
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Súvisiace nástroje a dokumenty k produktom si môžete stiahnuť zo stránky www.herospeed.net. 

 
Kamerová sada 

XVR 

Rýchly návod na 

použitie 



 

Vyhlásenie 

 
Ďakujeme Vám za zakúpenie našich výrobkov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás kontaktujte. 

Tieto pokyny sú pre kamery XVR a HD, dodávané v sadách. Budú sa aktualizovať podľa zásady výhrad aktualizácie 

produktu; na novú verziu Vás nebudeme upozorňovať osobitne.  

Ak popis v tomto návode nezodpovedá presne Vášmu zariadeniu, riaďte sa Vaším zakúpeným zariadením.  

 

 

 

Bezpečnostné 

upozornenia 

1. Po nastavení a zapojení je potrebné včas zadať predvolené heslo používateľa, aby nedošlo ku krádeži. 

2. Neumiestňujte nainštalované zariadenie na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti vykurovacieho 

zariadenia. 

3. Neinštalujte zariadenie na mokré, prašné miesto, prípadne tam, kde sa vyskytujú sadze.  

4. Toto zariadenie by malo byť počas inštalácie udržiavané vo vodorovnej polohe a vyvarujte sa inštalácii 

na miestach, ktoré sú spomínané vyššie, prípadne majú vyššie vibrácie. Dávajte pozor, aby ste zabránili pádu 

produktu. 

5. Na zariadenie nelejte ani nestriekajte tekutiny a zabezpečte, aby naň neboli kladené žiadne iné 

predmety. 

6. Inštalujte zariadenie na dobre vetranom mieste. Nezapájajte vetranie zariadenia. 

7. Používajte zariadenie v rozsahu menovitého vstupu a výstupu.  

8. Zariadenie svojvoľne nerozoberajte. 

9. Prosím, prepravujte, používajte a skladujte zariadenie v povolenom rozsahu vlhkosti a teploty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Popis zadného panelu zariadenia 
Popis rozhrania zadného panelu XVR：BNC video vstup, CVBS video výstup, audio výstup, VGA video výstup, HD 

video výstup, audio vstup, ethernetový port, USB2.0 port, RS485 pripojenie PTZ, napájací vstup, ako je uvedené 

nižšie：  

Popis rozhrania analógovej kamery: príkon, BNC video vstup, ako je uvedené nižšie 

 
VGA Video výstup 

CVBS Video výstup 

BNC Video vstup 

 

 
USB2.0 port 

Ethernetový port 

 

 
 

Audio výstup 
 

Audio vstup 
 

      
Napájanie 

HD video výstup RS485 pripojenie PTZ 

 

2. Kamerová sada XVR – rýchly návod na inštaláciu 

Sady XVR sa pohodlne inštalujú pomocou jednoduchého zapojenia, jednoducho sa používajú, nie je potrebná žiadna 
zložitá inštalácia. 

2.1. Inštalácia HDD 

Pred inštaláciou sa uistite, že je prerušené napájanie. Budete potrebovať: krížový skrutkovač. 

POZNÁMKA: 

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: Položte XVR na bok, zarovnajte závit 

skrutky s preddefinovanými otvormi na 

základnej doske šasi a potom skrutky 

zafixujte. 

Krok 4: Nainštalujte späť kryt a pripevnite ho 

skrutkami. 

Power input 

BNC Video output 

Napájací vstup 

BNC video výstup 



Prenos obrazu cez internet 

2.2. Pripojenie zariadenia 
 

Pomocou 5-kanálového rozdeľovača napájacieho kábla pripojte zariadenie k napájaciemu zdroju a druhý 

koniec pripojte k rekordéru XVR a napájaciemu zdroju HD kamery. Rekordér XVR zobrazí ukážku obrazovky 

pomocou kábla BNC (predvolená adresa XVR: http: //192.168.1.88), pripojte spôsobom uvedeným nižšie: 

 

12V/5A 

 
 

2.3. Potvrdenie správneho fungovania sady XVR 

Pripojenie XVR k displeju, prístup k HD kamere XVR cez BNC, XVR. Zapojenie kamery do napájacieho 

zdroja bez akejkoľvek činnosti nie je nutné, pretože nastavenia boli úspešne nakonfigurovaná vo 

výrobe, čo uvidíte pri zobrazení displeja analógovej kamery.  

POZNÁMKA: 

 

Napätie napájacieho adaptéra produktu je 12V. Zaistite, aby mal napájací zdroj (100 V ~ 240 V) normálne hodnoty, nie 

nižšie alebo vyššie ako je rozsah napájacieho zdroja, inak by sa zariadenie mohlo vážne poškodiť. 

 

 

 

 

 

 

Rôzne sledovacie zariadenia s displejom 

 

 

 

 



3. Miestna prevádzka zariadenia 

3.1. Spustenie 

 

Skontrolujte, či sa vstupné napätie zhoduje s XVR. 

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

je k dispozícii) a následne sa zariadenie spustí. 

POZNÁMKA: 

(1) Odporúča sa prezrieť si medzinárodné štandardy pre napájací zdroj so stabilnými hodnotami napätia a nízkym 

rušením. 

(2) Pri prvom spustení by ste mali resetovať heslo správcu zariadenia (predvolené používateľské meno 

systému je „admin“ a heslo „12345“). Aby ste zaistili bezpečnosť zariadenia, uložte si prihlasovacie heslo 

správcu a pravidelne ho meňte.  

 

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

„Prihlásiť sa (Login)“ a potom na „Upraviť (Modify). 

Krok 2: Zadajte nové heslo a potvrďte heslo, začiarknutím políčka „Unlock Pattem“ (Odomknúť vzor) nakreslite 

dvakrát konzistentný vzor odomykania pozostávajúci zo 4-9 bodov. 

Krok 3: Nastavte bezpečnostnú otázku, z rozbaľovacej lišty vyberte bezpečnostnú otázku 1, 2, 3 a nastavte 

odpoveď na príslušnú bezpečnostnú otázku. 

Krok 4: Vložte jednotku USB flash do zariadenia a kliknite na „Exportovať kľúč> Potvrdiť> Uložiť“ (Export Key > 

Comfirm > Save). Heslo bolo zmenené. 

 
3.3. Rýchle nastavenie 

Po zapnutí zariadenia môže používateľ nakonfigurovať systémový čas, konfiguráciu sieťových parametrov, 

formátovať pevný disk, pridať kanál a ďalšie parametre zariadenia pomocou Sprievodcu nastavení. 



TCP/IP 

Konfigurácia siete 

 
 

POZNÁMKA: 

Pri prvej inštalácii musí byť pevný disk riadne naformátovaný. 

 

3.4. Nastavenie siete 

Pred prevádzkou zariadenia v sieti musia byť správne nakonfigurované parametre siete.   

Krok 1：V rozhraní ukážky kliknite pravým tlačidlom myši, aby ste vstúpili do ponuky a kliknite na "       > 

TCP/IP ". 

Krok 2: Upravte adresu IP zariadenia podľa skutočného sieťového plánu. (Predvolená IP adresa XVR je 

192.168.1.88). 

 

Rýchla konfigurácia 



Nahrávanie 

3.5. Nastavenie nahrávania 

POZNÁMKA： 

XVR predvolene otvára všetky kanály na 24 hodín normálneho nahrávania.  

Krok 1: V rozhraní ukážky kliknite pravým tlačidlom myši, aby ste vstúpili do ponuky a     kliknite na ikonu "     ". 

Krok 2: Vyberte kanál a typ záznamu podľa skutočných potrieb. Podržte ľavé tlačidlo myši a ťahajte myšou v 

časovom diagrame alebo kliknutím na „Upraviť (Edit)“ nastavte plán nahrávania a kliknutím na „Použiť (Apply)“ 

uložte. 

 

3.6. Prehrávanie 

◊ Okamžité prehrávanie 

Krok 1: V rozhraní ukážky kliknite na kanál ukážky, pod kanálom sa zobrazí skrytá ponuka.  

Krok 2: Kliknutím na "  " vstúpite do rozhrania okamžitého prehrávania, môžete prehrať prvých 5 minút 

videa aktuálneho kanála. 

◊ Prehrávanie videa 

                    Krok 1:    V rozhraní ukážky, kliknite pravým tlačítkom myši pre vstup do ponuky a kliknite na ikonu  

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

        priebehu, kliknutím na ikonu spustíte prehrávanie videa. 



Normálna udalosť 

Event 

 
 

3.7. Normálna udalosť 

Krok 1: V rozhraní ukážky kliknite pravým tlačidlom myši pre vstup do ponuky a kliknite na položku "   > Normal Event 

(Normálna udalosť).  

 

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

parametre alarmu. Medzi normálne alarmy udalostí zariadenia patria Detekcia pohybu, Strata videa, 

Výnimka a Bzučiak (Motion Detection, Video Loss, Exception, and Buzzer). 

Kanál 

Prehrať  



4. Spustenie cez WEB 
 

Krok 1: Skontrolujte, či sú XVR a PC v rovnakom sieťovom segmente. Otvorte prehliadač IE a zadajte adresu 

zariadenia XVR: napríklad „http://192.168.1.88/"(Ak je port http zmenený na 89, zadajte„ http: // 

192.168.1.88:89/ “) a zadajte prihlasovacie rozhranie. 

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

Krok 3: V rozhraní ukážky kliknite na tlačidlo Prehrať (Play) a zobrazte video. Pri prvom pripojení je potrebné 

stiahnuť a nainštalovať plugin a potom zobraziť ukážku. 

POZNÁMKA: 
 

(1) Ak sa prehliadaču nepodarí vstúpiť do prihlasovacieho rozhrania zariadenia, otvorte prehliadač IE, vyberte 

„Nástroje> Možnosti internetu> Zabezpečenie> Vlastná úroveň> Ovládacie prvky a doplnky ActiveX ("Tools > 

Internet Options > Security > Custom Level > ActiveX controls and plug-ins”)“, všetky možnosti sú povolené. 

(2) Výrobné predvolené hodnoty XVR sú nasledujúce:  

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

 

5. Spustenie iVMS320  
 

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

 

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

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

 
Krok 3: Podľa pokynov dokončite inštaláciu a pridajte zariadenia na prezeranie a spravovanie. 



6. Spustenie mobilnej aplikácie  

Pomocou telefónu naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „BitVision“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si a 

nainštalujte aplikáciu BitVision. 

 

 

Po registrácii a prihlásení môžete pridať zariadenia na vzdialené prezeranie a aktívnu správu 

zariadení. 

 

7. Obmedzenie zodpovednosti  

Nasledujúce časti sú vyňaté alebo obmedzujú našu zodpovednosť, venujte im preto osobitnú pozornosť: 

1. Naša spoločnosť nie je zodpovedná voči Vám ani žiadnej inej osobe za zranenie osôb alebo škody na majetku z 

nasledujúcich dôvodov a nebude zodpovedná za nesprávnu inštaláciu alebo pou žitie, ktoré nie je v súlade s požiadavkami; na 

účely ochrany štátu alebo verejného záujmu; vyššia moc; Vaše vlastné dôvody alebo dôvody tretích strán (vrátane (ale nielen) 

použitia produktov, softvéru alebo komponentov tretích strán a iných problematických  situácií). 

2. Naša spoločnosť nijakým výslovným alebo implicitným spôsobom nezaručuje, že tento výrobok je vhodný 

na špeciálne účely alebo použitie; tento výrobok sa nesmie používať na lekárske/bezpečnostné účely, 

nakoľko zlyhanie produktu môže viesť k ohrozeniu života alebo úrazu; zbrane hromadného ničenia, 

biologické a chemické zbrane, jadrové výbušniny alebo iné nebezpečné využitie jadrovej energie a iné 

nebezpečné aktivity, ktoré sú prípadne v rozpore s humanitárnym použitím. Akákoľvek strata alebo 

zodpovednosť vyplývajúca z takéhoto použitia je na Vaše vlastné náklady. 

3. Výrobky, ktoré sú správne nainštalované a používajú sa správne, môžu čeliť neoprávnenému zásahu 

používateľa, čím môžete spôsobiť nehodu alebo následné zranenia osôb alebo škody na majetku. Buďte 

preto ostražití a vzdelávajte sa aj v oblasti bezpečnosti. 

4. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne nepriame, náhodné, zvláštne alebo represívne škody, žiadosti, 

stratu na majetku alebo stratu akýchkoľvek údajov alebo dokumentov. V maximálnom rozsahu 

povolenom zákonom naša zodpovednosť nepresahuje sumu, ktorú ste zaplatili pri zakúpení tohto 

výrobku.  


