
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pred použitím produktu si, prosím, pozorne prečítajte Príručku pre rýchle spustenie a 

uschovajte si ju. Súvisiace nástroje a dokumenty si môžete stiahnuť na www.herospeed.net. 
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Sady  

PoE NVR kits  
Príručka pre rýchle 

spustenie 

http://www.herospeed.net/


Vyhlásenie 

Ďakujeme Vám za zakúpenie našich produktov. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás, 

prosím, kontaktovať. 

Táto príručka sa používa pre kamery PoE NVR a PoE v sade a bude aktualizovaná v 

závislosti od aktualizácie produktu. Nová verzia nebude výslovne oznámená. 

Ak popis akýchkoľvek produktov v tejto príručke nezodpovedá skutočným produktom, 

prosím, berte do úvahy konkrétne typy. 

 

 

Bezpečnostné opatrenia 

1. Po inštalácii zariadenia, prosím, okamžite zmeňte predvolené heslo, aby ste predišli 

jeho krádeži. 

2. Zariadenie neumiestňujte ani neinštalujte na priame slnečné žiarenie alebo v blízkosti 
vykurovacieho zariadenia. 

3. Zariadenie neinštalujte v mokrom a prašnom prostredí alebo v prostredí, kde dochádza k 
spaľovaniu sadzí. 

4. Zachovajte úroveň inštalácie zariadenia NVR alebo ho nainštalujte na stabilnom 

mieste. Zabráňte pádu produktu. 

5. Zabráňte vyliatiu tekutín na zariadenie NVR a zabezpečte, aby sa na zariadenie 

neukladali žiadne predmety naplnené tekutinou, aby ste predišli jej vtečeniu do 

zariadenia. 

6. Zariadenie nainštalujte na dobre vetranom mieste. Dbajte na to, aby ste nezablokovali 

vetracie otvory zariadenia. 

7. Zariadenie používajte len v rozsahu menovitého vstupu/výstupu. 

8. Zariadenie nerozoberajte bez toho, aby ste upovedomili dodávateľa. 

9. Zariadenie prepravujte, používajte a skladujte len v prostredí s povoleným rozsahom 

vlhkosti a teploty. 
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Odopretie záruky 

Prosím, venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim vylúčeniam a obmedzeniam: 

1. Ak je produkt poškodený z niektorého z nasledujúcich dôvodov, naša spoločnosť nezodpovedá za 

žiadne poranenia osôb alebo poškodenie majetku, ktoré Vám alebo tretím stranám vzniknú: 

A. Inštalácia alebo použitie zariadenia nie je striktne v súlade s požiadavkami. 

B. Zachovanie štátnych alebo verejných záujmov. 

C. Vyššia moc. 

D.  Vaše vlastné dôvody alebo dôvody tretích strán, vrátane, ale nielen, použitia produktov, softvéru, 

komponentov atď. tretích strán. 

2. Naša spoločnosť neposkytuje záruku na používanie zariadenia na špeciálne účely alebo na 

použitie akýmkoľvek výslovným alebo predpokladaným spôsobom. Toto zariadenie sa nesmie 

používať v zdravotníckych/bezpečnostných zariadeniach alebo iných produktoch, ktoré môžu spôsobiť 

ohrozenie života a poranenia osôb, nebezpečné použitie zbraní masového ničenia, biologických a 

chemických zbraní, jadrový výbuch či akékoľvek nebezpečné použitie jadrovej energie alebo v 

rozpore s humanitárnymi účelmi. Akékoľvek straty alebo zodpovednosť vyplývajúce z takého použitia 

musíte znášať sami. 

3. Toto zariadenie môže pri správnej inštalácii a používaní vnímať konkrétne nezákonné zásahy, ale 

nie je schopné predchádzať nimi spôsobeným nehodám a poraneniam osôb či poškodeniu majetku. 

4. Nezodpovedáme za žiadne následné, náhodné, špeciálne ani represívne škody, žiadosti, straty na 

majetku alebo straty údajov a dokumentov. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom naša 

zodpovednosť za odškodnenie nesmie presiahnuť sumu uhradenú pri kúpe tohto produktu. 
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LAN7 LAN5 LAN3 LAN1 

A-OUT VGA USB LAN8 LAN6 LAN4 LAN2 NET POWER 

Výstup Audio USB 2.0 port Napájanie 

  

  

 

  

  

 

1. Popis vzhľadu produktov 

NVR porty: HD port, port výstupu VGA video, port výstupu Audio, port Ethernetu, USB port, 

port PoE LAN, port napájania. 

Porty IP kamery: port Ethernetu, napájací port.                                                                                          
Rozhranie výstupu VGA Video        Sieťové rozhranie s funkciou PoE               

 

 
 

Rozhranie výstupu HD video    Ethernet 

 

2. Sprievodca rýchlou inštaláciou sady PoE NVR Kits 

Inštalácia tejto sady PoE NVR Kits je veľmi jednoduchá. Nie je potrebný žiaden kábel, funguje 

na princípe „plug and play“. Nie sú potrebné žiadne nastavenia. Kamery PoE IP je možné 

napojiť pomocou sieťového kábla, preto nepotrebujete kábel a zásuvku. Kamera nie je 

obmedzená napájaním. 

2.1. Inštalácia pevného disku 
Pred inštaláciou sa uistite, že je prerušené napájanie. Nástroj na inštaláciu: krížový skrutkovač. 

POZN.: 

Prosím, použite profesionálny pevný disk odporúčaný dodávateľom. 
 

Krok 1: Odskrutkujte skrutky a 

odstráňte vrchný kryt. 

Krok 2: Pripojte jeden koniec 

napájacieho kábla pevného disku a 

dátového kábla k základnej doske a 

druhý koniec k pevnému disku. 

Krok 3: Uložte NVR na bok. Zarovnajte 

skrutkové závity so zachovanými 

otvormi na prepojovacej rovine 

podvozku a zatiahnite skrutky. 

Krok 4: Nasaďte vrchný kryt a upevnite 

ho pomocou skrutiek. 
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Napájanie 

     Ethernet 



  Pozor! 

Nakonfigurované výstupné napätie napájacieho adaptéra je 48 V. Prosím, 

uistite sa, že je napájacie napätie v rozsahu 100 V ~ 240 V. V opačnom 

prípade môže dôjsť k závažnému poškodeniu zariadenia POE. 

LAN 7 LAN 5 LAN 3 LAN 1 

A-OU T VGA  USB LAN 8 LAN 6 LAN 4 LAN 2 N ET POW ER  

Rôzne zobrazovacie 
a monitorovacie  
zariadenia 

Router 
Internet 

2.2. Pripojenie zariadenia 

Zapnite zariadenie PoE NVR a pripojte ho k sieti. Po pripojení IP kamier k portu POE 

zariadenia NVR pomocou sieťového kábla môže sada normálne fungovať. 

POZN.: Predvolená IP adresa NVR je http://192.168.1.88. 

 
 

 
 

2.3. Na potvrdenie správneho fungovania balíka PoE 

Po pripojení NVR k displeju pripojte IPC k NVR pomocou sieťového kábla. NVR zapojte do 

napájania. Na monitore NVR sa zobrazí IPC video, čo znamená, že zariadenie funguje 

správne a nie je potrebná žiadna iná činnosť. Zariadenie bolo úspešne nakonfigurované 

pred odoslaním. 

  Pozor! 

Kamera IPC zabezpečuje sieť a napájanie prostredníctvom 

pripojenia siete POE s prístupom k NVR. 

LAN7           LAN5 LAN3 LAN1 

A-OUT VGA USB                LAN8            LAN6 LAN4           LAN2 NET POWER 

http://192.168.1.88/


Modify Password 

Modify Password 

3. Miestna základná prevádzka 

3.1. Spustenie 
 

Uistite sa, že sa vstupné napätie zhoduje so spotrebou NVR. Zariadenie pripojte k monitoru a 

napájaciemu adaptéru (ak je k dispozícii). Pripojte napájanie, zapnite vypínač (ak je k dispozícii) a 

zariadenie sa spustí. 

POZN.: 

1. Odporúčame, aby ste sa riadili medzinárodnými normami pre vstup napájania so 

stabilnými hodnotami napätia a nízkym rušením. 

 
2. Pri prvom spustení by ste mali obnoviť/resetovať heslo správcu zariadenia (predvolené 

používateľské meno systému je „admin“ a heslo je „12345“). Aby ste zaistili bezpečnosť 

zariadenia, uložte si prihlasovacie heslo správcu a pravidelne ho meňte. 
 

3.2. Úprava hesla 

Krok 1: Po zapnutí zariadenia vyberte jazyk systému. Kliknite na „Apply“ (Použiť), zadajte heslo, 

kliknite na „Login“ (Prihlásenie) a potom na „Modify“ (Upraviť) pre vstup do rozhrania Úpravy 

hesla. 
 

 
Krok 2: Zadajte nové heslo a potvrďte ho. Označte pole „Unlock Pattem“ (Odomykací 

vzor) a dvakrát nakreslite neprerušovaný odomykací vzor pozostávajúci zo 4-9 bodov. 

Krok 3: Nastavte bezpečnostnú otázku. Vyberte bezpečnostnú otázku 1, 2, 3 

potiahnutím nadol a nastavte odpoveď na príslušnú bezpečnostnú otázku. 

Krok 4: Vložte USB kľúč do zariadenia a kliknite na „Export Key“ (Exportovať kľúč) > „Comfirm“ 

(Potvrdiť) > „Save“ (Uložiť). Heslo sa zmení. 
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Quick Configuration 

Network Settings 

3.3. Rýchla konfigurácia 

Po zapnutí zariadenia môže používateľ nakonfigurovať čas systému, vykonať konfiguráciu 

sieťových parametrov, naformátovať pevný disk, pridať kanál a ďalšie parametre zariadenia 

prostredníctvom Wizard. 

 

 

POZN.: 

Pri prvej inštalácii je nutné naformátovať pevný disk. 

 

3.4. Nastavenia siete 
 

Pred prevádzkou zariadenia v sieti je potrebné správne nakonfigurovať sieťové 

parametre. 

Krok: V rozhraní prehľadu pravým tlačidlom kliknite pre vstup do ponuky a kliknite na    > 

TCP/IP pre vstup do rozhrania TCP/IP. Upravte IP adresu zariadenia podľa skutočného sieťového 

plánu. Predvolená IP adresa NVR je 192.168.1.88. 
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Add IP Device 

3.5. Pridanie IP zariadenia  

Pred prístupom k IP kanálu sa uistite, že je sieťové pripojenie NVR správne a platné. 

Krok 1: V rozhraní prehľadu kliknite pravým tlačidlom pre vstup do ponuky a kliknite na    

pre vstup do rozhrania kamery. 

 

Krok 2: Kliknite na „Search“ (Vyhľadať), rozhranie pre vyhľadanie zariadenia automaticky 

vyhľadá zariadenia v LAN s protokolom „Onvif And Private“ (ak používate našu IP kameru, 

odporúčame vybrať „Private“ (Súkromné)). Vyberte IP zariadenie, ktoré chcete pridať a 

kliknite na „Add“ (Pridať). 

 

 
3.6. Nastavenie nahrávania  

POZN. 

NVR štandardne otvára všetky kanály na 24 hodín bežného nahrávania. 

 
Krok 1: V rozhraní prehľadu kliknite pravým tlačidlom pre vstup do ponuky.    

 

Potom kliknite na              pre vstup do rozhrania nahrávania. 

 

Krok 2: Vyberte kanál a typ nahrávania podľa aktuálnych požiadaviek. Podržte ľavé tlačidlo 

myši a ťahajte myšou v časovom diagrame alebo kliknite na „Edit“ (Upraviť) pre nastavenie 

harmonogramu nahrávania. Potom kliknite na „Apply“ (Použiť) pre uloženie. 
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Playback 

 
 

3.7. Prehrávanie 

◊ Okamžité prehrávanie 
Krok 1: V rozhraní prehľadu kliknite na kanál prehľadu. Pod kanálom sa zobrazí ponuka. 

Krok 2: Kliknite na   pre vstup do rozhrania okamžitého prehrávania. Môžete prehrať prvých 5 

minút videonahrávky aktuálneho kanála. 

 

◊  Prehrávanie videonahrávky 

Krok 1: V rozhraní ponuky kliknite pravým tlačidlom pre vstup do ponuky. Kliknite na   pre 

vstup do rozhrania prehrávania. 

Krok 2: Vyberte „Channel“ (Kanál) > „Date“ (Dátum). Vyhľadaná videonahrávka sa zobrazí na 

lište časového priebehu. Kliknutím na            spustíte videonahrávku. 
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Recording Settings 



Normal Event 

Smart Event 

3.8. Normálna udalosť 

Krok 1: V rozhraní ponuky kliknite pravým tlačidlom pre vstup do ponuky. Kliknite na   > „Normal 

Event“ (Normálna udalosť) pre vstup do rozhrania detekcie pohybu. 

 
Krok 2: Vyberte „Event Type“ (Typ udalosti) > „Channel“ (Kanál) > „Enable“ (Povoliť)" a nastavte 

príslušné parametre alarmu. Medzi alarmy normálnej udalosti patria Motion Detection (Detekcia 

pohybu), Video Loss (Strata videonahrávky), Alarm Input (Vstup alarmu), Alarm Output (Výstup 

alarmu), Exception (Výnimka) a Buzzer (Bzučiak). 

 

 

3.9. Inteligentná udalosť 

Krok 1: V rozhraní ponuky kliknite pravým tlačidlom pre vstup do ponuky. Kliknite na     > 

„Smart Event“ (Inteligentná udalosť) pre vstup do rozhrania inteligentnej udalosti. 
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Krok 2: Vyberte režim alarmu inteligentnej udalosti pre nastavenie kanálu. 

Medzi alarmy inteligentnej udalosti podporované zariadením patria Face (Tvár), 

Crossover (Prechod), Regional Intrusion (Regionálne narušenie), People Stay and 

People Gathering (Stojaci ľudia a zhromažďujúci sa ľudia). Každú inteligentnú detekciu 

je možné konfigurovať rôznymi pravidlami alarmu. 

POZN.: 

1. Len IPC kanály, ktoré podporujú inteligentné funkcie, ako napríklad detekcia tváre a 

porovnanie tváre, môžu nastaviť funkciu inteligentnej udalosti v tomto rozhraní. 

 

2. Každý kanál inteligentnej udalosti môže nastaviť 1 pravidlo detekcie tváre, 4 pravidlá 

detekcie prechodu, 4 pravidlá regionálneho narušenia, 4 pravidlá detekcie stojacich ľudí 

a  4 pravidlá detekcie zhromažďujúcich sa ľudí. 

 

4. Webová prevádzka 
 

Krok 1: Uistite sa, že NVR a PC sú v rovnakom sieťovom segmente. Otvorte prehliadač IE a 

zadajte adresu zariadenia (NVR alebo IP kamera): ako napríklad „http://192.168.1.88/“ (ak je 

port http zmenený na 89, zadajte „http:// 192.168.1.88:89/“) pre vstup do rozhrania 

prihlásenia. 

 
Krok 2: vyberte jazyk, zadajte používateľské meno, heslo a kliknite na „Login“ (Prihlásiť sa). 

 
Krok 3: V rozhraní prehľadu kliknite na „Play“ (Prehrať) za účelom prehrania videonahrávky. 

Pri prvom pripojení je potrebné stiahnuť a nainštalovať prídavný modul (plugin) a potom ho 

zobraziť. 

 

POZN.: 

(1) Ak prehliadač nedokáže vstúpiť do rozhrania prihlásenia zariadenia, otvorte prehliadač IE, 

vyberte „Tools“ (Nástroje) > „Internet Options“ (Možnosti internetu) > „Security“ (Bezpečnosť) > 

„Custom Level“ (Používateľská úroveň) > „ActiveX controls and plug-ins“ (Ovládacie prvky a 

prídavné moduly ActiveX). Všetky možnosti sú aktivované. 

(2) Továrenské predvolené hodnoty NVR sú nasledovné: 

 
IP adresa je 192.168.1.88, používateľské meno je admin a heslo je 12345. 

 

(3) Továrenské predvolené hodnoty IP kamery sú nasledovné: 

 
IP adresa je 192.168.1.168, používateľské meno je admin a heslo je admin. 
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http://192.168.1.88/


5. Prevádzka iVMS320 
 

Krok 1: Otvorte prehliadač IE a prihláste sa na „http://www.herospeed.net/“. 

 
Krok 2: Kliknite na „PC Client“ (Klient PC)" > „iVMS320 (Windows)“ alebo „iVMS320 

(Mac)“ pre stiahnutie najnovšej verzie systému riadenia videa [iVMS320]. 

 
Krok 3: Postupujte podľa pokynov a dokončite inštaláciu. Pridajte zariadenia za účelom 

prezerania a správy. 

 

6. Mobilná aplikácia 
Pomocou telefónu naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „BitVision“ v obchode s 

aplikáciami. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu BitVision. 

 

 
Po registrácii a prihlásení môžete pridať zariadenia za účelom prezerania na diaľku a 

správy zariadenia. 
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