
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho. 

Súvisiace nástroje a dokumenty k produktom si stiahnite z 

http://www.herospeed.net. 

 

Sieťové NVR videorekordéry 

s pripojením na WiFi 

 

návod na použitie 

http://www.herospeed.net/


Vyhlásenie 

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty, ak máte nejaké 
otázky alebo požiadavky, kontaktujte nás. 

Tento návod je určený pre súpravy videorekordérov s 

pripojením na WiFi (bezdrôtové NVR a bezdrôtové kamery). 
Návod bude aktualizovaný v závislosti od aktualizácie produktu, 
nová verzia nebude spotrebiteľom oznámená. 
Ak sa niektorý popis produktov v tomto návode nezhoduje so 
skutočnými produktmi, vyhľadajte si návod platný pre 
novšiu/ staršiu verziu produktu. 

 

Bezpečnostné upozornenia 
1. Zmeňte predvolené heslo ihneď po inštalácii zariadenia, aby ste 

predišli krádeži. 

2. Neumiestňujte a neinštalujte zariadenie na priame slnečné svetlo 

alebo v blízkosti vykurovacích zariadení. 

3. Neinštalujte zariadenie na mokré a prašné miesta alebo miesta, 

kde sa hromadia sadze. 

4. Zariadenie nainštalujte na stabilné miesto a dávajte pozor, aby 

zariadenie nespadlo. 

5. Nekvapkajte ani nestriekajte kvapalinu na zariadenie a uistite sa, 

že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety naplnené 

kvapalinou, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do zariadenia. 

6. Nainštalujte zariadenie na dobre vetranom mieste a neblokujte 

vetracie otvory zariadenia. 

7. Zariadenie používajte iba v rámci menovitého rozsahu 

vstupu/výstupu. 

8. Nerozoberajte zariadenie bez toho, aby ste to oznámili 

dodávateľovi. 

9. Zariadenie prepravujte a používajte v prostredí, ktoré vyhovuje 

parametrom týkajúcich sa vlhkosti a teploty. 



Vylúčenie zodpovednosti 

Venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim výnimkám alebo 

obmedzeniam: 

1. Ak zariadenie prestane fungovať z niektorého z nasledujúcich 

dôvodov, naša spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne osobné 

zranenie alebo poškodenie majetku, ktoré utrpíte vy alebo tretie 

strany: A. inštalácia alebo používanie zariadenia nie je v súlade s 

pokynmi tu uvedenými; B. vynútenie súladu so štátnymi 

predpismi; C. vyššia moc; D. dôvody na strane vašej alebo tretích 

strán, vrátane, ale nie výlučne, v súvislosti s používaním 

produktov, softvéru, komponentov a pod. tretích strán. 

2. Naša spoločnosť neručí za zariadenie v prípade, ak sa používa na 

špeciálne účely alebo akýmkoľvek iným, či už výslovným alebo 

implicitným spôsobom ako je tu uvedené. Toto zariadenie sa 

nesmie používať v rámci lekárskych/bezpečnostných zariadení 

alebo iných produktov, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie života a 

zranenie osôb alebo v rámci zbraní hromadného ničenia, 

biologických a chemických zbraní. Akákoľvek strata alebo 

zodpovednosť vyplývajúca v dôsledku vyššie uvedeného použitia 

je na vaše vlastné riziko. 

3. Pri správnej inštalácii toto zariadenie dokáže odhaliť nelegálne 

vniknutie, ale nemôže zabrániť nehode, zraneniu osôb alebo 

škodám na majetku. Vo svojom každodennom živote by ste mali 

byť ostražitý. 

4. Nezodpovedáme za žiadne následné, náhodné, špeciálne alebo 

represívne škody, žiadosti, straty na majetku, straty údajov a 

straty dokumentov. Naša zodpovednosť za kompenzáciu v 

maximálnom rozsahu povolenom zákonom nepresiahne sumu, 

ktorú zaplatíte pri kúpe tohto produktu. 



1. Popis vzhľadu zariadenia 

LAN, Audio výstup, VGA, HD, USB 2.0, Vstupný port, Anténa. 

Anténa 

 

 

 

 
 

LAN VGA HD USB2.0 

Audio výstup vstupný port 

 

2. Wi-Fi NVR rýchly návod na inštaláciu 

Táto súprava Wi-Fi NVR, nepotrebuje kábel, nepotrebuje žiadne špeciálne 

nastavovanie. Jednoduchá inštalácia, tzv. plug and play, bezdrôtová 

komunikácia využíva mechanizmus automatického generovania hesiel, aby sa 

zabezpečilo, že sledované video nebude zneužité. 

2.1. Inštalácia HDD 

Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené elektrické napájanie. Inštalačný nástroj: 

krížový skrutkovač. 

POZNÁMKA: 

Použite pevný disk odporúčaný dodávateľom. Krok 1: Odskrutkujte skrutky a 

odstráňte horný kryt. 

Krok 2: Pripojte jeden koniec napájacieho kábla pevného disku a dátového kábla k 

základnej doske a druhý koniec k pevnému disku. 



 

Uistite sa, že video výstup zariadenia a vstup monitora 

sú pripojené. Pri používaní zariadenia používajte 

napájací zdroj, ktorý bol  dodaný v balení, aby ste  

Pozor     zabránili poškodeniu zariadenia alebo preťaženiu siete. 

Krok 3: Položte zariadenie na bok, zarovnajte skrutky s otvormi na zadnej doske tela 

zariadenia a potom upevnite skrutky. 

Krok  4: Nainštalujte horný kryt a upevnite ho skrutkami. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Uistite sa, že zariadenie funguje správne 

Pripojte zariadenie k monitoru. Všetky zariadenia sú zapnuté, nie je 

potrebné žiadne nastavovanie ani automatické párovanie. Keď sa na 

displeji zobrazia základné informácie, zariadenie funguje normálne a 

možno pokračovať v ďalšej inštalácii. 

 



 
prenos videozáznamu cez internet monitorovanie pomocou 

viacerých displejov 

 

2.3. Nastavenie antény 
 

Anténa NVR prenáša signály do okolia. Pre získanie najlepšieho signálu umiestnite 

NVR a IPC antény v rovnakej výške a navzájom rovnobežne. Ak NVR nemôže byť 

umiestnená do rovnakej výšky, anténa IPC by mala byť umiestnená smerom na stred 

antény NVR (obrázok 1, obrázok 2-2). Nedovoľte, aby anténa smerovala priamo na 

NVR (obrázok 2-1), viď nižšie. 

Wi-Fi IPC 

Wi-Fi Wi-Fi NVR 

Internet HD/VGA 
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Nesprávne Správne 

  
 

 

Obr. 1 
 
 

 

Obr. 2-1 Obr. 2-2 

Správne umiestnenie Ideálna inštalácia 



Modify Password 

3. Prevádzka zariadenia 

3.1. Zmena hesla 

Krok 1: Po zapnutí zariadenia vyberte jazyk systému, kliknite na „Použiť 

(apply)“, zadajte heslo (predvolené heslo: „12345“), kliknite na „Prihlásiť sa 

(login)“, kliknutím na „Upraviť (modify)“ vstúpte do rozhrania „Upraviť heslo 

(modify password)“. 

 

 

Krok 2: Zadajte nové heslo a potvrďte heslo, začiarknite políčko „Vzor odomknutia 

(Unlock Pattern)“, aby ste nakreslili vzor odomknutia pozostávajúci zo 4-9 bodov 

(musí sa zhodovať). 

Krok 3: Nastavte bezpečnostnú otázku, vyberte bezpečnostnú otázku 1, 2, 3 pomocou 

rozbaľovacích ponúk a nastavte odpoveď na príslušnú bezpečnostnú otázku. 

Krok 4: Vložte USB disk do zariadenia a kliknite na „Exportovať kľúč 

> Potvrdiť > Uložiť (Export Key > Comfirm > Save).“ Heslo sa zmení. 



Quick Configuration 

3.2. Rýchle nastavenie 

 Po zapnutí zariadenia môže používateľ pomocou sprievodcu konfigurovať systémový 

čas, sieťové parametre, formátovať pevný disk, kameru a ďalšie parametre zariadenia. 

 

 POZNÁMKA 

Pri prvej inštalácii je potrebné pevný disk naformátovať. 

Kroky sú nasledovné: 

Vyberte pevný disk v rozhraní „Pevný disk (Hard disk)“ a kliknutím na „Formátovať> 

Potvrdiť > Potvrdiť (Format> Confirm > Confirm)“ reštartujte zariadenie a naformátujte 

pevný disk. 



CH1 1 

3.3. Vysielanie v reálnom čase 

Po dokončení rýchlej konfigurácie systém vstúpi do rozhrania náhľadu v reálnom 

čase. 
 

 

3.4. Nastavenie nahrávania 

 POZNÁMKA 

Zariadenie štandardne nahráva (24 hodín) na všetkých kanáloch. 
 

Krok 1: V rozhraní ukážky kliknite pravým tlačidlom myši na       aby ste vstúpili 

do rozhrania nahrávok. 

Krok 2: Vyberte kanál a typ nahrávania podľa skutočných potrieb. Podržte ľavé 

tlačidlo myši a ťahajte myšou po časovej osi alebo kliknite na "Upraviť (edit)" pre 

nastavenie plánu nahrávania a kliknite na "Použiť (apply)" pre uloženie. 



 
 

3.5. Spätné prehrávanie 

◊ Okamžité prehrávanie 

Krok 1: V rozhraní ukážky kliknite na kanál ukážky, pod kanálom sa zobrazí ovládací 

panel. 

Krok 2: Kliknite na "   " a vstúpite do rozhrania okamžitého prehrávania, môžete prehrať 

prvých 5 minút videa aktuálneho kanála. 

◊ Prehrávanie videa 

Krok 1: V rozhraní ukážky kliknutím pravým tlačidlom myši vstúpte do ponuky a 

kliknutím na"                                                        " vstúpte do rozhrania prehrávania. 

Krok 2: Vyberte „Kanál > Dátum“(Channel > Date), hľadané video sa zobrazí na lište 

priebehu času, kliknutím na " " spustíte prehrávanie videa. 

 
Recording Configuration 



Normal Event 

 
 

3.6. Udalosť 

Krok 1: V rozhraní ukážky kliknutím pravým tlačidlom myši vstúpte do ponuky a 

kliknutím na"   > Normálna udalosť (Normal Event)" vstúpte do rozhrania 

detekcie pohybu (Motion Detection). 

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

príslušné parametre alarmu. 

Medzi bežné alarmy udalostí zariadenia patrí detekcia pohybu, manipulácia s videom, strata videa, 

vstup alarmu, výstup alarmu, výnimka a bzučiak (Motion Detection, Video Tampering, Video 

Loss, Alarm Input, Alarm Output, Exception, Buzzer). 
 

Playback 
14:57:20 



3.7. Bezdrôtové párovanie  

Zariadenie bolo spárované s kódom už vo výrobe. 

Ak nastane špeciálna situácia, musíte zariadenie znova spárovať s daným kódom. 

Kliknite pravým tlačidlom myši na rozhranie ukážky a kliknite na                 → 

„Kamera → Pridať kód bezdrôtového pripojenia (Camera → Wireless Code Add)", 

do 120 sekúnd od začatia odpočítavania - dlho stlačte tlačidlo na zadnej časti kamery 

(asi 6 sekúnd), kým sa infračervené svetlo kamery nerozsvieti (bliká). V tomto čase sa 

vykoná párovanie. 
 



 

 POZNÁMKA 

 Tlačidlo na zadnej strane 

zariadenia má kryt, ktorý je vodotesný. 

Keď tlačidlo nepoužívate, kryt zakryte. 

 

 

 

 

 

3.8. Reset 

Kamera podporuje vynútené obnovenie továrenských nastavení rýchlym stlačením 

tlačidla na zadnej línii krytu (3 krát), vrátane parametrov nastavenia siete a 

parametrov bezdrôtového párovania atď. Buďte opatrný pri manipulácii so zadnou 

stranou zariadenia. 



4. Pripojenie na web 

Krok 1: Uistite sa, že NVR a PC sú v rovnakej sieti. Otvorte webový prehliadač 

(napr. IE) a zadajte adresu zariadenia: napríklad „http://192.168.1.88/“ (Ak sa port 

http NVR zmení na 89, zadajte „http:// 192.168.1.88:89/“). Zadajte prihlasovacie 

údaje. 

 

 
Krok 2: Vyberte jazyk, zadajte meno používateľa (predvolené je „admin“), 

heslo (predvolené je „12345“) a kliknite na „Prihlásiť sa“.  

Krok 3: V rozhraní ukážky kliknite na tlačidlo „Prehrať (play)“ a zobrazte 

ukážku videa. Pri prvom pripojení si musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok . 

 POZNÁMKA 

 Keď sa vám cez prehliadač nepodarí vstúpiť do prihlasovacieho rozhrania zariadenia, 

otvorte prehliadač IE, vyberte „Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečenie > Vlastná 

úroveň > Ovládacie prvky ActiveX a doplnky (Tools > Internet Options > Security > 

Custom Level > ActiveX controls and plug-ins)“, a povoľte všetky možnosti. 



5. Mobilná aplikácia 

Pomocou telefónu naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „BitVision“ v obchode s 

aplikáciami a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu BitVision. 

 

 
 

Po registrácii a prihlásení môžete pridávať zariadenia pre vzdialené prezeranie 

a správu zariadení. 


