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A. Úvod a trocha teorie 
Tento stručný návod popisuje nejrychlejší nebezpečnou cestu, jak připojit kamerový systém 

HiWatchTM na internet a do chytrých telefonů a tabletů. Není cílem tohoto návodu řešit zabezpečení 

ani konfiguraci sítě, ani popisovat vhodná řešení bezpečnosti. Předpokládáme, že jste si vědomi všech 

rizik spojených se zapojením rekordéru nebo kamer do internetu a rozhodně neneseme odpovědnost 

za možné neblahé důsledky propojení kamerových systémů do internetu, jako ztrátu či uloupení  dat, 

prolomení nebo vyzrazení hesel a podobně. 

1. Předstartovní příprava a výchozí stav 
Tento návod popisuje připojení NVR/DVR nebo i přímo IP kamer do internetu a předpokládá alespoň 

základní znalost protokolu IP, síťování a internetu. Popisovaná technologie P2P řeší problém přístupu 

k zařízením a sítím, které nemají pevnou veřejnou IP adresu. Pro účely tohoto návodu 

předpokládáme, že máte nainstalovaný a zkonfigurovaný kamerový systém tak, že vidíte na 

obrazovce připojené k NVR/DVR obraz z kamer a zároveň je NVR/DVR (nebo kamera) propojena 

s dostupnou bránou do internetu. Schopnost NVR/DVR  přístupu na internet je obvykle možné ověřit 

v menu  Diagnostika a tento návod se nastavením a konfigurací sítě, ani diagnostikou možných 

problémů nebude dále zabývat. 

Tento návod popisuje aplikaci CCTV Guard pro chytré telefony a tablety s operačním systémem 

Android 4.0 a vyšším, nebo iOS, která je dostupná z příslušných obchodů Google Play nebo AppStore. 

Pro prohlížení a přístupu ke kamerovým systémům prostřednictvím P2P však můžete použít i jiné 

aplikace. 

Nastavení NVR a DVR HiWatchTM  se v detailech liší i když princip je shodný. Věnujte, prosím, proto 

pozornost odpovídající části tohoto návodu podle toho, zda instalujete NVR nebo DVR zařízení. 

Mobilní aplikace CCTV Guard  i její nastavení však zůstává shodná.  

2. Stažení aplikace CCTV Guard 

Aplikace je dostupná zdarma a můžete si ji stáhnout ze svého obchodu 
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B. Nastavení DVR 
 

Nejdříve zkontrolujte, že DVR je připojené k internetu a má platnou vnitřní IP adresu a adresu brány 

 

například 192.168.2.1 
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Dále v menu „Přístup k platformě“ zaškrtněte pole „Povol svátek“  

 

Ověřovací kód doporučujeme změnit dle vlastního uvážení. 

 

Stiskněte Další a pokračujte přečtením a odsouhlasením podmínek provozu 
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Před přidáním zařízení do aplikace v mobilu/tabletu se nejdříve ujistěte, že je DVR dostupné službou 

P2P - v kolonce stav musí být: On-line  

 

Nyní lze zařízení přidat do aplikace v mobilu/tabletu a na straně DVR není třeba nic dalšího 

nastavovat. Doporučujeme však vypnout všechny zbytečné služby jako DDNS a UPnP. Vhodné je 

naopak zapnout synchronizaci času NTP (například ze serveru ntp.nic.cz) 
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C. Nastavení NVR 
Nejdříve zkontrolujte, že DVR je připojené k internetu a má platnou vnitřní IP adresu a adresu brány 

 

například 192.168.2.1 
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Dále v menu „Přístup k platformě“ zaškrtněte pole „Povolit přístup do cloudu ezviz“ a zapište si, nebo 

změňte Váš „Verification Code“ (Enable Stream Encryption doporučujeme povolit až po úspěšném 

přidání NVR do mobilních aplikací, nebo webové aplikace) 

 

Pokud je vše v pořádku a zařízení je dostupné z internetu, v poli Stav bude napsáno On-line jako na 

obrázku nahoře. 

 

Nyní můžete zařízení přidat do aplikace CCTV Guard v mobilu/tabletu a na straně NVR není třeba nic 

dalšího nastavovat. Doporučujeme však vypnout všechny zbytečné služby jako DDNS a UPnP. Vhodné 

je naopak zapnout synchronizaci času NTP (například ze serveru ntp.nic.cz) 
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D. Aplikace CCTV Guard v mobilu/tabletu 
 

Nejprve doporučujeme ve Vašem NVR/DVR rekordéru vytvořit nového uživatele s omezenými právy 

jen pro přístup z internetu. Je také vhodné tomuto uživateli přidělit silné heslo.  

Spusťte nyní aplikaci a objeví se tato stránka. 

 

 

Můžete si vytvořit účet a později se k němu přihlásit a získat tím další výhody, ale nyní si ukážeme jak 

nejrychleji zobrazit kamery Vašeho záznamového zařízení. Stiskněte nyní tlačítko PŘIDAT a přidejte 

místní zařízení. 
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Vyberte volbu CCTV Guard Domain a zadejte sériové číslo 
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Pokud je vše v pořádku, Vaše zařízení bude přidáno. 
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Nyní vyberte požadované kamery a stiskněte tlačítko Spustit živý náhled. V tomto okamžiku by jste 

měli vidět aktuální obraz z kamer Vašeho DVR/NVR rekordéru. 
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E. Sledování kamer přímo z internetu a sdílení zařízení 
Pokud nemáte k dispozici chytrý telefon nebo tablet, můžete se ke svým zařízením sdíleným 

prostřednictvím služby P2P dostat i z aplikací na serverech EZVIZ a Guardingvision.com. 

Můžete si také přát podělit se o přístup ke kamerám s kolegy a přáteli. K tomu slouží mimo jiné 

webová aplikace Guardingvision, která umožní sdílet Vaše zařízení s dalšími lidmi nebo zařízeními. 

Vaši přátelé si pak budou muset pouze zaregistrovat a ověřit jejich emailovou adresu na webu 

Guardingvision a mohou přidat Váš rekordér do aplikace CCTV guard stejně jako vy. Máte však 

úplnou kontrolu nad jejich přístupy a nemusíte nic dalšího konfigurovat ve Vašem rekordéru. 

Zde si ukážeme jak přidat a sdílet zařízení pomocí serveru Guardingvision.  

Pomocí vašeho internetového prohlížeče zobrazte stránku https://www.guardingvision.com 

Zde vyberte češtinu a stiskněte tlačítko Registrovat 

 

 

  

https://www.guardingvision.com/
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Na další stránce vyplňte své budoucí přihlašovací údaje 

 

Po úspěšném ověření a případném opětovném přihlášení do vašeho nově zřízeného účtu můžete 

přidat své zařízení pomocí sériového čísla. Toto sériové číslo je umístěno na štítku na spodní straně 

zařízení (NVR/DVR). Lze jej také získat přístupem přes web rozhraní do Vašeho NVR/DVR nebo je 

k dispozici v menu přístroje. 
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Po vyplnění zadání stiskněte na tlačítko vyhledávání a pokud je vše v pořádku, systém nalezne model 

Vašeho zařízení a přidá jej do seznamu dostupných zařízení 
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budete požádáni o ověřovací kód, který je dostupný z obrazovky zařízení  viz. kapitola B nebo C 

 

 

Úspěšně přidaná zařízení i jejich stav můžete najít v menu Správa zařízení 
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F. Kamery a NVR/DVR v počítači s Windows 
 

Pro počítače s operačním systémem Windows můžete z instalačního DVD přiloženého ke každému 

rekordéru nainstalovat aplikaci pro kompletní správu kamer iVMS. Tato aplikace umožní sledovat 

kamery a NVR/DVR nejen z místní sítě, ale i prostřednictvím P2P. Výhodou této aplikace je možnost 

provádět souběžný záznam na místní pevný disk a tím zálohovat záznam z Vašeho NVR/DVR na zcela 

jiném místě.  

Aplikace nevyžaduje nutně přístup k internetu a lze ji provozovat v uzavřené lokální síti jako 

dohledový monitor. Detailní popis všech funkcí a nastavení najdete v návodu k aplikaci. 

Zde je krátký návod na instalaci a připojení NVR/DVR přes již předem připravený účet v P2P (viz 

předchozí kapitola). 

 

Z přiloženého DVD spusťte instalaci aplikace iVMS: 
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 Pokud nechcete instalovat další doplňkové služby, pokračujte stiskem Další 

 

 

Další obrazovku pouze potvrďte tlačítkem Next 
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Stiskem tlačítka Další vytvoříte spouštěcí ikonu programu na ploše 

 

 

Bude vypadat takto: 

 

 

Při prvním přihlášení bude aplikace požadovat vytvoření administrátora a jeho hesla. Heslo musí být 

silné, tzn. obsahovat velká a malá písmena, čísla a nejlépe nějaký znak, např. tečku, čárku, pomlčku. 
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Po prvním startu se objeví průvodce nastavením aplikace: 

 

Pokud chcete automaticky vyhledat a přidat zařízení v místní síti, stiskněte tlačítko Konfigurace plánu 

(Pokud budete pouze přidávat zařízení P2P, můžete toto okno zavřít a přeskočit čtení následující 

obrazovky.) 

Nyní systém vyhledá dostupná zařízení v místní síti, požádá Vás o vytvoření skupin zařízení a plánu 

ukládání.  
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Po ukončení průvodce, nebo jeho přeskočení se objeví hlavní panel aplikace se záložkami. Zde 

vyberte tlačítko Správa zařízení 
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Pro přidání zařízení P2P je nutné vyvolat nabídku Správa zařízení z menu Nast a stiskem tlačítka  

+ Přidat nový typ zařízení přidat Cloud P2P zařízení 

 

 

zde zaškrtnout 
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Nyní v seznamu dostupných typů zařízení přibyla nová položka: 

 

Pokud jste se nikdy k serveru Guradingvision nepřihlásili a proto nemáte přístupové jméno a heslo, 

můžete si jej vytvořit rovnou v aplikaci iVMS stiskem tlačítka Register. Budete požádání o zadání 

Vašeho emailu, na který Vám bude zasláno potvrzení a přístupový kód.  
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Stiskněte tlačítko Přihlášení a vyplňte Vaše přihlašovací jméno a heslo, které jste zadali na webu 

Guardingvision.com 

  

Pokud všechno dobře dopadlo a P2P spojení se úspěšně podařilo, bude Vaše zařízení zobrazeno 

v seznamu podobně jako toto:
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Nyní můžete nalezené kamery ze zařízení P2P přidat do Hlavního zobrazení

 

umístěte kamery ze seznamu do polí dle potřeby: 

 


