Digitální videorekordér

Stručná příručka
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Stručná příručka
O této příručce
Tato příručka je určena pro digitální videorekordér Turbo HD (DVR). Podrobné modely jsou uvedeny níže
DS-H104G/DS-H108G/DS-H116G
DS-H104Q/DS-H108Q/DS-H116Q
DS-H204U/DS-H208U/DS-H216U
Příručka obsahuje pokyny pro použití a správu výrobku. Obrázky, grafy, zobrazení a veškeré další informace
uvedené níže slouží pouze k účelu popisu a vysvětlení. V důsledku aktualizací firmwaru nebo z jiných důvodů
podléhají informace obsažené v příručce změnám bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi naleznete na
webových stránkách společnosti
Používejte prosím tuto uživatelskou příručku pod vedením odborníků.
Odmítnutí odpovědnosti
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O VÝROBEK S PŘÍSTUPEM NA INTERNET, JE JEHO POUŽÍVÁNÍ
ZCELA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. NAŠE SPOLEČNOST NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA
NEOBVYKLÝ

PROVOZ,

ÚNIK

SOUKROMÝCH

ÚDAJŮ

NEBO

JINÉ

ŠKODY

VZNIKLÉ

KYBERNETICKÝM ÚTOKEM, HACKERSKÝM ÚTOKEM, ANTIVIROVOU KONTROLOU NEBO JINÝMI
INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY; NAŠE SPOLEČNOST BUDE NICMÉNĚ POSKYTOVAT
VČASNOU TECHNICKOU PODPORU, BUDE-LI O NI POŽÁDÁNA.
ZÁKONY O SLEDOVÁNÍ SE V RŮZNÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU
SI OVĚŘTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI, ABY SE ZAJISTILO, ŽE VAŠE
POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDÁ PLATNÝM ZÁKONŮM. NAŠE SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST V
PŘÍPADĚ, ŽE BUDE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁN K NEZÁKONNÝM ÚČELŮM.
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI KONFLIKTŮ MEZI TOUTO PŘÍRUČKOU A PLATNÝM ZÁKONEM MÁ
PŘEDNOST POZDĚJŠÍ Z NICH.
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Informace o regulačních opatřeních
Informace FCC
Soulad s FCC: Toto zařízení bylo testováno a byl potvrzen jeho soulad s limity platnými pro digitální zařízení
třídy A podle části 15 zásad FCC. Tyto limity jsou vytvořeny tak, aby zajišťovaly rozumnou ochranu před
škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat
energii rádiových frekvencí a není-li instalováno či používáno v souladu s příručkou, může způsobovat škodlivé
rušení rádiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v rezidenční oblasti bude zřejmě způsobovat škodlivé rušení.
V takovém případě musí uživatel rušení na vlastní náklady odstranit.

Podmínky FCC
Zařízení splňuje podmínky části 15 zásad FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Zařízení musí být schopno přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci
zařízení.

Prohlášení o shodě s EU
Tento výrobek a také dodávané příslušenství (je-li nějaké) jsou označeny značkou „CE“ a splňují tedy
platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici 2004/108/ES o EMK a ve směrnici
RoHS 2011/65/EU.
2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat
jako netříděný domovní odpad. Řádná recyklace vyžaduje vrácení produktu místnímu dodavateli
během zakoupení podobného nového zařízení nebo jeho likvidaci na určených sběrných místech.
Další informace najdete na: www.recyclethis.info
2006/66/ES (směrnice baterií): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou v Evropské unii nelze
likvidovat jako netříděný domovní odpad. Konkrétní informace o baterii najdete v dokumentaci
produktu. Baterie je označena tímto symbolem a může zahrnovat znaky indikující použití kadmia
(Cd), olova (Pb) nebo rtuti (Hg). Řádné recyklace dosáhnete vrácením baterie dodavateli nebo na určené sběrné
místo. Další informace najdete na: www.recyclethis.info

Soulad s průmyslovou vyhláškou Kanady ICES-003
Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3(A)/NMB-3(A).
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Bezpečnostní pokyny
Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel výrobek používal správně a aby se tak předešlo nebezpečí nebo
škodě na majetku.
Preventivní opatření se dělí na „Varování“ a „Upozornění“.
Varování: Pokud bude opomíjeno jakékoli varování, může dojít k vážnému zranění nebo smrti.
Upozornění: Pokud bude opomíjeno jakékoli upozornění, může dojít ke zranění nebo poškození zařízení.

Varování

Dodržujte

tato

Upozornění

Dodržujte

tato

bezpečnostní opatření, abyste

preventivní opatření, abyste zabránili

zabránili vážnému zranění nebo

možnému

smrti.

škodě.

zranění

nebo

hmotné

Varování


Řádná konfigurace všech hesel a dalších bezpečnostních nastavení je zodpovědností toho, kdo provádí
instalaci, nebo koncového uživatele.



Při používání výrobku musíte přísně dodržovat vnitrostátní a regionální předpisy elektrické bezpečnosti.
Podrobnější informace naleznete v technických specifikacích.



Vstupní napětí by mělo vyhovovat jak zdroji SELV (Safety Extra Low Voltage – bezpečné nízké napětí),
tak i zdroji s omezeným napájením s 100 ~ 240 V AC nebo 12 V DC podle normy IEC60950-1.
Podrobnější informace naleznete v technických specifikacích.



K jednomu napájecímu adaptéru nepřipojujte více zařízení, protože přetížení adaptéru může způsobit
přehřátí nebo nebezpečí požáru.



Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena k napájecí zásuvce.



Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a
poté se obraťte na servisní centrum.

Preventivní a varovné tipy
Před připojením a provozováním zařízení si prosím přečtěte následující tipy:


Zajistěte, aby bylo zařízení umístěno v dobře větraném a bezprašném prostoru.



Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.



Zařízení nesmí přijít do styku s kapalinami.



Podmínky prostředí musí odpovídat výrobním specifikacím.



Zajistěte, aby bylo zařízení řádně upevněno ve stojanu nebo na polici. Větší nárazy nebo otřesy působící
na zařízení v důsledku pádu mohou poškodit citlivé elektronické součásti uvnitř zařízení.



Používejte zařízení společně s UPS (zdrojem nepřerušitelného napájení), je-li to možné.



Před připojováním a odpojováním příslušenství a periférií zařízení vypněte.



V zařízení by měl být použit výrobcem doporučený pevný disk (HDD).



Nesprávné používání či výměna baterie může mít za následek nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je pouze
stejným nebo odpovídajícím typem. Baterie likvidujte v souladu s pokyny jejich výrobců.
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Úmluvy ohledně používání symbolů
Symboly, které mohou být uvedeny v tomto dokumentu, jsou definovány následovně.
Symbol

Popis
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která – pokud se jí
nezabrání – může vést k poškození zařízení, ztrátě dat, zhoršení
výkonu nebo neočekávaným výsledkům.
Obsahuje dodatečné informace zaměřené na zdůraznění nebo

POZNÁMKA

doplnění důležitých bodů hlavního textu.
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Chapter 1 Popis panelů
1.1 Čelní panel
Čelní panel 1

Figure 1. 1 Čelní panel 1

Table 1. 1 Popis čelního panelu 1
Č.

Ikona

Popis

1

Po zapnutí DVR se tato kontrolka rozsvítí červeně.

2

Při čtení nebo zápisu dat na HDD se indikátor rozsvítí červeně.

3

Funguje-li správně síťové připojení, indikátor bliká modře.

Čelní panel 2

Figure 1. 2 Čelní panel 2
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Table 1. 2 Popis čelního panelu 2
Č.

Název
NAPÁJENÍ

1

2
3

Popis funkce
Po zapnutí spínače napájení na zadním panelu se kontrolka napájení
rozsvítí žlutě.

STATUS

Při čtení nebo zápisu dat na HDD bliká indikátor červeně.

Tx/Rx

Funguje-li správně síťové připojení, indikátor bliká žlutě.

IR Receiver (přijímač IR)

Přijímač dálkového IR ovládání.

USB Interfaces (rozhraní

Porty USB (Universal Serial Bus) pro další zařízení, jako je USB myš

USB)

a USB pevný disk (HDD).
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1.2 Zadní panel
Zadní panel 1

Figure 1. 3 Zadní panel

Table 1. 3 Popis zadního panelu
Č.

Položka

Popis

1

VIDEO IN (vstup videa)

2

HDMI

Konektor HDMI výstupu videa.

VGA

Konektor DB15 výstupu VGA. Zobrazuje místní výstup videa a

3

Rozhraní BNC vstupu TVI a analogového videa.

nabídku.

4

AUDIO OUT (výstup)

Konektor RCA

5

AUDIO IN (vstup)

Konektor RCA

6

Síťové rozhraní

Síťový konektor

7

Port USB

8

GND

9

Napájení

Port USB (Universal Serial Bus) pro další zařízení.
Uzemnění
12 VDC napájení.

Zadní panel 2

Figure 1. 4 Zadní panel

Table 1. 4 Popis zadního panelu
Č.

Položka

Popis

1

VIDEO IN (vstup videa)

Rozhraní BNC vstupu TVI a analogového videa.

2

AUDIO IN (vstup)

Konektor RCA

3

AUDIO OUT (výstup)

Konektor RCA

4

VGA

Konektor DB15 výstupu VGA. Zobrazuje místní výstup videa a
nabídku.
8
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5

HDMI

6

Port USB

Konektor HDMI výstupu videa.
Port USB (Universal Serial Bus) pro další zařízení.

7

Síťové rozhraní

Síťový konektor

8

Rozhraní RS-485

Konektor pro zařízení RS-485.

9

Napájení

10

Vypínač napájení

11

GND

12

VIDEO OUT (výstup)

12 VDC napájení.
Vypínač pro zapnutí/vypnutí zařízení.
Uzemnění
Konektor BNC výstupu videa.
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Chapter 2 Instalace a připojení
2.1 Instalace DVR
Během instalace DVR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K montáži na police použijte držáky.
Zajistěte dostatek prostoru pro audio a video kabely.
Při instalaci kabelů se přesvědčte, že poloměr ohybu žádného z nich není menší než pětinásobek jeho průměru.
Připojte kabel alarmu i kabel RS-485.
Mezi zařízeními instalovanými v racku ponechte alespoň 2 cm.
Zajistěte uzemnění zařízení DVR.
Teplota prostředí by se měla pohybovat v rozsahu –10 ºC až 55 ºC.
Vlhkost prostředí by měla být v rozsahu 10 až 90 %.

2.2 Instalace pevného disku
Než začnete:
Před instalací jednotky pevného disku (HDD) prosím zajistěte odpojení DVR od napájení. Při instalaci by měl být
použit výrobcem doporučený pevný disk.
Podle různých modelů by měl být nainstalován jeden nebo dva SATA hard disky.
Potřebné nástroje: Šroubovák.
Kroky:
1. Sejměte kryt z DVR uvolněním šroubů na zadní straně a na bocích.

Figure 2. 1 Odmontujte kryt
2. Připojte jeden konec datového kabelu k základní desce DVR a druhý konec k HDD.
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Figure 2. 2 Připojte datový kabel
3. Připojte napájecí kabel k HDD.

Figure 2. 3 Připojte napájecí kabel
4. Umístěte HDD na dno zařízení a pak pomocí šroubů na dně HDD přichyťte.

Figure 2. 4 Nainstalujte HDD
5. Vraťte zpět kryt DVR a utáhněte šrouby.
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2.3 Připojení RS-485 a kontroléru
Typické připojení:

Připojit k A+ na PTZ
Připojit k B– na PTZ
Figure 2. 5 Připojení kontroléru A:
Připojení PTZ k zařízení DVR:
1. Odpojte zásuvný blok z bloku svorkovnice RS-485.
2. Stiskněte a přidržte oranžovou část zásuvného bloku; vložte kabely do slotů a uvolněte oranžovou část.
Přesvědčte se o pevném přichycení signálních kabelů.
3. Připojte A+ na PTZ k D+ na bloku svorkovnice a B– na kontroléru k D– na bloku svorkovnice. Utáhněte
blokovací šrouby.
4. Zapojte zásuvný blok zpět do bloku svorkovnice.
POZNÁMKA

Přesvědčte se, že jsou zařízení kontroléru i DVR uzemněná.
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2.4 Tabulka výpočtu úložiště HDD
Následující tabulka ukazuje odhad využívaného úložného prostoru při nahrávání jednoho kanálu po jednu hodinu s
pevným bitovým tokem.
Použité úložiště
42 M
56 M
70 M
84 M
98 M
112 M
140 M
168 M
196 M
225 M
281 M
337 M
393 M
450 M
562 M
675 M
787 M
900 M
1,76 G
3,52 G
7,03 G

Bitový tok
96 K
128K
160K
192K
224K
256K
320K
384K
448K
512K
640K
768K
896K
1024K
1280K
1536K
1792K
2048K
4096K
8192K
16384K
POZNÁMKA

Uvědomte si prosím, že uvedené hodnoty úložného prostoru jsou pouze informační. Použitý úložný prostor je
výsledkem zjednodušených výpočtů a od skutečných hodnot se může do určité míry lišit.
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Chapter 3 Práce s nabídkou
3.1 Struktura nabídky
POZNÁMKA

Struktura nabídky se v různých modelech odlišuje.

Menu
Playback

Export

VCA Search

Manual

HDD

Record

Camera

Configuration

Maintenance

Shutdown

Normal

Normal

Behavior
Search

Record

General

Schedule

Camera

General

System Info

Logout

Event

Event

Face Search

Alarm

Advanced

Parameters

OSD

Network

Log
Information

Shutdown

Tag

Plate
Search

Manual Video
Quality
Diagnostics

Advanced

Image

Alarm

Import/
Export

Reboot

Smart

People
Counting

Holiday

PTZ

Live View

Upgrade

Sub-periods

Heat Map

Motion

Exceptions

Default

Privacy Mask

User

Net Detect

External
File

Video
Tampering

HDD Detect

Video Loss

VCA

Video Quality
Diagnostics

Figure 3. 1 Struktura nabídky

3.2 Spuštění a vypnutí
Správné postupy spouštění a vypínání jsou důležité pro prodloužení životnosti DVR.
Spuštění DVR:
1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky. Ve spojení s tímto zařízením DOPORUČUJEME
používat systém nepřerušitelného napájení (UPS). Pokud je zařízení připojeno k napájecímu napětí, zapínací
tlačítko na čelním panelu svítí červeně.
2. Stiskněte tlačítko POWER na čelním panelu. Napájecí LED se rozsvítí modře. Přístroj se zapne.
14
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Po spuštění zařízení vás průvodce provede různými základními nastaveními včetně úpravy hesla, zadáním
data a času, nastavením sítě, inicializací HDD a záznamu.
Vypnutí DVR:
1. Vstupte do nabídky vypnutí.
Menu (nabídka) > Shutdown (vypnout)

Figure 3. 2 Vypnutí
2. Použijte tlačítko Shutdown (vypnout).
3. Klikněte na tlačítko Yes (Ano).

3.3 Aktivace zařízení
Účel:
Při prvním spuštění musíte zařízení aktivovat nastavením hesla správce. Před aktivací není povolena žádná činnost.
Zařízení můžete také aktivovat pomocí webového prohlížeče, SADP nebo klientského softwaru.
Kroky:
1. Vložte stejné heslo do textového pole Create New Password (Vytvořit nové heslo) a Confirm New
Password (Potvrdit nové heslo).

Figure 3. 3 Nastavení hesla administrátora
DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO – V zájmu zvýšení bezpečnosti vašeho výrobku velmi
doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků
včetně velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo
pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně
nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.
2. Kliknutím na tlačítko OK uložíte heslo a aktivujete zařízení.
15
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POZNÁMKA

Pokud aktualizujete starou verzi zařízení na novou, objeví se po spuštění zařízení následující dialogové okno.
Klikněte na tlačítko YES a pro nastavení silného hesla postupujte podle pokynů průvodce.

Figure 3. 4 Upozornění na slabé heslo

3.4 Přihlášení a odhlášení
Přihlášení uživatele
Účel:
Abyste mohli používat nabídku a další funkce, k přístroji se nejdříve musíte přihlásit.
Kroky:
1.

V rozbalovacím seznamu vyberte User Name (Uživatelské jméno).

Figure 3. 5 Přihlášení

2.

Zadejte Password (Heslo).

3.

Kliknutím na tlačítko OK se přihlásíte.

POZNÁMKA

Pokud jste v přihlašovacím rozhraní zadali 7× nesprávné heslo, aktuální uživatelský účet bude uzamčen na dobu
60 sekund. Pokud jste zadali nesprávné heslo 5×, bude účet uzamčen po dobu 60 sekund.
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Figure 3. 6 Ochrana uživatelského účtu pro správce

Figure 3. 7 Ochrana uživatelského účtu pro osobu obsluhující zařízení

Odhlášení uživatele
Účel:
Po odhlášení se monitor přepne do režimu živého náhledu, a pokud budete chtít provést nějakou operaci, při
novém přihlášení musíte zadat uživatelské jméno a heslo znovu.
Kroky:
1.

Vstupte do nabídky vypnutí.
Menu (nabídka) > Shutdown (vypnout)

Figure 3. 8 Logout (Odhlášení)

2.

Klikněte na tlačítko Logout (Odhlásit).
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POZNÁMKA

Jakmile se odhlásíte ze systému, nebude možné pracovat v nabídce na obrazovce. Chcete-li systém odemknout, je
nutné zadat uživatelské jméno a heslo.

3.5 Konfigurace vstupu signálu
Po spuštění a přihlášení spustí systém zařízení průvodce pro konfiguraci vstupu signálu.
Kroky:
1.

Zkontrolujte kontrolní okénko pro různé typy vstupu signálu: TVI, AHD/CVBS nebo IP.

2.

Kliknutím na tlačítko Apply (Použít) nastavení uložíte.

Figure 3. 9 Nakonfigurujte typ vstupu signálu

POZNÁMKA

Pro konfiguraci vstupu signálu můžete rovněž kliknout na Menu (Nabídka) > Camera (Kamera) > Signal Input
Status (Stav vstupu signálu).
Kroky:
1.

Vstupte do rozhraní nastavení vstupu signálu.
Menu (Nabídka) > Camera (Kamera) > Signal Input Status (Stav vstupu signálu)

2.

Zkontrolujte kontrolní okénko pro různé typy vstupu signálu: TVI, AHD/CVBS nebo IP.

Figure 3. 10 Nakonfigurujte typ vstupu signálu
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3.

Zaškrtnutím zaškrtávacího okénka zvýšené kompatibility TVI 720p, aktivujete kompatibilitu vstupu signálu
TVI 720p. Pokud zaškrtnete zaškrtávací okénko, objeví se okénko s tipy.

Figure 3. 11 Okénko s tipy

4.

Klikněte na OK.

5.

Kliknutím na tlačítko Apply (Použít) nastavení uložíte.

POZNÁMKA



Každé dva video kanály jsou sdruženy do skupin v pořadí, např. CH01 a CH02, CH03 a CH04 atd., a dva
kanály ve stejné skupině musí být spojeny se stejným typem zdroje obrazu, tj. analogový nebo HD-TVI nebo
AHD obrazový vstup.



Pokud v rozhraní živého zobrazení není žádný video signál analogového kanálu, zobrazí se na obrazovce
zpráva příslušného typu připojitelného video signálu.

3.6 Použití průvodce nastavení
Průvodce nastavení vás může provést některými důležitými nastaveními videorekordéru. Při zapínání zařízení se
standardně spouští průvodce nastavení.
Zaškrtnutím zaškrtávacího okénka při spuštění zařízení zapnete průvodce nastavení. Klikněte na Next (Další) a
spusťte průvodce nastavení. Podle pokynů průvodce nastavení nakonfigurujete rozlišení systému, datum/čas
systému, nastavení sítě, řízení HDD, nastavení záznamu atd.

Figure 3. 12 Průvodce nastavení

19

Stručná příručka k digitálnímu videorekordéru

3.7 Nastavení sítě
Účel:
Před použitím videorekordéru v síti se musí řádně nakonfigurovat nastavení sítě.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení sítě.
Menu (Nabídka) > Configuration (Konfigurace) > Network (Síť)

Figure 3. 13 Nastavení sítě

POZNÁMKA

1. Samopřizpůsobitelné rozhraní sítě 10 M/100 M.
2. Vyberte záložku General (Obecné).
3. V rozhraní General Settings (Obecného nastavení) lze konfigurovat následující nastavení: typ NIC, adresu
IPv4, bránu IPv4, MTU a server DNS.
Pokud je k dispozici server DHCP, pak lze zaškrtnout políčko u DHCP a získat IP adresu a další síťové
nastavení ze serveru automaticky.
4. Po konfiguraci obecného nastavení kliknutím na tlačítko Apply (Použít) nastavení uložíte.

3.8 Přidávání kamer IP
Účel:
Než získáte živý náhled či záznam videa, měli byste do seznamu připojení zařízení přidat síťové kamery.
Než začnete:
Ujistěte se, že je síťové připojení platné a správné a že IP kamera určená k přidání již byla aktivována. Více
informací o aktivaci neaktivní IP kamery naleznete v uživatelském manuálu.
IP kameru můžete přidat výběrem jedné ze tří následujících možností.



MOŽNOST 1:

Kroky:
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1. V režimu živého náhledu vyberte možnost Add IP Camera (Přidat IP kameru) z nabídky po kliknutí pravým
tlačítkem myši nebo klikněte na Menu > Camera > Camera, čímž vstoupíte do rozhraní pro správu IP
kamery.

Figure 3. 14 Správa IP kamery

2. Vyberte si IP kameru ze seznamu a klikněte na tlačítko

pro přidání kamery (se stejným heslem

administrátora DVR) nebo klikněte na tlačítko Custom Adding (vlastní přidání), čímž spustíte rozhraní Add
IP Camera (Custom) (Přidat IP kameru (vlastní).

Figure 3. 15 Přidání IP kamery
3. Vyberte zjištěnou IP kameru a klikněte na tlačítko Add (Přidat), čímž ji přímo přidáte, můžete kliknout i na
tlačítko Search (Vyhledat), čímž manuálně provedete obnovení online IP kamery.
Nebo si můžete vybrat vlastní přidání IP kamery úpravou parametrů v odpovídajícím textovém poli a potom
klikněte na tlačítko Add (Přidat) a přidejte ji.
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3.9 Živé zobrazení
Na obrazovce jsou v režimu živého zobrazení k dispozici některé ikony indikující různé stavy kamery. Mezi tyto
ikony patří:
Ikony živého náhledu
V režimu živého zobrazení jsou ikony v pravém horním rohu obrazovky každého kanálu, které ukazují stav
záznamu a alarmu v tomto kanálu, takže dokážete rychle lokalizovat problémy.
Indikace alarmu nebo alarmů. Mezi alarmy patří ztráta videa, manipulace s kamerou, detekce pohybu nebo
alarm snímačů atd.
Nahrávání (manuální záznam, stálý záznam, detekce pohybu nebo záznam spuštěný alarmem)

Alarm a nahrávání

Událost/výjimka (informace o události a výjimce se zobrazují v levém dolním rohu obrazovky)

3.10

Nastavení nahrávání

Než začnete:
Ujistěte se, že již byla instalována jednotka HDD. Pokud ne, nainstalujte a inicializujte jednotku HDD.
Podrobnosti najdete v uživatelské příručce.
Účel:
Následující oddíl popisuje dva typy záznamů, kterými jsou okamžitý záznam a celodenní záznam. Podrobné
informace o dalších typech záznamů najdete v uživatelské příručce.
POZNÁMKA

Po restartování se zruší všechny aktivované manuální záznamy.
Kroky:
1. V okně živého zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši, posuňte ukazatel na příkaz Start Recording
(spustit nahrávání) a vyberte podle potřeby Continuous Record (pokračující nahrávání) nebo Motion
Detection Record (nahrávání při detekci pohybu).

Figure 3. 16 Kliknutím pravým tlačítkem z nabídky začněte nahrávat
2. Kliknutím na tlačítko Yes (ano) v zobrazeném upozornění nastavení potvrdíte. Všechny kanály pak začnou
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nahrávat ve vybraném režimu.

3.11

Přehrávání

Videosobuory nahrané na pevný disk se mohou přehrávat v následujících režimech: okamžité přehrávání,
celodenní přehrávání pro určený kanál a přehrávání na základě vyhledání normálního souboru / události / smart /
tag / dílčího období / externího souboru.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní přehrávání.
Klikněte na Menu (Nabídka) > Playback (Přehrávat) nebo kliknutím pravým tlačítkem z nabídky zvolte
Playback (Přehrávat)
2. Zaškrtněte políčko kanálu (kanálů) v seznamu kanálů a potom dvojím kliknutím vyberte datum v kalendáři.
3. Pro ovládání postupu přehrávání můžete použít panel nástrojů ve spodní části rozhraní přehrávání.

Figure 3. 17 Rozhraní přehrávání
4. Zaškrtnutím kontrolního okénka si zvolte kanál(y), který(é) chcete přehrávat nebo spusťte současné
přehrávání více kanálů.
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Chapter 4 Přístup webovým prohlížečem
POZNÁMKA

Myslete na to, že použití výrobku s přístupem k internetu sebou nese bezpečnostní rizika sítě. Chcete-li vyloučit
jakýkoli síťový útok a únik informací, posilte svou vlastní ochranu. Pokud výrobek nepracuje správně, obraťte se
na svého prodejce nebo na nejbližší servisní centrum.
Účel:
Zařízení si můžete zpřístupnit přes webový prohlížeč. Můžete využít jeden z následujících doporučených
webových prohlížečů: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0,
Internet Explorer 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox a Google Chrome. Doporučené rozlišení je 1024 × 768 a
vyšší.
Kroky:
1.

Otevřete si webový prohlížeč, zadejte adresu IP zařízení a pak stiskněte Enter.

2.

Přihlaste se k zařízení.
•

Pokud zařízení nebylo aktivováno, musíte jej před prvním přihlášením aktivovat.

Figure 4. 1 Nastavení hesla administrátora

1)

Nastavte heslo pro uživatelský účet administrátora.

2)

Kliknutím na tlačítko OK se přihlaste k přístroji.
DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO – V zájmu zvýšení bezpečnosti vašeho výrobku velmi
doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru (minimálně 8 znaků
včetně velkých písmen, malých písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo
pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně
nebo týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek.

•

Pokud je zařízení již aktivováno, zadejte do přihlašovacího rozhraní uživatelské jméno a heslo a

klikněte na tlačítko Login (Přihlásit).
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Figure 4. 2 Přihlášení

3.

Před zobrazením živého videa a ovládáním kamery nainstalujte modul plug-in. Chcete-li instalovat modul
plug-in, postupujte podle instalačních pokynů.

POZNÁMKA

Abyste ukončili instalaci modulu plug-in, bude možná nutné zavřít internetový prohlížeč.
Po přihlášení můžete zařízení uvést do provozu a nakonfigurovat jej včetně živého zobrazení, přehrávání, hledání
záznamů, konfigurace atd.
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