otočte konštrukciu späť, upevnite kryt skrutkou. 

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

 

3.2 Pripojenie zariadenia 
Na prenos signálu NVR na displej použite VGA alebo HD kábel. Ak ide o 
ovládateľný PTZ, pomocou vodiča pripojte RS485 A kábel a RS485 B kábel k 
zodpovedajúcemu rozhraniu RS485 na NVR, viď. Obr. 3-2. 

 
Obr. 3-2 

Kábel 

Kábel 

Kábel 

HD kábel 

IP kamera 

Zapnutie 

Prepínač 

Zapnutie 

Myš Monitor 
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POZOR 
⚫ Zariadenia s integrovanými sieťovými portami PoE podporujú funkciu 

IPC plug-and-play. Pri pridávaní IP zariadení pomocou metódy 
sieťového portu PoE plug-and-play sa uistite, že IP zariadenia tiež 
podporujú štandard PoE. 



18 

 

 

Kapitola 4 Spustenie zariadenia NVR 
4.1 Inicializácia systému 
Kroky pre zapnutie zariadenia NVR sú nasledovné: 

○1 Pripojte zariadenie k monitoru a zapojte myš a napájací kábel. 

○2 Zapnutím vypínača na zadnom paneli zapnite zariadenie. Objaví sa 

obrazovka inicializácie systému, viď. Obr. 4-1. 
 

Obr. 4-1 

  POZOR 

⚫ Potvrďte, že napätie, ktoré sa má pripojiť, zodpovedá 
požiadavkám NVR a uistite sa, že NVR je správne uzemnené. 

⚫ Ak je napájanie neobvyklé, NVR nemusí fungovať správne alebo sa 
môže poškodiť. Pre napájanie odporúčame použiť regulovaný zdroj 
napájania. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Po spustení zariadenia ho možno jednoducho nakonfigurovať 
pomocou sprievodcu zavedením, čo je bežná operácia zariadenia. 
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4.2 Sprievodca zavedením 
4.2.1 Sprievodca rýchlym spustením 
Rýchla konfigurácia NVR je zobrazená na Obr. 4-2: 

○1 Vyberte jazyk systému a kliknite na "Použiť/Apply" . 

 

Obr. 4-2 ○1 

○2 Potom vyberte používateľa, zadajte heslo, vyberte jazyk systému a 

kliknite na "Prihlásiť sa/Login" pre prihlásenie do systému (predvolené 
používateľské meno je admin, heslo je 12345). 
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Obr. 4-2 ○2 

○3 Ak je prihlasovacie heslo príliš jednoduché, objaví sa výzva pre 

bezpečnosť hesla. Kliknite na "Upraviť/Modify". 

 

Obr. 4-2 ○3 

○4 Kliknite na "Nové heslo/New password", zadajte nové heslo, potvrďte 

nové heslo, vyberte bezpečnostnú otázku, zadajte príslušnú odpoveď, kliknite na 
"Uložiť/Save"; vložte do zariadenia USB kľúč a kliknite na "Exportovať 
kľúč/Export Key". 
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Obr. 4-2 ○4 

Vzor odomknutia: Vyberte "Vzor odomknutia/Unlock Pattern", dvakrát 
myšou nakreslite vzor odomknutia pozostávajúci aspoň zo štyroch bodov 
pre nastavenie vzoru odomknutia. 

 

 

○5 Prejdite na rozhranie "Dátum a čas/Date and Time", nakonfigurujte 

dátum a čas zariadenia a kliknite na "Ďalej/Next". 



22 

 

 

 

Obr. 4-2 ○5 

○6 Prejdite na rozhranie "Sieť/Network", nakonfigurujte parametre siete 

zariadenia. Kliknite na "Ďalej/Next". 

 

Obr. 4-2 ○6 

○7 Prejdite na rozhranie "Pevný disk/Hard Disk", keď môžete 

skontrolovať stav využitia pevného disku: Keď stav ukazuje "Používa 
sa/In Use", kliknite na "Ďalej/Next". 
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Keď stav ukazuje "Nenainštalovaný/Not mounted", vyberte pevný disk, kliknite 
na "Formátovať/Format → Potvrdiť/Confirm". Zariadenie sa reštartuje a pevný 
disk sa naformátuje. 

 

Obr. 4-2 ○7 

○8 Prejdite na rozhranie "Kamera/Camera", môžete vyhľadávať a 

pridávať zariadenia. Kliknite na "Ďalší/Next". 

 

Obr. 4-2 ○8 
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○9      Prejdite na rozhranie "Zmeniť heslo/Change Password", nastavte heslo 

systému a bezpečnostné otázky podľa aktuálnych potrieb. Kliknite na 
"Ukončiť/Complete", sprievodca zavedením je nastavený. 

 

Obr. 4-2 ○9 

POZNÁMKA 

⚫ Na obrazovke sprievodcu spustením kliknite na 
"Ukončiť/Exit→Potvrdiť/Confirm" pre výstup zo sprievodcu spustením. 

⚫ V rozhraní nastavenia dátumu a času zrušte začiarknutie "Aktivovať 
sprievodcu/Enable Wizard", systém po ďalšom zavedení už nebude 
zobrazovať rozhranie "Sprievodca zavedením/Boot Wizard". 

⚫ Keď je heslo príliš jednoduché, po prihlásení vyskočí rozhranie 
bezpečnosti hesla. Môžete kliknúť na "Upraviť neskôr/Modify later" a 
pokračovať s existujúcim heslom. 

⚫ Pri akomkoľvek rozhraní sprievodcu zavedením, ak ho nepotrebujete 
upraviť, kliknite na "Ďalej/Next" pre priamy vstup do ďalšieho rozhrania. 

⚫ Pred nastavením sieťových parametrov sa uistite, že zariadenie NVR je 
správne pripojené k sieti. 

⚫ Pri prvej inštalácii do zariadenia je potrebné pevný disk formátovať. 
 

4.2.2 Zabudnuté heslo 
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Ak ste zabudli heslo, môžete kliknúť na "Zabudnuté heslo/Forget password" 
na prihlasovacej stránke pre vstup do rozhrania zabudnutého hesla a reset 
hesla (viď. Obr. 4-3). Existujú tri spôsoby resetovania hesla: "Odpovedať na 
otázku/Answer the question", "Importovať kľúč/Import Key" a "Dynamické 
heslo/Dynamic Password". 

 
Obr. 4-3 

◼ Odpovedať na otázku: Pri nastavovaní hesla vyberte tri bezpečnostné 
otázky a zadajte príslušné odpovede. Kliknite na "Ďalší krok/Next Step" 
pre vstup do rozhrania nastavenia nového hesla, viď. Obr. 4-4. 
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Obr. 4-4 

◼ Importovať kľúč: Vyberte spôsob overenia ako "Importovať 

kľúč/Import Key", viď. Obr. 4-5. 

 
Obr. 4-5 

○1   Vložte USB disk (súbor kľúča je exportovaný, keď je uložené heslo 

nastavenia zariadenia) do zariadenia a kliknite na "Importovať/Import" pre 
importovanie súboru kľúča do zariadenia. 
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○2   V používateľskom rozhraní úprav vyberte "Zmeniť heslo/Change Password", 

zadajte nové heslo, potvrďte heslo a kliknite na "Uložiť/Save", viď. Obr. 4-6. 

 
Obr. 4-6 

◼ Dynamické heslo: Vyberte spôsob overenia ako "Dynamické 
heslo/Dynamic Password", viď. Obr. 4-7. 
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Obr. 4-7 

○1   Požiadajte dodávateľa o bezpečnostný kód, zadajte umiestnenie 

bezpečnostného kódu a kliknite na "Ďalší krok/Next Step". 

○2   V používateľskom rozhraní na úpravu začiarknite "Zmeniť heslo/Change 

Password", zadajte nové heslo, potvrďte ho a kliknite na "Uložiť/Save". 
 

POZNÁMKA 

⚫ Keď ste vybrali "Odpovedať na otázku/Answer Question" musíte odpovedať 
aspoň na 2 otázky a odpoveď musí byť úplne rovnaká ako nastavená odpoveď 
pred vstupom do rozhrania "Upraviť používateľa/Modify User". 

⚫ Keď ste vybrali "Importovať kľúč/Import Key" súbor kľúča v USB kľúči 
musí byť súborom kľúča exportovaným týmto zariadením. 

 

4.3 Rozhranie náhľadu 
Po úplnom zavedení systém vstúpi do rozhrania predvoleného náhľadu, viď. 
Obr. 4-8. 
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Obr. 4-8 

Po normálnom spustení zariadenia, predvolené nastavenie je náhľad v 
režime zobrazenia na viacerých obrazovkách. Produkty s rôznymi kanálmi 
majú rôzne množstvá rozdelených obrazoviek na zobrazenie. V rozhraní 
náhľadu môžete nastaviť správny dátum a čas. V ľavej dolnej časti 
obrazovky je zobrazený stav nahrávania každého video kanálu alebo 
ikona stavu alarmu. 
Funkcie jednotlivých ikon sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Ikona Funkcia 
 

 Monitorovací kanál je v stave nahrávania videa. 
 

 
Monitorovací kanál je v stave detekcie pohybu. 

 

 
Monitorovací kanál je v stave inteligentného alarmu. 

Tab. 4-1 
 

4.4 Rýchle pridanie zariadenia 
Rýchle pridanie zariadenia je znázornené na Obr. 4-9: 

○1  V menu náhľadu pre kanál nepripojenej IP kamery kliknite na ikonu                   

"  ". 
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Obr. 4-9 ○1 

○2 Vyberte zariadenie a kliknite na " " pre pridanie. 
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Obr. 4-9 ○2 

➢ Hľadať/Search: Kliknutím vyhľadáte všetky online IP zariadenia v LAN 
podľa protokolu v poli "Filter". 

➢ Pridať/Add: Pridajte vybrané zariadenie. 
➢ Manuálne pridať/Manual Add: Podrobnosti o tom, ako manuálne 

zadať informácie o zariadení nájdete v 5.3.5.1. 
➢ Filter: Vyberte podmienky filtra displeja a kliknite na "Hľadať/Search". 

Zariadenie vyhľadá a zobrazí všetky IPC v LAN, ktoré spĺňajú podmienky. 
 

POZNÁMKA 

⚫ Hľadanie podľa filtra – Pridať zariadenie: V rozhraní pridania zariadenia 
vyberte príslušný protokol v stĺpci "Filter" →"Hľadať" →Vybrať zariadenie 

→ kliknite na " ". 
⚫ Manuálne pridať: v rozhraní hľadania kliknite na "Manuálne pridať" →  

"Aktivovať/Enable"→ Vybrať protokol/Select Protocol, Zadať 
heslo/Enter Password, IP, Port → kliknite na "Uložiť/Save". 

4.5 Menu skratiek kanála 
Po pridaní zariadenia do kanála kliknite na kanál. Objaví sa menu skratiek, 
viď. Obr. 4-10. 

 
Obr. 4-10 

 
Funkcie jednotlivých ikon sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Ikona Funkcia 

 

 

Manuálne zachytenie – kliknite pre zachytenie aktuálnych 
video obrázkov. Hľadanie, náhľad a zálohovanie sa môže 
vykonať v časti "        Správa súborov/File Management" →    
"Všetky súbory/All Files". 

 

Tlačidlo okamžitého prehrávania – kliknite pre prehrávanie 
kanála 5 minút pred videom 

 

 
PTZ – kliknite pre vstup do rozhrania PTZ 

 

 

Ovládacie tlačidlo audio výstupu – kliknite pre nastavenie 
hlasitosti výstupu kanála a stlmenie zvuku. 
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Tlačidlo elektronického priblíženia – kliknite pre vstup 
do režimu priblíženia na celú obrazovku, zobrazte 
nezväčšený obraz kanála v pravom dolnom rohu 
obrazovky a potiahnutím červeného rámu 
nezväčšeného obrazu myšou prepnite na polohu 

zväčšeného obrazu. Kliknite na " " a " " alebo 
rolujte koliesko myši na úpravu priblíženia. Kliknite 
pravým tlačidlom myši pre ukončenie elektronického 
priblíženia a obnovu rozhrania náhľadu naživo. 

 

 

Tlačidlo pre farbu obrazu – kliknite na rozhranie obrazu, 
môžete nastaviť jas, kontrast, nasýtenie, ostrosť, plniace 
svetlo, nastavenie expozície, vyváženie bielej, nastavenie 
parametrov videa. 

 

 

Tlačidlo pre informácie o toku bitov – keď sa myš 
presunie na polohu ikony, kanál zobrazí aktuálny tok a 
iné súvisiace informácie 

 
Zapína/vypína kanál pre celodenné nahrávanie s 
časovaním 

 
Prepínanie medzi hlavným tokom a vedľajším tokom 

 
Funkcia otvorenia rybieho oka (fisheye) 

Tab. 4-2 
 

4.5.1 PTZ 

Kliknite na " " v kanáli pripojenom k PTZ (Pan-Tilt-Zoom -  Doľava/Doprava - 
Hore-Dole – Priblíženie/Oddialenie) pre vstup do rozhrania nastavenia PTZ, kde 

môžete vykonať operácie ako rýchlosť, smer a priblíženie PTZ, viď. Obr. 4-11 ○1 
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Obr. 4-11 ○1 

Rozhranie nastavenia PTZ je rozdelené na Ovládanie PTZ a Bežné ovládanie. 
 

 
◼ Ovládanie PTZ 
Rozhranie ovládania PTZ sa používa na nastavenie smeru otáčania (vrátane 
hore, dole, vľavo, vpravo, hore vľavo, dole vľavo, hore vpravo a dole vpravo) 
zariadenia PTZ na princípe kardanového závesu, zaostrovania, priblíženia, 
clony, rýchleho polohovania a pohybu, atď., pomocou smerových tlačidiel, 

viď. Obr. 4-11 ○2  . 



34 

 

 

 

Obr. 4-11 ○2 

➢ Channel: Vyberte kanál, kde je zariadenie PTZ umiestnené. 

➢ Zoom: Klik. / upravíte priblíženie/oddialenie kamery. 

➢ Focus: Klik. / upravíte zaostrenie kamery. 

➢ Iris: Klik. / upravíte jas kamery. 
➢ Speed: Ovládanie rýchlosti pohybu doľava/doprava a hore/dole, napr. 

rýchlosť otáčania v krokoch po 7 je oveľa vyššia ako rýchlosť otáčania v 
krokoch po 1. 

➢ Direction: Použite  / /  / / / / /   na 
nastavenie smeru kamery PTZ. 

 

◼ Bežné ovládanie 
V rozhraní nastavenia PTZ kliknite na "Bežné ovládanie/Common Control" 
pre vstup do rozhrania bežného ovládania, bežné ovládanie pre vyvolanie 
prednastavených bodov, vyberte riadok pohybu pre zapnutie/vypnutie 

pohybu, viď. Obr. 4-11 ○3  : 
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Obr. 4-11 ○3 

➢ Prednastavenie/Preset: Vyberte prednastavený bod. 
➢ Vyvolanie/Call: Kliknite na PTZ a prejdete na polohu zvoleného 

prednastaveného bodu. 
➢ Pohyb/Cruise: Vyberte trasu pohybu, ktorú ste nastavili, a 

kliknutím pohyb zapnite/vypnite. 
➢ Pohyb zap./Cruise on: Sledujte riadok pre spustenie pohybu. 
➢ Pohyb vyp./Cruise off: Zatvorte aktuálny riadok pohybu. 

 

4.5.2 Obraz 
V rozhraní nastavenia farieb obrazu môžete nastaviť parametre obrazu IPC 
kanála, ako napr. jas, kontrast, filter IRcut a vyváženie bielej. 
Kroky nastavenia obrazu sú nasledovné: 

Krok 1: Kliknite na " " z IPC kanála pre vstup do rozhrania nastavenia 
farieb obrazu kanála, viď. Obr. 4-12. 
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Obr. 4-12 
Krok 2: Vyberte konfiguračný kanál. 
Krok 3: Nastavte úpravu obrazu, plniace svetlo, expozíciu, podsvietenie, 
vyváženie bielej a úpravu videa podľa potreby. 
Krok 4: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavení. 
➢ Úprava obrazu/Image adjustment: Podľa aktuálneho prostredia môžete 

upraviť jas, kontrast, nasýtenie a ostrosť obrazovky náhľadu potiahnutím po lište 
priebehu. Môžete nastaviť aj hodnotu za ukazovateľom priebehu, "Jas/ 
Brightness", "Kontrast/Contrast", "Nasýtenie/Saturation", "Ostrosť/ 
Sharpness". Platné hodnoty sú v rozsahu 0-255 a predvolená hodnota je 128. 

➢ Plniace svetlo/Fill light: Predvolené je Auto, citlivosť je 3, čas filtrovania 
je 3, jas svetla je 100. Keď je režim plniaceho svetla "Auto", zariadenie 
zapne plniace svetlo podľa aktuálneho prostredia. Používateľ môže 
prepnúť režim plnenia na "Deň)/Day", "Noc/Night" a "Plánované 
prepnutie/ Scheduled switch" podľa aktuálneho záberu a zmeniť citlivosť 
a čas filtrovania podľa režimu plnenia. Keď je režim plniaceho svetla 
"Plánované prepnutie", môžete nastaviť denné svetlo a tmu (t.j. začiatok 
a koniec času plnenia) a jas plniaceho svetla. 
✓ Keď je režim plnenia "Deň/Day", video z monitora zariadenia sa 

pridá k dennému efektu. 
✓ Keď je režim plnenia "Noc/Night", video z monitoru zariadenia sa 

opraví/zapojí do nočného efektu. 
✓ Čas filtrovania/Filtering time: Používa sa na prevenciu zlepšenia 

okolitého svetla. Svetlo sa často zapína a vypína. Nastavuje sa čas 
filtrovania. 
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Počas tohto času kameru neruší okolité svetlo. 
✓ Jas svetla/Light brightness: Používa sa na nastavenie jasu 

plniaceho svetla. Rozsah nastavenia je 0-100. 
➢ Nastavenie expozície/Exposure setting: Prednastavená hodnota je 

Auto, ktorá sa prepína na manuálny režim podľa aktuálnych potrieb. Keď sa 
vyberie "Manuálne", aktivuje sa čas expozície a ovládanie zosilnenia. 

➢ Podsvietenie/Backlight: Používa sa na nastavenie kompenzácie 
podsvietenia a potlačenie silného svetla. Prednastavená hodnota je 
Vyp., môže sa zapnúť manuálne a nastaviť podsvietenie. 

➢ Vyváženie bielej/White balance: Predvolené je "Auto" a môže sa zmeniť 
na "Manuálne". 
✓ Manuálne vyváženie bielej: Podporuje nastaviteľné zosilnenie R,G,B, 

rozsah nastavenia je (0-255). Po nastavení kliknite na "Uložiť/Save". 
➢ Úprava videa: Tu môžete zapnúť a nastaviť 2D alebo 3D digitálne 

potlačenie hluku. 
➢ Vylepšenie obrazu: Tu môžete vybrať režim ovládania blikania, zapnúť 

a nastaviť širokú dynamickú intenzitu. 
✓ Ovládanie blikania: Režim ovládania blikania sa vyberá podľa 

prostredia inštalácie IPC a štandardu blikania. Štandard PAL je 
50HZ a štandard NTSC je 60HZ. Keď je zariadenie nainštalované v 
exteriéri, je možné zvoliť exteriér. Predvolené nastavenie je PAL. 

✓ Široký dynamický rozsah (WDR): Prednastavená hodnota je 
"Vypnutý/Shutdown". V rozbaľovacom menu môžete zapnúť širokú 
dynamickú intenzitu (automatická, slabá, mierna, silná, super). 

➢ Režim odhmlievania/Defog mode: Používa sa na nastavenie režimu a intenzity 
odhmlievania. 
✓ Režim odhmlievania/Defog mode: Predvolené nastavenie je Vyp. V 

rozbaľovacom menu môžete vybrať Zap. alebo Auto. 
✓ Intenzita odhmlievania/Defog strength: Predvolené nastavenie je 0. 

Keď je režim odhmlievania zapnutý, je možné nastaviť intenzitu 
odhmlievania. Hodnoty je možné nastaviť v rozpätí 0 -255. 

POZNÁMKA 

⚫ Rozhranie obrazu kamery zobrazuje len funkcie podporované 
zariadením. Konkrétne rozhranie závisí od skutočného produktu. 

 

4.5.3 Otvorenie rybieho oka 
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Vyberte kanál pripojený k IPC rybie oko a kliknite na "         " pre vstup do 
rozhrania rozšírenia rybieho oka, viď. Obr. 4-13. Tu môžete nastaviť režim 
inštalácie a režim využitia rybieho oka. 

 
Obr. 4-13 

Režimy inštalácie rybieho oka sú rozdelené na režim inštalácie hore, režim 
inštalácie na stenu a režim inštalácie na zem, viď. Tab. 4-4  nižšie. 

Ikona Poznámky 
 

 

 

Pracovná plocha 

 
Zavesené zhora 

 

 
Zavesené na stene 

 
Rybie oko, pôvodná panoráma 

 

 

Rozšírenie na štyri – v rozhraní so 
štyrmi obrazovkami, podržte ľavé 
tlačidlo myši a pomaly posúvajte 
obrazovku hore a dole. 

 

 
180-stupňová panoráma 
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360-stupňová panoráma – 
podržte ľavé tlačidlo myši a 
potiahnutím červeného poľa v 
dolnom pravom rohu videa 
zmeňte uhol zväčšenia 

 

 

Celá obrazovka – kliknutím na 
pravé tlačidlo opustíte celú 
obrazovku 

Tab. 5-1 

POZNÁMKA 

⚫ Len niektoré modely podporujú funkciu rybie oko. Pozrite si 
skutočné funkcie zariadenia. 

⚫ Ak kanál v menu skratiek nie je pripojený ku kamere rybieho oka, 
systém zobrazí výzvu "Tento kanál nie je kanál rybieho oka!" 

⚫ Zariadenie NVR podporuje funkciu rozšírenia rybieho oka, len ak sa 
prostredníctvom súkromného protokolu pridá zariadenie s rybím okom. 
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Kapitola 5 Menu zariadenia NVR 
 

5.1 Menu skratiek 
Po prihlásení do systému prejdite myšou do spodnej časti rozhrania náhľadu, 
vyskočí menu skratiek, viď. Obr. 5-1, môžete vstúpiť do rozhrania a vykonať 
príslušné nastavenia, ako napr. spustenie (správa súborov, nastavenia 
systému, odhlásenie, vypnutie), prehrávanie, alarm, stav nahrávania, stav 
alarmu, stav pevného disku, stav siete, informácie o systéme, nastavenie 
rozhrania prieskumu, zapnutie/vypnutie OSD, zapnutie/vypnutie 
celodenného nahrávania, rozdelenie obrazovky (1 obrazovka, 4, 8, 9 
obrazoviek) a ukončenie celej obrazovky (vstup do režimu hlavného menu). 

 
Obr. 5-1 

Ikony menu skratiek a ich funkcie sú uvedené v Tab. 5-1 nižšie: 

Ikony Funkcie 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania  stavu výstupu alarmu 
(podrobný postup podľa 5.1.1) 

 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania stavu nahrávania, kde 
si môžete prezrieť stav nahrávania kanála, typ toku, 
bitovú rýchlosť a iné súvisiace informácie. 

 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania stavu alarmu, kde si 
môžete prezrieť názov a stav alarmu a iné súvisiace 
informácie každého kanála vstupu alarmu. 

 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania HDD, kde si môžete 
prezrieť stav pevného disku, jeho kapacitu a iné 
súvisiace informácie. 

 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania stavu siete, kde si 
môžete prezrieť IP adresu zariadenia, masku podsiete, 
bránu a iné informácie o sieti. 

 

Kliknite na rozhranie informácií o systéme (podrobný 
postup podľa 5.1.2). 

 

Prieskum: Kliknite na rozhranie nastavenia prieskumu 
(podrobný postup podľa 5.1.3) 
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 Zapnutie/vypnutie názvu a čísla každého kanála 

  

Zapnutie/vypnutie celodenného nahrávania s 
časovaním pre všetky kanály 

 

 
Rozdelenie 
obrazovky 

Rozdelenie obrazovky rozdeľuje obrazovku na 1, 4, 9, 
16, atď. častí podľa počtu zariadení podporovaných 
NVR. 

 

 

 

Ukončenie celej obrazovky – kliknite pre vstup do 
režimu hlavného menu. 

Tab. 5-1 
 

POZNÁMKA 

⚫ V súčasnosti podporujú korekciu pomocou rybieho oka len 
niektoré zariadenia spoločnosti. 

⚫ Zobrazenie viacerých obrazoviek závisí od maximálneho počtu kanálov 
podporovaných zariadením. Napr. v menu skratiek 9-kanálového 
zariadenia je 9 obrazoviek a v menu skratiek 16-kanálového zariadenia 
je 16 obrazoviek… 

⚫ 64-kanálové NVR zariadenie podporuje náhľad video záznamu v 
reálnom čase s dvojitou obrazovkou, ktorého rozhrania HD1 a VGA sú 
rozhraniami hlavnej obrazovky a HD2 je rozhraním vedľajšej obrazovky. 
Na hlavnej obrazovke môžete nastaviť systém na prezeranie 64-
kanálového video záznamu. Pridajte kanál pridaný k hlavnej obrazovke na 
vedľajšiu obrazovku pridaním rozhrania zariadenia. Na vedľajšiu 
obrazovku je možné pridať až 32 kanálov hlavnej obrazovky. Rozhranie 
vedľajšej obrazovky podporuje funkcie, ako napr. náhľad videa v 
reálnom čase, nastavenie PTZ, elektronické priblíženie, nastavenie 
obrazu, informácie o toku, zapnutie/vypnutie celodenného 
nahrávania, prepínanie hlavného toku a vedľajšieho toku. 

 

5.1.1 Stav alarmov 



42 

 

 

 
 

Kliknite na "              " v menu skratiek pre vstup do rozhrania výstupu 
alarmu, kde si môžete prezrieť stav výstupu alarmu zariadenia a 
manuálne spustiť/vypnúť výstup alarmu, viď. Obr. 5-2 nižšie: 

 

Obr. 5-2 
 

5.1.2 Informácie o systéme 

Kliknite na " " v menu skratiek pre vstup do rozhrania informácií o verzii, 
kde si môžete pozrieť názov zariadenia, číslo modelu, počet kanálov 
podporovaných produktom, sériové číslo a iné informácie, viď. Obr. 5-3 nižšie: 
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5.1.3 Prieskum 
Obr. 5-3 

Zariadenie podporuje funkciu prieskumu (poll). Po nastavení systém 
postupne prehráva videá podľa rozdelenej obrazovky. Keď sa každá skupina 
obrazov zobrazí na istý čas, automaticky prejde na ďalšiu skupinu obrazov, 
viď. Obr. 5-4: 

Krok 1: Kliknite na" "v menu skratiek pre vstup do rozhrania prieskumu. 

Krok 2: Označte "Aktivovať/Enable" pre nastavenie intervalu a režimu prieskumu. 
Krok 3: Kliknite na "Uložiť/Save". 
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Obr. 5-4 

➢ Aktivovať/Enable: Zapína/vypína funkciu prieskumu. Predvolené je Vyp. 
➢ Čas(y)/Time(s): Rozhranie spiatočného času, predvolená hodnota je 10 

sekúnd. 
➢ Režim/Mode: Počet obrazoviek rozdelenej obrazovky, predvolené 

je zobrazenie jedného kanála. 
 

5.2 Hlavné menu 
Kliknite pravým tlačidlom myši na rozhranie náhľadu pre vstup do rozhrania 
hlavného menu, ktoré sa skladá z hlavného menu (horná lišta menu) a menu 
skratiek (dolná lišta menu). 
Hlavné menu obsahuje Náhľad/Preview, Prehrávanie/Playback, Správa 
súborov/File Management, Inteligentná analýza/Smart Analysis, Kanál/Channel, 
Uloženie/Storage, Systém/System, Údržba/Maintenance, viď. Obr. 5-5. 
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Obr. 5-5 
Ikony hlavného menu a ich funkcie sú uvedené v Tab. 5-2 nižšie: 

Ikony Funkcie 

 Kliknite pre vstup do rozhrania náhľadu (podrobný 
postup podľa 5.3.1) 

 Kliknite pre vstup do rozhrania prehrávania (podrobný 
postup podľa 5.3.2) 

 Kliknite pre vstup do rozhrania správy súborov 
(podrobný postup podľa 5.3.3) 

 Kliknite pre vstup do rozhrania inteligentnej analýzy 
(podrobný postup podľa 5.3.4) 

 Kliknite pre vstup do rozhrania správy kanálov 
(podrobný postup podľa 5.3.5) 

 Kliknite pre vstup do rozhrania správy pevného disku 
(podrobný postup podľa 5.3.6) 

 Kliknite pre vstup do rozhrania systému (podrobný 
postup podľa 5.3.7) 
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Kliknite pre vstup do rozhrania údržby systému 
(podrobný postup podľa 5.3.8) 

 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania informácií o alarmoch 
(podrobný postup podľa 5.3.9) 

 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania postupu zálohovania 
(podrobný postup podľa 5.3.10) 

 

 

Kliknite pre vstup do rozhrania odhlásenia (podrobný 
postup podľa 5.3.11) 

Tab. 5-2 

 

5.3 Prevádzka 
5.3.1 Náhľad 

Hlavné menu–kliknite na " " pre vstup do rozhrania náhľadu, viď. Obr. 5-6: 

 

Obr. 5-6 
 

➢ Kanál/Channel: Zobrazenie všetkých kanálov systému. Dvakrát kliknite 
na kanál a zobrazí sa obraz kanála v reálnom čase v aktuálnom okne 
náhľadu (červené okno). 
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➢ Cieľ/Target: Na zobrazenie výsledkov snímok, zaškrtnite možnosti 
("Detekcia tváre/Face Detection", "Detekcia osoby/Person Detection", 
"Inteligentná detekcia/Smart Detection", "Rozpoznanie vozidla/Vehicle 
Recognition") a prezrite si snímky v reálnom čase. 

5.3.2 Prehrávanie 
5.3.2.1 Prehrávanie kanálového videa 

 
V hlavnom menu, kliknite na "        " pre vstup do rozhrania prehrávania 
videa, viď. Obr. 5-7. 

 
Obr. 5-7 

Opis rozhrania je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
Č. Funkcia Opis 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Kanál 

Min./Max. kanál/channel: Inteligentný výber 
počtu kanálov prehrávania. Predvolený 
minimálny počet kanálov je jeden kanál; 
maximálny počet kanálov je maximálny počet 
kanálov podporovaných zariadením súčasne, ako 
napr. 4 kanály. 
Kanál/Channel: Vyberte číslo kanálu, ktorý sa 
má vyhľadávať (v závislosti od výkonu zariadenia 
je možné vybrať viacero kanálov súčasne) 

 
2 

 
Kalendár 

Dátumy s farebnými bodkami v kalendári 
označujú video záznam a dátumy bez farebných 
bodiek označujú deň bez video záznamu. 
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  V akomkoľvek režime prehrávania vyberte typ 
záznamu a kanál, kliknite na dátum, ktorý si 
chcete prezrieť, a časová os sa aktualizuje 
záznamovú stopu toho dňa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oblasť         

ovládania 
prehrávania 1 

 
: Externý súbor 

 
: Prehrávanie podľa času 

 
: Prepnúť na hlavný/vedľajší tok 

 
: Prepínač prekrytia POS 

 
/ : Upraviť/Ukončiť úpravu 

 
: Nastavenie času klipu 

 
: Exportovať klip - vyberte súbor klipu a 

kliknite na "OK" pre zálohovanie vybraného 
súboru na USB kľúč. 

 
/ : Spomalenie/Zrýchlenie 

 
/ : Pretočenie snímky dozadu/dopredu 

 

 
: Spätný chod 

 

 
/ : Prehrať/Pozastaviť 

 
/ : Predchádzajúca/Ďalšia strana 

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

 
: Prehrávanie na celú obrazovku 

4 Ukazovateľ 
prehrávania 

Zobrazí typ záznamu a časové obdobie za 
aktuálnych podmienok 
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  Keď je zariadenie v režime rozdelenej obrazovky, 
kliknite na rozhranie prehrávania a vyberte 
kanál. Prvá časová os je os času záznamu 
vybraného kanála. 
Kliknutím na bod vo farebnej oblasti myšou 
spustíte prehrávanie od daného bodu v čase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
Oblasť 

ovládania 
prehrávania 2 

/ : Tabulátor vyp./zap. 

Typy videí: 
 

All: Všetky videá 
 

N: Normálny záznam 
 

M: Záznam s detekciou pohybu   

A: Záznam alarmu 

M&A: Detekcia pohybu a záznam alarmu  

I: Inteligentný záznam 

:  

              Lišta prehrávania s priblížením/oddialením 
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Skryté menu 

Kliknite na rozhranie prehrávania a zobrazí sa 
skryté menu 
 

: Zachytiť 
 
 

: Zapnúť/vypnúť hlasitosť 
 
 

: Elektronické priblíženie 
 
 

: Pridať štítky, zastaviť súbory prehrávania 
   a pridať 5 sekúnd pred a po nahrávaní    

 
 

: Rybie oko 
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: Zatvoriť skryté menu 

 
 

7 

 
 

Okno zobrazenia 

Zobrazí hľadané video podľa rôznych systémov, 
podporuje prehrávanie s 1,4,8,16 obr. súčasne, 
prehrávanie s viacerými obr., dvojité kliknutie na 
obr. - rozhranie prehrávania videa do prehrávania 
s jednou obr., kliknutie pravým tlačidlom - návrat 
na obrazovku prehrávania 

Tab. 5-3 
◼ Prehrávanie/Playback: Vyhľadá zodpovedajúce video súbory podľa 

kanála, dátumu a typu videa a prehrá videá v poradí podľa lišty 
prehrávania, ktoré spĺňajú podmienky. 

 
Kroky sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "       " pre vstup do rozhrania prehrávania.   
Krok 2: Vyberte kanál prehrávania videa a kalendár automaticky zobrazí 
videozáznam aktuálneho mesiaca. 

✓ Jednokanálové prehrávanie 
1. V zozname kanálov vyberte kanál na prehrávanie. 
2. Dvakrát kliknite na dátum, ktorý sa má prehrať, a rozhranie zobrazenia 
spustí prehrávanie záznamu, viď. Obr. 5-8 nižšie. 

 
Obr. 5-8 

✓ Viackanálové prehrávanie 
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1. V zozname kanálov vyberte viac kanálov, ktoré sa majú prehrať.           
2. Dvakrát kliknite na dátum, ktorý sa má prehrať, rozhranie zobrazenia 
spustí viackanálové synchrónne prehrávanie videa, viď. Obr. 5-9 nižšie. 

 
Obr. 5-9 

 
POZNÁMKA 

⚫ Viackanálové prehrávanie podporuje MAX. rýchlosť prehrávania. 
⚫ Rozhranie zobrazené na Obr. 5-7 slúži iba na informatívne účely. Rôzne 

modely majú rôzny maximálny počet kanálov pre simultánne 
prehrávanie a rôzne funkcie. Prezrite si skutočné rozhranie. 

⚫ Informácie o zázname kanála je možné vybrať v prvom zobrazovacom 
poli lišty priebehu a informácie o zázname kanála ohľadne 
inteligentného nahrávania je možné vybrať v druhom zobrazovacom poli 
lišty priebehu. 

 

◼ Prehrávanie tagov 
Funkcia prehrávania tagov (značiek) môže pomôcť používateľom 
zaznamenať príslušné informácie v určitom bode v čase pri prehrávaní videí, 
aby si tieto označené videá mohli kedykoľvek pozrieť. 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "        " pre vstup do rozhrania prehrávania 
videa. 
Krok 2: Vyberte kanál prehrávania videa a dátum, kedy je video nahraté, a 
hľadané video sa zobrazí na lište priebehu. 
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Krok 3: Prepnite tlačidlo tagu na   " ", po pridaní vlastného tagu sa 
na lište priebehu prehrávania zobrazí biely bod štítku, ktorý označuje, že na 
aktuálnej pozícii sa nachádza tag. 

 
Obr. 5-10 

 
POZNÁMKA 

⚫ Po pridaní tagu systém automaticky vystrihne a uloží 5 sekúnd video 
záznamu pred a po čase tagu. 

 
 

 

5.3.2.2 Funkcia asistencie pri prehrávaní 
◼ Elektronické priblíženie 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "        "pre vstup do rozhrania prehrávania 
videa.  
Krok 2: Vyberte kanál prehrávania videa a dátum, kedy je video nahraté, a hľadané 
video sa zobrazí na lište priebehu. 

 
Krok 3: Klik. na "     " na prehratie v rozhraní zobrazenia. 
Krok 4: Kliknite na rozhranie prehrávania, zobrazí sa skryté menu, kliknite na " 

" pre vstup do rozhrania elektronického priblíženia, viď. Obr. 5-11 nižšie. 



53 

 

 

 

Obr. 5-11 
 

 
POZNÁMKA 

⚫ Vstúpte do rozhrania elektronického priblíženia, predvolený obraz sa 
zväčší; maximálne zväčšenie obrazu je 16-násobné. 

⚫ Pri zväčšovaní obrazu sa štandardne zväčší stred obrazu. Podržte ľavé 
tlačidlo myši a potiahnutím obrazu prepnete na oblasť, ktorú chcete 
zväčšiť. 

⚫ Na priblíženie a oddialenie obrazu môžete použiť koliesko myši. Pohybom 
kolieska nadol sa obraz zväčšuje a pohybom nahor sa obraz zmenšuje. 

 

 
◼ Strihanie 
Podporuje strihanie/klipovanie video súborov počas prehrávania videa. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "        " pre vstup do rozhrania prehrávania 
videa. 
Krok 2: Vyberte kanál prehrávania videa a dátum, kedy je video nahraté, a 
hľadané video sa zobrazí na lište priebehu. 
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 Krok 3: Kliknite na"       ", v tejto chvíli sa začiatočné a koncové znaky 
objavia na lište priebehu a môžete ich manuálne upraviť tak, aby ste dosiahli 
požadovanú dĺžku video súboru, viď- Obr. 5-12 nižšie. 

 
Obr. 5-12 

 

 
 Krok 4: Klik. na" " pre export klipov na USB kľúč, viď. Obr. 5-13 nižšie. 

 
Obr. 5-13 

 
POZNÁMKA 

 
⚫ Môžete kliknúť aj na " " a nastaviť čas začiatku a konca klipu pre 

priamy export video súboru, viď. Obr. 5-14 nižšie. 
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Obr. 5-14 

 

 

5.3.3 Správa súborov 
5.3.3.1 Všetky súbory 
Vyhľadávanie všetkých súborov – tu môžete vyhľadávať všetky typy súborov v 
úložnom zariadení podľa podmienok definovaných používateľom a zobraziť ich 
podľa kategórie. 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "         " pre vstup do rozhrania 
správy súborov, viď. Obr. 5-15. 
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Obr. 5-15 
Krok 2: Nastavte podmienky vyhľadávania (čas, kanál, typ súboru, štítok a 
typ udalosti), kliknite na "Hľadať/Search", výsledky vyhľadávania zobrazia 
súbory, ktoré spĺňajú podmienky, viď- Obr. 5-16 nižšie. 

 

Obr. 5-16 
➢ Kanál/Channel: Výsledky vyhľadávania sa zobrazia zoskupené podľa kanála. 
➢ Čas/Time: Výsledky vyhľadávania sa zobrazia zoskupené podľa času. 
➢ Všetky/All: Výsledky vyhľadávania zobrazia video a obrazové súbory, 

ktoré spĺňajú kritériá. 
➢ Video: Výsledky vyhľadávania zobrazia len video súbory, ktoré spĺňajú 

kritériá. 
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➢ Obraz/Picture: Výsledky vyhľadávania zobrazia len obrazové súbory, 
ktoré spĺňajú kritériá. 

➢ 

➢ : Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa zmenšenín 

➢ : Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa zoznamu 

 
➢ : Prejsť na prvú stranu výsledkov vyhľadávania 

 
➢ : 1 strana dopredu 

 
➢ : 1 strana dozadu 

 
➢ : Prejsť na poslednú stranu výsledkov vyhľadávania 

➢ : Zbaliť výsledky vyhľadávania a vrátiť sa na 
stranu s podmienkami vyhľadávania 

➢ : Vstúpiť na stranu výsledkov vyhľadávania pre 
zobrazenie výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania 

 

 Krok 3: S výsledkami vyhľadávania je možné vykonať súvisiace operácie, 
ako napr. zálohovanie, prezeranie videí alebo fotografií. 

➢ Prezrieť video: Klik. na " " zodpovedajúceho video súboru vo 
výsledkoch vyhľadávania pre prezretie video klipu. 

➢ Prezrieť foto: Klik. na " " zodpovedajúceho obrazového súboru 
vo výsledkoch vyhľadávania pre prezretie fotografií. 

 

5.3.3.2 Súbory osôb 
Funkcia Súbory osôb/Human Files slúži na vyhľadávanie a prezeranie 
fotografií a videí personálu. Je možné ich zálohovať na úložné zariadenie. 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "         →Súbory osôb/Human Files" 
pre vstup do rozhrania súborov osôb, viď. Obr. 5-17. 
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Obr. 5-17 
Krok 2: Nastavte podmienky vyhľadávania (čas, kanál, typ súboru), kliknite 
na "Hľadať/Search", zobrazia sa súbory, ktoré spĺňajú podmienky, viď. Obr. 
5-18 nižšie. 

 
Obr. 5-18 

Krok 3: S výsledkami vyhľadávania je možné vykonať súvisiace operácie, ako 
napr. zálohovanie, prezeranie videí alebo fotografií. 

 
 

5.3.3.3 Súbory vozidiel 
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Už čoskoro! 
 
 

5.3.3.4 Export 
Funkcia správy súborov podporuje zálohovanie video a obrazových súborov 
pomocou zariadení USB, ako napr. U disk a mobilný pevný disk. 
Predpoklady: 
Zariadenie NVR je správne pripojené k úložnému zariadeniu na zálohovanie. 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "        "pre vstup do rozhrania správy 
dokumentov. 
Krok 2: Nastavte podmienky vyhľadávania a vo výsledkov vyhľadávania 
vyberte video alebo fotografiu, viď. Obr. 5-19 nižšie. 

 

Obr. 5-19 
Krok 3: Kliknite na "Zálohovať/Backup → Nový priečinok/New Folder", zadajte 
názov súboru a kliknite na "OK", viď. Obr. 5-20 nižšie. 
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Obr. 5-20 

Krok 4: Kliknite na "OK→OK", začnite zálohovať súbory do nového priečinka 
na USB kľúči. 

Krok 5: Kliknite na " " a prezrite si priebeh sťahovania, viď. Obr. 5-21 nižšie. 
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Obr. 5-21 

 
POZNÁMKA 

⚫ Keď sú súbory zálohované, môžete ich vymazať alebo pozastaviť 

pomocou " ", " ", a " ". 

5.3.4 Inteligentná analýza 
Inteligentná analýza/Smart Analysis obsahuje Databázu tvárí/Face Database, 
Vyhľadávanie porovnaním tvárí/Face Comparison Search, Počet osôb/People 
Count a Tepelnú mapu/Heat Map. 

 
5.3.4.1 Databáza tvárí 
Databáza tvárí sa používa na uloženie fotografií tvárí a môže sa použiť aj na 
porovnanie tvárí a porovnanie alarmu. Obsahuje funkcie pridania, vymazania 
a úpravy databázy tvárí, viď. Obr. 5-22 nižšie. 
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◼ Pridať Databázu tvárí 

Obr. 5-22 

 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "            “→Databáza tvárí/Face Database 
pre vstup do rozhrania databázy tvárí. 
Krok 2: Kliknite "Pridať/Add" na meno databázy tvárí, viď. Obr. 5-23 nižšie. 

 
Obr. 5-23 
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Krok 3: Zadajte názov novej databázy tvárí, kliknite na "Uložiť/Save", nová 
databáza tvárí sa pridá do zoznamu databáz tvárí. 

 
◼ Vymazať databázu tvárí 

 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "        →Databáza tvárí/Face 
Database" pre vstup do rozhrania databázy tvárí. 

Krok 2: Vyberte databázu tvárí v zozname a kliknite na " ". 

◼ Zobraziť databázu tvárí 
 

 Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "         →Databáza tvárí/Face Database" 
pre vstup do databázy tvárí. 

Krok 2: Vyberte databázu tvárí, kliknite na " ", v zozname s podrobnými 
informáciami sa zobrazia všetky čísla fotografií databázy tvárí. 
◼ Pridať zoznam tvárí 

Pridanie zoznamu tvárí znamená, že do databázy tvárí je možné naraz 
načítať len jeden obrázok. Existujú dva spôsoby importovania obrázkov: 
lokálny obrázok a odfotografovanie. 

 
◆ Importovanie lokálneho obrázka – kroky operácie: 

 Krok 1: Do zariadenia vložte U disk, ktorý uloží obrázok tváre. 
 

Krok 2: V hlavom menu kliknite na "       →Databáza tvárí/Face Database" 
pre vstup do rozhrania databázy tvárí. 
Krok 3: Vyberte databázu tvárí, do ktorej chcete pridať obrázky tvárí. 
Krok 4: Kliknite na "Pridať/Add → Lokálny obrázok/Local Image ", vyberte  

"Názov/Name" a zadajte názov importovaného obrázka, viď. Obr. 5-24 ○1  

nižšie. 
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Obr. 5-24 ○1 

Krok 5: Kliknite na "Importovať obrázky/Import Pictures"→ vyberte 

obrázok z U disku, ako je znázornené na Obr. 5-24 ○2  nižšie. 
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Obr. 5-24 ○2 

Krok 6: Kliknite na "OK→ Vybrať/Extract", viď. Obr. 5-24 ○3  nižšie. 
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Obr. 5-24 ○3 

Krok 7: Kliknite na "OK” a ukončite pridanie jedného zoznamu tvárí, viď. Obr. 5-

24 ○4  nižšie. 

 

Obr.5-24 ○4 

◆ Konkrétne kroky na importovanie nasnímaných obrázkov: 
 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na           →"Databáza tvárí/Face Database" 
pre vstup do rozhrania databázy tvárí. 
Krok 2: Vyberte databázu tvárí, do ktorej chcete pridať obrázky tvárí. 
Krok 3: Kliknite na "Pridať/Add"→Nasnímanie obrázka/Taking Picture" a 
vyberte kanál snímania. 
Krok 4: Kliknite na "Snímanie/Shooting"→ "Vybrať/Extract", viď. Obr. 5-25 nižšie. 
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Obr. 5-25 
Krok 5: Zadajte názov importovaného obrázka do "Názov/Name", kliknite na 
"OK” a ukončite pridanie jedného zoznamu tvárí. 

 

◼ Odstrániť obrázok z databázy tvárí 
V podrobnostiach rozhrania databázy tvárí vyberte obrázok, ktorý chcete vymazať. 
Kliknite na "       " a odstráňte ho z aktuálnej databázy tvárí. 
◼ Pridať viac zoznamov tvárí 
To znamená "Importovanie po dávkach/Batch Import", do databázy tvárí je 
možné načítať viacero obrázkov súčasne. 
 Krok 1: Uložte viacero obrázkov tvárí do priečinka a do zariadenia vložte U 
disk, ktorý uloží priečinok. 

 

Krok  2:  V hlavnom menu kliknite na →"Databáza tvárí/Face Database" 
pre vstup do rozhrania databázy tvárí. 
Krok 3: Kliknite na "Dávka pridaná/Batch added". 
Krok 4: Vyberte priečinok na uloženie obrázkov, kliknite na "OK", viď. Obr. 5-26 
nižšie. 
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Obr. 5-26 

Krok 5: Počkajte na dokončenie procesu rýchleho importu obrázkov. 
Krok 6: Kliknite na "OK" a ukončite pridanie viacerých zoznamov tvárí. 

 

5.3.4.2 Vyhľadávanie porovnaním tvárí 
Vyhľadávanie porovnaním tvárí je založené na hľadaní obrázkov udalostí 
detekcie tvárí a prehrávaní prvých 5 sekúnd a posledných 10 sekúnd 
nasnímania obrázka. V súčasnosti zariadenie podporuje dva spôsoby 
vyhľadávania: podľa udalosti a podľa obrázka. 
◼ Vyhľadávanie podľa udalosti 
Kroky na prezeranie a zálohovanie výsledkov vyhľadávania sú nasledovné: 
Krok 1: Pred zálohovaním vložte USB do USB portu zariadenia NVR. 

 

Krok 2: V hlavnom menu kliknite na "      →Vyhľadávanie porovnaním 
tvárí/Face Comparison Search" pre vstup do rozhrania vyhľadávania 

porovnaním tvárí, viď. Obr. 5-27 ○1   nižšie. 
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Obr. 5-27 ○1 

Krok 2: Nastavte kritériá vyhľadávania (kanál, čas, typ). 
Krok 3: Kliknite na "Hľadať/Search ", zobrazia sa výsledky vyhľadávania, viď. 

Obr. 5-27 ○2  nižšie. 

 

Obr. 5-27 ○2 

➢ Kanál/Channel: Kanál, kde sú umiestnené výsledky vyhľadávania 
➢ Čas/Time: Výsledky vyhľadávania v stanovenom časovom rámci 
➢ Podobnosť/Similarity: Nakoľko sú výsledky podobné vzorke 
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➢ Zálohovať obrázok/Backup Picture: Zálohuje vyhľadané obrázky na U disk. 
➢ Zálohovať záznam/Backup Record: Zálohuje video zodpovedajúce 

hľadanému obrázku na U disk (prvých 5 sekúnd a posledných 10 
sekúnd po nasnímaní obrázka). 

 
➢  : Prehrávanie prvých 5 sekúnd a posledných 10 sekúnd po 

nasnímaní obrázka 

 
➢ : Výsledky vyhľadávania sa zobrazia ako miniatúry 

➢ : Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname 

 
➢ : 1 strana dopredu 

 
➢ : 1 strana dozadu 

 
➢ : Prehrávanie 5 sekúnd videa pred a po hľadanom obrázku 

➢   : Zastavenie prehrávania videa 

 Presné vyhľadávanie/Exact Search: vyberte udalosť z výsledkov 
vyhľadávania a nájdite výsledky spĺňajúce stanovené podmienky podľa 
databázy vybranej udalosti. Nastavte podmienky vyhľadávania 
(začiatok, koniec, kanál), kliknite na "Potvrdiť/Confirm", zúžte výsledky 

vyhľadávania, viď. Obr. 5-27 ○3  nižšie. 
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Obr. 5-27 ○3 

Krok 4: Vyberte obrázok vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte"Zálohovať 
obrázok/Backup Picture" a "Zálohovať záznam/Backup Record" podľa 
aktuálnych potrieb, kliknite na "Zálohovať/Backup". 

Krok 5: Súbor sa začne zálohovať, kliknite na" "v pravom hornom rohu a 
zobrazí sa priebeh zálohovania. Počkajte na ukončenie priebehu zálohovania. 
◼ Vyhľadávanie podľa obrázka 
Vyhľadávanie podľa obrázka znamená nahrávanie vzorových obrázkov, 
vyhľadávanie obrázkov, ktoré spĺňajú požiadavky, na pevný disk podľa 
podobnosti, podpora lokálneho nahrávania vzoriek a nahrávanie vzoriek do 
databázy tvárí. Vzorka naraz nahráva 1 obrázok. 

 
Konkrétne kroky na prezeranie a zálohovanie výsledkov vyhľadávania podľa 
obrázka sú nasledovné: 
Krok 1: Pred zálohovaním vložte USB zariadenie na uloženie vzorových 
obrázkov do rozhrania NVR USB. 
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 Krok 2: V hlavnom menu kliknite na "         →vyhľadávanie porovnaním 
tvárí/Face Comparison Search→Hľadať podľa obrázka/Search by Picture" pre vstup 

do rozhrania vyhľadávania porovnaním tvárí podľa obrázka, viď. Obr. 5-28○1  . 

 

Obr. 5-28 ○1 

◆ Lokálne nahrávanie 
Krok 3: Kliknite na "Lokálne nahrávanie/Local Upload" pre vstup do USB pre 

výber vzorky. Kliknite na "Uložiť/Save", viď. Obr. 5-28 ○2  nižšie. 
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◆ Nahrávanie databázy 

Obr. 5-28 ○2 

Krok 3: Kliknite na "Nahrávanie databázy/Database Upload", vyberte 
databázu tvárí→"Vzorový obrázok/Sample Picture"→"Potvrdiť/Confirm". 

Obrázok je úspešne nahraný, viď. Obr. 5-28 ○3  nižšie. 

 

Obr. 5-28 ○3 
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Krok 4: Nastavte kritériá vyhľadávania (kanál, čas, podobnosť), kliknite na 

"Hľadať/Search ", zobrazia sa výsledky porovnania tvárí, viď. Obr. 5-28 ○4  nižšie. 

 

Obr. 5-28 ○4 

Krok 5: Vyberte obrázok vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte"Zálohovať 
obrázok/Backup Picture" a "Zálohovať záznam/Backup Record" podľa 
aktuálnych potrieb a kliknite na "Zálohovať/Backup". 

Krok 6: Súbor sa začne zálohovať. Kliknite na" "v pravom hornom rohu a 
zobrazí sa priebeh zálohovania. Počkajte na ukončenie priebehu zálohovania. 

 

 
POZNÁMKA 

⚫ Podrobnosti ohľadne tlačidiel v rozhraní výsledkov vyhľadávania 
nájdete v úvode rozhrania vyhľadávania podľa udalostí. 

 
 

5.3.4.3 Počet osôb 
Už čoskoro! 

 

5.3.4.4 Tepelná mapa 
Už čoskoro! 

 

5.3.5 Kanál 
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Kanál sa skladá z parametrov zariadenia a kódovania a môže pracovať s 
kamerou, POE, OSD, obrazom, PTZ, ochranou súkromia, zmenou názvu a 
hlavným/vedľajším tokom na NVR. 

5.3.5.1 Kamera 
Po pridaní zariadenia na diaľku môžete sledovať video obrazovku zariadenia na 
diaľku priamo na NVR a vykonávať operácie, ako napr. ukladanie a správu. 
Rôzne zariadenia podporujú rôzne počty zariadení na diaľku. Požadované 
zariadenia na diaľku môžete pridať na základe skutočných podmienok. 
Predpoklady: 
Pred pridaním sa uistite, že IP kamera je pripojená k sieti, kde sa nachádza 
zariadenie NVR, a správne nastavte jej sieťové parametre. 

 
POZNÁMKA 

⚫ Pri pripojení na internet môže zariadenie čeliť problémom s 
bezpečnosťou siete. Posilnite ochranu osobných informácií a údajov. 
Keď zistíte, že zariadenie môže mať skryté bezpečnostné riziká, včas 
nás kontaktujte. Odporúčame, aby ste vykonávali pravidelné 
posúdenie bezpečnosti siete na vašom zariadení. Naša spoločnosť 
môže zabezpečiť zodpovedajúce profesionálne technické služby. 

⚫ Uvedomte si, že ste zodpovední za správne nakonfigurovanie všetkých 
hesiel a ďalších nastavení súvisiacich s bezpečnosťou produktu, ako aj 
za správne uchovanie používateľského mena a hesla. 

 

◼ Pridať zariadenie 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "         →Kamera/Camera" pre vstup do 

rozhrania kamery, viď. Obr. 5-29 ○1  nižšie. 
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Obr. 5-29 ○1 

Krok 2: Kliknite na " " a zariadenie vyhľadá všetky IP 
kamery v LAN podľa kritérií filtra "Onvif and Private" a zobrazí výsledky 

vyhľadávania, viď. Obr. 5-29○2   nižšie. 

 

Obr. 5-29 ○2 

➢ : Kliknutím na rozbaľovaciu ikonu skryť zoznam "Vyhľadať 
zariadenie/Search Device". 
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➢ : Pridať aktuálnu kameru do zoznamu zariadení 

➢  : Odstrániť aktuálne IPC zo zoznamu zariadení 

➢ : Kliknutím vstúpte do rozhrania na úpravu IP zariadenia, 
upravte IP adresu, port a ďalšie sieťové informácie, potom zadajte 
heslo administrátora kamery, kliknutím na "OK" ukončite vykonávanie 
úprav. 

➢ Hľadať/Search: Vyhľadať zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky 
filtrovania v lokálnej sieti a zobraziť ich v zozname hľadaných zariadení. 

➢ Pridať/Add: Pridať vybrané zariadenie do systému 

➢ Zmeniť IP/Change IP: Vyberte zariadenie, ktorého IP je nutné 
zmeniť, kliknite na "Zmeniť IP/Change IP", zadajte "Spustiť IP/Start IP", 
"Maska siete/Network Mask", "Brána/Gateway", "DNS", "Port", "Heslo 
používateľa/User password", kliknite na "OK", IP vybraného zariadenia 
sa postupne upraví. 

 

➢ Filter: Filtrovať typ hľadaného zariadenia. Na výber sú protokoly: 
Onvif, Private, Onvif and Private, Multi Net Segment. 

Krok 3: Vyberte zariadenie, ktoré chcete pridať, kliknite na " → 

", viď. Obr. 5-29 ○3   nižšie. 

 

Obr. 5-29 ○3 
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POZNÁMKA 

⚫ Kliknite na " " v pravom hornom rohu a prepnite na zobrazenie 

zoznamu, viď. Obr. 5-29 ○4   nižšie. 

 

Obr. 5-29 ○4 

➢  Automaticky pridať/Auto Add: Kliknite na NVR pre úpravu 
všetkých IP kamery a ďalších sieťových parametrov v LAN a pripojte ich k 
NVR. 

➢  Manuálne pridať/Manual Add: Kliknutím vstúpite do rozhrania 
"Nastavenie kanála/Channel Setup". Môžete zatvoriť kanál, zmeniť, 
upraviť protokol, zmeniť tok kódu náhľadu alebo manuálne zadať 

informácie súvisiace so zariadením a pridať zariadenie, viď. Obr. 5-29○5 . 

Existujú dva spôsoby manuálneho pridania IP a názvu domény. Pri 
pridávaní IPC prostredníctvom názvu domény sú podporované len 
protokoly Private a ONVIF. 
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Obr. 5-29 ○5 

✓ Aktivovať/Enable: Kanál aktivuje zap./vyp., predvolené je vyp. Vyberte 
"Aktivovať" pre náhľad súvisiacich kanálov a ich bežný záznam. 

✓ Kanál/Channel: Vyberte "Nastaviť kanál/Set Channel". 
✓ Spôsob pridania/Add Method: Spôsob pridania aktuálneho kanála. 
✓ Protokol/Protocol: Vyberte "Pridať protokol zariadenia/Add 

Device Protocol s Onvif, Private a možnosťami RTSP. 
✓ Meno používateľa/User Name: Prihlasovacie meno používateľa 

IPC (ak predvolené meno používateľa nie je admin, zmeňte ho na 
platné meno používateľa). 

✓ Heslo/Password: Prihlasovacie heslo IPC (ak predvolené 
prihlasovacie heslo nie je admin, zmeňte ho na platné heslo). 

✓ IP: Je potrebné pridať adresu IPC IP. 
✓ Doména/Domain: Je potrebné pridať adresu názvu domény 

IPC, ako napr. adresa peanut shell, adresa DDNS. 
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✓ Port: prístup k portu používanému IPC, predvolená hodnota je 80. 

➢ Aktualizovať/Update: Vyberte jedno alebo viac aktualizačných zariadení    
rovnakého typu, vložte U disk s uloženým aktualizačným balíkom zariadenia 
do NVR, kliknite na "Aktualizovať/Upgrade", systém nájde aktualizačný balík 
na U disku a zobrazí ho, vyberte aktualizačný balík, kliknite na 
"Aktualizovať/Upgrade ", súčasne sa hromadne aktualizujú IPC. 

➢  Odstrániť/Delete: V zozname pridaných zariadení vyberte kanál, 
ktorý sa má odstrániť a kliknite na "Odstrániť/Delete" pre odstránenie 
všetkých vybraných zariadení. 

➢  Aktivovať/Enable H264+/H265+: Kliknutím zapnite kódovanie H264 
+ / H265 + pre všetky kanály. Pre vypnutie kódovania H264 + / H265 +, 
môžete kanál H264 + / H265 + vypnúť v rozhraní parametrov. 

➢  : Kliknutím vstúpte do rozhrania nastavenia kanála, táto funkcia 
je rovnaká ako ”Manuálne pridať/Manual Add”. 

➢  : Zo zoznamu zariadení odstráni aktuálne IPC 

➢ Link: " " označuje, že pripojenie bolo úspešné a                " " 
označuje, že spojenie zlyhalo. Ak spojenie zlyhalo, stav spojenia označí 
príčinu zlyhania. Ak sa objaví, že heslo nie je správne, heslo používateľa 
nie je správne. 

 

POZNÁMKA 

⚫ IPC môže byť zariadením NVR pridané len raz. 
⚫ Pri hromadných úpravách IP sa uistite, že používateľské meno 

a heslo všetkých vybraných zariadení sú rovnaké. 
⚫ Pri hromadných úpravách IP, ak dôjde ku konfliktu IP adries, systém 

automaticky preskočí konfliktné IP a postupne ich opätovne priradí. 
⚫ Po hromadných úpravách IP, znovu vyhľadajte vzdialené zariadenie. V 

zozname sa zobrazí nová IP adresa. 
⚫ Po vybraní zariadenia stlačte tlačidlo "Pridať/Add" a všetky zariadenia 

opätovne priradia IP adresu. Použite POZNÁMKU/NOTE. 
⚫ Režim pridania je možné nastaviť na "Manuál/Manual" alebo "Pripoj a 

hraj/Plug and play" v POE NVR, čo nie je možné nastaviť v bežnom NVR. 
⚫ Pred použitím funkcie aktualizácie, skopírujte aktualizačný balík 

zodpovedajúci zariadeniu, ktoré sa má aktualizovať, na USB kľúč a 
vložte USB kľúč do zariadenia NVR. 
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⚫ Pri aktualizácii viacerých IP zariadení môžete vybrať len to isté IP 
zariadenie. Počas aktualizácie sa žiadne IP zariadenia nesmú vypnúť. V 
opačnom prípade aktualizácia nebude úspešná alebo sa zariadenie 
nebude dať spustiť. 

 

5.3.5.2 POE 
POE (napájanie cez Ethernet) sa používa na preskúmanie a nastavenie 
napájania každého POE kanála zariadenia NVR. Pozostáva z konfigurácie 
napájania PoE a konfigurácie väzby PoE. 
◼ Konfigurácia napájania PoE /PoE Power Configuration 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "          →POE→PoE Power Configuration" 
pre vstup do rozhrania konfigurácie napájania PoE, viď. Obr. 5-30. 

 

Obr. 5-30 
Krok 2: Skontrolujte stav pripojenia a spotrebu energie každého portu POE a 
vyberte "dlhú vzdialenosť/long distance" alebo "krátku vzdialenosť/short 
distance" podľa skutočnej vzdialenosti pripojenia. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
◼ Konfigurácia väzby PoE/PoE Bonding Configuration 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "          →POE→PoE Bonding Configuration" 
pre vstup do rozhrania konfigurácie väzby PoE, viď. Obr. 5-31 nižšie. 
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Obr. 5-31 

Krok 2: Vyberte viazaný kanál a nastavte kanál, ktorým je zariadenie 
napájané prostredníctvom POE. 

Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 

5.3.5.3 OSD 
 

OSD je skratka pre "Zobrazenie na obrazovke/On Screen Display", OSD 
lokálneho náhľadu obsahuje hlavne čas a názov kanála. 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "         →OSD" pre vstup do rozhrania 
nastavenia OSD, viď. Obr. 5-32 nižšie. 
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Obr. 5-32 
Krok 2: Vyberte kanál pre nastavenie OSD. 
Krok 3: Nastavte OSD kanála. 

POZNÁMKA 

⚫ OSD obsahuje názov kanála, čas, text, formát dátumu, polohu OSD a 
zrkadlo. 

⚫ Funkcia aktuálneho OSD podporuje získanie a nastavenie len 
súkromného protokolu na pridanie zariadenia. 

 

Krok 4: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 

 
5.3.5.4 Obraz 
V rozhraní farebnosti obrazu je možné upraviť Jas/Brightness, 
Kontrast/Contrast, Nasýtenie/Saturation a Ostrosť/Sharpness videa IP 
kanála, ako aj súvisiace parametre pre IPC, ako napr. svetlo plnenia, 
nastavenie expozície, nastavenie podsvietenia, vyváženosť bielej, úprava 
videa, vylepšenie obrazu. 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "          →Obraz/Image" pre 
vstup do rozhrania konfigurácie obrazu, viď. Obr. 5-33 nižšie. 
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Obr. 5-33 

Krok 2: Vyberte kanál pre konfiguráciu obrazu. 
Krok 3: Upravte parametre obrazu kanála. 

 
POZNÁMKA 

⚫ Používateľ môže potiahnutím posúvača (slider) upraviť parametre. 
⚫ Je možné vykonať úpravu obrazu, nastavenie plniaceho svetla a 

expozície, nastavenie podsvietenia, vyváženie bielej, úpravu videa, 
vylepšenie obrazu a nastavenie režimu odhmlievania. 

⚫ Úpravou parametrov videa sa nezmení len efekt náhľadu obrazu, ale aj 
video kvalita obrazu. Postupujte podľa POZNÁMOK. 

Krok 4: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 
➢ Úprava obrazu/Image adjustment: Podľa aktuálneho prostredia 

môžete upraviť jas, kontrast, nasýtenie a ostrosť obrazovky náhľadu 
potiahnutím po lište priebehu. Môžete nastaviť aj hodnotu za ukazovateľom 
priebehu, "Jas/Brightness", "Kontrast/Contrast", 
"Nasýtenie/Saturation", "Ostrosť/Sharpness". Platné hodnoty sú v 
rozsahu 0-255 a predvolená hodnota je 128. 

➢ Plniace svetlo/Fill light: Predvolené je Auto, citlivosť je 3, čas filtrovania 
je 3, jas svetla je 100. Keď je režim plniaceho svetla "Auto", zariadenie 
zapne plniace svetlo podľa aktuálneho prostredia. Používateľ môže 
prepnúť režim plnenia na "Deň)/Day", "Noc/Night" a "Plánované 
prepnutie/ Scheduled switch" 
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podľa aktuálneho záberu a zmeniť citlivosť a čas filtrovania podľa 
režimu plnenia. Keď je režim plniaceho svetla "Plánované prepnutie", 
môžete nastaviť denné svetlo a tmu (t.j. začiatok a koniec času plnenia) 
a jas plniaceho svetla. 
✓ Keď je režim plnenia "Deň/Day", video z monitora zariadenia sa 

pridá k dennému efektu. 
✓ Keď je režim plnenia "Noc/Night", video z monitoru zariadenia sa 

opraví/zapojí do nočného efektu. 
✓ Čas filtrovania/Filtering time: Používa sa na prevenciu zlepšenia 

okolitého svetla. Svetlo sa často zapína a vypína. Nastavuje sa čas 
filtrovania. Počas tohto času kameru neruší okolité svetlo. 

✓ Jas svetla/Light brightness: Používa sa na nastavenie jasu 
plniaceho svetla. Rozsah nastavenia je 0-100. 

➢ Nastavenie expozície/Exposure setting: Prednastavená hodnota je 
Auto, ktorá sa prepína na manuálny režim podľa aktuálnych potreb. Keď sa 
vyberie "Manuálne", aktivuje sa čas expozície a ovládanie zosilnenia. 

➢ Podsvietenie/Backlight: Používa sa na nastavenie kompenzácie 
podsvietenia a potlačenie silného svetla. Prednastavená hodnota je 
Vyp., môže sa zapnúť manuálne a nastaviť podsvietenie. 

➢ Vyváženie bielej/White balance: Predvolené je "Auto" a môže sa zmeniť 
na "Manuálne ". 
✓ Manuálne vyváženie bielej: Podporuje nastaviteľné zosilnenie R,G,B, 

rozsah nastavenia je (0-255). Po nastavení kliknite na "Uložiť/Save. 
➢ Úprava videa: Tu môžete zapnúť a nastaviť 2D alebo 3D digitálne 

potlačenie hluku. 
➢ Vylepšenie obrazu: Tu môžete vybrať režim ovládania blikania, zapnúť 

a nastaviť širokú dynamickú intenzitu. 
✓ Ovládanie blikania/Flicker control : Režim ovládania blikania sa 

vyberá podľa prostredia inštalácie IPC a štandardu blikania. 
Štandard PAL je 50HZ a štandard NTSC je 60HZ. Keď je zariadenie 
nainštalované v exteriéri, je možné zvoliť exteriér. Predvolené 
nastavenie je PAL. 

✓ Široký dynamický rozsah (WDR): Prednastavená hodnota je 
"Vypnutý/Shutdown". V rozbaľovacom menu môžete zapnúť širokú 
dynamickú intenzitu (automatická, slabá, mierna, silná, super. 

➢ Režim odhmlievania/Defog mode: Používa sa na nastavenie režimu a 
intenzity odhmlievania. 
✓ Režim odhmlievania/Defog mode: Predvolené nastavenie je Vyp. 

V rozbaľovacom menu môžete vybrať Zap. alebo Auto. 
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✓ Intenzita odhmlievania/Defog strength: Predvolené nastavenie 
je 0. Keď je režim odhmlievania zapnutý, je možné nastaviť 
intenzitu odhmlievania. Hodnoty je možné nastaviť v rozpätí. 

POZNÁMKA 

⚫ Rozhranie obrazu kamery zobrazuje len funkcie podporované 
zariadením. Konkrétne rozhranie závisí od skutočného produktu. 

 

5.3.5.5 PTZ 
 

Na stránke menu kliknite na "       → PTZ" pre vstup do rozhrania 

nastavenia PTZ, viď. Obr. 5-34 ○1  nižšie. V rozhraní nastavenia PTZ je možné 

prepínať rôzne kanály na úpravu rýchlosti panoramatického pohybu - 
doprava/doľava (pan) a naklápacieho pohybu - hore/dole (tilt) a ovládanie 
smeru týchto pohybov. 

 

Obr. 5-34 ○1 

Rozhranie nastavenia PTZ sa používa na nastavenie smeru, rýchlosti a 
priblíženia objektívu, zaostrenia, clony a pohybu pomocou tlačidla skratiek. 
➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál, kde je kupolová kamera pripojená k 

zariadeniu NVR. 

➢ Priblíženie/Zoom: Pomocou tlačidla   /  , funkcie veľkého 
dosahu/širokého uhla, upravte zväčšenie kamery. 
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➢ Zaostrenie/Focus: Pomocou tlačidla    /  , funkcie 
priblíženia/oddialenia, upravte zaostrenie kamery. 

➢ Clona/Iris: Pomocou tlačidla   /  , funkcie priblíženia/oddialenia 
clony, upravte clonu/štrbinu kamery. 

➢ Rýchlosť/Speed: Používa sa najmä pre nastavenie rýchlosti pohybu 
doľava/doprava (pan) a hore/dole (tilt), napr. rýchlosť otáčania v kroku 
7 je oveľa vyššia ako rýchlosť otáčania v kroku 1. 

➢ Nastavenie predvoľby/Preset setting: Smerom tlačidla otočte PTZ 
na požadované miesto a kliknutím na tlačidlo "predvoľba” pod 
tlačidlom "nastavenie" ukončite nastavenie predvolených bodov. 

➢ Nastavenie pohybu/Cruise setting: Po výbere trasy pohybu kliknite na 
tlačidlo nastavenia, vyberte predvolený počet, čas zotrvania (v sek.) a 
rýchlosť pohybu v rozbaľovacom rozhraní nastavenia pohybu, viď. 

Obr. 5-30 ○2  , kliknite na tlačidlo "OK", vráťte sa na obrazovku 

nastavenia pohybu a opäť kliknite na "Pohyb zap./Cruise on" uloženie 
nastavení a spustenie pohybu zariadenia. 

 

Obr. 5-34 ○2 
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✓ Počet predvolených bodov/Preset No.: Vyberte predvolené body. 
✓ Čas zotrvania/Stay Time: Čas zotrvania na predvolených bodoch 
✓ Rýchlosť/Speed: Rýchlosť pohybu 

➢ Pohyb zap./Cruise On: Po kliknutí sa zariadenie začne pohybovať po 
zvolenej trase pohybu. 

➢ Vymazať trasu/Del Cruise: Vyberte trasu pohybu, kliknite na "Vymazať 
trasu/Del Cruise" a ukončite odstránenie trasy pohybu. 

➢ Vymazať všetky trasy/Del All Cruise: Kliknutím odstránite všetky 
nastavené trasy pohybu. 

POZNÁMKA 

⚫ Zariadenie NVR podporuje až 256 predvolených bodov, ale skutočný počet 
predvolených pozícií je limitovaný počtom predvolených bodov, ktoré je 
možné kamerou nastaviť. Maximálny počet predvolených bodov 
podporovaný rôznymi PTZ nemusí byť rovnaký. 

⚫ Niektoré NVR podporujú nastavenie parametrov kupoly (dome) alebo 
panorámy/naklápania (pan/tilt) pre analógové kanály. Pred ovládaním kupoly 
alebo panorámy/naklápania sa uistite, že riadiaca linka RS-485 medzi 
kódovačom pan./nakl. a video rekordérom pevného disku je správne 
pripojená, a nakonfigurujte parametre kódovača pan./nakl. v zariadení. 

 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "          →PTZ" pre vstup do 

rozhrania konfigurácie PTZ, viď. Obr. 5-34○3 . 
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Obr. 5-34 ○3 

Krok 2: Vyberte kanál, kde je umiestnená kamera PTZ, kliknite na "Nastavenie 
PTZ parametrov/PTZ parameter setting" pre vstup do rozhrania nastavenia PTZ 

parametrov, viď. Obr. 5-34 ○4 . 

 

Obr. 5-34 ○4 

Krok 3: Podľa potreby nastavte príslušné parametre (protokol, baudová 
rýchlosť, dátový bit, zastavovací bit, paritný bit, atď.) pripojenej kamery a 
kliknite na "Potvrdiť/Confirm" pre ukončenie. 
➢ Kanál/Channel: Zvoľte prístup ku kanálu kamery s funkciou pan/tilt. 
➢ Protokol: Vyberte protokol pan/tilt značky a modelu prístupového 

zariadenia (ak je kanál pripojený k pan./nakl. siete, vyberte 
"Súkromný/ Private", ak je kanál pripojený k RS485 pan./nakl., vyberte 
iné možnosti). 

➢ Baudová rýchlosť/Baud Rate: Vyberte baudovú/prenosovú rýchlosť 
na prístup k PTZ na ovládanie PTZ a kamery zodpovedajúceho 
kanála. Predvolená hodnota je 2400. 

➢ Dátový bit/Data Bit: Predvolená hodnota je 8. 
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➢ Zastavovací bit/Stop Bit: Predvolená hodnota je 2. 

➢ Kontrola/Check: Predvolená hodnota je PRAVIDELNÁ/EVEN. 
➢ Adresa/Address (0-255): Nastavte adresu pre prístup k PTZ. Predvolená 

hodnota je 0. 
 

POZNÁMKA 

⚫ Nastavenie PTZ sa používa na nastavenie kamery PTZ pridanej k 
analógovému kanálu. Všetky parametre (protokol, adresa, baudová 
rýchlosť, dátový bit, zastavovací bit, paritný bit) by mali byť v súlade s 
parametrami kódovača PTZ. 

 

5.3.5.6 Maska ochrany súkromia 
Funkcia masky ochrany súkromia môže blokovať určité súkromné oblasti v 
obraze monitorovanej scény. 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "          →Maska ochrany súkromia/Privacy 

Mask" pre vstup do rozhrania masky na ochranu súkromia, viď. Obr. 5-35○1 . 

 

Obr. 5-35 ○1 

Krok 2: Zvoľte kanál pre oklúziu videa. 
Krok 3: Na definovanie oblasti oklúzie vo videu použite myš, ako je zobrazené 

na Obr. 5-35 ○2  nižšie. 
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Obr. 5-35 ○2 

Krok 4: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

➢ Kanál/Channel: Vyberte nastavený kanál. 
➢ Odstrániť všetky/Clear All: Vymažte všetky vybrané masky oblastí. 
➢ Odstrániť priblíženie 1,2,3/Clear Zoom 1, 2, 3: Vymažte vybranú oblasť 

oklúzie 1, 2, 3. 

 
POZNÁMKA 

⚫ Je možné nastaviť až 3 oblasti oklúzie/vynechania. Kliknutím na 

"Odstrániť oblasť/Clear Area” X odstráňte nastavenie oblasti. 
 

5.3.5.7 Názov kanála 
 

 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "          →Názov kanála/Channel 
Name" pre vstup do rozhrania názvu kanála, viď. Obr. 5-36 nižšie. 
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Obr. 5-36 
Krok 2: vyberte kanál, ktorý chcete nastaviť, upravte názov kanála. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 
5.3.5.8 Hlavný tok 

 
Rozhranie hlavného toku sa používa na konfiguráciu parametrov nahrávania.     
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "           →Hlavný tok/Main Stream" pre vstup 
do rozhrania nastavenia parametrov hlavného toku, viď. Obr. 5-37 nižšie. 
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Obr. 5-37 
Krok 2: Nastavte parametre nahrávania. Opis konkrétnych parametrov 
nájdete v Tab. 5-4. 

Názov Podrobnosti Nastavenie 

Kanál 
Vyberte kanál pre nastavenie 
parametrov nahrávania 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 

 
 
 
 
 

Nastavenie 
záznamu 

Existujú dva typy parametrov video 
kompresie: Hlavný tok/Main 
Stream (časovanie) a Hlavný 
tok/Main Stream (udalosť). 
Hlavný tok (časovanie): Parametre 
kódovania pre bežné nahrávanie 
Hlavný tok (udalosť): parametre 
kódovania pre udalosti, ako napr. 
detekcia pohybu, vstup alarmu a 
inteligentná detekcia 

 
 

POZN.: 
Parametre udalosti 
nie je možné nastaviť 
a sú v súlade s 
parametrami 
časovania 

 
 

Rozlíšenie 

 

 
Rozlíšenie súvisí s počtom pixelov 
obsiahnutých v jednotke dĺžky 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 
POZN.: 
Rozlíšenie kódovania 
súvisí s IP zariadením 
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Typ toku 

Typ toku je Video & Audio 
(kompozitný tok) a informácie o 
nahrávaní obsahujú video a audio 

 
Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 

 
 
 
 
 

Typ bitovej 
rýchlosti 

Režim toku kódu je rozdelený na 
variabilnú kódovú rýchlosť a 
konštantnú kódovú rýchlosť. 
Variabilná bitová rýchlosť: Bitová 
rýchlosť sa mení podľa scény. 
Konštantná bitová rýchlosť: Bitová 
rýchlosť by mala byť kódovaná 
podľa hornej hranice bitovej 
rýchlosti; kvalitu videa nie je 
možné upraviť. 

 
 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 
POZN.: 
Typ bitovej rýchlosti 
súvisí s IP zariadením 

 

Frekvencia 
snímok 

Frekvencia snímok videa 
predstavuje počet video snímok za 
sekundu 

 

Upravte pomocou 
posúvača (slider) 

Bitová 
rýchlosť 
(Kb/S) 

Nastavte hodnotu toku kódu za 
účelom zmeny kvality obrazu; čím 
je väčší tok kódu, tým je lepšia 
kvalita obrazu. 

 
Upravte priamo vo 
vstupnom poli 

Rozsah 
bitovej 

rýchlosti 

6000-12000 (Kbps) 
 

 

Kódovanie 
videa 

 

 
H264, H265 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 
POZN.: 
Typ kódovania súvisí s IP 
zariadením 

H265+ Aktivovať/Vypnúť  

Tab. 5-4 

Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

5.3.5.9 Vedľajší tok 
Parametre vedľajšieho toku sa používajú na sieťový prenos. Keď je prostredie 
siete zlé, používatelia môžu na náhľad siete použiť vedľajšie toky na zníženie 
šírky prenosového pásma. Vedľajšie toky sa používajú aj na monitorovanie 
mobilných telefónov. 
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 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 
Step 1: V hlavnom menu kliknite na "          → Vedľajší tok/Sub Stream" pre 
vstup do rozhrania nastavenia parametrov vedľajšieho toku, viď. Obr. 5-38. 

 

Obr. 5-38 
Krok 2: Nastavte parametre nahrávania. Opis konkrétnych parametrov 
nájdete v Tab. 5-5. 

Názov Podrobnosti Nastavenie 

Kanál 
Vyberte kanál pre nastavenie 
parametrov nahrávania 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 

 

 
Rozlíšenie 

 

Rozlíšenie súvisí s počtom pixelov 
obsiahnutých v jednotke dĺžky 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 
POZN.: 
Rozlíšenie kódovania 
súvisí s IP zariadením 

 

Typ toku 

Typ toku je Video & Audio 
(kompozitný tok) a informácie o 
nahrávaní obsahujú video a 
audio 

 
Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho 
poľa 

 

Typ bitovej 
rýchlosti 

Režim toku kódu je rozdelený na 
variabilnú kódovú rýchlosť a 
konštantnú kódovú rýchlosť. 
Variabilná bitová rýchlosť: Bitová 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa. 
POZN.: 
Typ bitovej rýchlosti 
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 rýchlosť sa mení podľa scény. 
Konštantná bitová rýchlosť: Bitová 
rýchlosť by mala byť kódovaná 
podľa hornej hranice bitovej 
rýchlosti; kvalitu videa nie je možné 
upraviť. 

súvisí s IP zariadením 

 

Frekvencia 
snímok 

Frekvencia snímok videa 
predstavuje počet video snímok za 
sekundu 

 

Upravte pomocou 
posúvača (slider) 

Bitová 
rýchlosť 
(Kb/S) 

Nastavte hodnotu toku kódu za 
účelom zmeny kvality obrazu; čím 
je väčší tok kódu, tým je lepšia 
kvalita obrazu. 

 
Upravte priamo vo 
vstupnom poli 

Rozsah 
bitovej 

rýchlosti 

512-853(Kbps) 
 

 

Kódovanie 
videa 

 

 
H264, H265 

Vyberte pomocou 
rozbaľovacieho poľa 
POZN.: 
Typ kódovania súvisí s IP 
zariadením 

Tab. 5-5 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 

5.3.6 Uloženie 
Ukladanie pozostáva zo Záznamu/Record, Úložného zariadenia/Storage 
Device, Režimu ukladania/Storage Mode, Automatického zálohovania/Auto 
Backup a Pokročilého nastavenia/Advanced. 

5.3.6.1 Záznam 
NVR podporuje dva plány nahrávania, metódu kreslenia a metódu úprav. 
◼ Nastavte plán nahrávania metódou kreslenia. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  →Záznam/Record" pre 

vstup do rozhrania nastavenia záznamu, viď. Obr. 5-39 ○1  nižšie. 
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Obr. 5-39 ○1 

Krok 2: Podľa potrieb nahrávania, aktivujte, vyberte kanál, typ nahrávania 
(Normal, Motion, Alarm, M And A, Intelligent), týždeň a ďalšie možnosti. 
Krok 3: Kliknite ľavým tlačidlom myši pre umiestnenie začiatočného bodu 
oblasti kreslenia, potiahnutím myši určte čas plánu nahrávania a uvoľnením 

ľavého tlačidla ho uložte ako plán nahrávania, viď. Obr. 5-37 ○2   nižšie. 
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Obr. 5-39 ○2 

Krok 4: Zopakujte Krok 3 pre nastavenie úplného plánu nahrávania. 
Krok 5: Po nastavení plánu nahrávania, kanál predstavuje typ (farbu) plánu 

nahrávania, viď. Obr. 5-39 ○3   nižšie. 

 

Obr. 5-39 ○3 

POZNÁMKA 

⚫ Pre každý deň je k dispozícii 6 časových období. Zariadenie spustí 
zodpovedajúci typ nahrávania v stanovenom časovom rozmedzí. 

⚫ Najmenšia jednotka oblasti kreslenia je 1 hodina. 
⚫ Vyberte "Všetko/All" pre úpravu časového obdobia celého týždňa. 

⚫ Môžete vybrať " " pred niekoľkými dňami týždňa súčasne, naraz 
upraviť vybrané dni a nakresliť časové obdobie. 

⚫ V rovnakom časovom období motion video a M&A video môžu 
vybrať len jednu z možností. 

 
◼ Nastavte plán nahrávania metódou úprav. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  →Záznam/Record" pre 
vstup do rozhrania nastavenia záznamu. 
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Krok 2: Kliknite na "Upraviť/Edit" pre vstup do rozhrania nastavenia 

harmonogramu záznamu, viď. Obr. 5-39 ○4  nižšie. 

 

Obr. 5-39 ○4 

Krok 3: Vyberte "Typ záznamu/Recording Type" každého časového obdobia. 
Pre každý deň existuje šesť časových období. Vyberte zodpovedajúci týždeň 
pomocou "Použiť/Apply". 
Krok 4: Kliknite na "Uložiť/Save" pre dokončenie nastavenia, systém sa vráti 
do rozhrania záznamu. 

 

➢ Kanál/Channel: Najprv vyberte číslo kanála. Môžete vybrať 
"Všetky/All", ak chcete nastaviť všetky kanály. 

➢ Typ  záznamu/Record Type: Zaškrtnutím poľa vyberte zodpovedajúci typ 
záznamu. K dispozícii sú: Normal, Motion, Alarm, M And A, Intelligent. 

➢ Deň v týždni/Week day: Vyberte číslo dňa v týždni. Ak zvolíte 

"Všetky/All", znamená to celý týždeň alebo môžete vybrať " " pred 
číslami dní pre nastavenie jednotlivých dní. 

➢ Viac nastavení/More Settings: Môžete nastaviť čas pred záznamom (pre-

record) a po zázname (post-record), viď. Obr. 5-39 ○5   nižšie. 
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Obr. 5-39 ○5 

➢ Kopírovať/Copy: Po dokončení nastavenia môžete kliknúť na 
"Kopírovať/Copy" pre skopírovanie aktuálneho nastavenia do iného 

kanála(ov), viď. Obr. 5-39○6 . 
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5.3.6.2 Úložné zariadenie 

Obr. 5-39 ○6 

Úložné zariadenie sa používa na formátovanie pevného disku a zobrazenie 
príslušného stavu a kapacity disku. 
◼ Formátovanie pevného disku 
Predpoklady: 
Používateľ nainštaloval pevný disk správne. Podrobnosti o postupe inštalácie 
pevného disku nájdete v "Príručke rýchlym spustením NVR". 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  →Úložné zariadenie/Storage 

Device" pre vstup do rozhrania úložného zariadenia, viď. Obr. 5-40 ○1  nižšie. 

 

Obr. 5-40 ○1 

Krok 2: Vyberte pevný disk, ktorý chcete formátovať, kliknite na 

"Formátovať/Format→Potvrdiť/Confirm", viď. Obr. 5-40 ○2   nižšie. 
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Obr. 5-40 ○2 

Krok 3: Počkajte na ukončenie formátovania na lište priebehu, kliknite na 
"Potvrdiť/Confirm", zariadenie NVR sa reštartuje a ukončí formátovanie. 
Teraz je stav pevného disku "Používa sa/In Use". 

 
➢ Počet/No.: Počet HDD pripojených k systému. 
➢ Stav/State: Ukazuje aktuálny prevádzkový stav HDD, môžete použiť len 

ten, ktorý ukazuje "Používa sa/In use"; po ukončení formátovania musíte 
reštartovať NVR, stav ukazuje "Používa sa/In use". 

➢ Celková kapacita/Total Capacity: Celková dostupná kapacita pevného 
disku, kapacita jedného HDD nemôže presiahnuť max. kapacitu: 8TB. 

➢ Zvyšná kapacita/Residual Capacity: Zobrazí zvyšnú kapacitu aktuálneho HDD; 
➢ Typ zariadenia/Device Type: SATA. 
➢ Obnoviť/Refresh: Kliknutím aktualizujte informácie o zozname disku. 

POZNÁMKA 

⚫ "Žiadny disk/No Disk" označuje, že zariadenie nie je pripojené alebo 
nebol zistený pevný disk. 

⚫ Pevný disk je nutné najprv naformátovať pri prvom pripojení k NVR 
alebo keď sa zobrazí "Neformátovaný/Not formatted". 

⚫ Zariadenie nemusí formátovať pevný disk, keď stav pevného disku 
ukazuje "Používa sa/In Use". 

⚫ Po naformátovaní pevného disku reštartujte NVR pre nadobudnutie účinnosti. 
 

5.3.6.3 Režim ukladania 
Už čoskoro! 

 

5.3.6.4 Automatické zálohovanie 
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Už čoskoro! 
 

5.3.6.5 Pokročilé nastavenie 
Už čoskoro! 

 

5.3.7 Systém 
5.3.7.1 Všeobecné 
V rozhraní Všeobecné môžete zobraziť a nastaviť jazyk, režim nahrávania, dni 
nahrávania, video štandardy, pohotovostný čas a dátum zariadenia NVR. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "         →Všeobecné/General" pre 
vstup do rozhrania všeobecného nastavenia, viď. Obr. 5-41 nižšie. 

 
Obr. 5-41 

Krok 2: Podľa potreby nastavte jazyk, časovú zónu, režim nahrávania, dni 
nahrávania a ďalšie informácie o zariadení. 
➢ Jazyk/Language: Nastavte predvolený jazyk systému, aktuálne systém 

podporuje zjednodušenú a tradičnú čínštinu, anglický, poľský, český, 
ruský, thajský, hebrejský, bulharský, arabský, nemecký, francúzsky, 
portugalský, turecký, španielsky, taliansky, maďarský, rumunský, 
kórejský, holandský, grécky, vietnamský a japonský jazyk. Predvolený 
je anglický jazyk. 

➢ Časová zóna/Time Zone: V rozbaľovacom poli vyberte časovú zónu 
zariadenia. Napríklad: Peking je GMT+8:00. 
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➢ Dátum/Čas/Date/Time: Kliknutím zmeňte umiestnenie, rozbaľovaciu 
klávesnicu; pomocou klávesnice zadajte dátum a čas. 

➢ Režim nahrávania/Record Mode: Pri "Prepise/Overwrite", keď je disk 
plný, automaticky prepíše najstaršie video; keď disk nie je plný, ale 
počet videí dosahuje nastavenie používateľa, najstaršie video sa 
automaticky prepíše. 

➢ Dni nahrávania/Record Days: Nastavte počet dní uloženia záznamov 
NVR. V rozbaľovacom menu sú k dispozícii možnosti: 
Neobmedzené/No Limit, 30, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

➢ Názov zariadenia/Device Name: Vyplňte názov zariadenia podľa 
aktuálnych potrieb, predvolený názov je NVR. 

➢ Rýchlosť kurzora myši/Mouse Pointer Speed: Nastavte rýchlosť 
pohybu myši, čím vyššia hodnota, tým rýchlejšia odozva myši, čím 
nižšia hodnota, tým pomalšia odozva myši, môžete nastaviť 0-5. 

➢ Auto. prihlásenie/Auto Login: Predvolené je vyp., automaticky sa 
prihlási do systému, keď sa zariadenie zapne. 

➢ Auto. odhlásenie/Auto Log Out: Predvolené je 10 minút, je možné nastaviť 
rozsah: 1 min., 2 min., 5 min., 10 min., 20 min., 30 min., 60 min. a 
Nikdy/Never; "Nikdy/Never" znamená permanentný pohotovostný režim. 

➢ Čas na celú obrazovku/Fullscreen Time(sek.): Používa sa na nastavenie času 
"Zobrazenie na celej obrazovke/Fullscreen Display" pre prepojenie s alarmom, 
predvolené je 10 sek., môže sa nastaviť na 5 sek., 10 sek., 15 sek., a 20 sek. 

➢ Aktivovať sprievodcu/Enable Wizard: Kliknutím na " "otvorte sprievodcu 
spustením a pri každom spustení priamo vstúpte do rozhrania sprievodcu. 

➢ Formát dátumu/Date Format: Vyberte formát zobrazenia dátumu, vrátane 
"Deň Mesiac Rok/Day Month Year", "Mesiac Deň Rok/Month Day Year" a 
"Rok Mesiac Deň/Year Month Day". 

➢ Formát času/Time Format: Vyberte 24-hodinový alebo 12-hodinový formát. 
➢ Oddeľovač/Separator: Vyberte oddeľovač pre formát času. 

➢ Aktivovať DST/Enable DST: Začiarknutím " " otvorte funkciu letného 
času, nastavte príslušné parametre, ako napr. typ, dátum, čas začiatku, 
čas konca, atď. 

➢ Typ/Type: Nastavenie letného času 
➢ Čas začiatku/Start Time: Čas začiatku letného času 
➢ Čas konca/End Time: Čas konca letného času 
➢ Posun/Offset (min): Čas posunu pre letný čas 
➢ Čas kontroly kanála/Channel Check Time: Vyberte kanál, ktorého 

čas je nutné skontrolovať, nastavte interval aktualizácie, kliknutím na 
"Uložiť/Save" nastavte čas kanála tak, aby zodpovedal času NVR. 
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Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 

5.3.7.2 TCP/IP 
Sieť sa skladá TCP/IP, filtra adries, cloudového úložiska a pokročilého 
nastavenia. 
◼ TCP/IP 
TCP/IP pozostáva z TCP/IP, DDNS, PPPOE, NTP, FTP a UPNP, viď. Obr. 5-42 nižšie. 

 
 

❖ TCP/IP 
Obr. 5-42 

Nastavte IP adresu, DNS server a ďalšie informácie o zariadení NVR, aby ste 
sa uistili, že môže komunikovať s inými zariadeniami v sieti. 

POZNÁMKA 

⚫ Ak sa zariadenie používa na formátovanie siete, sieť je nutné nastaviť 
na bežné používanie. 

⚫ Výrobné nastavenie IP: 192.168.1.88. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  →TCP/IP→TCP/IP" pre vstup do 
TCP/IP pre nastavenie rozhrania, viď. Obr. 5-43 nižšie. 
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Obr. 5-43 

 
Krok 2: Nakonfigurujte IP adresu, masku siete, bránu, primárny DNS a 
ďalšie súvisiace sieťové parametre. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

➢ IP adresa/IP Address: Zadajte IP adresu zariadenia NVR. 
➢ Aktivovať/ DHCP/Enable DHCP: Aktivovať/deaktivovať funkciu DHCP 

(Protokol dynamickej konfigurácie hostiteľa). "IP adresu", "Masku siete", a 
"Bránu" nie je možné nastaviť, keď je aktivovaný DHCP. 

➢ Maska siete/Network Mask: Nastavte podľa aktuálnej situácie. 
➢ Brána/Gateway: Nastavte podľa aktuálnej situácie, s IP adresou v 

rovnakom sieťovom segmente. 
➢ Primárny DNS/Primary DNS: Ide o IP adresu DNS servera, ktorú 

zvyčajne poskytuje lokálny poskytovateľ prístupového bodu (ISP). Tu 
zadajte IP adresu vášho servera názvov domén. 

➢ Sekundárny DNS/Secondary DNS: Spustite sekundárny DNS v 
prípade, že primárny nefunguje. 

➢ MAC adresa/MAC Address: Zobrazí fyzickú adresu zariadenia NVR. 
➢ TCP Port: Predvolená hodnota je 5000, port nastavte podľa 

aktuálnych potrieb používateľa t. 
➢ HTTP Port: Predvolená hodnota je 80, port nastavte podľa aktuálnych 

potrieb používateľa. 
➢ RTSP Port: Predvolená hodnota je 554, port nastavte podľa 

aktuálnych potrieb používateľa. 
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➢ Súkromný port/Private Port: Predvolená hodnota je 6000, port 
nastavte podľa aktuálnych potrieb používateľa. 

➢ Rýchlosť siete/Network Rate: Zobrazí prenosovú rýchlosť siete. 
➢ IP internej sieťovej karty/Internal Net Card IP: Nastavte IP adresu 

intranetu pre pripojenie zariadenia POE zariadeniu NVR. 
➢ Obnoviť/Refresh: Kliknutím obnovte rozhranie. 

  POZNÁMKA 

⚫ IP adresa a predvolená brána musia byť v rovnakom segmente siete. 
⚫ Ak je aktivovaný DHCP zariadenia a vy DHCP vypnete, nemôžete zobraziť 

pôvodné IP. Musíte resetovať IP adresu a ďalšie parametre. 
⚫ Funkciu internej sieťovej karty majú len zariadenia podporujúce PoE. 

Pozrite si informácie o skutočnom produkte. 
⚫ IP adresa interného sieťového adaptéra a IP adresa zariadenia NVR 

nesmú byť v rovnakom sieťovom segmente. 
 

❖ DDNS 
Po nastavení parametra DDNS (Dynamický server názvov domén), keď sa IP 
adresa zariadenia NVR často mení, systém môže dynamicky aktualizovať 
vzťah medzi názvom domény a IP adresou na DNS serveri. Názov domény 
môžete použiť na priamy prístup do zariadenia NVR bez zaznamenávania 
neustále sa meniacej IP adresy. 
Predpoklady 
Pred konfiguráciou DDNS sa uistite, že zariadenie podporuje typ servera na 
rozlíšenie názvov domén a prihláste sa na webovú stránku poskytovateľa 
služieb DDNS, aby ste mohli zaregistrovať meno používateľa, heslo, názov 
domény a ďalšie informácie na WAN PC. 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 

Krok 1: Na stránke menu vyberte " →TCP/IP →DDNS" pre vstup 
do rozhrania DDNS, viď. Obr. 5-44. 
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Obr. 5-44 
Krok 2: Aktivujte DDNS, vyberte typ DDNS a zadajte čas obnovenia (sek.), meno 
používateľa a heslo. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavení DDNS. 
Krok 4: Do webového prehliadača PC zadajte názov domény a stlačte "Enter". Ak 
je možné zobraziť webové rozhranie zariadenia, konfigurácia bola úspešná. Ak 
nie, konfigurácia zlyhala. 
➢ Aktivovať DDNS/Enable DDNS: Aktivácie funkcia rozlíšenia domény DDNS 
➢ Typ DDNS/DDNS Type: Vyberte typ DDNS pomocou servera dynamického 

rozlíšenia názvu domény (v súčasnosti zariadenie podporuje viaceré DDNS, 
vrátane ORAY, NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-
EYES, ZEBEYE. Tieto viaceré DDNS môžu existovať súčasne a používateľ si 
ich môže vybrať a nastaviť podľa potreby). 

 Čas obnovenia (sek.)/Refresh Time (Sec): Neregistrujte sa často. 
Interval medzi registráciami musí byť dlhší ako 60 sekúnd. Príliš veľa 
žiadostí o registráciu môže mať za následok napadnutie serveru. 

➢ Meno používateľa/User Name: Účet registrovaný u poskytovateľa služieb 
DNS 

➢ Heslo/Password: Heslo k účtu registrovanému u poskytovateľa služieb DNS 
➢ Doména/Domain: Názov domény registrovaný u poskytovateľa služieb DNS 

POZNÁMKA 
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⚫ Po nastavení DDNS sa uistite, že zariadenie NVR je pripojené k WAN pre 
prístup k zariadeniu prostredníctvom názvu domény DDNS. 

 
 

❖ PPPOE 
PPPoE (Protokol z bodu do bodu cez Ethernet/Point-to-Point Protocol over 
Ethernet) je jeden zo spôsobov prístupu zariadení XVR k sieti. Po získaní 
používateľského mena a hesla PPPoE poskytnutého poskytovateľom 
internetového pripojenia (ISP) môžete nadviazať sieťové pripojenie 
prostredníctvom modemu PPPoE (dialup). Po úspešnom pripojení zariadenie 
XVR automaticky získa dynamickú IP adresu WAN. 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "         →TCP/IP→PPPOE" pre vstup do 
rozhrania nastavenia PPPOE, viď. Obr. 5-45 nižšie. 

 
Obr. 5-45 

Krok 2: Vyberte "Aktivovať/Enable", zadajte meno používateľa a heslo PPPoE. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie konfigurácie. 
➢ Aktivovať/Enable: Zapína/vypína funkciu PPPoE zariadenia. 
➢ Meno používateľa/User Name: Meno používateľa PPPoE poskytnuté 

poskytovateľom internetového pripojenia (ISP). 

➢ Heslo/Password: Heslo zodpovedajúce menu používateľa. 

POZNÁMKA 
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⚫ Po úspešnom nastavení môžete skontrolovať stav PPPOE v časti    

"  Údržba/Maintenance→Sieť/Network". 
⚫ Po ukončení nastavenia začne zariadenie po opätovnom spustení 

automaticky vytáčať. Po úspešnom vytočení (modemom) je možné 
zobraziť sieťové informácie v stave siete a používatelia majú prístup 
k zariadeniu prostredníctvom IP adresy. 

⚫ Po ukončení konfigurácie nie je možné zmeniť IP adresu rozhrania 
TCP/IP. 

 

❖ NTP 
Po aktivácii NTP (Protokol na synchronizáciu času siete) systém môže 
pravidelne upravovať čas zariadenia prostredníctvom server NTP, aby sa 
zabezpečila presnosť systémového času zariadenia. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  →TCP/IP→NTP" pre vstup do 
NTP a nastavenie rozhrania, viď. Obr. 5-46 nižšie. 

 
Obr. 5-46 

⚫ Krok 2: Pre nastavenie parametrov NTP, zvoľte "Aktivovať NTP/Enable NTP". 
⚫ Server NTP/NTP Server: Vyberte názov domény server, kde je nainštalovaná 

služba NTP. 
⚫ Vlastné/Custom: Keď server NTP zvolí "Vlastné/Custom", zadajte názov 

domény servera NTP manuálne. 
⚫ Port NTP/NTP Port: Vyberte port zodpovedajúci serveru NTP. 
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⚫ Interval (min.): Interval korekcie času NTP, predvolená hodnota je 
720 min., nastaviteľný rozsah je 30-1440 min. 

 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 

❖ FTP 
Pomocou servera FTP (Protokol na prenos súborov) môžete ukladať obrázky 
súvisiace s alarmami na server FTP. 
Predpoklady 
Potrebujete si zakúpiť alebo stiahnuť servisný nástroj FTP a nainštalovať 
softvér do svojho počítača. 

POZNÁMKA 

⚫ Na vytvorenie používateľa FTP musíte nastaviť povolenie na zápis do 
priečinka. V opačnom prípade sa obrázok nenahrá úspešne. 

 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "    → Sieť/Network → FTP" pre 
vstup do rozhrania FTP, viď. Obr. 5-47. 

 
Obr. 5-47 

Krok 2: Vyberte "Aktivovať FTP/Enable FTP" a zadajte parametre, ako napr. 
server FTP, port FTP, meno používateľa, heslo a trasa nahrania súboru. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie konfigurácie. 



112 

 

 

Krok 4: Kliknite na "Test" za účelom zistiť, či sú sieťové pripojenie a 
konfigurácia FTP správne. 

POZNÁMKA 

⚫ Ak test zlyhá, opätovne skontrolujte konfiguráciu siete alebo FTP. 
 

➢ Aktivovať FTP/Enable FTP: Zapína/vypína funkciu FTP zariadenia. 
➢ Server FTP/FTP Server: IP adresa hostiteľa servera FTP 
➢ Port FTP/FTP Port: Predvolený port FTP je 21, ak je váš server FTP 

odlišný, musíte používať rovnaký názov portu ako váš server FTP. 
➢ Meno používateľa/User Name: Zadajte meno používateľa pre prihlásenie 

na server FTP. 
➢ Heslo/Password: Zadajte zodpovedajúce heslo. 
➢ Nahranie súboru/File Upload: Vytvára priečinky podľa pravidiel v 

adresári účtov FTP 
✓ Keď je diaľkový adresár prázdny, systém uloží nahraný 

obrázok do hlavného adresára servera FTP. 
✓ Zadajte názov diaľkového adresára, systém vytvorí priečinok so 

zodpovedajúcim názvom v hlavnom adresári FTP a uloží nahrané 
obrázky do tohto priečinka. 

➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál, do ktorého sa má nahrať súbor. 
➢ Týždeň/Week: Vyberte čas nahrania súboru FTP podľa týždňa. Každý 

týždeň môžete nastaviť dve časové obdobia. 
➢ Časové obdobie 1 a 2/Time period 1&2: Nastavte časové obdobie 

na nahranie súborov FTP v jeden deň. 
➢ Test: Kliknite na "Test" za účelom zistiť, či NVR môže úspešne 

nahrávať súbory na server FTP. 
❖ UPNP 
Po vytvorení mapovania medzi internou sieťou a externou sieťou 
prostredníctvom protokolu UPnP, používateľ externej siete môže používať IP 
adresu externej siete na priamy prístup k zariadeniu NVR na intranete. 
Predpoklady 
1) Prihláste sa do smerovača/routera a nastavte IP adresu portu WAN 
routera pre prístup k externej sieti. 
2) Uistite sa, že router je router prvej úrovne (alebo virtuálny router prvej 
úrovne) a zapnite funkciu UPnP. 
3) Pripojte zariadenie k portu LAN routera a získajte prístup k súkromnej sieti. 
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4) V hlavnom menu kliknite na "      → TCP/IP→ IP/Port", nastavte "IP 
adresa/IP Address" ako súkromnú IP routera (napr.: 192.168.1.101) alebo 
vyberte "DHCP" pre automatické získanie IP adresy. 

 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na " → TCP/IP → UPnP" pre vstup 
do rozhrania UPnP, viď. Obr. 5-48. 

 
Obr. 5-48 

Krok 2: Aktivujte funkciu UPnP a nakonfigurujte súvisiace parametre, ako 
napr. interná IP, externá IP a informácie o mapovaní portu routera UPnP. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie konfigurácie. 

 
➢ Aktivovať/Enable: Zapína/vypína funkciu UPnP zariadenia 
➢ Stav/Status: Zobrazuje stav mapovania UPnP 
➢ Interná IP/Internal IP: Zadajte adresu portu LAN routera. Po 

úspešnom mapovaní, IP adresu získate automaticky bez nastavenia. 
➢ Externá IP/External IP: Zadajte adresu portu WAN routera. Po 

úspešnom mapovaní, IP adresu získate automaticky bez nastavenia. 
➢ Tabuľka mapovania portu/Port Mapping Table: Zodpovedá 

informáciám v tabuľke mapovania UPnP na routeri. 
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✓ Názov servera/Servername: Názov webového servera. 
✓ Protokol/Protocol: Typ dohody 
✓ Interný port/Internal Port: Port, ktorý musí lokálne zariadenie mapovať 
✓ Externý port/External Port: Port mapovaný na routeri 

➢ Pridať/Add: Kliknite na "Pridať/Add" pre zvýšenie mapovania, 
zadajte názov služby, interný port a externý port. 

➢ Názov servera: Zadajte názov služby a sami ho definujte. 
➢ Interný port: Musíte zadať zodpovedajúci HTTP port, RTSP port, TCP port. 
➢ Externý port: Môžete definovať sami, interný port môže byť 

rovnaký, ale ďalšie porty NVR sa nemôžu opakovať. 
➢ Odstrániť/Delete: Vyberte informácie o mapovaní v tabuľke 

mapovania portov a odstráňte vzťah mapovania. 
 

POZNÁMKA 

⚫ Pri nastavovaní externého portu mapovacieho portu routera sa 
snažte použiť port medzi 1024 a 65535. Nepoužívajte známy port 
1~255 a systémový port 256~1023, aby ste predišli konfliktu. 

⚫ Pri rozmiestnení viacerých zariadení v rovnakom LAN, naplánujte 
mapovanie portov, aby ste predišli mapovaniu viacerých zariadení na 
rovnaký externý port. 

⚫ Pri mapovaní portov sa uistite, že mapovaný port nie je obsadený 
alebo obmedzený. 

⚫ Interné a externé porty TCP sa musia zhodovať a nesmú sa upravovať. 
 

◼ Filter adries 
Čierny a biely zoznam obmedzujú prihlásenie PC do webového klienta NVR 
filtrovaním IP alebo MAC adries. Existujú dva typy: čierny zoznam a biely zoznam. 
➢ Čierny zoznam/Blacklist: 

1. NVR sa nemôže pripojiť k IP alebo MAC adrese IPC na čiernom zozname. 
2. Počítač s IP alebo MAC adresou na čiernom zozname sa nemôže 
prihlásiť na webovú stránku NVR. 

➢ Biely zoznam/Whitelist: 
1. Zariadenie sa môže pripojiť len k IPC na bielom zozname. 
2. Len IPC na bielom zozname majú prístup k NVR. 

Kroky pridania čierneho/bieleho zoznamu sú uvedené nižšie: 



115 

 

 

 

 Krok 1: V hlavnom menu kliknite na"      →Filter adries/Address Filter" 
pre vstup do rozhrania nastavenia filtra adries, viď. Obr. 5-49 nižšie. 

 
Obr. 5-49 

Krok 2: Vyberte "Typ obmedzenia/Restriction Type", ako napr. čierny zoznam. 
Krok 3: Kliknite na "Pridať/Add", vyberte IP (alebo MAC) adresu, zadajte IP adresu. 
Krok 4: Kliknite na "Použiť/Apply", IP alebo MAC adresa bude pridaná do čierneho 
zoznamu zariadenia. 

 

Kroky filtrovania IP a MAC adresy: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na"  →Filter adries/Address Filter" 
pre vstup do rozhrania nastavenia filtra adries. 
Krok 2: Vyberte "Aktivovať/Enable→Typ obmedzenia/Restriction Type". 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

➢ Aktivovať/Enable: Zapína/vypína funkciu filtrovania NVR. 
➢ Typ obmedzenia/Restriction Type : Existujú dve možnosti: "Čierny 

zoznam/Blacklist " a "Biely zoznam/Whitelist ". 
➢ Zoznam obmedzení/Restriction List: Zodpovedá aktuálne vybratému 

zoznamu typov, zobrazí všetky pridané IP a MAC adresy a stav 
(Aktivovať/Deaktivovať/Enable/Disable) v zozname. 

➢ Pridať/Add: Pridá čierny zoznam a biely zoznam. 

➢  Odstrániť/Delete: Odstráni vybraný zoznam zo zoznamu filtrov. 
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➢ Vymazať všetko/Delete All: Odstráni všetky pridané zoznamy v 
zozname filtrov. 

 

POZOR 
⚫ Zariadenie podporuje pridanie až 128 bielych a 128 čiernych zoznamov. 
⚫ Dvojitým kliknutím na zoznam v zozname filtrov vstúpite do 

rozhrania pre pridanie a môžete upraviť IP alebo MAC adresu. 
⚫ Keď pridávate čierny zoznam/biely zoznam, písmená v MAC adrese môžu byť 

veľké alebo malé a sú oddelené znakom ":", ako napr. "00: bb: f2: 00: 15". 
⚫ Keď je typ obmedzenia čierny zoznam/biely zoznam, platí vždy len 

jeden zoznam. 
 

◼ Cloudové úložisko  
❖ Google 
Nastavte cloudové úložisko. Keď zariadenie spustí alarm, môže uložiť 
zachytený obraz alarmu zariadenia na cloudovom serveri. 
Predpoklady 
1) Musíte mať Schránku (Dropbox) alebo cloudové úložisko účtu Google. 
2) Pomocou tejto funkcie musí byť zariadenie pripojené k externej sieti; v 
opačnom prípade nebude správne fungovať. 

 

Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: Na stránke hlavného menu zvoľte "  →Cloudové úložisko/Cloud 
Storage→Google" pre vstup do rozhrania nastavenia Google, ako je znázornené 
na Obr. 5-50. 
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Obr. 5-50 
Krok 2: Vyberte "Aktivovať/Enable → Google", aby ste získali "Autorizačný 
kód/Authorization Code". Postupujte podľa pokynov a prihláste sa na webovú 
stránku v počítači, zadajte "Autorizačný kód/Authorization Code" pre pripojenie 
cloudovej služby servera Google. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply". 
Krok 4: Kliknutím na "Test" otestujete, či XVR môže úspešne nahrať súbory na 
cloudový server. Po úspešnom pripojení/väzbe sa v rozhraní cloudového úložiska 
zobrazí používateľské meno "Google", celková kapacita a využitý priestor. 
➢ Aktivovať/Enable: Zapína/vypína funkciu cloudového úložiska zariadenia 
➢ Google: Vyberte typ cloudového úložiska a vstúpte do rozhrania väzby. 
➢ Nahrať priečinok/Upload Folder: Nastavte názov priečinku pre nahranie 

do cloudového priestoru. 
➢ Meno používateľa/Username: Zobrazí meno používateľa Google 
➢ Kapacita/Capacity: Po úspešnom pripojení/väzbe cloudového úložiska 

sa zobrazí celková kapacita cloudového priestoru. 
➢ Využitý/Used: Po úspešnom pripojení/väzbe cloudového úložiska sa 

zobrazí  využitá kapacita cloudového priestoru. 
➢ Test: Po pripojení kliknite na "Test" pre potvrdenie toho, či bolo pripojenie 

resp. väzba úspešné. Ak test zlyhá, skontrolujte, či zariadenie je správne 
pripojené k sieti a konfiguráciu cloudového úložiska. 

❖ IPEYE 
⚫ Po aktivovaní IPEYE pre kanál NVR môžete pridať zariadenie do účtu IPEYE a 

zobraziť audio/video kanála NVR v reálnom čase pomocou IPEYE. 
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 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte " → Cloudové úložisko/Cloud Storage 

→IPEYE" pre vstup do rozhrania nastavenia IPEYE, viď. Obr. 5-51 ○1  nižšie. 

 

Obr. 5-51 ○1 

Krok 2: Vyberte "Konfigurovať kanál/Configure channel→ Aktivovať/Enable", 
kliknite na "Použiť/Apply", v rozhraní sa zobrazí IP adresa klienta IPEYE, viď. Obr. 

5-51 ○2  nižšie: 

 

Obr. 5-51 ○2 

Krok 2: Prihláste sa do klienta IPEYE http://182.18.195.253:8282, zadajte účty a 
heslá IPEYE a XVR, vyberte zariadenie pre aktiváciu IPEYE a kliknutím na "Pridať do 

Cloud/Add to Cloud" pridajte zariadenie do účtu IPEYE, viď. Obr. 5-51 ○3  .  
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Obr. 5-51 ○3 

POZNÁMKA 

⚫ Nový používateľ sa prihlási do http://www.ipeye.ru/ pre registráciu účtu. 

Krok 3: Prihláste sa do http://www.ipeye.ru/ , vstúpte do zoznamu zariadení 
IPEYE a zobrazte názov novo pridaného zariadenia ako "cloud_xxxxx".     

Kliknite na " " a prezrite si video zariadenia v reálnom čase. 

POZNÁMKA 

⚫ Funkcia IPEYE podporuje len video streamy kódované H264. Keď 
kanál zariadenia nie je kódovaný H264, nie je možné zobraziť video 
kanála v reálnom čase pomocou IPEYE. 

 

◼ Rozšírené 
❖ E-mail 
Po nastavení informácií súvisiacich s e-mailom a aktivácii funkcie prepojenia 
alarmov, keď NVR spustí alarm, systém odošle e-mail o alarme do e-mailovej 
schránky používateľa. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

http://www.ipeye.ru/
http://www.ipeye.ru/


120 

 

 

 

 Krok 1: V hlavnom menu kliknite na " → Rozšírené/Advanced→ E-
mail" pre vstup do rozhrania nastavenia e-mailu, viď. Obr. 5-52. 

 
Obr. 5-52 

Krok 2: Aktivujte e-mailové notifikácie o alarmoch, nakonfigurujte server 
SMTP, port SMTP, meno používateľa, heslo, odosielateľa, predmet, interval 
správa a vyberte typ šifrovania, priloženie súboru a ďalšie parametre. 
Krok 3: Kliknite na "Test e-mailu/E-mail test" a zobrazí sa správa "Úspešné. 
Skontrolujte doručenú poštu/Success. Check the inbox". Po tomto je 
konfigurácia e-mailu úspešná. Ak sa zobrazí správa "E-mail nie je možné 
doručiť!/E-mail can’t be delivered!", konfigurácia nebol úspešná. 
Krok 4: Po odoslaní e-mailu kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie konfigurácie. 
➢ Aktivovať e-mail/Enable Email: Aktivovať/deaktivovať posielanie e-mailov 
➢ Server SMTP/SMTP Server: Vyberte typ servera SMTP. 
➢ Port SMTP/SMTP Port: Zadajte zodpovedajúcu hodnotu portu. 
➢ Meno používateľa/User Name: Zadajte meno používateľa na prihlásenie 

do e-mailovej schránky odosielateľa. 
➢ Heslo/Password: Zadajte zodpovedajúce heslo. 
➢ Odosielateľ/Sender: Zadajte e-mailovú schránku odosielateľa. 
➢ Príjemca 1/2/3/Recipient 1/2/3: E-mailová adresa príjemcu 1/2/3. 
➢ Predmet/Subject: Zadajte predmet e-mailu. Systém podporuje anglické 

znaky a arabské číslice, predvolené nastavenie "XNVR_ALERT ". 
➢ Interval správ/Message Interval (Min): Interval medzi odoslaním e-

mailov. Po nastavení intervalu, keď sa spustí alarm, systém nespustí 
okamžité odoslanie e-mailu podľa signálu alarmu. 
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Namiesto toho je e-mail odoslaný podľa intervalu rovnakého typu e-mailu o 
udalosti. Zabráňte častým alarmom a vytváraniu množstva pošty, čo 
spôsobuje nadmerné zaťaženie servera. Časový rozsah je 0~600 minút. 0 
minút znamená, že e-mail sa odosiela bez intervalu. 

➢ Šifrovanie/Encryption: Vyberte šifrovanie server poštovej schránky, 
vrátane NONE, SSL, TLS a predvoleného nastavenia "SSL". 

➢ Priložiť súbor/Attach File: Zapnite/vypnite funkciu prílohy e-mailu. Po 
zapnutí alarmu môže systém po odoslaní alarmu odosielať momentky. 

➢ Týždeň/Week: Vyberte čas odoslania e-mailov podľa týždňa. Môžete 
nastaviť dve časové obdobia za deň. 

➢ Časové obdobie/Time period (1/2): Nastavte časový rozsah pre 
odoslanie e-mailov. Po nastavení odosielajte správy o alarme v tom 
čase; neposielajte e-maily v inom čase. 

➢ Aktivovať/Enable Auto Email: Zap./vyp. automatické odosielanie e-mailov. 
➢ Interval e-mailu/Email interval (Min): Interval odosielania e-mailov 
 Test e-mailu/E-mail Test: Otestujte či, funkcie odosielania a prijímania 

e-mailov pracujú správne. V správnej konfigurácii prijímajúci e-mail obdrží 
testovací  e-mail. Ak test zlyhá, skontrolujte parametre alebo stav siete. 

❖ P2P 
P2P je technológia preniknutia do súkromnej siete. Nemusí žiadať o 
dynamický názov domény, uskutočňovať mapovanie portov ani využiť 
tranzitný server. Môžete priamo skenovať QR kód a stiahnuť mobilného 
klienta. Po zaregistrovaní účtu môžete v mobilnom klientovi pridať a 
spravovať viaceré zariadenia IPC, NVR, XVR súčasne. 
Môžete pridať zariadenia pre spravovanie viacerých zariadení nasledujúcimi 
dvoma spôsobmi. 
1) Oskenujte QR kód pre systém mobilných telefónov, stiahnite si aplikáciu a 
zaregistrujte účet. Podrobnosti nájdete v príručke používateľa aplikácie na webstránke. 
2) Prihláste sa na platformu P2P, zaregistrujte si účet a pridajte zariadenie 
prostredníctvom sériového čísla. 

POZNÁMKA 

⚫ S touto funkciou musí byť zariadenie pripojené k externej sieti; 
v opačnom prípade nebude fungovať správne. 

 

Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  → Rozšírené/Advanced→ P2P" 
pre vstup do rozhrania P2P, viď. Obr. 5-53. 
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Obr. 5-53 
Krok 2: Uistite sa, že NVR má prístup k externej sieti, vyberte "Aktivovať 
P2P/Enable P2P→ Šifrovanie/Encryption ". 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie konfigurácie. 
Krok 4: Kliknite na "Obnoviť/Refresh" a stav zobrazí "Online ". To znamená, 
že P2P je aktivované a môže sa normálne používať. 

 
➢ Stav/Status: Display device P2P online status. 
➢ Aktivovať P2P/Enable P2P: Zapína/vypína funkciu P2P zariadenia. 

predvolené nastavenie je "Online". 
➢ Počet kanálov/Channel Number: Zobrazí používateľov aktuálne 

prezerajúcich počet videí kanálov NVR v klientovi aplikácie. 
➢ Šifrovanie/Encryption: Vyberte typ šifrovania. Po aktivácii zariadenia je 

všetka signalizačná komunikácia medzi zariadením a serverom šifrovaná. 
➢ Interval posúvania (min.)/Push interval (min): Nastavte časový 

interval, počas ktorého má zariadenie zachytiť obrázok alarmu do 
mobilného klienta. Môžete vybrať aj "Vypnúť posúvanie/Turn off the 
push" a zariadenie prestane posúvať obrázky do mobilného terminálu. 

➢ Android a IOS: Odkaz na stiahnutie klienta P2P 
➢ SČ/SN: Zobrazí sériové číslo zariadenia P2P. Toto sériové číslo je jedinečné. 
➢ Obnoviť/Refresh: Obnoví informácie týkajúce sa rozhrania P2P. 

 
Príklad fungovania klienta aplikácie BitVision: 
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Aplikácia "BitVision" poskytuje mikro platformu video služieb pre domácich a 
podnikových používateľov. Používatelia môžu jednoducho sledovať videá v 
reálnom čase, historické videá, služby súvisiace s alarmami a iné služby. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
Krok 1: Pomocou telefónu s OS Android alebo iOS oskenujte zodpovedajúci 
QR kód na stiahnutie a nainštalujte si aplikáciu BitVision. 
Krok 2: Spustite klienta a prihláste sa do účtu (pri prvej registrácii nie je 
potrebný žiaden účet). 
Krok 3: Pridajte zariadenia do mobilného klienta. 

Po prihlásení kliknite na "Zariadenie/Device →    →   Pridať 
zariadenie/Add device → Pridať SČ/SN Add", pri skenovaní zarovnajte QR kód 
na tele zariadenia alebo rozhraní P2P → po naskenovaní QR kódu zadajte 
používateľské meno zariadenia, heslo a overovací kód (overovací kód je 
vytlačený na štítku). Kliknutím na "Pridať/Add" nastavíte poznámku a 
skupinu zariadenia. Po úspešnom pridaní kliknite na "Odoslať/Send". 
Krok 4: Náhľad v reálnom čase 

V hlavnom rozhraní kliknite na "REÁLNY ČAS/REAL TIME"→" " → 
vyberte zariadenie, na ktorom chcete zobraziť náhľad a kliknite na 
"Hotovo/Done". Vyberte kanál na prehratie videa v reálnom čase. 

5.3.7.3 Nastavenie 
Nastavenie pozostáva z častí Používateľ a Dovolenka. 
◼ Používateľ

 
POZNÁMKA 
⚫ Továrensky predvolené používateľské meno administrátora je admin a 

heslo je 12345. 
⚫ Administrátori môžu pridať a odstrániť používateľov konfigurovať 

parametre používateľov. 
⚫ Používateľská úroveň má dve úrovne, Prevádzkovateľ/Operator a 

Všeobecný používateľ/General user. 

 

 
POZOR 

⚫ Kvôli zvýšeniu bezpečnosti používania produktu v sieti pravidelne 
aktualizujte heslo produktu. Odporúčame ho aktualizovať každé 3 mesiace. 
Ak máte vysoké bezpečnostné požiadavky na prostredie produktu,  
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odporúčame aktualizovať heslo každý mesiac alebo týždeň. 
⚫ Odporúčame, aby administrátori efektívne spravovali účty zariadení a 

povolenia používateľov, odstraňovali neplatných používateľov a oprávnenia a 
zatvárali nepotrebné sieťové porty. 

⚫ Administrátori by mali správne nakonfigurovať práva používateľov a odporučiť 
použitie vlastných používateľov na spravovanie v rámci dennej údržby. 

 

 
◼ Pridať používateľa 

 

 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "     →Používateľ/User" pre vstup 

do rozhrania používateľa, viď. Obr. 5-54 ○1  nižšie. 

 

Obr. 5-54 ○1 

➢ Zoznam používateľov/User list: Zobrazí všetkých súčasných používateľov 
zariadenia; administrátor môže zmeniť len ich heslo, nie povolenia. 

 

 Krok 2: Klik.            "Pridať/Add” pre vstup do rozhrania potvrdenia 

povolenia, najprv potvrďte heslo, viď. Obr. 5-54 ○2  nižšie. 
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Obr. 5-54 ○2 

Krok 3: Zadajte heslo administrátora, kliknite na "OK", po potvrdení 
povolenia môžete vstúpiť do rozhrania pridania používateľa a pridať 

používateľov, ako je znázornené na Obr. 5-54 ○3  nižšie. 
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Obr. 5-54 ○3 

Krok 4: Zadajte informácie o novom používateľovi (meno používateľa, 
heslo, potvrďte heslo), vyberte úroveň, kliknite na "Uložiť/Save". 
 Krok 5: Nastavenie povolení 

Vyberte úspešne pridaného používateľa, kliknutím na     "      " pod povolením 
vstúpite do rozhrania povolení. Nastavte povolenie používateľa. 

 
➢ Opis oprávnenia 

 
Oprávnenie je rozdelené na lokálnu konfiguráciu, konfiguráciu na diaľku, 
konfiguráciu kanála. Používatelia administrátora môžu aktivovať/deaktivovať 
príslušné povolenia podľa potreby. 
⚫ Lokálna konfigurácia/Local Config 

✓ Nastavenie lokálnych parametrov: Nastavte parametre, obnovte 
predvolené parametre, importujte/exportujte parametre. 

✓ Nastavenie lokálneho kanála: Pridajte, odstráňte, upravte, 
importujte a exportujte konfiguračné súbory pre IP kanál. 

✓ Lokálny používateľ: Skontrolujte rozhranie správy používateľov. 
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✓ Lokálny disk: Zobrazte a nastavte plány nahrávania, formátujte úložné 
zariadenia. 

✓ Lokálny denník: Zobrazte systémové denníky a informácie. 
✓ Lokálna aktualizácia: Aktualizujte zariadenie lokálne. 
✓ Lokálne obnovenie predvolených parametrov: Môžete obnoviť 

predvolené parametre. 
✓ Lokálne vypnutie a reštart: Môžete vypnúť alebo reštartovať zariadenie. 

⚫ Konfigurácia na diaľku/Remote Config 
✓ Nastavenie parametrov na diaľku: Nastavte parametre na diaľku, 

obnovte predvolené parametre, importujte/exportujte parametre. 
✓ Nastavenie kanála na diaľku: Pridajte, odstráňte, upravte IP kanály na 

diaľku. 
✓ Používateľ na diaľku: Prezrite si rozhranie používateľa na diaľku. 
✓ Disk na diaľku: Zobrazte a nastavte plány nahrávania, formátujte 

úložné zariadenia na diaľku. 
✓ Denník na diaľku: Zobrazte systémové denníky na diaľku. 
✓ Aktualizácia na diaľku: Aktualizujte zariadenie na webe. 
✓ Obnovenie predvolených parametrov na diaľku: Môžete obnoviť 

predvolené parametre na diaľku. 
✓ Vypnutie a reštart na diaľku: Môžete vypnúť alebo reštartovať 

zariadenie na diaľku. 
⚫ Konfigurácia kanála/Channel Config 

✓ Lokálny náhľad: Lokálne zobrazte video naživo každého kanála, toto 
povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 

✓ Náhľad na diaľku: Zobrazte video naživo každého kanál na diaľku, 
toto povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 

✓ Lokálne nahrávanie: Lokálne nastavte plán nahrávania každého 
kanála, toto povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 

✓ Nahrávanie na diaľku: Nastavte plán nahrávania každého kanála 
na diaľku, toto povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 

✓ Lokálne prehrávanie: Lokálne prehrajte video súbory na NVR, toto 
povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 

✓ Prehrávanie na diaľku: Prehrajte na diaľku, stiahnite video súbory 
na NVR, toto povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 

✓ Lokálne PTZ: toto povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 
✓ PTZ na diaľku: toto povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. 
✓ Lokálne zálohovanie: Lokálne zálohovanie video súborov na NVR, toto 

povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. Kanál s oprávnením 
na lokálne zálohovanie musí mať oprávnenie na lokálne prehrávanie. 
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✓ Zálohovanie na diaľku: Zálohovanie video súborov z NVR na diaľku; toto 
povolenie je podrobne uvedené pre každý kanál. Kanál s oprávnením na 
zálohovanie na diaľku musí mať oprávnenie na prehrávanie na diaľku. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Len administrátor admin je oprávnený "obnoviť predvolené parametre". 
⚫ Povolenia kanála podporujú nastavenia jednotlivých povolení pre kanál. 

 
Krok 6: Kliknite na "Uložiť/Save" pre uloženie nastavených povolení a 

návrat do rozhrania správy používateľov, viď. Obr. 5-54 ○4   nižšie. 

 

 
◼ Upraviť používateľa 

Obr. 5-54 ○4 

 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "    →Používateľ/User" pre vstup do 
rozhrania používateľa. 

Krok 2: Vyberte "Používateľ/User", kliknutím na "Upraviť/Modify       " 
vstúpte do rozhrania pre úpravu používateľa, viď. Obr. 5-55 nižšie. 
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Obr. 5-55 

Krok 3: Podľa potreby upravte používateľov (meno používateľa, heslo), kliknite 
na "Uložiť/Save". 

 

◼ Odstrániť používateľa 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Používateľ/User" pre vstup do 
rozhrania používateľa. 

Krok 2: Vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť, a kliknite na príslušné 
"        Odstrániť/Delete" nižšie pre odstránenie. 
Krok 3: Kliknutím na "Potvrdiť/Confirm" ukončíte odstránenie používateľa. 

 
◼ Upraviť heslo 

✓ Kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Používateľ/User" pre vstup do 
rozhrania používateľa. 

Krok 2: Vyberte administrátora, kliknite na "          Upraviť/Modify" pre 
vstup do rozhrania potvrdenia povolenia. Najprv potvrďte heslo. 
Krok 3: Zadajte heslo administrátora, kliknite na "Uložiť/Save". Po potvrdení 
povolenia môžete vstúpiť do rozhrania pre načítanie hesla, viď. Obr. 5-56 nižšie. 
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Obr. 5-56 

 

Krok 4: Zadajte nové heslo a potvrďte ho. 
Krok 5: Vyberte bezpečnostné otázky 1, 2, 3 a nastavte zodpovedajúce 
odpovede. Kliknite na "Uložiť/Save". 
Krok 4: Vložte U disk do zariadenia a kliknite na "Exportovať kľúč/Export Key". 

POZNÁMKA 

⚫ Pri prvej zmene hesla administrátora je nutné nastaviť bezpečnostnú 
otázku a zodpovedajúcu odpoveď, aby ste heslo úspešne zmenili. 

⚫ Pri zmene hesla administrátora sa kľúč nemusí exportovať. 
⚫ Pri zmene hesla je možné súčasne nastaviť vzor odomknutia a používateľ 

bude mať k dispozícii ďalší spôsob prihlásenia sa do zariadenia. 
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✓ Postup pri opätovnej zmene hesla administrátora je nasledovný: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Používateľ/User" pre vstup do 
rozhrania používateľa. 

Krok 2: Vyberte administrátora, kliknite na "         Upraviť/Modify" pre 
vstup do rozhrania pre potvrdenie povolenia. Najprv potvrďte heslo. 
Krok 3: Zadajte heslo administrátora, kliknite na "Uložiť/Save". Po potvrdení 
povolenia môžete vstúpiť do rozhrania pre načítania hesla, viď. Obr. 5-57 nižšie. 

 

Obr. 5-57 
 

Krok 4: Bežná udalosť 
Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte. 
Krok 5: Obnovte bezpečnostnú otázku a zodpovedajúcu odpoveď a exportujte kľúč. 
Krok 6: Kliknutím na "Uložiť/Save" ukončíte konfiguráciu. 
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POZNÁMKA 
⚫ Pri ďalšej zmene hesla nie je potrebné nastaviť bezpečnostnú otázku a 

exportovať kľúč. 
⚫ Pri zmene hesla je možné súčasne nastaviť vzor odomknutia a používateľ 

bude mať k dispozícii ďalší spôsob prihlásenia sa do zariadenia. 
◼ Dovolenka 
Už čoskoro! 

 

5.3.7.4 Udalosť 
Udalosť sa skladá z: Bežná udalosť/Normal Event a Inteligentná udalosť/ 
Intelligent Event. 
◼ Bežná udalosť 
Bežná udalosť pozostáva z: Detekcia pohybu/Motion Detection, Neoprávnená 
manipulácia s videom/Video Tampering, Strata videa/Video Loss, Vstup alarmu/ 
Alarm Input, Výstup alarmu/Alarm Output, Výnimka/Exception a Bzučiak/Buzzer, 
viď. Obr. 5-58 nižšie. 

 
 

❖ Detekcia pohybu 
Obr. 5-58 

Detekcia pohybu využíva techniky počítačového videnia a spracovania 
obrazu na analýzu video záznamov za účelom zistiť, či v obrazoch došlo k 
dostatku zmien. Keď sa na monitorovacej obrazovke objaví pohyblivý cieľ a 
rýchlosť pohybu dosiahne vopred nastavenú citlivosť, systém vykoná akciu 
prepojenia s alarmom. 
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 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte " →Bežná udalosť/Normal 
Event→Detekcia pohybu/Motion Detection" pre vstup do rozhrania detekcie 

pohybu, viď. Obr. 5-59 ○1   nižšie. 

 

Obr. 5-59 ○1 

Krok 2: Zapnite detekciu pohybu a vyberte kanál. 
Krok 3: Nastavte oblast a citlivosť. 

✓ Pomocou myši vo videu kanála nakreslite oblasť, ktorá 

vyžaduje detekciu pohybu, viď. Obr. 5-59 ○2  nižšie. 
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Obr.5-59 ○2 

✓ Potiahnutím posúvača citlivosti vyberte vhodnú citlivosť detekcie 
pohybu. 

Krok 4: Kliknite na "Harmonogram stráženia/Arming Schedule" pre vstup do 

rozhrania, viď. Obr. 5-59 ○3 . Nakreslite čas stráženia v oblasti kreslenia alebo 

kliknite na "Upraviť čas/Edit Time" pre nastavenie dňa v týždni a časového obd. 1 a 6. 

 

Obr. 5-59 ○3 
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Krok 5: Kliknite na "Akcia prepojenia/Linkage Action" pre vstup do rozhrania 
akcie prepojenia. Podľa potreby nastavte bežné prepojenie a výstup alarmu, 

viď. Obr. 5-59 ○4  nižšie. 

 

Obr. 5-59 ○4 

Krok 6: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

POZNÁMKA 

⚫ Ak potrebujete nastaviť detekciu pohybu pre ostatné kanály, 
opakujte vyššie uvedené kroky. 

Po nastavení za účelom aktivácie e-mailovej notifikácie pre detekciu pohybu 

kliknite na "Hlavné menu/Main menu→  →Rozšírené/Advanced→E-mail" pre 
vstup do rozhrania nastavenia e-mailu a nastavte e-mail. Keď systém odošle alarm 
prepojenia v stanovenom čase, príjemca dostane e-mail o alarme. 
⚫ Po aktivácii e-mailovej notifikácie, po nastavení konkrétneho týždňa a 

časového obdobia, iba ak sa alarm spustí v nastavenom čase, NVR môže 
poslať e-mail do nastavenej schránky a upozorniť používateľa. 

⚫ Ak ostatné kanály majú rovnaké nastavenia detekcie pohybu ako tento kanál, 
kliknite na "Kopírovať/Copy", vyberte ďalší kanál a skopírujte nastavenia 
tohto kanála na ostatné kanály. 

➢ Kanál/Channel: Vyberte pre nastavenie kanála. 

➢ Aktivovať/Enable: Začiarknite " " pre zapnutie/vypnutie alarmu det. poh. 
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➢ Nastaviť oblast/Set Area: Predvolene vyberte všetky oblasti; kliknutím 
vstúpte do rozhrania nastavenia oblasti, nastavte rozsah oblasti dynamickej 
detekcie, stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši pre výber oblasti alarmu. Po 
výbere je oblasť alarmu nahradená červenou mriežkou. Opätovným výberom 
červenej mriežky zrušíte nastavenie oblasti alarmu. 

➢ Citlivosť/Sensitivity: Podľa potreby je možné nastaviť citlivosť jedenástich 
súborov 0-10; čím je hodnota vyššia, tým citlivejšie je zariadenie. 

➢ Týždeň/Week: Vyberte "Celý týždeň/All Week" alebo "X" podľa dňa v 
týždni a nastavte odosielanie e-mailov s upozorneniami. Každý deň je 
možné nastaviť až dve časové obdobia. 

➢ : Keď je vybraté "Všetko/All", " " nastavíte nenahrávanie po   
         celý čas.                                                                                                                         
         Keď nie je vybraté "Všetko/All", klik na "            " a nastavíte príslušný dátum,  
         kedy sa nebude nahrávať. 
➢ Upraviť/Edit: Kliknutím vstúpite do rozhrania harmonogramu nahrávania; 

manuálne môžete nastaviť 6 časových období nahrávania každý deň a 
skopírovať nastavenia na iné obdobia pomocou "Used To". 

➢ Bzučiak/Buzzer Alarm: Začiarknutím " " zapnite/vypnite funkciu bzučiaka. 

➢ Notifikácia e-mailom/E-mail Notification: Začiarknutím " " 
zapnite/vypnite funkciu notifikácie e-mailom. 

➢ Nahrávanie kanála/Channel Recording: Začiarknutím " " 
zapnite/vypnite funkciu nahrávania kanála. 

➢ Monitorovanie na celú obrazovku/Full Screen Monitoring: Keď sa v 
rozhraní náhľadu spustí alarm, na celej obrazovke sa zobrazí video 
kanála zariadenia v reálnom čase. 

➢ Výstup alarmu/Alarm Output: Vyberte port výstupu alarmu, ktorý je 
pripojený k výstražnému zariadeniu. Keď sa v nastavenom časovom rozsahu 
spustí alarm detekcie pohybu, spustí sa externé výstražné zariadenie. 

➢ Kopírovať/Copy: Po nastavení kanála kliknite na 
"Kopírovať/Copy" a skopírujte nastavenie na ďalší kanál. 

 

❖ Neoprávnená manipulácia s videom 
 
Už čoskoro! 

 
❖ Strata videa 
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Ak kanál stratí video signál, zariadenie alarmom upozorní používateľa. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  →Bežná udalosť/Normal 
Event→Strata videa/Video Loss" pre vstup do rozhrania straty videa, viď. 
Obr. 5-60 nižšie. 

 
Obr. 5-60 

Krok 2: Vyberte kanál a aktivujte stratu videa.                                
Krok 3: Podľa potreby nastavte bežné prepojenie a výstup alarmu. 
Krok 4: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 

➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál. 

➢ Aktivovať/Enable: Začiarknutím " " zapnite/vypnite alarm pre stratu videa. 
➢ Zobrazenie na obrazovke/Screen Display: Keď sa vyskytne alarm, 

zariadenie zobrazí obrazovku alarmu s varovaním. 
➢ Notifikácia e-mailom/E-mail Notification: Keď sa vyskytne alarm, 

zariadenie pošle e-mail s varovaním. 
➢ Bzučiak/Buzzer Alarm: Keď sa vyskytne alarm, zariadenie pípnutím 

oznámi varovanie. 
➢ Kopírovať/Copy: Po nastavení kanála kliknite na 

"Kopírovať/Copy" a skopírujte nastavenie na ďalší kanál. 
 

❖ Vstup alarmu 
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Vstup alarmu je port zariadenia NVR pre vstup alarmu pripojený k 
výstražnému zariadeniu. Keď je signál alarmu prenášaný do NVR cez port 
pre vstup alarmu, systém vykoná akciu prepojenia s alarmom. 

. 
Predpoklady 
Uistite sa, že port zariadenia NVR pre vstup alarmu je pripojený k výstražnému 
zariadeniu. 

 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Bežná udalosť/Normal Event→Vstup 

alarmu/Alarm Input" pre vstup do rozhrania vstupu alarmu, viď. Obr. 5-61 ○1 . 

 

Obr. 5-61  ○1 

Krok 2: Vyberte kanál vstupu alarmu, klik. "  " pre vstup do rozhrania 

úpravy vstupu alarmu, viď. Obr. 5-61 ○2  nižšie. 
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Obr. 5-61  ○2 

Krok 3: Vyberte počet, názov a typ vstupu alarmu a aktivujte ho.               
Krok 4: Nakreslite čas alarmu v oblasti kreslenia alebo nastavte čas alarmu 

pomocou "Upraviť/Edit", viď. Obr. 5-61○3  nižšie. 
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Obr. 5-61 ○3 

Krok 5: Kliknite na "Akcia prepojenia/Linkage Action" pre nastavenie 
prepojenia alarmu (bežné prepojenie, nahrávanie kanála, spustenie výstupu 

alarmu, zobrazenie na celej obrazovke), viď. Obr. 5-61○4  nižšie. 

 

Obr. 5-61 ○4 

Krok 6: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
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➢ Bzučiak/Buzzer Alarm: Keď sa vyskytne alarm, zariadenie pípnutím 
oznámi varovanie. 

➢ Notifikácia e-mailom/E-mail Notification: Keď sa vyskytne alarm, 
zariadenie pošle e-mail s varovaním. 

➢ Zobrazenie na obrazovke/Screen Display: Keď sa vyskytne alarm, 
zariadenie zobrazí obrazovku alarmu s varovaním. 

➢ Nahrávanie kanála/Channel Recording: Keď sa vyskytne alarm, kanál 
alarmu 1, 2, 3, 4 nahráva. 

➢ Spustenie výstupu alarmu/Trigger Alarm Output: Keď sa vyskytne 
alarm, port zariadenia pre výstup alarmu sa prepojí s alarmom. 

➢ Monitorovanie na celú obrazovku/Full Screen Monitoring: V rozhraní 
náhľadu sa spustí alarm a na celej obrazovke sa zobrazí video v reálnom 
čase. Keď je vybratých viac kanálov, video v reálnom čase sa zobrazí 
postupne v poradí podľa čísla kanála. 

➢ Kopírovať/Copy: Po nastavení kanála kliknite na 
"Kopírovať/Copy" a skopírujte nastavenie na ďalší kanál. 

 

❖ Výstup alarmu 
Výstup alarmu je to, že zariadenie NVR sa pripája k výstražnému zariadeniu 
(ako napr. svetlo, siréna, atď.) prostredníctvom portu pre výstup alarmu. Keď 
dôjde k alarmu, NVR prenesie informáciu o alarme do výstražného zariadenia. 

 

Predpoklady 
Uistite sa, že port zariadenia NVR pre výstup alarmu je pripojený k výstražnému 
zariadeniu. 

 

Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Bežná udalosť/Normal 
Event→Výstup  alarmu/Alarm Output" pre vstup do rozhrania výstupu 

alarmu, viď. Obr. 5-62 ○1   nižšie. 
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Obr. 5-62 ○1 

Krok 2: Vyberte kanál výstupu alarmu, klik. "  " pre vstup do rozhrania 

úpravy výstupu alarmu, viď. Obr. 5-62 ○2  nižšie. 
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Obr. 5-62  ○2 

Krok 3: Vyberte číslo výstupu alarmu, čas oneskorenia, názov a stav alarmu. 
Krok 4: Nakreslite harmonogram stráženia v oblasti kreslenia alebo nastavte 
alarm pomocou "Upraviť/Edit". 
Krok 5: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 
➢ Kopírovať/Copy: Kliknite na "Kopírovať/Copy" a skopírujte nastavenia 

portu pre výstup alarmu na ďalšie porty pre výstup alarmu. 
Spustiť/Trigger: Kliknutím na "Spustiť/Trigger" spustíte alarm zodpovedajúci 
zariadeniu pripojenému k portu pre výstup alarmu. Zariadenie výstupu 
alarmu pripojené k aktuálnemu kanálu spustí alarm. 

 
❖ Výnimka 

Nastavte režim alarmu pre neobvyklé udalosti. Keď počas prevádzky zariadenia 
NVR dôjde k neobvyklej udalosti, systém vykoná akciu prepojenia alarmu.
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Zariadenie podporuje nasledujúce typy udalostí: "Žiaden disk/No Disk", "Chyba 
disku/Disk Error", "Nefunkčná sieť/Broken Network" a "IP konflikt/IP Conflict". 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na "  →Bežná/Normal→Výnimka/Exception" 
pre vstup do rozhrania nastavenia výnimky, viď. Obr. 5-63 nižšie. 

 
Obr. 5-63 

Krok 2: Vyberte typ udalosti a kliknutím na " " aktivujte funkciu 
výnimky. Vyberte spôsob prepojenia (Screen Display, E-mail 
Notification, Buzzer Alarm) a port výstupu alarmu. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 
➢ Zobrazenie na obrazovke /Screen Display: Keď sa vyskytne alarm, 

zariadenie zobrazí obrazovku alarmu s varovaním. 
➢ Notifikácia e-mailom/E-mail Notification: Keď sa vyskytne alarm, 

zariadenie pošle e-mail s varovaním. 
➢ Bzučiak/Buzzer Alarm: Keď sa vyskytne alarm, zariadenie pípnutím 

oznámi varovanie. 
 

❖ Bzučiak 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte " →Bežná udalosť/Normal Event 
→Bzučiak/Buzzer" pre vstup do rozhrania nastavenia bzučiaka, viď. Obr. 5-64. 
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Obr. 5-64 

Krok 2: Nastavte čas výstražného bzučiaka. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 
➢ Test: Kliknite na "Test" pre potvrdenie hlasitosti a trvania výstražného 

bzučiaka. 

 
❖ Inteligentná udalosť 

Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Inteligentná udalosť/Smart Event" pre 
vstup do rozhrania nastavenia inteligentnej udalosti, viď. Obr. 5-65 nižšie. 
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Obr. 5-65 
Krok 2: Nastavte inteligentnú detekciu a režim alarmu kanála. 
Zariadenie podporuje typy inteligentnej detekcie, vrátane detekcie tváre, 
porovnania tvárí, detekcie prekročenia čiary, lokálneho narušenia, 
postávania a zhromažďovania osôb. 

POZNÁMKA 

⚫ Všetky režimy inteligentnej detekcie je možné nastaviť, len ak ich kamera 
podporuje. 

⚫ Kamery, ktoré podporujú inteligentnú detekciu, môžu v každom kanáli 
nastaviť až 1 pravidlo detekcie tváre, 4 pravidlá detekcie prekročenia 
čiary, 4 pravidlá narušenia oblasti, 4 pravidlá postávania a 4 pravidlá 
zhromažďovania osôb. 
❖ Tvár 

⚫ Funkciu detekcie tváre je možné použiť na detekciu tvárí, ktoré sa 
objavia v zábere. 

 

 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
 

Krok 1: V hlavnej ponuke zvoľte " →Inteligentná udalosť/Smart Event" 
pre vstup do rozhrania nastavenia inteligentnej udalosti. 
Krok 2: Vyberte kanál, pre ktorý chcete nastaviť detekciu tváre. Kliknite na 
"Tvár/Face" pre vstup do režimu konfigurácie detekcie tváre. 
Krok 3: Kliknite na "Aktivovať/Enable→Nastavenie pravidla/Rule Setting" pre 
nastavenie citlivosti. 
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Krok 4: Kliknutím na "Spôsob spracovania/Processing Method" podľa potreby 
nastavte prepojenie alarmu (Bzučiak, Notifikácia e-mailom, Nahrávanie 
kanála, Monitorovanie na celú obrazovku) a Spustenie výstupu alarmu, viď. 
Obr. 5-66 nižšie. 

 
Obr. 5-66 

Krok 5: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

POZNÁMKA 

⚫ Existujú štyri úrovne citlivosti: nízka, stredná, vysoká a najvyššia. Čím je 
citlivosť nižšia, tým ťažšie je rozoznať tvár zboku alebo tvár, ktorá nie je 
dostatočne zreteľná. Používateľ je môže upravovať podľa aktuálneho 
prostredia. 

 

❖ Porovnanie tvárí 
Porovnanie tvárí sa používa na porovnanie zistených tvárí. Keď sa 

tvár, ktorá bola uložená v databáze tvárí, objaví v kanáli, spustí sa 
príslušný alarm. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Inteligentná udalosť/Smart 
Event " pre vstup do rozhrania nastavenia inteligentnej udalosti. 

Krok 2: Vyberte kanál, v ktorom chcete nastaviť porovnanie tvárí, a 
kliknutím na "Porovnanie tvárí/Face Comparison" vstúpte do režimu 

nastavenia porovnania tvárí, viď. Obr. 5-67 ○1   nižšie. 
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Obr. 5-67 ○1 

Krok 3: Kliknite na "Aktivovať/Enable→Nastavenie pravidla/Rule Setting", 
vyberte databázu tvárí a kliknite na 

" " pre vstup do rozhrania nastavenia podobnosti, viď. Obr.  5-67  ○2  nižšie. 

 

Obr. 5-67 ○2 
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Krok 4: Kliknutím na "OK→Spôsob spracovania/Processing 
Method"podľa potreby nastavte prepojenie alarmu (Bzučiak, Notifikácia e-
mailom, Nahrávanie kanála, Spustenie výstupu alarmu, Monitorovanie na 

celú obrazovku), viď. Obr. 5-67 ○3   nižšie. 

 

Obr. 5-67 ○3 

Krok 5: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
➢ Zoznam databázy tvárí/Face Database List: Používa sa na zobrazenie a 

konfiguráciu všetkých databáz tvárí aktuálneho zariadenia. 
➢ Názov databázy/Database Name: Zobrazí sa názov databázy. 
➢ Režim/Mode: Zobrazí sa typ databázy, čierny alebo biely zoznam. 
➢ Podobnosť/Similarity: Podobnosť medzi tvárou rozpoznanou 

zariadením a tvárou uloženou v databáze tvárí. 

➢  : Úpravy: Používa sa na nastavenie podobnosti a režimu 
zodpovedajúcej databázy tvárí. Čím vyššia je hodnota podobnosti, tým 
viac zachytená tvár vyzerá ako tvár uložená v databáze tvárí a tým 
presnejšie je rozpoznanie tváre v databáze tvárí. Avšak zobrazí sa menej 
výsledkov porovnávania. 

POZNÁMKA 

⚫ Prvý až štvrtý kanál niektorých zariadení NVR podporuje funkciu 
porovnania tvárí. Tieto štyri kanály je možné pripojiť k akémukoľvek 
modelu, s prístupom k IPC prostredníctvom akéhokoľvek protokolu. 
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❖ Prekročenie čiary 
Detekcia prekročenia čiary dokáže zistiť, či sa vo videu nachádza objekt, ktorý 
prekročil nastavenú výstražnú plochu, a na základe posúdenia výsledku 
vykoná prepojenie s alarmom. 
 Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte " →Inteligentná udalosť/Smart Event" 
pre vstup do rozhrania nastavenia inteligentnej udalosti. 
Krok 2: Vyberte kanál, v ktorom chcete nastaviť detekciu prekročenia čiary, a 
kliknite na "Prekročenie čiary/Line Crossing" pre vstup do režimu nastavenia 

detekcie prekročenia čiary, viď. Obr. 5-68 ○1  nižšie. 

Obr. 5-68  ○1 

Krok 3: Kliknite na "Aktivovať/Enable→Nastavenie pravidla/Rule Setting" pre 
nastavenie pravidla detekcie prekročenia čiary. Konkrétne kroky sú uvedené nižšie: 
1. V rozbaľovacom zozname "Pravidlá/Rules" vyberte pravidlo podľa potreby.  

POZNÁMKA 

⚫ Detekcia prekročenia čiary dokáže nastaviť 4 pravidlá. 
2. Nastavte časový limit (v sekundách) a citlivosť pravidla. 

➢ Citlivosť/Sensitivity: Používa sa na nastavenie veľkosti kontrolovaného 
cieľového objektu. Čím vyššia je citlivosť, tým ľahšie sa objekt považuje za 
cieľový objekt. 
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Čím nižšia je citlivosť, tým väčší objekt sa považuje za cieľový objekt. 
Citlivosť je možné nastaviť v rozsahu 0-100. 

➢ Smer/Direction: K dispozícii sú tri možnosti: "A <-> B (obojsmerne)", "A-
> B", "B-> A", čo označuje smer, v ktorom objekt, aby spustil alarm. 
✓ "A<->B (obojsmerne) " označuje, že alarm sa spustí v oboch smeroch. 
✓ "A->B" označuje, že objekt spustí alarm, keď prejde z A do B. 
✓ "B->A" označuje, že objekt spustí alarm, keď prejde z B do A. 

 

3. Kliknite na"          Nakresliť čiaru/Draw A Line", posuňte myš na 
obrazovku náhľadu a postupne klikajte ľavým tlačidlom myši, aby ste 
nakreslili dva koncové body výstražnej čiary. 

POZNÁMKA 

⚫ Nakreslenú výstražnú čiaru môžete upraviť pomocou" Odstrániť všetko" a 

"        Nakresliť čiaru/Draw A Line". 

Krok 4: Kliknite na "Spôsob spracovania/Processing Method" a podľa potreby 
nastavte prepojenie alarmu (Bzučiak, Notifikácia e-mailom, Nahrávanie 

kanála, Spustenie výstupu alarmu), viď. Obr. 5-68 ○2   nižšie. 
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Obr. 5-68 ○2 

Krok 5: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 

❖ Lokálne narušenie 
Funkcia lokálneho narušenia dokáže detekovať, či objekt vo videu vstúpi do 
nastavenej oblasti, a vykoná prepojenie alarmu na základe posúdenia 
výsledku. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Inteligentná udalosť/Smart Event" pre 
vstup do rozhrania nastavenia inteligentnej udalosti. 
Krok 2: Vyberte kanál, v ktorom chcete nastaviť lokálne narušenie, kliknite na 
"Lokálne narušenie/Regional Intrusion" pre vstup do režimu nastavenia 

lokálneho narušenia, viď. Obr. 5-69 ○1  nižšie. 
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Obr. 5-69 ○1 

Krok 3: Kliknite na "Aktivovať/Enable→Nastavenie pravidla/Rule Setting", pre 
nastavenia pravidla regionálneho narušenia. Konkrétne kroky sú uvedené nižšie: 

1. V rozbaľovacom zozname "Pravidlá/Rules" vyberte pravidlo podľa potreby. 

POZNÁMKA 

1. Lokálne narušenie dokáže nastaviť 4 pravidlá. Vyberte akékoľvek.              
2. Nastavte časový limit (v sekundách) a citlivosť pravidla. 

➢ Citlivosť/Sensitivity: Používa sa na nastavenie veľkosti kontrolovaného 
cieľového objektu. Čím vyššia je citlivosť, tým ľahšie sa objekt považuje 

za cieľový objekt. Čím nižšia je citlivosť, tým väčší objekt sa považuje 
za cieľový objekt. Citlivosť je možné nastaviť v rozsahu 0-100. 

➢ Časový limit (sek.)/Time Threshold (sec): Alarm sa spustí po tom, čo cieľ 
vstúpi do výstražnej zóny a nepretržite tam zotrváva. Ak je časový limit 
nastavený na 5 sekúnd, alarm cieľovej zóny narušenia sa spustí po 5 
sekundách. Rozsah je 1-10 (sekúnd). 

3. Klik. "      Nakresliť štvoruholník/Draw A Quadrilateral", posuňte myš 
na obrazovku náhľadu a postupne klikajte ľavým tlačidlom myši, aby ste 
nakreslili koncové body štvoruholníkovej výstražnej zóny. 
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POZNÁMKA 

⚫ Nakreslenú výstražnú čiaru môžete upraviť pomocou  "         Odstrániť všetko" a   

"                Nakresliť štvoruholník/Draw A Quadrilateral". 

Krok 4: Kliknite na "Spôsob spracovania/Processing Method" a podľa potreby 
nastavte prepojenie alarmu (Bzučiak, Notifikácia e-mailom, Nahrávanie kanála, 

Monitorovanie na celú obrazovku) a Spustenie výstupu alarmu, viď. Obr. 5-69 ○2  . 

 

Obr. 5-69 ○2 

Krok 5: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 

◼ Postávanie 
Funkcia postávania/ponevierania sa dokáže detekovať čas zotrvávania 
cieľového objektu v nastavenej oblasti. Keď čas zotrvávania prekročí 
nastavený limit, spustí sa prepojenie alarmu. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Inteligentná udalosť/Smart 
Event" pre vstup do rozhrania nastavenia inteligentnej udalosti. 
Krok 2: Vyberte kanál, v ktorom chcete nastaviť postávanie, kliknite na 
"Postávanie/Loitering" pre vstup do režimu nastavenia postávania, viď. Obr. 5-70 

○1  nižšie. 
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Obr. 5-70 ○1 

Krok 3: Kliknite na "Aktivovať/Enable→Nastavenie pravidla/Rule Setting" pre 
nastavenie pravidla postávania. Konkrétne kroky sú uvedené nižšie: 

1. V rozbaľovacom zozname "Pravidlá/Rules" vyberte pravidlo podľa potreby. 

POZNÁMKA 

⚫ 1. Postávanie dokáže nastaviť 4 pravidlá. Môžete vybrať akékoľvek. 
2. Nastavte časový limit (v sekundách) a citlivosť pravidla. 

➢ Citlivosť/Sensitivity: Používa sa na nastavenie veľkosti kontrolovaného 
cieľového objektu. Čím vyššia je citlivosť, tým ľahšie sa objekt považuje 

za cieľový objekt. Čím nižšia je citlivosť, tým väčší objekt sa považuje 
za cieľový objekt. Citlivosť je možné nastaviť v rozsahu 0-100. 

➢ Časový limit (min.)/Time Threshold (min): Alarm sa spustí po tom, čo 
cieľ vstúpi do výstražnej zóny a nepretržite tam zotrváva. Ak je časový 
limit nastavený na 5 minút, alarm cieľovej zóny narušenia sa spustí po 5 
minútach. Rozsah je 1-10 (minút). 

3. Klik. " Nakresliť štvoruholník/Draw A Quadrilateral", posuňte 

myš na obrazovku náhľadu a postupne klikajte ľavým tlačidlom myši, 
aby ste nakreslili koncové body štvoruholníkovej výstražnej zóny. 
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POZNÁMKA 

⚫  Nakreslenú výstražnú čiaru môžete upraviť pomocou "             Odstrániť všetko" 

a" Nakresliť štvoruholník/Draw A Quadrilateral". 

 
Krok 4: Kliknite na "Spôsob spracovania/Processing Method" a podľa potreby 
nastavte prepojenie alarmu (Bzučiak, Notifikácia e-mailom, Nahrávanie 
kanála, Monitorovanie na celú obrazovku) a Spustenie výstupu alarmu, viď. 

Obr. 5-70 ○2   nižšie. 

 

Obr. 5-70 ○2 

Krok 5: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

 
◼ Zhromažďovanie osôb 
Funkcia zhromažďovania osôb dokáže detekovať hustotu osôb v nastavenej 
oblasti. Ak prekročí nastavený limit, spustí sa prepojenie alarmu. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Inteligentná udalosť/Smart 
Event" pre vstup do rozhrania nastavenia inteligentnej udalosti. 
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Krok 2: Vyberte kanál, v ktorom chcete nastaviť zhromažďovanie osôb, 
kliknite na "Zhromažďovanie osôb/People Gathering" pre vstup do 

režimu nastavenia zhromažďovania osôb, viď. Obr. 5-71 ○1  nižšie. 

 

Obr. 5-71 ○1 

Krok 3: Kliknite na "Aktivovať/Enable→Nastavenie pravidla/Rule Setting” pre 
nastavenie pravidla zhromažďovania osôb. Konkrétne kroky sú uvedené nižšie: 
1. V rozbaľovacom zozname "Pravidlá/Rules" vyberte pravidlo podľa potreby. 

POZNÁMKA 

⚫ 1. Zhromažďovanie osôb dokáže nastaviť 4 pravidlá. Vyberte akékoľvek. 
⚫ 2. Nastavte pravidlá podielu. 
➢ Podiel/Proportion: Predstavuje podiel personálu v celej výstražnej 

oblasti. Keď podiel personálu presiahne nastavenú hodnotu podielu, 
spustí sa alarm systému. V opačnom prípade sa alarm nespustí. 

3. Klik. " Nakresliť štvoruholník/Draw A Quadrilateral", posuňte 
myš na obrazovku náhľadu a postupne klikajte ľavým tlačidlom myši, aby 
ste nakreslili koncové body štvoruholníkovej výstražnej zóny. 

POZNÁMKA 
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⚫  Nakreslenú výstražnú čiaru môžete upraviť pomocou  "             Odstrániť všetko" 

a    " Nakresliť štvoruholník/Draw A Quadrilateral". 

 
Krok 4: Kliknite na "Spôsob spracovania/Processing Method" a podľa potreby 
nastavte prepojenie alarmu (Bzučiak, Notifikácia e-mailom, Nahrávanie kanála, 

Monitorovanie na celú obrazovku) a Spustenie výstupu alarmu, viď. Obr. 5-71 ○2 . 

 

Obr. 5-71 ○2 

Krok 5: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

POZNÁMKA 

⚫ Keď zariadenie podporuje externé výstražné zariadenie, spôsob 
spracovania alarmu môže spustiť výstup alarmu. 

 

5.3.7.5 Zobrazenie naživo 
Zobrazenie naživo/Live View pozostáva z: Displej/Display and Zobrazenie/View. 
◼ Displej 
Výstup displeja sa používa na nastavenie efektu displeja rozhrania náhľadu 
zariadenia, vrátane rozlíšenia, UI transparentnosti, času ukážky OSD a 
ukážky po zavedení. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
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 Krok 1:  V hlavnom menu vyberte " →Displej/Display" pre vstup do 
rozhrania nastavenia displeja, viď. Obr. 5-72 nižšie. 

 
Obr. 5-72 

Krok 2: Nastavte konfiguráciu rozlíšenia, transparentnosť a ďalšie súvisiace 
parametre. 
Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
➢ Rozlíšenie/Resolution: Voliteľné hodnoty sú 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 

1024, 1920 x 1080. Rozhranie 4K NVR HD HD podporuje výstup s rozlíšením 
až 4K. 

➢ Rozlíšenie vedľajšej obrazovky/Sub screen Resolution: Nastavte rozlíšenie 
náhľadu vedľajšej obrazovky. Voliteľné hodnoty sú 1280×720, 1280×1024 a 
1920×1080. 

➢ UI transparentnosť/UI Transparency: Čím vyššie percento, tým 
transparentnejšie je lokálne menu zariadenia. 

➢ Ukážka času OSD/Show OSD Time: Zapína/vypína informácie o čase 
zariadenia zobrazené na obrazovke monitora. 

➢ Ukážka po zavedení/Show After Boot: Výberom položky Hlavná 
obrazovka zobrazíte počet rozdelených obrazoviek. 

➢ Ukážka po zavedení (Ved.)/Show After Boot (Sub): Výberom položky 
Vedľajšia obrazovka zobrazíte počet rozdelených obrazoviek po zavedení. 

POZNÁMKA 

⚫ Po uložení konfigurácie rozlíšenia, reštartujte zariadenie pre 
úspešnú konfiguráciu. 
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⚫ Iba systémy podporujúce duálne obrazovky dokážu konfigurovať Rozlíšenie 
vedľajšej obrazovky a Ukážka po zavedení (Ved.). 

 

 
◼ Zobrazenie 
Niektoré zariadenia podporujú simultánny prístup k viacerým monitorom a lokálne 
rozhranie zariadenia môže byť zobrazené na viacerých monitoroch súčasne. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Zobrazenie/View" pre vstup do 
rozhrania nastavenia prehľadu, viď. Obr. 5-73 nižšie. 

 

Obr. 5-73 
 

Krok 2: Vyberte rozhranie výstupu videa, kanál a ikonu rozdelenia obrazu. 
Krok 3: Kliknite na "Viazať/Bind→Použiť/Apply" a uložte nastavenie. 

 
➢ Rozhranie výstupu videa/Video output interface: Ext. port monitora NVR 
➢ Kanál/Channel: Zobrazí všetky kanály NVR pre konfiguráciu používateľom. 
➢ Rozdelenie obrazu/Picture Segmentation: Podľa počtu trás 

podporovaných zariadením NVR sú k dispozícii možnosti: jedna 
obrazovka, 4 obrazovky, 6 obrazoviek, 8 obrazoviek, 9 obrazoviek, 16 
obrazoviek a 36 obrazoviek. 

➢ Viazať/Bind: Po kliknutí možno existujúcu konfiguráciu naviazať na port 
zariadenia pre výstup videa. 

➢ Zrušiť väzbu/Unbind: Kliknutím zrušíte väzbu portu pre výstup videa. 
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POZNÁMKA 
⚫ Počet monitorov, ku ktorým majú prístup rôzne zariadenia, sa líši a líši sa aj 

počet rozdelených obrazoviek. Pozrite si skutočnú verziu. 
 

◼ Náhľad odhlásenia 
Po aktivácii náhľadu odhlásenia môžete po odhlásení zariadenia zobraziť video 
zodpovedajúceho kanála v reálnom čase. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1:  V hlavnom menu vyberte  "   →Náhľad odhlásenia/Logout 
preview" pre vstup do rozhrania náhľadu odhlásenia, viď. Obr. 5-74 nižšie. 

 

Obr. 5-74 
 

Krok 2: Vyberte kanál náhľadu. 

Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 

 

5.3.8 Údržba 
Údržba pozostáva z: Systémové informácie/System Information, 
Aktualizácia/Upgrade, Sieťové informácie/Network Information, Služby 
systému/System Service a prevádzka HDD/HDD Operation. 
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5.3.8.1 Informácie o systéme 
◼ Zariadenie 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Zariadenie/Device" pre vstup do 
rozhrania zariadenia, viď. Obr. 5-75 nižšie. 

 
Obr. 5-75 

Krok 2: Zobrazte číslo modelu zariadenia NVR, verziu zariadenia, verziu 
systému, dátum uvedenia na trh a ďalšie informácie. 

 

◼ Kamera 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte"  →Kamera/Camera" pre vstup do 
rozhrania kamery, viď. Obr. 5-76 nižšie. 
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Obr. 5-76 

Krok 2: Pozrite si informácie o stave kanálov NVR. 
 

◼ Záznam 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Záznam/Record" pre vstup do 
rozhrania záznamu, viď. Obr. 5-77 nižšie. 

 

Obr. 5-77 
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Krok 2: Zobrazte stav záznamu a parametre kódovania každého kanála NVR. 
 
◼ Záznam alarmu 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1:  V hlavnom menu vyberte  "  →Záznam alarmu/Alarm Record" 
pre vstup do rozhrania záznamu alarmu, viď. Obr. 5-78 nižšie. 

 
Obr. 5-78 

Krok 2: Prezrite si stav vstupu alarmu každého kanála NVR. 
 
◼ Sieť 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1:  V hlavnom menu vyberte "   →Sieť/Network" pre vstup do 
rozhrania siete, viď. Obr. 5-79 nižšie. 
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Obr. 5-79 
Krok 2: Skontrolujte pripojenie siete a konfiguráciu zariadenia NVR. 
◼ HDD 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →HDD" pre vstup do rozhrania HDD, 
viď. Obr. 5-80 nižšie. 

 
Obr. 5-80 

Krok 2: Prezrite si stav a informácie o atribútoch pevného disku pripojeného 
k zariadeniu. 
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◼ Denník 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte  "  →Denník/Log" pre vstup do 
rozhrania denníka, viď. Obr. 5-81 nižšie. 

 
Obr. 5-81                         

Krok 2: Nastavte kritériá vyhľadávania (typ, časový rozsah). 
Krok 3: Kliknite na "Otázka/Query" pre kontrolu denníka. 
Krok 4: Exportujte denník, vložte U disk do NVR, kliknite na "Exportovať/Export" 
a počkajte na ukončenie procesu exportovania. Vyhľadané denníky môžete 
exportovať na USB. 
➢ Typ/Type: Vyberte typ denníka, ktorý chcete vyhľadať. 
➢ Čas začiatku a konca/Start/End Time: Zadajte časový rozsah denníka. 
➢ Exportovať/Export: Exportujte vyhľadané informácie denníka a uložte 

ich na U disk pripojeného zariadenia. 
➢ Exportovať všetko/Export All: Exportujte a uložte všetky informácie 

denníka na U disk pripojený k zariadeniu. 
➢ Vyhľadávanie/Query: Vyhľadajte denníky nastavením kritérií 

vyhľadávania a zobrazte ich v zozname denníkov. 
➢ Predch. str./Ďalšia str./Prev Page/Next Page: Funkcia otáčania strán, 

keď je v období otázok viacero denníkov. Kliknutím si prezrite ďalšie 
informácie denníka. 

➢ Vymazať/Clear: Vymažte všetky informácie denníka. 



167 

 

 

◼ Exportovať/Importovať 
Ak viaceré zariadenia musia prijať rovnakú konfiguráciu, jedno zariadenie je 
možné konfigurovať ako prvé a konfiguračný súbor zariadenia je možné 
"exportovať" a zálohovať, a potom pomocou operácie "importovania" je 
možné konfiguráciu aplikovať na ďalšie zariadenia, čím ušetríte čas na 
konfiguráciu. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  

→Exportovať/Importovať/Export/Import" pre vstup do rozhrania exportovania a 
importovania, viď. Obr. 5-82 nižšie. 

 
Obr. 5-82 

Krok 2: Exportujte/importujte konfiguračné súbory. 
✓ Exportovať konfig./Config Export: Vložte U disk do NVR, kliknite na 

"Exportovať konfig./Config Export" a počkajte na ukončenie 
procesu exportovania. Kliknite na "Potvrdiť/Confirm". 

✓ Importovať konfig./Config Import: Vložte U disk s konfiguračným 
súborom do NVR, kliknite na "Importovať konfig./Config 
Import→Potvrdiť/Confirm" a počkajte na ukončenie procesu 
importovania. Zariadenie sa reštartuje. 

 
5.3.8.2 Aktualizácia 
◼ Manuálna aktualizácia 
Vložte zariadenie USB s aktualizačným súborom do zariadenia NVR pre 
aktualizáciu verzie NVR. Ak zariadenie zistí aktualizačný súbor v U disku, v 
zozname sa zobrazia informácie o aktualizačnom balíku (sériové číslo, názov, 
veľkosť, dátum). 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
Krok 1: Vložte zariadenie USB s aktualizačným súborom (s názvom 
xx_BD_V5_update_Vx.x.x.x.bin) do zariadenia NVR. 

Krok 2:  V hlavnom menu vyberte  "   →Manuálna aktualizácia/Manual 
Upgrade" pre vstup do rozhrania manuálnej aktualizácie, viď. Obr. 5-83 nižšie. 
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Obr. 5-83 

Krok 3: Klik. " Obnoviť/Refresh", vyberte aktualizačný súbor, klik. " 
Aktualizovať/Upgrade→Potvrdiť/Confirm", počkajte na ukončenie 
ukazovateľa postupu v rozhraní a zariadenie sa automaticky reštartuje pre 
ukončenie aktualizácie. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Po niekoľkých pokusoch o obnovenie zariadenie stále nedokáže zistiť 
aktualizačný balík. Skontrolujte, či je USB disk v dobrom kontakte s USB 
rozhraním zariadenia a či je názov aktualizačného súboru správny. 

⚫ Počas procesu aktualizácie neodpájajte napájací zdroj ani jednotku USB. 
Systém sa automaticky reštartuje po ukončení aktualizácie. Tento 
proces trvá približne 1-6 minút. Pred použitím zariadenia NVR, po 
ukončení aktualizácie, odporúčame obnoviť továrenské nastavenia. 

 

◼ FTP (Protokol presunu súborov) 
Už čoskoro! 

 
◼ Aktualizácia online 
Po pripojení zariadenia NVR k verejnej sieti je možné systém aktualizovať 
prostredníctvom aktualizácie online. Aktualizácia online sa delí na 
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automatickú aktualizáciu a aktualizáciu pomocou manuálnej detekcie. 
Zobrazí sa aktuálna verzia systému zariadenia. 
❖ Automatická aktualizácia online 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1:  V hlavnom menu vyberte  "   →Aktualizácia online/Online Upgrade" 
pre vstup do rozhrania automatickej aktualizácie online, viď. Obr. 5-84 nižšie. 

 
Obr. 5-84 

 

Krok 2: Vyberte "Automatická aktualizácia/Auto Update". 
Krok 3: Nastavte čas aktualizácie zariadenia. Kliknite na "Použiť/Apply". Keď 
je v cloude nová verzia, systém automaticky zistí verziu a aktualizuje 
zariadenie v nastavenom čase. 

 

❖ Manuálna aktualizácia online 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Aktualizácia online/Online 
Upgrade" pre vstup do rozhrania manuálnej aktualizácie online. 
Krok 2: Kliknite na "Skontrolovať/Check". Zobrazí rozhranie s pokynmi. Ak sa 
zistí nová verzia, systém poskytne informácie o novej verzii.                        
Krok 3: Kliknite na "Aktualizovať/Update" a počkajte, kým zariadenie stiahne 
aktualizovaný súbor. Po aktualizácii sa zariadenie automaticky reštartuje. 
➢ Stav/Status: Aktuálna verzia zariadenia 
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➢ Automatická aktualizácia/Auto update: Kliknutím na " " aktivujete 
funkciu automatickej aktualizácie systému. Keď zariadenie zistí novú online 
verziu, automaticky sa aktualizuje podľa nastaveného času aktualizácie. 

➢ Čas aktualizácie/Update time: Nastavte automatický čas aktualizácie. 
➢ Skontrolovať/Check: Zistite najnovšiu online verziu. 

POZNÁMKA 

⚫ Pred testovaním novej online verzie sa uistite, že NVR je správne 
pripojené k sieti. 

⚫ Počas procesu aktualizácie neodpájajte napájanie ani nevyberajte U disk. 
Systém sa automaticky reštartuje po ukončení aktualizácie. Tento proces 
trvá približne 1-6 minút. Po ukončení aktualizácie odporúčame obnoviť 
továrenské nastavenia. 

 

 
◼ Predvolené nastavenia 
Keď zariadenie NVR pracuje pomaly alebo je konfigurácia nesprávna, môžete 
sa pokúsiť problém vyriešiť obnovením predvolených nastavení. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Predvolené nastavenia/Default" 
pre vstup do rozhrania predvolených nastavení, viď. Obr. 5-85 nižšie. 

 

Obr. 5-85 
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Krok 2: Vyberte konfiguračné položky, ktoré je potrebné obnoviť na 
továrenské nastavenia. 

Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply→OK". 
 
➢ Obnoviť predvol. par. úložiska/Restore Storage Default Param: 

Vyberte/zrušte pre obnovenie všetkých konfiguračných parametrov 
úložiska na predvolené hodnoty. 

➢ Obnoviť predvol. par. kamery/Restore Camera Default Param: 
Vyberte/zrušte pre obnovenie všetkých konfiguračných parametrov 
kamery na predvolené hodnoty. 

➢ Obnoviť predvol. par.  systému/Restore System Default Param: 
Vyberte/zrušte pre obnovenie všetkých konfiguračných 
parametrov systému na predvolené hodnoty. 

➢ Obnoviť predvol. par. údržby/Restore Maintenance Default 
Param: Vyberte/zrušte pre obnovenie všetkých konfiguračných 
parametrov údržby na predvolené hodnoty. 

 Obnoviť továrenské nastavenia/Restore Factory Settings: Vyberte/zrušte 
všetky konfiguračné parametre NVR a obnovte predvolené nastavenia. 

POZNÁMKA 

⚫ Po obnovení továrenských nastavení sa príslušné funkcie obnovia na 
továrenské nastavenia. Existujúca konfigurácia používateľa sa môže stratiť. 
Postupujte podľa POZNÁMOK. 

 

5.3.8.3 Informácie o sieti 
◼ Sieťový prenos 
Sieťový prenos označuje dátový prenos používaný video súbormi v 
jednotke času. Prostredníctvom monitorovania sieťového prenosu môžete 
zobraziť tok kódu v reálnom čase a zmeny krivky toku kódu každého 
kanála v reálnom čase. Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Sieťový prenos/Network Traffic" 
pre vstup do rozhrania prenosu siete, viď. Obr. 5-86 nižšie. 
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Obr. 5-86 
 

Krok 2: Zobrazte sieťový prenos každého kanála v reálnom čase. 
 
◼ Detekcia siete 
Detekcia siete slúži na testovanie oneskorenia siete a straty balíkov/paketov. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Detekcia siete/Network 
Detection" pre vstup do rozhrania detekcie siete, viď. Obr. 5-87 nižšie. 
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Obr. 5-87 
 

Krok 2: Vyberte NIC. Do lišty s cieľovou adresou zadajte adresu testovania.  
Krok 3: Kliknutím na "Testovať/Test" vykonajte test Oneskorenia siete/Network 
Delay a Straty balíkov/Packet Loss. Po teste systém zobrazí výsledky testu, 
vrátane miery straty balíkov a priemerného oneskorenia. 

 
◼ Štatistika siete 
Už čoskoro! 

 

◼ Automatická údržba 
Keď zariadenie pracuje dlhší čas, môžete ho nastaviť tak, aby sa reštartovalo 
počas nečinnosti za účelom zvýšenia jeho prevádzkovej rýchlosti. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →Automatická údržba/Auto 
Maintain" pre vstup do rozhrania automatickej údržby, viď. Obr. 5-88 nižšie. 

 
Obr. 5-88 

 

Krok 2: Vyberte čas pre automatickú údržbu. 

Krok 3: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 

POZNÁMKA 
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⚫ Automatický reštart systému môže byť v súlade s cyklom v pevne 
stanovenom čase (Každý mesiac/Every Month, Každý týždeň/Every Week, 
Každý deň/Every Day) nastavenom pre reštart zariadenia. Môžete zvoliť aj 
"Nikdy/Never" a zariadenie sa nebude automaticky reštartovať. 

 

5.3.8.4 Prevádzka HDD 
◼ S.M.A.R.T 
S.M.A.R.T sa používa na monitorovanie teploty pevného disku, povrchového 
materiálu disku, motora a jeho systému pohonu, ako aj na analýzu a 
predvídanie možných problémov s pevným diskom. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte "  →S.M.A.R.T" pre vstup do 
rozhrania S.M.A.R.T , viď. Obr. 5-89 nižšie. 

 
Obr. 5-89 

Krok 2: Vyberte pevný disk, ktorý sa má testovať, a nastavte "Typ testu/Test Type". 
Krok 3: Zariadenie začne rozpoznávať pevný disk. 
Krok 4: Po rozpoznaní pevného disku sa podrobnosti o pevnom disku zobrazia 
na zozname informácií S.M.A.R.T. 
➢ Konfigurácia S.M.A.R.T: 

✓ Číslo disku/Disk No: Potiahnutím nadol vyberiete číslo jednotky. 
✓ Testovacie podmienky/Test condition: Zobrazí, či bol pevný disk 

rozpoznaný. 
✓ Typ testu/Test type: Krátky a predĺžený. 
✓ Teplota/Temperature: Zobrazí teplotu pevného disku. 
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✓ Čas použiteľnosti (h)/Utility time(h): Zobrazí, ako dlho sa pevný disk 
používa (v hodinách). 

✓ Auto hodnotenie/Self-assessment: Ukazuje, či pevný disk prešiel. 
✓ Celkové posúdenie/Overall-assessment: Ukazuje, či celý pevný disk 

prešiel. 
➢ Informácie S.M.A.R.T/S.M.A.R.T information: Zobrazí informácie o 

pevnom disku. 
➢ Autotest/Self test: Kliknutím na "Autotest/Self test" zistite informácie o 

pevnom disku. 

POZNÁMKA 

⚫ Len niektoré zariadenia podporujú detekciu pevného disku. 
Prihliadajte na skutočnú situáciu. 

⚫ Ak výsledky autohodnotenia alebo celkového hodnotenia "neprešli", 
pevný disk je nutné vymeniť, aby sa predišlo strate údajov. 

⚫ Prostredníctvom funkcie automatického testovania S.M.A.R.T môže 
používateľ pomocou príkazu S.M.A.R.T vykonať autotest na pevnom 
disku za účelom zistiť celkový stav pevného disku. 

 
◼ Detekcia zlej stopy 
Už čoskoro! 

 

◼ Detekcia stavu 
Už čoskoro! 

 

5.3.8.5 Systémová služba 
◼ Šifrovanie toku 
Už čoskoro! 

 

 

5.3.9 Informácie o alarme 
 

Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu vyberte " " pre vstup do rozhrania informácií o 
alarme, viď. Obr. 5-90 nižšie. 
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Obr. 5-90 
 

Krok 2: Zobrazte neobvyklé informácie a rôzne alarmy zariadenia. 

Krok 3: Klik. na " Nastaviť/Set" pre vstup do rozhrania "Nastavenie 
nápovedy udalosti/Event Hint Setting". V rozhraní sa zobrazia informácie o 
neobvyklých udalostiach a rôznych alarmoch, viď. Obr. 5-91 nižšie. 
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Obr. 5-91 

Krok 4: Kliknite na "Použiť/Apply" pre uloženie nastavenia. 
 

5.3.10 Proces zálohovania 
 

V hlavnom menu kliknite na " " pre vstup do rozhrania procesu 
zálohovania. Počas zálohovania súboru môžete zobraziť priebeh zálohovania 
súboru, zastaviť a zrušiť zálohovanie súboru, viď. Obr. 5-7 nižšie. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na " " pre vstup do rozhrania procesu 
zálohovania, viď. Obr. 5-92 nižšie. 
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Obr. 5-92 

 Krok 2: Zobrazte priebeh zálohovania súboru, zastavte alebo zrušte 
zálohovanie súboru. 

 

 
POZNÁMKA 

⚫ USB disk bol vložený do zariadenia a bol vybraný záložný súbor na 
zálohovanie. V rozhraní priebehu zálohovania si môžete prezrieť 
informácie súvisiace so zálohovaním. 

 

 

5.3.11 Vypnutie 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 

Krok 1: V hlavnom menu kliknite na " " pre vstup do rozhrania vypnutia, 
viď. Obr. 5-93 nižšie. 
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Obr. 5-93 

Krok 2: Podľa potreby vykonajte príslušnú operáciu (Odhlásenie/Logout, 
Reštartovanie/Reboot, Vypnutie/Shutdown). 
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Kapitola 6 Prevádzka WEB 

POZNÁMKA 

⚫ Rôzne typy zariadení majú rôzne zobrazenia rozhrania. Nasledujúce 
obrázky slúžia len ako informácia. Pozrite si skutočné zariadenie. 

⚫ NVR podporuje prístup k zariadeniam a ich správu v PC prostredníctvom Web. 
⚫ WEB stránka poskytuje aplikačné moduly, ako napr. náhľad v reálnom 

čase, prehrávanie, konfigurácia a odhlásenie. 
⚫ Zariadenie podporuje rôzne druhy monitorovania prehliadača, ako napr. 

IE browser, 360 browser, Firefox browser (verzia 52 alebo menej), 
Google Chrome (verzia Chrome45 alebo menej). 

⚫ Používatelia majú prístup k ovládaciemu rozhraniu WEB zariadenia 
prostredníctvom viacerých PC súčasne. 

 

6.1 Pripojenie k internetu 
Pred použitím prehliadača na prihlásenie sa do rozhrania WEB 
skontrolujte, či sieť medzi PC a zariadením NVR je v poriadku. 
Krok 1: Skontrolujte, či NVR je riadne pripojené k sieti.                                
Krok 2: Nastavte IP adresu, masku podsiete a bránu pre PC a NVR. 

✓ Ak v sieti nie je žiadne smerovacie zariadenie, prideľte IP adresu 
rovnakého segment siete: Ak v sieti je smerovacie zariadenie, 
musíte nastaviť zodpovedajúcu bránu a masku podsiete. 

✓ Predvolená IP adresa zariadenia NVR je 192.168.1.88. 
Krok 3: Skontrolujte, či sieť medzi PC a zariadením NVR je v poriadku. 
Spôsob je nasledovný: Keď je sieť medzi PC a NVR zariadením v poriadku, 
môžete sa prihlásiť do rozhrania WEB zariadenia NVR prostredníctvom PC. 

✓ V PC: príkaz ping***.***.***.*** (IP adresa NVR) overí, či je sieť 
pripojená a vrátená hodnota TTL sa zvyčajne rovná 255. 

✓ Prihláste sa do lokálneho rozhrania zariadenia NVR a zadajte IP adresu 
PC do rozhrania "Test siete/Network Test", aby ste otestovali, či je sieť 
pripojená. Podrobnosti nájdete v časti 5.3.7.7 Detekcia siete. 
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6.2 Prihlásenie prehliadača 
Aby ste sa ubezpečili, že zariadenie NVR je úspešne pripojené k internetu, 
otvorte prehliadač, zadajte požadovanú IP adresu, predvolené nastavenie je 
192.168.1.88, a vstúpte do rozhrania prihlásenia, viď, Obr. 6-1 nižšie. 

 
Obr. 6-1 

Vyberte jazyk systému v pravom hornom rohu rozhrania (zariadenie aktuálne 
podporuje zjednodušenú a tradičnú čínštinu, anglický, poľský, český, ruský, 
thajský, hebrejský, arabský, bulharský, nemecký, francúzsky, portugalský, 
turecký, španielsky, taliansky, maďarský, rumunský, kórejský, holandský, 
grécky, vietnamský a japonský jazyk; predvolený je anglický jazyk), zadajte 
meno používateľa a heslo. Predvolené meno používateľa je "admin", heslo je 
"12345". Kliknite na "Prihlásiť sa/Login" Prihlásiť sa na diaľku/Remote login. 

 

POZNÁMKA 

⚫ Upraviť heslo/Modify Password: Po prihlásení na webovú stránku vás systém 
vyzve "Aktuálne heslo je príliš jednoduché, upravte ho!", kliknite na 
"Upraviť/Modify", zadajte nové heslo, potvrďte heslo, nastavte bezpečnostnú 
otázku, exportujte kľúč, kliknite na "OK" a ukončite úpravu hesla. 

⚫ Zabudnuté heslo/Forgot password: V rozhraní prihlásenia do WEB 
kliknite na "Zabudnuté/Forget", vyberte spôsob overenia, ako napr. 
"Odpovedať na otázku/Answer the question", vyberte otázku nastavenú 

pri zmene hesla, zadajte príslušnú odpoveď a kliknutím na "Ďalej/Next" 
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nastavte nové heslo podľa pokynov. Kliknite na "Znova sa prihlásiť/Re-
login" pre návrat do rozhrania prihlásenia. 

⚫ Ak je HTTP port nastavený na iný port ako 80, zadajte "http: // IP  adresa 
+ :(dvojbodka) + číslo portu" v lište adresy vášho prehliadača, ako napr. 
"http://192.168.1.88:96". 

 

 

6.3 Stiahnutie a inštalácia Active X 
Pri prvom prihlásení do zariadenia je potrebné stiahnuť a nainštalovať doplnok 
(plug-in) prehliadača, viď. Obr. 6-2 nižšie. Kliknite na "Kliknutím tu stiahnete 
doplnok prehliadača. Po dokončení stiahnutia prehliadač zatvorte. /Please click 
here to download the browser plug-in. Please close the browser when the 
download is finished " a nainštalujte ho podľa pokynov na inštaláciu. 

 

Obr. 6-2 

POZNÁMKA 

⚫ Po aktualizácii zariadenia NVR na novú verziu musíte odstrániť pôvodný 
ovládací prvok a stiahnuť a opäť nainštalovať ovládací prvok. 

⚫ Pri WIN 7 by mohli vzniknúť problémy so zálohovaním a nahrávaním. V takom 
prípade skontrolujte nastavenie a postup administrátora/Admin. Postupujte 
nasledovne: 
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WIN7-1 WIN7-2 

⚫ Active X sa nedá načítať. Upravte úroveň zabezpečenia a nastavenie brány 
firewall na najnižšiu úroveň. Taktiež upravte IE: Tool-Internet Option- 
Custom level-ActiveX- umožňuje všetky možnosti pod ActiveX. Kliknite na 
"OK", Active X sa stiahne a nainštaluje automaticky, viď. Obr. 6-3. 

 
Obr. 6-3 

 

6.4 Zobrazenie naživo 
Po úspešnom prihlásení klienta vstúpite do rozhrania zobrazenia naživo, viď. 
Obr. 6-4: 
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Obr. 6-4 

1. Menu systému/System Menu. Vrátane náhľadu naživo, prehrávania, obrazu, 
konfigurácie, pomoci, odhlásenia. Zobrazuje aj prihlasovacie meno používateľa. 
2. Kanál monitorovania v reálnom čase/Real-time Monitoring Channel. 
Otvára/zatvára náhľad, záznam a prepínanie tokov. 

Označenie Špecifikácia 

 
Otvoriť/zatvoriť príslušný kanál náhľadu 

 

 
Spustiť/zastaviť nahrávanie, uložiť video na lokálny 
pevný disk počítača 

 Prepínanie hlavného a vedľajšieho toku bitov 

 
 
 

 

Pri hlasových hovoroch kliknite pre automatické 
pripojenie k zariadeniu za účelom uskutočnenia hovoru v 
reálnom čase. 
Predpoklady pre hovory z lokálnych zariadení: Na 
lokálnom zariadení sú k dispozícii rozhrania pre audio 
vstup a výstup a je pripojený mikrofón a reproduktory. 
Pozn.: Aplikácia a WEB nemôžu hovoriť s lokálnym 
zariadením súčasne. 

Tab. 6-1 
3. Tlačidlá skratiek pre náhľad kanála 

  Označenie Špecifikácia 

 
 

 

Prepínanie okna náhľadu. Zľava doprava: 1 obrazovka, 
obrazovka rozdelená na 4, obrazovka rozdelená na 9. 
Okno náhľadu sa odlišuje podľa počtu kanálov 
podporovaných zariadením. Pozrite si skutočnú situáciu. 
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Prepnúť všetky kanály náhľadu, vedľajšie toky a otvoriť 
náhľad. 

 

/ Otvoriť/zatvoriť všetky kanály náhľadu. 

 

 

Kliknutím na ikonu urobíte fotografiu. 
Predvolená cesta pre uloženie obrázka je C:\Record. Za 
účelom úpravy môžete vojsť do rozhrania Konfigurácia 
/Configuration → Lokálna konfigurácia/Local Config. 

 
 

 

Kliknutím na túto ikonu spustíte nahrávanie na 
všetkých kanáloch, opätovným kliknutím zastavíte 
nahrávanie. Predvolená cesta pre uloženie nahrávania 
je C:\Record. Za účelom úpravy môžete vojsť do 
rozhrania Konfigurácia/Configuration → Lokálna 
konfigurácia/Local Config. 

 

 

 

Elektronické priblíženie – kliknutím na túto ikonu otvoríte 
funkciu elektronického priblíženia, výberom zväčšíte 
kanál, podržte ľavé tlačidlo myši pre výber oblasti, ktorú 
chcete priblížiť, uvoľnite tlačidlo a vyberte oblasť, ktorú 
chcete zväčšiť; v kanále priblíženia kliknite pravým 
tlačidlom myši pre obnovenie pôvodného stavu. 

 
Náhľad s 1 obrazovkou. Kliknutím prepnete kanály. 

  / 
Zapnúť/vypnúť reproduktor. Ak audio nie je zapnuté, 
Pri počúvaní nie je žiaden zvuk. 

 

 
Prehrávanie na celú obrazovku – stlačením tlačidla Esc 
na klávesnici opustíte celú obrazovku. 

Tab. 6-2 
4. Okno nastavenia PTZ 

Označenie Špecifikácia 
 

 Tlačidlo ovládania smeru PTZ 

 Autotest PTZ  

 Tlačidlo priblíženia 

 Tlačidlo zaostrenia 

 Tlačidlo ovládania clony 

 
 

 

Veľkosť kroku sa používa najmä na ovládanie rýchlosti. 
Čím vyššia hodnota, tým vyššia je rýchlosť otáčania, 
napr. rýchlosť otáčania kroku 7 je oveľa vyššia ako 
rýchlosť otáčania kroku 1. 



186 

 

 

 Nastavenie prednastavených bodov 

 
Predvoľby 

 
Nastavenia 

 
Vymazať nastavenia 

 
Nastavenie trasy pohybu 

 
Zapnúť/vypnúť pohyb 

Tab. 6-3 
 

6.5 Konfigurácia 
6.5.1 Lokálna konfigurácia 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Lokálna konfigurácia/ 
Local Config→Lokálna konfigurácia/Local Config" pre vstup do rozhrania lokálnej 
konfigurácie, viď. Obr. 6-5 nižšie. Tu môžete nastaviť videosúbor zariadenia, snímať 
a strihať podľa cesty na uloženie súboru. Kliknite na "Prehľadávať/Browse" pre 
výber cesty na uloženie. Kliknite na "Uložiť/Save" pre ukončenie nastavenia cesty. 

 
Obr. 6-5 

 

6.5.2 Kamera 
6.5.2.1 Kamera 
◼ Kamera 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration → Kamera/ 
Camera → Kamery/Camera" pre vstup do rozhrania pre pridanie kamery, viď. 
Obr. 6-6 nižšie. Tu môžete pridať, upraviť a odstrániť zariadenia podľa 
potreby. Príslušné parametre zodpovedajú nastaveniam NVR. 
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Obr. 6-6 

◼ Konfigurácia napájania PoE 
V hlavnom menu kliknite na "Konfigurácia/Configuration → 
Kamera/Camera →Pridať kameru/Add Camera →Konfigurácia napájania 
PoE/PoE Power Configuration" pre vstup do rozhrania konfigurácie 
napájania PoE. Tu môžete nastaviť podľa vzdialenosti sieťovej kamery 
pripojenej k skutočnému kanálu PoE a skontrolovať stav pripojenia kanála, 
viď. Obr. 6-7 nižšie. 

 
Obr. 6-7 
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◼ Konfigurácia väzby PoE 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration → Kamera/Camera 
→Pridať kameru/Add Camera →Konfigurácia väzby PoE/PoE Binding Configuration" 
pre vstup do rozhrania konfigurácie väzby PoE. Tu môžete nastaviť každý PoE port 
pre väzbu s kamerou. 

 
Obr. 6-8 

 
6.5.2.2 OSD 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Kamera/Camera 
→OSD" pre vstup do rozhrania nastavenia OSD, viď. Obr. 6-9 nižšie. Tu môžete 
zobraziť a nastaviť text, dátum a ďalšie súvisiace informácie zariadenia. Príslušné 
parametre sa zhodujú s nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-9 

 
6.5.2.3 Obraz 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Kamera/Camera 
→Obraz/Image" pre vstup do rozhrania nastavenia obrazu, viď. Obr. 6-10 nižšie. 
Tu môžete zobraziť a nastaviť obraz kanála (jas, kontrast, nasýtenie a ostrosť), 
plniace svetlo, expozíciu, podsvietenie, vyváženie bielej, úpravu videa, vylepšenie 
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obrazu, odhmlievanie, atď. Príslušné parametre sa zhodujú s lokálnymi 
nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-10 

 

6.5.2.4 Nastavenie PTZ 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration → Kanál/Channel 
→ Nastavenie PTZ/PTZ Setup" pre vstup do rozhrania nastavenia PTZ videa, 
viď. Obr. 6-11. Tu môžete zobraziť a nastaviť kanál PTZ pripojený k RS485, 
ako napr. protokol, adresu, baudovú rýchlosť, atď. kanála PTZ pripojeného k 
RS485. Všetky parametre (baudová rýchlosť, dátové bity, bity ukončenia, 
kontrola, protokol, adresa) by mali byť pripojené ku cloudu. Parametre 
kódovačov sú rovnaké. Príslušné parametre sa zhodujú s nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-11 

POZNÁMKA 

⚫ Pri nastavovaní protokolu, ak je pripojenie sieť PTZ, vyberte Súkromná/"Private" 
a ak je pripojenie RS485 PTZ, vyberte ďalšie možnosti. 

 
6.5.2.5 Maska ochrany súkromia 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Kamera/Camera 
→Maska ochrany súkromia/Privacy Mask" pre vstup do rozhrania nastavenia 
masky ochrany súkromia, viď. Obr. 6-12 nižšie. Tu môžete nastaviť tri oblasti 
ochrany. Príslušné parametre sa zhodujú s nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-12 

6.5.2.6 Názov kanála 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Kamera/Camera →Názov kanála/Channel Name" pre vstup do rozhrania 
nastavenia názvu kanála, viď. Obr. 6-13 nižšie. Tu môžete zobraziť a 
nastaviť názvy všetkých kanálov zariadenia NVR. Príslušné parametre sa 
zhodujú s nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-13 

6.5.3 Uloženie 
6.5.3.1 Záznam 
◼ Záznam 
Kroky nastavenia videa sú nasledovné: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration → 
Uloženie/Storage→ Záznam/Record → Záznam/Record" pre vstup do 
rozhrania nastavenia nahrávania, viď. Obr. 6-14 nižšie. 
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Obr. 6-14 
Krok 2: Nastavte parametre, viď. tabuľka nižšie. 

Parameter Opis 

 

Kanál 
Vyberte číslo kanála pre nastavenie nahrávania. Môžete 
nastaviť rôzne plány nahrávania pre rôzne kanály. Ak chcete 
nastaviť všetky kanály rovnako, vyberte "Všetko/All". 

Aktivovať Aktivujte/deaktivujte funkciu nahrávania aktuálneho kanála. 

Odstrániť Odstráňte vybraté časové obdobie nahrávania. 
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Odstrániť    
všetko 

Kliknutím odstráňte všetky nastavenia nahrávania. 

Vybrať 
všetko 

Kliknutím nastavte všetky kanály na bežné video nahrávanie 
a detekciu pohybu od pondelka do nedele. 

 

 

Kopírovať do. Po nastavení videa na určitý deň kliknite na 

" "  a skopírujte nastavenia tohto dňa na iné obdobia. 

Nastavenie 
časového 
obdobia 

Kliknite na jedno z nastavených časových období 
nahrávania. Zobrazte nastavenie časového obdobia. 
Vyberte typ nahrávania. Nastavte časové obdobie. Kliknite 
na "Uložiť/Save" pre ukončenie nastavenia. Kliknutím na 
"Odstrániť/Del" odstránite vybrané časové obdobie. 

  Viac 
nastavení 

Kliknutím vstúpite do rozhrania nastavenia času pred 
nahrávaním. Nastavte stav činnosti pred nahrávaním na 0 
sekúnd až 30 sekúnd pred nahrávaním. Kliknite na "OK". 

Tab. 6-1 
Krok 3: Kliknite na "Uložiť/Save" pre dokončenie konfigurácie. 

 

◼ Kódovanie 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Záznam/Record 
→Kódovať/Encode" pre vstup do rozhrania nastavenia kódovania, viď. Obr. 6-
15 nižšie. Tu môžete zobraziť a nastaviť hodnoty parametrov kódovania pre 
prístup do IPC. Príslušné parametre a nastavenia NVR sa zhodujú. 
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Obr. 6-15 

 

 
6.5.3.2 Úložné zariadenie 
◼ HDD 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration→Uloženie/Storage 
→Úložné zariadenie/Storage Device→HDD" pre vstup do rozhrania HDD, viď. 
Obr. 6-16 nižšie. Tu môžete zobraziť informácie o HDD pripojeného zariadenia 
a formátovať pevný disk. Kroky formátovania pevného disku sa zhodujú s 
lokálnymi nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-16 

 
◼ Cloudové úložisko 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Uloženie/Storage 
→Úložné zariadenie/Storage Device→Cloudové úložisko/Cloud Storage" pre vstup 
do rozhrania nastavenia cloudového úložiska a IPEYE, viď. Obr. 6-17 nižšie. Tu 
môžete aktivovať a nastaviť funkciu cloudového úložiska a IPEYE. Konkrétne kroky 
nastavenia sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 



197 

 

 

 

Obr. 6-17 
 

6.5.4 Systém 
6.5.4.1 Všeobecné 
◼ Nastavenie zariadenia 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Všeobecné/General" pre vstup do rozhrania nastavenia zariadenia, viď. Obr. 
6-18 nižšie. Tu môžete zobraziť a skontrolovať jazyk, režim nahrávania, dni 
nahrávania, štandard videa, rozlíšenie a ďalšie informácie. Kliknite na 
"Uložiť/Save" pre ukončenie nastavenia. 



198 

 

 

 
 

 
◼ Dátum 

Obr. 6-18 

Nastavte dátum systému zariadenia a manuálne nastavte čas systému, 
synchronizujte s počítačom alebo nastavte dátum systému pomocou 
funkcie protokolu času siete (NTP) podľa potreby. 
Dátum systému nastavte nasledovne: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Systém/System →Všeobecné/General→Dátum/Date" pre vstup do rozhrania 
nastavenia dátumu, viď. Obr. 6-19 nižšie. 
Krok 2: Vyberte typ nastavenia dátumu. Existujú tri spôsoby. 

✓  Aktivujte "Nastaviť dátum/čas manuálne/Set Date/Time Manually", 
manuálne vyberte dátum a čas, kliknite na "Uložiť/Save", systém sa 
automaticky zosynchronizuje s manuálne nastaveným časom. 

✓  Aktivujte" Synchronizovať s počítačom/Synchronize with the computer ", 
kliknite na "Uložiť/Save", systém automaticky zosynchronizuje čas s 
počítačom, ktorý je prihlásený na WEB stránku. 

✓  Aktivujte "Prijať dátum/čas z NTP/Receive Date/Time from NTP", vyberte 
server NTP (alebo vyberte vlastný server, zadajte názov domény vlastného 
servera), vyberte časové pásmo, v ktorom je zariadenie umiestnené, zadajte 
NTP port, nastavte interval aktualizácie NTP, formát dátumu, oddeľovač 
dátumu, formát času, kliknite na "Uložiť/Save", čas systému a servera NTP sa 
zosynchronizujú. 
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✓ Zapnite Nastaviť dátum/čas manuálne/Set Date/Time Manually; 
manuálne vyberte dátum a čas, kliknite na "Uložiť/Save", systém 
sa automaticky zosynchronizuje s manuálne nastaveným časom. 

✓ Zapnite Synchronizovať s počítačom/Synchronize with the computer, 
kliknite na "Uložiť/Save", systém automaticky zosynchronizuje čas s 
počítačom, ktorý je prihlásený na WEB stránku. 

✓ Zapnite Prijať dátum/čas z NTP/Receive date/time from NTP, 
vyberte server NTP (alebo vyberte vlastný server, zadajte názov 
domény vlastného servera), vyberte časové pásmo, zadajte NTP 
port, nastavte interval aktualizácie NTP, formát dátumu, oddeľovač 
dátumu, formát času, kliknite na "Uložiť/Save", čas systému a servera 
NTP sa zosynchronizujú. 

 

Parametre nastavenia dátumu sú opísané v nasledujúcej tabuľke: 

Parameter Opis 

NTP Server 
Vyberte názov domény servera, kde je nainštalovaná 
služba NTP. 

Vlastný NTP 
server 

Keď NTP server vyberie "Vlastný/Custom", zadajte 
názov domény NTP servera. 

NTP Port Zadajte NTP server port. 

 

Formát dátumu 
Nastavte formát zobrazenia dátumu zariadenia 
NVR, vrátane: Rok Mesiac Deň, Mesiac Deň Rok, 
Deň Mesiac Rok. 

Formát času 
Nastavte časový formát zariadenia NVR, vrátane 
24-hodinového a 12-hodinového. 

Oddeľovač dátumu Nastavte oddeľovač medzi rokom, mesiacom a dňom. 

Časové pásmo Nastavte časové pásmo zariadenia NVR. 

Čas kontroly 
kanála 

Vyberte kanál zariadenia NVR. 

Tab. 6-2 
 

Nastavte čas kontroly kanála nasledovne: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Systém/System →Všeobecné/General→Dátum/Date" pre vstup do rozhrania 
nastavenia dátumu, viď. Obr. 6-19 nižšie.                                                                  
Krok 2: Vyberte kanál, ktorý chcete použiť alebo vyberte "Všetky/All" a kliknite 
na "Uložiť/Save" pre ukončenie konfigurácie. 
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Obr. 6-19 
 

◼ Dst 
Nastavte Dst nasledovne: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Systém/System →Všeobecné/General →Dst" pre vstup do rozhrania 
nastavenia Dst, viď. Obr. 6-20 nižšie. 
Krok 2: Zapnite letný čas, nastavte typ, čas začiatku, čas ukončenia a posun. 
Krok 3: Kliknite na "Uložiť/Save" pre ukončenie konfigurácie. 

 
Obr. 6-20 

 

6.5.4.2 Sieť 
◼ IP/Port 
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V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Sieť/Network" pre vstup do rozhrania nastavenia IP/Port, viď. Obr. 6-21 
nižšie. Tu môžete nastaviť IP adresu, masku siete, bránu, port, DNS a ďalšie 
informácie o sieti. Nastavenia IP / Port a NVR sa zhodujú. 

 

Obr. 6-21 
 
◼ DDNS 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Systém/System →Sieť/Network →DDNS" pre vstup do rozhrania 
nastavenia DDNS, viď. Obr. 6-22 nižšie. Tu môžete aktivovať a povoliť funkciu 
DDNS. Nastavenia DDNS sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-22 
 

◼ E-mail 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Systém/System →Sieť/Network →E-mail" pre vstup do rozhrania 
nastavenia e-mailu, viď. Obr. 6-23 nižšie. Tu môžete otvoriť a nastaviť 
funkciu e-mailu. Nastavenia e-mailu sa zhodujú s nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-23 

 

◼ P2P 
V hlavnom rozhraní kliknite na Konfigurácia/Configuration→Systém/System 
→Sieť/Network→P2P" pre vstup do rozhrania nastavenia P2P, viď. Obr. 6-24 
nižšie. Tu môžete aktivovať/deaktivovať funkciu P2P, skontrolovať sériové číslo 
zariadenia, používať mobilný telefón na skenovanie kódu QR pre stiahnutie 
aplikácie. Nastavenia P2P sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-24 

 

◼ FTP 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Sieť/Network →FTP" pre vstup do rozhrania nastavenia FTP, viď. Obr. 6-25 
nižšie. Tu môžete aktivovať a nastaviť funkciu servera FTP. Nastavenia FTP sa 
zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 
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◼ UPNP 

Obr. 6-25 

V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Sieť/Network →UPNP" pre vstup do rozhrania nastavenia UPNP, viď. Obr. 6-
26 nižšie. Tu môžete aktivovať a nastaviť funkciu UPNP. Nastavenia UPNP sa 
zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 



206 

 

 

 
 

 

◼ PPPOE 
Obr. 6-26 

V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration→Systém/System 
→Sieť/Network →PPPOE" pre vstup do rozhrania nastavenia PPPOE, viď. Obr. 6-
27 nižšie. Tu môžete aktivovať a nastaviť funkciu PPPOE. Nastavenia PPPOE sa 
zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

 
 

 
◼ Filter adries 

Obr. 6-27 

V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Sieť/Network →Filter adries/Address Filter" pre vstup do rozhrania nastavenia 
filtra adries, viď. Obr. 6-28 nižšie.  Tu môžete aktivovať a nastaviť funkciu filtra 
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adries zariadenia NVR. Konkrétne nastavenia filtra adries sa zhodujú s 
lokálnymi nastaveniami NVR. 

 

Obr. 6-28 
 

 
6.5.4.3 Používateľ 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Používateľ/User" pre vstup do rozhrania správy používateľov, viď. Obr. 6-29 
nižšie. Tu môžete pridať, odstrániť a upraviť používateľov. Nastavenia 
používateľa sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-29 

 

6.5.4.4 Lokálny alarm 
 
◼ Vstup alarmu 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Lokálny alarm/Local Alarm→Vstup alarmu/Alarm Input" pre vstup do 
rozhrania vstupu alarmu, viď. Obr. 6-30 nižšie. Tu môžete nastaviť vstup 
alarmu zariadenia vo vzťahu k alarmu externého poplašného zariadenia. 
Nastavenia vstupu alarmu sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 



Obr. 6-30 
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Obr. 6-31 
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◼ Výstup alarmu 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Lokálny alarm/Local Alarm→Výstup alarmu/Alarm Output" pre vstup do 
rozhrania výstupu alarmu, viď. Obr. 6-31 nižšie. Tu môžete nastaviť výstup 
alarmu zariadenia vo vzťahu k alarmu externého poplašného zariadenia. 
nastavenia výstupu alarmu sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 
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6.5.4.5 Bežná udalosť 
◼ Detekcia pohybu 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Bežná udalosť/Normal Event → Detekcia pohybu/Motion Detection" pre 
vstup do rozhrania nastavenia detekcie pohybu, viď. Obr. 6-32 nižšie. Tu 
môžete zobraziť a nastaviť informácie súvisiace s detekciou pohybu. Príslušné 
parametre sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-32 
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◼ Výnimka 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Bežná udalosť/Normal Event → Výnimka/Exception" pre vstup do rozhrania 
nastavenia výnimky, viď. Obr. 6-33 nižšie. Tu môžete nastaviť neobvyklý alarm 
(Žiaden disk/No Disk", "Chyba disku/Disk Error", "Nefunkčná sieť/Broken 
Network" a "IP konflikt/IP Conflict). Nastavenia neobvyklého alarmu sa zhodujú 
s lokálnymi nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-33 

 

◼ Strata videa 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Bežná udalosť/Normal Event → Strata videa/Video Loss" pre vstup do 
rozhrania nastavenia straty videa, viď. Obr. 6-34 nižšie. Tu môžete aktivovať 
stratu videa kanála a nastaviť zodpovedajúci alarm pri strate videa. Príslušné 
parametre sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-34 

 
◼ Bzučiak 
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V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Bežná udalosť/Normal Event → Bzučiak/Buzzer" pre vstup do rozhrania 
nastavenia bzučiaka, viď. Obr. 6-35 nižšie. Tu môžete nastaviť trvanie bzučiaka. 
Príslušné parametre sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-35 

 
 

6.5.4.6 Inteligentná udalosť 
Inteligentná udalosť zahŕňa detekciu tváre, detekciu prekročenia, detekciu 
lokálneho narušenia a detekciu zotrvávania a zhromažďovanie osôb. 
◼ Detekcia tváre 
V hlavnom rozhraní kliknite "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Inteligentná udalosť/Smart Event → Tvár/Face" pre vstup do rozhrania 
nastavenia detekcie tváre, viď. Obr. 6-36 nižšie. Tu môžete nastaviť alarm pre 
detekciu tváre. Príslušné parametre sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6-36 
 
◼ Prekročenie čiary 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Inteligentná udalosť/Smart Event → Prekročenie čiary/Line Crossing" pre 
vstup do rozhrania nastavenia detekcie prekročenia, viď. Obr. 6-37 nižšie. Tu 
môžete nastaviť alarm pre detekciu prekročenia. Príslušné parametre sa 
zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-37 

 
◼ Lokálne narušenie 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Systém/System 
→Inteligentná udalosť/Smart Event → Lokálne narušenie/Regional Intrusion" 
pre vstup do rozhrania nastavenia detekcie lokálneho narušenia, viď. Obr. 6-
38 nižšie. Tu môžete nastaviť alarm pre detekciu lokálneho narušenia. 
Príslušné parametre sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

Obr. 6-38 
 

◼ Postávanie 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration → Systém/System 
→Inteligentná udalosť/Smart Event → Postávanie/Loitering" pre vstup do 
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rozhrania nastavenia detekcie postávania, viď. Obr. 6-39 nižšie. Tu môžete 
nastaviť alarm pre detekciu zdržiavania sa osôb. Príslušné parametre sa 

zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

Obr. 6-39 
 

◼ Zhromažďovanie osôb 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration → Systém/System 
→Inteligentná udalosť/Smart Event →Zhromažďovanie osôb/People Gathering" 
pre vstup do rozhrania nastavenia detekcie zhromažďovania osôb, viď. Obr. 6-40 
nižšie. Tu môžete nastaviť alarm pre detekciu zhromažďovania osôb. Príslušné 
parametre sa zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 

Obr. 6-40 
 
◼ Porovnanie tvárí 
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Porovnanie tvárí sa používa na nastavenie funkcie porovnania tvárí 
zariadenia NVR CH01-CH04. 
Konkrétne kroky operácie sú nasledovné: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration→Systém/ 
System →Inteligentná udalosť/Smart Event→ Porovnanie tvárí/Face Comparison" 
pre vstup do rozhrania nastavenia porovnania tvárí, viď. Obr. 6-41 nižšie. 

 

Obr. 6-41 
Krok 2: Vyberte kanál konfigurácie, aktivujte funkciu porovnania tvárí, 
nastavte databázu porovnania tvárí a spôsob spracovania. 

✓ Nastavenia databázy porovnania tvárí: Vyberte databázu tvárí a režim, 
nastavte podobnosť. 

✓ Nastavenia spôsobu spracovania: Kliknite na "  " pre vstup do 
rozhrania spôsobu spracovania. Podľa potreby vyberte porty pre "bzučiak", 
"notifikácia e-mailom", "nahrávanie kanála" a "výstup alarmu". 

 

Krok 3: Kliknite na "Uložiť/Save" pre uloženie nastavení. 
 
◼ Databáza tvárí 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration → Systém/System 
→Inteligentná udalosť/Smart Event→ Databáza tvárí/Face Database" pre vstup 
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do rozhrania nastavenia databázy tvárí, viď. Obr. 6-42 nižšie. Tu môžete 
pridať a odstrániť databázu tvárí. Príslušné kroky operácie sú rovnaké ako v 
prípade NVR. 
Tu môžete vykonávať operácie, ako napr. pridanie, odstránenie a "ice 
machine" databáz tvárí. Príslušné kroky operácie sú rovnaké ako v prípade 
NVR. 

 

Obr. 6-42 
 

6.5.5 Údržba 
6.5.5.1 Zariadenie 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Údržba/Maintain →Zariadenie/Device" pre vstup do rozhrania informácií o 
verzii, viď. Obr. 6-43 nižšie. Tu môžete zobraziť vlastnosti hardvéru systému, 
verziu softvéru a dátum vydania. 
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Obr. 6-43 

 

6.5.5.2 Denník 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Údržba/Maintain 
→Denník/Log" pre vstup do rozhrania denníka, viď. Obr. 6-44 nižšie. Tu môžete 
vyhľadať a odstrániť denníky zariadenia. Nastavenia vyhľadávania denníkov sa 
zhodujú s lokálnymi nastaveniami NVR. 
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Obr. 6-44 
 

6.5.5.3 Manuálna aktualizácia 
V rozhraní manuálnej aktualizácie môžete zariadenie reštartovať a aktualizovať. 
Kroky reštartovania a aktualizácie zariadenia sú nasledovné: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration→Údržba 
/Maintain →Manuálna aktualizácia/Manual Upgrade" pre vstup do rozhrania 
manuálnej aktualizácie, viď. Obr. 6-45 nižšie. 
Krok 2: 

✓ Reštart systému/System Reboot: Kliknite na "Restart/Reboot→ OK", 
WEB vstúpi do rozhrania reštartovania zariadenia. Počkajte na reštart 
zariadenia, vstúpte do rozhrania prihlásenia a znovu sa prihláste. 

✓ Aktualizácia/Upgrade: Kliknutím na "Prehliadať/Browse" otvoríte 
priečinok, kde je umiestnený aktualizačný súbor zariadenia. Vyberte 
aktualizačný súbor a kliknite na "Aktualizovať/Upgrade". Zariadenie sa 
začne aktualizovať a WEB vstúpi do rozhrania aktualizácie zariadenia. Po 
aktualizácii a reštarte zariadenia sa prihláste na stránke prihlásenia. 
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Obr. 6-45 
6.5.5.4 Automatická údržba 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration →Údržba/Maintain 
→Automatická údržba/Auto Maintain" pre vstup do rozhrania automatickej 
údržby, viď. Obr. 6-46 nižšie. Tu môžete nastaviť čas reštartu zariadenia. 
Nastavenie automatickej údržby sa zhodujú s nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-46 

 

6.5.5.5 Obnoviť predvolené nastavenia 
Nastavte predvolené nastavenia za účelom obnovenia predvolených 
parametrov zariadenia na pôvodné výrobné nastavenia. 
Kroky pre predvolené nastavenia sú nasledovné: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Konfigurácia/Configuration 
→Údržba/Maintain →Predvolené nastavenia/Restore Default" pre vstup do 
rozhrania predvolených nastavení, viď. Obr. 6-47 nižšie. 
Krok 2: Vyberte parametre, ktoré chcete obnoviť, ako napr. "Záznam/Record". 
Krok 3: Kliknite na "Uložiť/Save" a vybrané parametre sa obnovia na pôvodné 
výrobné nastavenia. 



221 

 

 

 
Obr. 6-47 

 
 

 

6.6 Prehrávanie 
V hlavnom rozhraní kliknite na "Prehrávanie/Playback" pre vstup do rozhrania 
prehrávania, viď. Obr. 6-48 nižšie. Tu môžete zobraziť video, snímanie, sťahovanie 
a iné činnosti. Nastavenia sa zhodujú s nastaveniami NVR. 

 
Obr. 6-48 

➢ Časová os/Timeline: Zobrazuje typ záznamu za súčasných podmienok a časové 
obdobie, v ktorom sa nachádza. V režime prehrávania so štyrmi obrázkami je možné 
zobraziť štyri časové osi prehrávania zodpovedajúce vybraným štyrom kanálom. V 
ostatných režimoch prehrávania s jednou obrazovkou sa zobrazí len jedna časová os.  



222 

 

 

Myšou kliknite na bod v modrej oblasti a potiahnite do polohy žltej čiary, t.j. 
prehrávanie od daného bodu v čase. 

➢ Rozmiestnenie/Layout: Kliknutím na " / " prepnete okno 

prehrávania videa. 

➢ Prehrať/Pozastaviť/Play/Pause: Po vyhľadaní videa kliknite na "  / " 
pre spustenie/pozastavenie prehrávania vyhľadaného videa. 

➢ Zastaviť/Stop: Počas prehrávania videa stlačte " " pre zastavenie. 

➢ Pomaly dopredu/Slow Forward: Pri prehrávaní videa kliknite na " " a 
video sa bude pomaly prehrávať. Voľby rýchlosti: 1/2, 1/4, 1/8. Po zapnutí 
môžete kontrolovať aktuálnu rýchlosť prehrávania v aktuálnom stave v 
pravom hornom rohu rozhrania náhľadu. 

➢ Rýchlo dopredu/Fast Forward: Pri prehrávaní videa kliknite na "  " 
a video sa bude pomaly prehrávať. Voľby rýchlosti: 2, 4, 8. Po zapnutí 
môžete kontrolovať aktuálnu rýchlosť prehrávania v aktuálnom stave v 
pravom hornom rohu rozhrania náhľadu. 

➢ Vyp./Zap. zvuk: Pri prehrávaní videa kliknutím na          " /   " 
vypnete/zapnete zvuk zaznamenaného videa. 

➢ Aktivovať elektronické priblíženie/Enable Electronic Zoom: Pri prehrávaní 

videa kliknutím na " /   " zapnete/vypnete funkciu elektronického 
priblíženia zaznamenaného videa. Zapnite funkciu el. priblíženia, podržte ľavé 
tlačidlo myši stlačené, vyberte pozíciu priblíženia na obrazovke prehrávania, 

uvoľnite tlačidlo. Vyberte obrazovku umiestnenia. Kliknutím na " " 
obnovíte obrazovku zväčšenia. 

 

➢ Momentka/Snapshot: Pri prehrávaní videa kliknite na " " pre 
zosnímanie nastavení do nastavení lokálnej konfigurácie. 

➢ Strihať/Clip: Pri prehrávaní videa kliknite na "   " pre spustenie 
prehrávania a znovu na "Uložiť súbor klipu/Save Clip File", ktorý sa uloží v 
nastaveniach lokálnej konfigurácie. 

 

➢ Stiahnuť/Download: Po vyhľadaní video súboru kliknite na "         " pre vstup 
do zoznamu video súborov. Vyberte súbor na stiahnutie a kliknite na "Stiahnuť 
/Download". Video súbor sa začne sťahovať v poradí uloženia v nastaveniach 
lokálnej konfigurácie. Viď. rozhranie sťahovania súborov na Obr. 6-49. Položky 
"Prvá strana/First Page", "Predch. strana/Prev Page", "Ďalšia strana/NextPage" 
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a "Posledná strana/Last Page" sa používajú na prechádzanie po všetkých 
video súboroch. Môžete použiť "Upraviť/Edit" pod "Manuálne nastaviť 
dátum/čas/Set date/time manually" na zastavenie a stiahnutie súboru. 

 

Obr. 6-49 

➢ Celá obrazovka/Full Screen: Pri prehrávaní videa kliknite na " " 
pre prehrávanie videa na celej obrazovke. Stlačením "Esc" na klávesnici 
opustíte rozhranie prehrávania na celej obrazovke. 

➢ Potiahnuť a pustiť/Drag and drop: Pri prehrávaní videa kliknutím ľavého 
tlačidla myši na časovú os prehráte pozíciu. Potiahnite doľava a doprava, 
potiahnite do stredu žltého časového bodu, kanál prehrávania, na prehranie 
bodu v časovom zázname. 

6.7 Obrázok 
V rozhraní obrázku môžete zobraziť a stiahnuť všetky obrázky nasnímané 
zariadením. Kroky sú nasledovné: 
Krok 1: V hlavnom rozhraní kliknite na "Obrázok/Picture" pre vstup do 
rozhrania obrázka, viď. Obr. 6-50 nižšie. 
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Obr. 6-50 
Krok 2: Vyberte kanál, kliknite na "OK", vyberte typ udalosti a nastavte 
časový rozsah vyhľadávania. 

Krok 3: Kliknite na " " a hľadaný obrázok sa zobrazí na pravej 
strane rozhrania, viď. Obr. 6-51 nižšie. 

 
Obr. 6-51 

Krok 4: Vyberte obrázok. Kliknutím na "Stiahnuť/Download" vyberte cestu 
uloženia a kliknite na "OK". Vyberte obrázok na stiahnutie do určeného 

priečinka. Obrázok zobrazíte kliknutím na  " " zodpovedajúce pozícii náhľadu. 
➢ Kanál/Channel: Vyberte kanál, v ktorom chcete vyhľadávať súbory 

obrázkov. Môžete vybrať jeden alebo viacero kanálov alebo "Vybrať 
všetko/Select All" súčasne. 

 Typ udalosti/Event Type: Typ snímaného obrázka. Možnosti rozbaľovacieho 
okna obsahujú: Všetko/All, Manuálne snímanie/Manual capture, Snímanie 
pohybu/Motion capture, Detekcia tváre/Face detection, Lokálne narušenie 
/Regional Intrusion, Prekročenie/Crossover, Postávanie/Wandering a 
Zhromažďovanie osôb/Staff Gathering. 

➢ Čas začiatku/ukončenia/Start/End Time: Časový rozsah pre snímanie 
súborov obrázkov 

➢ Vyhľadávanie/Query: Kliknite na " ". Systém vyhľadá 
zodpovedajúci súbor obrázkov podľa nastaveného kanála, typu udalosti 
a časového rozsahu a zobrazí ho v zozname súborov. 

➢ Podrobnosti/Details: Obrázok vyhľadaný kliknutím na " " sa 
zobrazí v zozname ako podrobné informácie, viď. Obr. 6-52 nižšie: 
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Obr. 6-52 

 

➢ Veľká ikona/Big icon: Obrázok vyhľadaný kliknutím na " " sa zobrazí 
v zozname ako veľká ikona, viď. Obr. 6-53 nižšie: 

 
Obr. 6-53 

➢ Stiahnuť/Download: Vyberte obrázok a kliknite na "Stiahnuť/Download". 
Vyberte cestu uloženia a kliknite na "OK". Vyberte obrázok na stiahnutie do 
určeného priečinka. 
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7.1 Otázky a 

odpovede 

Kapitola 7 Prílohy 

1. Ako postupovať, keď sa nedá zistiť pevný disk? 
Odpoveď: Ak systém nerozpozná pevný disk, skontrolujte dátovú linku a 
elektrické vedenie pevného disku, či sú dobre pripojené, či nedošlo k 
nejakému problému s rozhraním pevného disku na základnej doske. 
Skontrolujte, či špecifikácia NVR podporuje pevný disk. 

 
2. Čo môžem urobiť, ak po úprave hesla zabudnem heslo? 
Odpoveď: Keď administrátor zabudne heslo, kontaktujte váš technický 
personál. Pri výbere hesla odporúčame také, ktoré je ľahko zapamätateľné a 
relatívne bezpečné (ak máte bezpečnostné požiadavky, nepoužívajte 
jednoduché heslá, ako napr. 123). 

 

3. Aké následky môže mať teplo vytvorené počas chodu zariadenia NVR? 
Odpoveď: Pri prevádzke zariadenia NVR dochádza k produkcii tepla. 
Zariadenie NVR umiestnite na bezpečné a dobre vetrané miesto, aby nedošlo 
k ohrozeniu bezpečnosti a životnosti systému dlhodobým vystavením vysokej 
teplote zariadenia  NVR. 

 
4. Ak nainštalujem jednotku pevného disku počítača do NVR, je možné ju použiť? 
Odpoveď: Ak je pevný disk, ktorý používate, podporovaný systémom NVR, môže 
fungovať, ale berte na vedomie, že keď NVR začne fungovať, všetky údaje na vašom 
pevnom disku sa stratia. 

 
5. Dá sa pri nahrávaní prehrávať? 
Odpoveď: Áno. 

 

6. Je možné odstrániť časť video záznamov z pevného disku zariadenia NVR? 
Odpoveď: Z dôvodu bezpečnosti dokumentu nemôžete odstrániť časť video 
záznamu. Ak potrebujete odstrániť všetky video záznamy, môžete 
naformátovať pevný disk. 
 
7. Prečo sa nemôžem prihlásiť do Klient NVR? 
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Odpoveď: Skontrolujte konfiguráciu sieťového pripojenia, či je správna, či je 
pripojenie rozhrania RJ-45 v poriadku. Ak tiež nefunguje, skontrolujte, či sú 
používateľské meno a heslo správne. 

 
8. Prečo pri prehrávaní nemôžem nájsť žiadne informácie o nahrávaní? 
Odpoveď: Skontrolujte, či je pripojenie dátovej linky pevného disku dobré, či 
sa nezmenil čas systému, či nie je nastavená podmienka vyhľadávania na 
uloženie video súborov. Ak máte problém aj po reštartovaní, skontrolujte, či 
pevný disk nie je poškodený. 

 

7.2 Údržba 
 

1. Pri vypínaní zariadenia NVR nevypínajte vypínač priamo. Použite 
tlačidlo vypnutia systému, aby ste predišli strate údajov a poškodeniu 
pevného disku. 

 
2. Zabezpečte, aby zariadenie NVR bolo umiestnené mimo tepelných zdrojov. 

 

3. Odstraňujte prach usadený na telese. Zabezpečte dostatočné vetranie 
okolo konštrukcie, čím zlepšíte vyžarovanie. 

 
4. Ohľadne rozhraní vedenia audio/video signálu a RS-485, nemeňte za 
prevádzky, inak sa tieto porty ľahko poškodia. 

 

5. Pravidelne kontrolujte napájací kábel HDD a dátový kábel zariadenia NVR, 
či nie sú opotrebované. 

 
6. Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa ovplyvneniu audio/video signálu inými 
obvodmi a zariadeniami. Predchádzajte poškodeniu pevného disku 
elektrostatickým alebo indukovaným napätím. 


