Pokyny pre prevádzku
◆Príhovor
◆Ďakujeme, že ste použili náš produkt, pred použi m si pozorne prečítajte
tento návod. Ďalšie informácie ná-jdete na úplnej používateľskej príručke z disku
CD.
◆Táto príručka sa používa v XVR2004PD / XVR2008PD / XVR2004PG /
XVR2104PG / XVR2116A / XVR2116U / XVR3108A / XVR2008A / XVR2008U /
XVR2104A / XVR2004A / XVR2004U / XVR2004D / XVR2104D / XVR2008D /
XVR3108D / XVR2116D / XVR2116A / XVR3116A / XVR3132L (8U) / XVR3132L
(2U) série.
◆Táto príručka môže obsahovať miesta, ktoré sú technicky nepresné alebo kde
funkcie a operácie produktu sa nezhodujú alebo kde sú vytlačené chyby. Obsah
tejto príručky bude aktualizovaný podľa rozšírenia funkcií pro-duktu.
Aktualizovaný obsah sa pridá do novej verzie tejto príručky bez
predchádzajúceho upozornenia. Ak sa opis výrobku v príručke a fyzike
nezhoduje, bude mať vecné postavenie.
◆Bezpečnostné pokyny
◆Toto zariadenie by sa malo inštalovať v dobre vetranom prostredí, ktoré by
bolo v primeranej vzdialenos od zeme na odvod tepla. Neblokujte vetracie
otvory a vyhýbajte sa teplu.
◆Toto zariadenie by sa malo počas montáže udržiavať v horizontálnej polohe a
zabrániť jeho inštalácii na mies-ta vystavené nadmerným vibráciám.
◆Nechajte ju suchú v prípade, že by skrat mohol spôsobiť požiar alebo iné
nebezpečenstvo. Toto zariadenie nie je odolné voči poveternostným vplyvom.
◆Ak chcete uspokojiť potreby čítania a písania rozsiahlych údajov z
dlhodobého hľadiska, vyberte pevný disk odporúčaný výrobcom, ktorý je
vhodný pre XVR a zakúpte ho z formálnych kanálov, aby ste zaručili jeho kvali-tu.
◆Tento výrobok nemôže znášať veľkú hmotnosť, nekladajte na ňu ťažké
predmety ani nehromažďujte.
Inštalácia a konštrukcia systému XVR musia spĺňať špeciﬁkácie, pozri príslušné
národné alebo miestne nor-my.

!!! BEZPEČNOSŤ !!!
Tento Video-Rekordér bol vyrobený, aby vyhovel bezpečnostným
predpisom. Prosím prečítajte pozorne nasledujúce informácie.
HLAVNÉ NAPÁJANIE: Externý DC 12V Adaptér
PREŤAŽENIE: Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel ani
napájací kábel, pretože to by mohlo spôsobiť požiar alebo elektrický
výboj.
KVAPALINY: Zabráňte styku Video-Rekordéra s akoukoľvek
kvapalinou. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu
kvapaliny a žiadne predmety obsahujúce vodu, ako napr. váza,
nesmiete umiestňovať na prístroj
ČISTENIE: Pred čistením vypojte Video-Rekordér z elektrickej siete.
Použite mäkkú handričku (bez rozpúšťadiel) pre oprášenie VideoRekordéra
VENTILÁCIA: Otvory Video-Rekordéra musia byť vždy nezakryté pre
voľné prúdenie vzduchu zaradením. Neumiestňujte Video-Rekordér
na čalúnený nábytok alebo na koberec. Nevystavujte Video-Rekordér
priamemu slnečnému žiareniu alebo ho neumiestňujte blízko zdroja
tepla. Na Video-Rekordéri nenechávajte elektrické zariadenia a
príslušenstvo.
PRIPOJENIE: Nepoužívajte iné pripojenie, aké je doporučené, inak
môžete spôsobiť poškodenie Video-Rekordéra.
PRIPOJENIE K TV/MONITORU: Odpojte Video-Rekordér od hlavného
napájania pred pripojovaním alebo odpojovaním TV/Monitoru k
Video-Rekordéru.

ZANEDBANIE MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU TV

1 Inštalácia pevného disku
Pripomienka: Použite špeciálny pevný disk SATA typu XVR odporúčaný výrobcom
zariadenia. Pred inštaláciou skontrolujte, či ste vypol napájanie.
1.1 Inštalácia pevného disku XVR2004PD / XVR2008PD / XVR2004PG /
XVR2104PGseries.
① Uvoľnite skrutky na základnej doske a vyberte kryt.
② Zarovnajte otvory pre skrutky na pevnom disku s otvormi pre skrutky na
základnej doske a pevným diskom do ahnite pomocou skru ek.
③ Pripojte kábel pevného disku a napájací kábel.
④ Zarovnajte kryt pro základni a jemne ho zatvorte. Upevnite horný kryt na
podlahu pomocou skru ek.
1 Inštalácia pevného disku
1.2 inštalácia diskov sériového harddisku.
XVR2116A/XVR2116U/XVR3108A/XVR2008A/XVR2008U/XVR2104A/XVR2004A/
XVR2004U/XVR2004D/XVR2104D/XVR2008D/XVR3108D/XVR2116D/XVR2116A/
XVR3116A .
① Uvoľnite skrutky na hornom kryte.
② Zapojte kábel pevného disku a napájací kábel.
③ Zarovnajte otvory pre skrutky na pevnom disku
s otvormi pre skrutky na základnej doske.
Na u ahnu e pevného disku do
spodnej strany použite skrutky.
④ Zakryte kryt a zais te skrutky

1 Inštalácia pevného disku
1.3 Inštalácia pevného disku XVR3132L
① Demontujte dve skrutky a kryt.
② Odstráňte stojan na pevný disk.
③ Pevný disk upevnený na stojane
podľa poradia zhora
nadol.
④ Upevnite skrutky na bočnej
strane zásobníka.
⑤ Budenainštalovaný pevný disk,
stojan namontovaný späť do
pôvodného umiestnenia,
uzamknite skrutku pevne.
⑥ Pripojte napájacie a
dátové káble.
⑦ Nainštalujte kryt a zais te skrutku.

Poznámka: Vzhľad výrobkov vrátane tlačidiel, rozhraní a Rozloženie, sú len
orientačné a majú prednosť skutočné dodané tovary.
Bežné rozhranie zadného panelu XVR je podobné vyššie uvedenému obrázku,
ale môžu existovať rozdiely v tlačidlách, rozhraniach a usporiadaniach, ktoré sú
predmetom dodávky.

3 Lokálna základná prevádzka
3.1 Zavádzanie
Upozornenie:
Uis te sa, že vstupné napä e zdroja napájania zodpovedá NVR požiadavky
A skontrolujte, či je pripojený k napájaciemu káblu a či je zariadenie NVR Zemný
terminál je dobre uzemnený. Ak sa indikátor napájania na prednom paneli
nerozsvie , zapojte napájanie, otvorte ho Spínač napájania na zadnom paneli sa
zariadenie spus . Ak ste predtým menu vypnuli cez menu, ale nie Vypnite
napájanie zadného panelu zariadenia, vypnite spínač a Potom ho znova zapnite.
Popis:
Predvolené meno
užívateľa administrátora
je admin
a heslo Je 12345.
3.2 Sprievodca pri
spustení
Základná konﬁgurácia
zariadenia
prostredníctvom sprievodcu zavádzaním umožňuje, aby zariadenie fungovalo správne.
Poznámka: Ak zariadenie nepotrebujete nastaviť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť",
aby ste opus li sprievodcu zavádzaním alebo môžete vypnúť sprievodcu
zavádzaním v čas "Hlavné menu → Systém → Normálne".
3 Lokálna základná prevádzka
3.2 Sprievodca pri spustení
Krok 1: Po úspešnom spustení zariadenia prejde sprievodca spúšťačom. Kliknite
na tlačidlo Ďalší krok, môžete vidieť, že systém prejde do prihlasovacieho
rozhrania. Zadajte užívateľské meno a heslo a zadajte rozhranie pre všeobecné
nastaveniasprievodcu zavádzacím
zariadením.
Krok 2: V základnom nastavení rozhrania
nastavíte základné nastavenia zariadenia,
ako je jazyk, režim videa, formát videa,
čas zariadenia atď., Nastavte aktuálne
parametre rozhrania, kliknite na tlačidlo
"Ďalej" pre konﬁguráciu ďalších parametrov
rozhrania.

3.3 Nastavenia siete
Pred nastavením parametrov siete skontrolujte, či je DVR správne pripojený k
sie .Ak nie je smerovanie
Zariadenia v sie ,Priraďte IP
Adresu toho istéhoSegmentu siete.
Ak existuje smerovanie
Zariadenia v sie ,
Musíte nastaviť
Zodpovedajúcej brány
A masku podsiete.
3 Lokálna základná prevádzka
3.3 Nastavenia siete
Kroky: Vyberte položku "Hlavné menu> Nastavenia> Sieť> TCP / IP".
3.4 Nastavenie kamery
Pred prístupom a konﬁguráciou IP kanála sa uis te, že zariadenie IP je pripojené
k sie . Môžete pridať alebo odstrániť vzdialené zariadenia IP a zobraziť súvisiace
informácie na rozhraní.
Kroky1: Vyberte položku "Hlavné menu> Nastavenia> Kamera> Vzdialené
zariadenie".
Krok 2: Pridajte IPC, existujú dva spôsoby pridania a pridania ručne.
Automa cky pridať, kliknite na tlačidlo "Automa cké pridávanie" môže byť. Ak
chcete zariadenie pridať ručne, vyberte protokol Onvif alebo súkromný (ak IPC
odporúča výber "Súkromné"), kliknite na "Hľadať", vyberte zariadenie IP a
kliknite na tlačidlo "Pridať".
Krok 3: Po pridaní úspešne sa stav
zobrazí zelenou bodkou čo naznačuje,
že pridanie bolo úspešné. Inak
skontrolujte, či je sieť alebo
pridanie správne.
Krok 4: Kliknu m na
upravte
informácie o kanáli zariadenia.
Ak chcete upraviť informácie o kanálizariadenia, kliknite na
3.5 Nastavenie nahrávania
Popis: NVR Zariadenie je predvolené na 24 hodín pre všetky kanály.
Krok 1: Vyberte položku Hlavné menu> Nastavenie> Úložisko> Nahrávanie.

3 Lokálna základná prevádzka
3.5 Nastavenie nahrávania
Krok 2: Vyberte kanál, skontrolujte typ videa
(vrátane bežného videa, video dynamického
monitorovania), typ videa na nastavenie
času automa ckého nahrávania.
Časové obdobie je možné nastaviť dvomi
spôsobmi. V nakreslenom diagrame
časového obdobia podržte ľavé tlačidlo myši
a po ahnu m myšou nakreslite časový
úsek. Existuje šesť časových úsekov na nastavenie a prístroj začne zodpovedajúci
typ nahrávania v rámci nastaveného časového rámca. Kliknu m vstúpite do
rozhrania
, nastavenie času a nastavte ho.
3.6 Okamžité prehrávanie
Krok 1: Keď sa myš presunie do hornej strednej čas obrazovky aktuálneho
kanála, ovládací panel sa automa cky
zobrazí nad kanálom.
Krok 2: Kliknu m
vstúpite do rozhrania okamžitého prehrávania, aby ste
prehrávali video prvých 5
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3.7 Prehrávanie videa
Krok 1: Kliknu m pravým tlačidlom myši v rozhraní náhľadu zobrazíte
kontextovú ponuku,
kliknu m na "video
dopyt" alebo výberom
"prehrávania videa"
v hlavnom menu vstúpte
do rozhrania prehrávania
videa.
Krok 2: Vyberte čas, kanál,
vyhľadávanie a kliknu m
ľavým tlačidlom myši
vyhľadajte súbor, video
začne prehrávať vybratý
video súbor.

3.8 Vypnu e
Existujú dva spôsoby, ako sa môžete odhlásiť.
A) Hlavné menu (ODPORÚČANÉ)
Z Hlavného menu-> Vypnu e zvoľte vypnu e zo zoznamu
B) Tlačidlo napájania na zadnom paneli.
Poznámka:Vymeňte pevný disk na
otvorenie šasi a odpojte externý zdroj napájania.
4 WEB Prevádzka
4.1 Prihlásenie
Prihlásenie do siete NVR (v rovnakom smerovači pod počítačom, ež známy ako
sieť).
Krok 1: Ak chcete zabezpečiť, aby NVR a prihlásiť sa k počítaču v tom istom
segmente siete, ak počítač nemá sieťový segment, je potrebné pridať rovnaký
sieťový segment NVR, napríklad "192.168.1.99".
Krok 2: Otvorte prehliadač IE, vyberte položku Nástroje → Možnos siete
Internet → Zabezpečenie → Vlastná úroveň → Ovládacie prvky a doplnky
Ac veX, všetky možnos sú zapnuté.
Krok 3: Zadajte adresu NVR: h p: //192.168.1.88 / (ak port NVR 80 do iného,
musíte pridať po portu) do rozhrania na prevza e OCX.
Krok 4: S ahnite a nainštalujte OCX ak vne.
Krok 5: Obnovte rozhranie IE tak, aby ste vstúpili do prihlasovacieho rozhrania,
zadajte "User Name" a "Password", kliknite na "Login".

5.2 Náhľad
Po prihlásení zadajte rozhranie ukážky a kliknite na názov kanálu vľavo, aby ste
ho mohli sledovať v reálnom čase. Poznámka: Webové bočnice obsahujú aj
zariadenia, sieť, ukladanie, prehrávanie, sťahovanie, inováciu, údržbu,
obnovenie továrenských a iných operácií, pozrite si zariadenie, ktoré podporuje
zavedený disk CD-ROM.

5 Prístup k mobilným aplikáciám
Krok 1: S ahnite si a nainštalujte FreeIP. Skenujte príslušné QR ako nižšie,
Android alebo iOS, potom s ahnite a nainštalujte FreeIP.

Krok 2: Prihlásenie účtu
Otvorte mobilnú aplikáciu, v posuvnej bočnej lište vyberte možnosť
"Zariadenie", prejdite na prihlasovacie okno, zadajte účet, prihláste sa na heslo
(Poznámka: žiadny účet, ktorý sa má zaregistrovať)
Krok 3: Pridajte zariadenie
Po prihlásení kliknite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu zariadenia a
zobrazte kód QR na telese zariadenia alebo vo vnútri rozhrania. Po tom, ako
mobilný telefón rozpozná kód QR, zadajte používateľ NVR (Admin), heslo
(12345). Kliknite na tlačidlo "Pridať", nastavte poznámky k zariadeniu, nastavte
skupinu zariadení a po výzve "Pridať úspech" kliknite na tlačidlo "Odoslať".
Krok 4: Náhľad
Na bočnom paneli aplikácie vyberte možnosť Náhľad pre vstup do ukážkového
rozhrania. Kliknu m na tlačidlo"+" v okne náhľadu vstúpite do zoznamu
zariadení, vyberte zariadenie v skupine a kliknite na tlačidlo "Ukážka".
Krok 5: Prehrávanie
V bočnom paneli aplikácie zvoľte "Prehrávanie" pre vstup do rozhrania
prehrávania. Kliknu m na tlačidlo "+" v okne prehrávania vstúpite do zoznamu
zariadení, vyberte zariadenie v skupine a kliknite na položku "Prehrať".
Prehrávanie kanála z aktuálnej nuly. Môžete prehrávať iné časové záznamy podľa
dátumu prepínania kalendára.
Poznámka: Koniec zariadenia pre mobilné aplikácie môže obsahovať ukážku v
reálnom čase, prehrávanie videa, snímanie, úpravy a ďalšie operácie.

◆ Zrieknu e sa zodpovednos
Venujte špeciálnu pozornosť nasledujúcim vylúčením alebo obmedzeniam:
Z nasledujúcich dôvodov, ktoré viedli k produktom alebo ukončeniu služby,
spoločnosť za vás alebo tre u osobu zranenia, majetková škoda nie je
zodpovedná: nie je striktne v súlade s požiadavkami na správnu inštaláciu alebo
použi e; Na udržanie národného alebo verejného záujmu; vyššia moc; Vaše
vlastné alebo tre e strany dôvody (vrátane, ale nie výlučne, použi e produktov
tre ch strán, so véru alebo komponentov a ďalšie problémy).
Spoločnosť v žiadnom prípade neoprávňuje vyjadriť alebo naznačovať, že tento
výrobok je vhodný na konkrétny účel alebo použi e. Tento výrobok sa nesmie
používať na zdravotnícke / bezpečnostné zariadenia alebo iné zlyhanieproduktu,
ktoré by mohli viesť k deklarovaniu nebezpečných alebo osobných poranení a
zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrových
výbuchov alebo akéhokoľvek nebezpečného používania jadrovej energie a iných
nebezpečných Alebo humanitárne použi e. Akékoľvek straty alebo záväzky
vyplývajúce
z takéhoto používania budú na vaše vlastné náklady.
Tento výrobok môže byť použitý v správnej inštalácii si môže byť vedomí
špeciﬁcké obja e došlo v pro právnej invázie, ale nemôže sa vyhnúť nehode
alebo výsledné osobné zranenie alebo majetkové škody. V každodennom
živote by ste mali byť obozretní a posilňovať svoje vedomie o bezpečnos .
Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škrty, žiados , straty majetku alebo straty
akýchkoľvek údajov alebo dokumentov. V maximálnej možnej miere povolenej
zákonom dlhodobý záväzok nepresahuje sumu, ktorú ste zapla li za nákup tohto
produktu.

