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Předmluva 

Obecné 

Tento stručný návod k použití (dále jen "návod") seznamuje s funkcemi a obsluhou zařízení DVR (dále jen 

"DVR"). 

Bezpečnostní pokyny 

V příručce se mohou objevit následující kategorizovaná signální slova s definovaným významem. 

Signální slova Význam 

 
Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za 
následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu 
nevyhnete. 

 
Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které 
by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, 
pokud se mu nevyhnete. 

 
Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k 
poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo 
nepředvídatelnému výsledku. 

 
Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém 
nebo ušetřit čas. 

 
Poskytuje doplňující informace jako zdůraznění a doplnění 
textu. 

Historie revizí 

Verze Obsah revize Čas vydání 

V1.0.0 První vydání. červenec 2020 

Oznámení o ochraně osobních údajů 

Jako uživatel DVR nebo správce údajů můžete shromažďovat osobní údaje jiných osob, jako jsou obličej, otisky 

prstů, poznávací značka vozidla, e-mailová adresa, telefonní číslo, GPS. Musíte být v souladu s místními zákony 

a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili oprávněná práva a zájmy jiných osob zavedením opatření, která 

mimo jiné zahrnují: poskytnutí jasné a viditelné identifikace, abyste subjekt údajů informovali o existenci 

sledované oblasti, a poskytnutí souvisejícího kontaktu. 

O příručce 

● Příručka slouží pouze jako referenční příručka. V případě rozporu mezi příručkou a skutečným výrobkem je 

rozhodující skutečný výrobek. 

● Neneseme odpovědnost za případné škody způsobené operacemi, které nejsou v souladu s Příručkou. 

● Příručka bude aktualizována podle nejnovějších zákonů a předpisů souvisejících regionů. Podrobné informace 

naleznete v papírové příručce, na disku CD-ROM, v QR kódu nebo na našich oficiálních webových stránkách. V 

případě rozporu mezi papírovou a elektronickou verzí příručky má přednost elektronická verze. 

● Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. Aktualizace produktu 
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mohou způsobit určité rozdíly mezi skutečným produktem a návodem. Pro nejnovější program a doplňkovou 

dokumentaci se obraťte na zákaznický servis. 

● V technických údajích, popisu funkcí a operací nebo v tisku se mohou vyskytnout odchylky. V případě 

pochybností nebo sporů se podívejte na naše závěrečné vysvětlení. 

● Pokud nelze otevřít příručku (ve formátu PDF), aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný 

software čtečky. 

● Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností uvedené v příručce jsou 

vlastnictvím příslušných vlastníků. 

● Navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis, pokud se při používání DVR 

vyskytne nějaký problém. 

● V případě nejasností nebo sporů se podívejte na náš závěrečný výklad. 
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Důležitá ochranná opatření a varování 

Následující popis je správný způsob použití DVR. Před použitím si pozorně přečtěte návod, abyste předešli 

nebezpečí a ztrátám na majetku. Při aplikaci se striktně řiďte Příručkou a po přečtení ji řádně uschovejte. 

Provozní požadavky 

● Neumisťujte a neinstalujte DVR na místě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zařízení, 

které vytváří teplo. 

● Neinstalujte DVR na vlhkém, prašném nebo nadýchaném místě. 

● Udržujte jeho vodorovnou instalaci nebo jej instalujte na stabilních místech a zabraňte jeho pádu. 

● Na DVR nekapejte a nestříkejte tekutiny; nepokládejte na DVR nic naplněného tekutinami, abyste zabránili 

vniknutí tekutin do DVR. 

● DVR instalujte na dobře větraných místech; neblokujte jeho větrací otvor. 

● DVR používejte pouze v rámci jmenovitého vstupního a výstupního rozsahu. 

● DVR svévolně nerozebírejte. 

● DVR přepravujte, používejte a skladujte v povoleném rozsahu vlhkosti a teploty. 

Požadavky na napájení 

● Používejte baterie podle požadavků. V opačném případě může dojít k požáru, výbuchu nebo nebezpečí popálení 

baterií! 

● Pro výměnu baterií lze použít pouze baterie stejného typu. 

● Vybité baterie zlikvidujte podle pokynů. 

● Používejte elektrické vodiče v rámci jmenovitých specifikací doporučených místními předpisy. 

● Použijte standardní napájecí adaptér, který je s tímto DVR spárován. V opačném případě uživatel nese 

odpovědnost za zranění osob nebo poškození DVR. 

● Použijte napájecí zdroj, který splňuje požadavky SELV (bezpečné velmi nízké napětí), a napájejte jej 

jmenovitým napětím, které odpovídá omezenému zdroji energie podle normy IEC60950-1. Konkrétní 

požadavky na napájení naleznete na štítcích zařízení. 

● Výrobky s konstrukcí kategorie I musí být připojeny k síťové výstupní zásuvce, která je vybavena ochranným 

uzemněním. 

● Spojka spotřebiče je odpojovací zařízení. Při běžném používání dodržujte úhel, který usnadňuje obsluhu. 
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1 Místní operace 

 
Na rozhraních různých modelů se mohou vyskytovat drobné rozdíly. Následující obrázky jsou pouze orientační. 

Rozhodující je skutečný výrobek. 

1.1 Spuštění DVR 

Před spuštěním DVR se ujistěte, že: 

● Jmenovité vstupní napětí odpovídá požadavkům na výkon DVR.  

● Připojení napájecího kabelu je připraveno. 

● Z důvodu bezpečnosti zařízení připojte DVR nejprve k napájecímu adaptéru a poté jej připojte do zásuvky. 

● Vždy používejte stabilní proud. Jako zdroj napájení se doporučuje použít UPS. 

1.2 Inicializace DVR 

Toto téma ukazuje, jak inicializovat DVR před použitím. 

Základní informace 
Při prvním spuštění je třeba nakonfigurovat informace o hesle pro správce (ve výchozím nastavení). Pro 

zaručení bezpečnosti zařízení důrazně doporučujeme přihlašovací heslo řádně uchovávat a pravidelně 

upravovat. 

Postup 
Krok 1 Zapněte  DVR. 

Systém vstoupí do rozhraní inicializace zařízení. 

Krok 2 V rozevíracích seznamech vyberte podle potřeby oblast, jazyk a standard videa. 
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 Tato nastavení můžete změnit na stránkách nastavení DVR po inicializaci. 

Obrázek 1-1 Nastavení umístění, jazyka a standardu videa 

 
Krok 3Klikněte na tlačítko Další. 

Krok 4Přečtěte si licenční smlouvu na software, zaškrtněte políčko Přečetl jsem a souhlasím se všemi 

podmínkami a klikněte na tlačítko Další. 

Krok 5Vyberte časové pásmo a nakonfigurujte systémový čas a klikněte na tlačítko Další. 

Obrázek 1-2 Konfigurace časového pásma a systémového času 

 
Krok 6Konfigurujte informace o hesle pro správce zařízení a klikněte na tlačítko Další. 
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Obrázek 1-3 Informace o konfiguraci hesla 

 

Tabulka 1-1 Informace o hesle 

Parametr Popis 

Uživatelské jméno Ve výchozím nastavení je uživatel admin a nelze jej změnit. 

Heslo Do pole Heslo zadejte nové heslo správce zařízení a v dalším poli heslo 
potvrďte. 

 

Nové heslo může mít 8 až 32 znaků a obsahovat alespoň dva typy 

číslic, písmen a speciálních znaků (kromě"'", """, ";", ":" a "&"). 

Potvrzení hesla 

Nápověda k heslu 

Zadejte otázku, která vám pomůže zapamatovat si heslo k zařízení. 

 

V přihlašovacím rozhraní klikněte na  a zobrazí se výzva, která vám 

pomůže heslo obnovit. 

Krok 7  (volitelně) Pomocí myši nakreslete odemykací vzor a poté jej nakreslete znovu pro potvrzení. 
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Obrázek 1-4 Nakreslete odemykací vzor 

 

 

● Vzor, který chcete nastavit, musí protínat alespoň čtyři body. 

● Pokud nechcete odemykací vzor konfigurovat, klikněte na tlačítko Přeskočit. 

● Jakmile nakonfigurujete odemykací vzor, bude použit jako výchozí metoda ověřování. Pokud toto 

nastavení přeskočíte, zadejte heslo pro přihlášení. 

Krok 8 (volitelný) Použijte rezervovaný e-mail a bezpečnostní otázky pro DVR. 

● Povolte možnost Rezervovaný e-mail a zadejte e-mailovou adresu. 

● Povolte funkci Security Question (Bezpečnostní otázka) a vyberte otázky z rozevíracích seznamů 

Question 1 (Otázka 1), Question 2 (Otázka 2) a Question 3 (Otázka 3) a poté zadejte odpovědi na tyto otázky. 

Obrázek 1-5 Použít vyhrazený e-mail a bezpečnostní otázky 

 
Krok 9Klikněte na tlačítko OK. 



 

5 

1.3 Konfigurace sítě 

Můžete nakonfigurovat základní síťová nastavení, jako je režim sítě, verze IP a IP adresa DVR. 

Krok 1Vyberte Hlavní nabídka > SÍŤ > TCP/IP. 

Krok 2Konfigurace parametrů. 

 

V Průvodci spuštěním můžete také nakonfigurovat parametry sítě. 

Obrázek 1-6 TCP/IP 

 

Tabulka 1-2 Parametry TCP/IP 

Parametr Popis 

Verze IP 
V seznamu Verze IP můžete vybrat IPv4 nebo IPv6. Pro přístup jsou 
podporovány obě verze. 

Adresa MAC Zobrazí adresu MAC DVR. 

DHCP 

Povolte funkci DHCP. IP adresa, maska podsítě a výchozí brána nejsou 
po povolení funkce DHCP k dispozici pro konfiguraci. 

● Pokud je protokol DHCP účinný, zobrazí se získané informace v 

položkách IP adresa, maska podsítě a výchozí brána. Pokud tomu tak 

není, zobrazí se všechny hodnoty 0.0.0.0. 

● Pokud je připojení PPPoE úspěšné, IP adresa, maska podsítě, výchozí 
brána a DHCP nejsou k dispozici pro konfiguraci. 

IP adresa Zadejte IP adresu a nakonfigurujte odpovídající masku podsítě a 
výchozí bránu. 

 

IP adresa a výchozí brána musí být ve stejném segmentu sítě. 

Maska podsítě 

Výchozí brána 

Upřednostňovaný systém 
DNS 

Zadejte IP adresu DNS. 
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Parametr Popis 

Alternativní DNS Zadejte IP adresu alternativního DNS. 

MTU 

Zadejte hodnotu pro síťovou kartu. Hodnota se pohybuje od 1280 do 
1500 bajtů. Výchozí hodnota je 1500. 

Navrhované hodnoty MTU jsou uvedeny níže. 

● 1500: Největší hodnota informačního balíčku Ethernet. Tato hodnota 

se obvykle volí v případě, že neexistuje připojení PPPoE nebo VPN, a je 

to také výchozí hodnota některých směrovačů, síťových adaptérů a 

přepínačů. 

● 1492: Optimalizovaná hodnota pro PPPoE. 

● 1468: Optimalizovaná hodnota pro DHCP. 

● 1450: Optimalizovaná hodnota pro VPN. 

Test 
Kliknutím na tlačítko Test otestujte, zda zadaná IP adresa a brána 
spolupracují. 

Krok 3Klikněte na tlačítko OK. 

1.4 Konfigurace nastavení kódování 

Toto téma ukazuje, jak nastavit kódování pro jednotlivé kanály. 

Postup 
Krok 1Vyberte Hlavní menu > KAMERA > Kódovat > Zvuk/Video. 

Krok 2Konfigurace parametrů hlavního/podřízeného proudu . 
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Obrázek 1-7 Audio/video 

 

Tabulka 1-3 Parametry zvuku/videa 

Parametr Popis 

Kanál 
V seznamu Kanál vyberte kanál, pro který chcete konfigurovat 
nastavení. 

Chytrý kodek 
Povolte funkci inteligentního kodeku. Tato funkce může snížit datový 
tok videa pro nedůležité zaznamenané video, aby se maximalizoval 
úložný prostor. 

Typ 

● Hlavní proud: V rozevíracím seznamu Typ vyberte možnost 

Obecné, Pohyb nebo Alarm. 

● Dílčí proud: Toto nastavení není konfigurovatelné. 

Komprese 

V seznamu Komprese vyberte režim kódování. 

● H.265: Kódování hlavního profilu. Toto nastavení se doporučuje. 

● H.264H: Kódování s vysokým profilem. Nízký datový tok s 

vysokým rozlišením. 

● H.264: Kódování obecného profilu. 

● H.264B: Kódování základního profilu. Toto nastavení vyžaduje 
vyšší datový tok ve srovnání s ostatními nastaveními pro stejnou definici. 

Rozlišení 

V seznamu Rozlišení vyberte rozlišení pro výstup videa. 

 

Maximální rozlišení videa se může u jednotlivých modelů lišit. 
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Parametr Popis 

Typ přenosové rychlosti 
V rozevíracím seznamu Typ bitové rychlosti vyberte rozlišení videa. 

Maximální rozlišení videa se může lišit v závislosti na modelu zařízení. 

Snímková frekvence 
(FPS) 

Konfigurace snímků za sekundu pro video. Čím vyšší hodnota, tím bude 
obraz jasnější a plynulejší. Počet snímků za sekundu se mění spolu s 
rozlišením. 

Obecně platí, že ve formátu PAL můžete zvolit hodnotu od 1 do 25; ve 
formátu NTSC můžete zvolit hodnotu od 1 do 30. Konkrétní rozsah 
snímkové frekvence, který můžete zvolit, však závisí na schopnostech 
DVR. 

Kvalita 

Tato funkce je k dispozici, pokud v seznamu Bit Rate List vyberete 
možnost VBR. 

Čím vyšší je hodnota, tím lepší je obraz. 

I Interval snímků Interval mezi dvěma vztažnými rámci. 

Přenosová rychlost 
(Kb/S) 

V rozevíracím seznamu Bitová rychlost vyberte hodnotu nebo zadejte 
vlastní hodnotu a změňte kvalitu obrazu. Čím větší je hodnota, tím 
kvalitnější bude obraz. 

Video Povolení funkce pro dílčí proud. 

Audio Klikněte na tlačítko Více a zobrazí se rozhraní Více. 

● Zvuk: Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena pro hlavní 

proud. Pro vedlejší proud 1 ji musíte povolit ručně. Jakmile je tato funkce 

povolena, je zaznamenaný videosoubor složeným audio a video 

proudem. 

● Zdroj zvuku: V seznamu Zdroj zvuku můžete vybrat možnost 

MÍSTNÍ a HDCVI. 

◇ LOCAL: Zvukový signál je přiváděn ze vstupního portu Audio. 

◇ HDCVI: Zvukový signál je přiváděn z kamery HDCVI. 

● Formát zvuku: V rozevíracím seznamu Komprese vyberte 
formát podle potřeby. 

Zdroj zvuku 

Komprese 

Krok 3Klikněte na tlačítko Použít. 
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Kliknutím na tlačítko Kopírovat zkopírujete nastavení do dalších kanálů. 

1.5 Přidání IP kamery 

IP kameru můžete přidat podle výsledku vyhledávání nebo ručním zadáním IP informací. Před přidáním IP 

kamery musíte změnit alespoň jeden analogový kanál na IP kanál. 

 

Kamery, které chcete přidat, musí být ve stejné síti jako DVR. 

1.5.1 Změna typu kanálu 

Pokud potřebujete do DVR přidat IP kameru, můžete typ kanálu převést na IP kanál. 

Základní informace 
Všechny kanály DVR jsou ve výchozím nastavení nastaveny jako analogové kanály a můžete je převést na IP 

kanály. 

Postup 
Krok 1Vyberte hlavní nabídku > KAMERA > Typ kanálu. 

Krok 2Zaškrtněte políčka ve sloupci IP. 
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● Výběr kanálu pro analogovou kameru nebo IP kameru je v pořadí, například pokud chcete převést 

kanály pro IP kamery, musíte nejprve vybrat z posledního čísla kanálu 8, což znamená, že nemůžete vybrat 

kanál 7přímo, dokud jste nevybrali kanál 8. 

● V případě následujícího obrázku je 9-16 kanálů určeno pouze pro IP kamery a rozsah se liší podle 

zakoupeného modelu. Rozhodující je skutečný výrobek. 

Obrázek 1-8 Výběr IP kanálu 

 
Krok 3Klikněte na tlačítko Použít a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení. 

1.5.2 Inicializace IP kamery 

Téma ukazuje, jak inicializovat nové kamery nebo kamery po obnovení výchozího továrního nastavení. 

Základní informace 
IP kamera musí být před připojením k DVR inicializována, jinak připojení selže. Při inicializaci se změní 

přihlašovací heslo IP kamery a její IP adresa. 

Postup 
Krok 1Vyberte Hlavní nabídka > Kamera > Seznam kamer > Přidat kameru. 

Krok 2Povolte možnost Uninitialized a klikněte na tlačítko Search Device. 
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Obrázek 1-9 Hledání neinicializovaného zařízení 

 
Krok 3Vyberte  kamera, který má být inicializován, a klikněte na tlačítko Inicializovat. 

Obrázek 1-10 Inicializace kamery 

 
Krok 4Použití hesla a e-mailových informací k IP kameře. 

● Použijte nastavení DVR. 
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1. Vyberte možnost Použití aktuálního hesla zařízení a e-mailových informací.. 

 

Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. 

Obrázek 1-11 Použít nastavení zařízení 

 
2. Klikněte na tlačítko Další. 

● Ruční nastavení hesla a e-mailových informací. 

1. Zrušit Použití aktuálního hesla zařízení a e-mailových informací.. 

Obrázek 1-12 Nastavení hesla 

 
2. Nastavte heslo. 
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Tabulka 1-4 Heslo 

Parametr Popis 

Uživatel Výchozí hodnota je admin, kterou nelze změnit. 

Heslo Nové heslo může mít 8 až 32 znaků a obsahovat alespoň dva typy číslic, 
písmen a speciálních znaků (kromě"'", """, ";", ":" a "&"). 

Zadejte silné heslo podle indikace síly hesla. 
Potvrzení hesla 

3. Klikněte na tlačítko Další. 

4. Zadejte e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další. 

Obrázek 1-13 Nastavení e-mailových informací 

 
Krok 5Konfigurace IP adresy kamery. 

● Pokud je nasazen server DHCP, vyberte možnost DHCP. 

● Vyberte možnost Statická a poté zadejte IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a přírůstkovou 

hodnotu. 

 

Pokud potřebujete změnit IP adresy více kamer najednou, nastavte přírůstkovou hodnotu. Při přidělování IP 

adres pro tyto kamery bude DVR tuto hodnotu postupně přidávat do čtvrté části IP adresy. 
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Obrázek 1-14 Konfigurace IP adresy 

 
Krok 6Klikněte na tlačítko Další. 

Vyčkejte 1-2 minuty na dokončení inicializace. 

Krok 7Klikněte na tlačítko Hotovo. 
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1.5.3 Přidání IP kamery podle výsledku vyhledávání 

Předpoklady 
Ujistěte se, že kamery, které chcete přidat, již byly inicializovány a připojeny ke správné síti. 

Postup 
Krok 1Vyberte Hlavní menu > KAMERA > Seznam kamer > Přidat kameru. 

Krok 2Klikněte na možnost Hledat zařízení. 

Obrázek 1-15 Vyhledávací zařízení 

 
Krok 3Přidání IP kamer. 

● Přidat dvojitým kliknutím: Dvakrát klikněte na cílovou kameru a přidejte ji do seznamu přidaných 

zařízení. 

 

Podle výsledku vyhledávání můžete přidat pouze jednu kameru najednou. 

● Přidat pomocí zaškrtávacího políčka: Zaškrtněte políčko cílové kamery a kliknutím na tlačítko Přidat ji 

přidejte do seznamu přidaných zařízení. 
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Můžete zaškrtnout více než jedno políčko a přidávat kamery v dávkách. 

Obrázek 1-16 Přidání IP kamery podle výsledku vyhledávání 

 

Výsledek 
● Pokud je stav přidané kamery zelený (  ), znamená to, že je kamera správně přidána do DVR. 

● Pokud je stav přidané kamery červený (  ), znamená to poruchu spojení mezi kamerou a DVR. 

Zkontrolujte parametry kamery, jako je heslo, protokol a číslo kanálu, a poté ji zkuste přidat znovu. 
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1.5.4 Ruční přidání IP kamery 

IP kameru můžete přidat podle IP informací najednou. 

Předpoklady 
Ujistěte se, že kamery, které chcete přidat, již byly inicializovány a připojeny ke správné síti. 

Postup 
Krok 1Vyberte Hlavní menu > KAMERA > Seznam kamer > Přidat kameru. 

Krok 2Klikněte na možnost Ruční přidání. 

Obrázek 1-17 Ruční přidání 

 
Krok 3V dialogovém okně Ruční přidání nakonfigurujte parametry. 
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Obrázek 1-18 Konfigurace parametrů ručního přidávání 

 

Tabulka 1-5 Parametry ručního přidávání 

Parametr Popis 

Kanál 
V rozevíracím seznamu Kanál vyberte kanál, který chcete použít na DVR pro 
připojení vzdáleného zařízení. 

Výrobce V rozevíracím seznamu Výrobce vyberte výrobce vzdáleného zařízení. 

IP adresa 

Do pole IP adresa zadejte IP adresu IP kamery. 

 

Změňte výchozí hodnotu (192.168.0.0), ke které se systém nemůže připojit. 

Port RTSP Výchozí hodnota je 554. Tuto hodnotu můžete podle potřeby změnit. 

Port HTTP 

Výchozí hodnota je 80. Tuto hodnotu můžete podle potřeby změnit. 

 

Pokud zadáte jinou hodnotu, například 70, měli byste při přihlašování k DVR 

pomocí prohlížeče za IP adresu zadat 70. 

Port TCP Výchozí hodnota je 37777. Tuto hodnotu můžete podle potřeby změnit. 

Uživatelské jméno Zadejte uživatelské jméno vzdáleného zařízení. 

Heslo Zadejte heslo uživatele vzdáleného zařízení. 

Vzdálené CH č. Zadejte číslo vzdáleného kanálu vzdáleného zařízení, které chcete přidat. 

Strategie dekodéru 
V seznamu Strategie dekodéru vyberte podle potřeby možnost Výchozí, 
Realtime nebo Fluent. 
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Parametr Popis 

Typ protokolu 

● Pokud je IP kamera přidána prostřednictvím soukromého protokolu, 

vyberte možnost TCP. 

● Pokud je IP kamera přidána prostřednictvím protokolu ONVIF, 

vyberte možnost Auto, TCP, UDP nebo MULTICAST. 

● Pokud je IP kamera přidána prostřednictvím jiných výrobců, vyberte 
možnost TCP nebo UDP. 

Šifrování 

Pokud je IP kamera přidána prostřednictvím protokolu ONVIF, zaškrtnutím 
políčka Šifrování se zajistí ochrana přenášených dat šifrováním. 

 

Chcete-li tuto funkci používat, musí být pro vzdálenou IP kameru povolena 

funkce HTTPS. 

Krok 4Klikněte na tlačítko OK. 

1.6 Konfigurace plánu ukládání nahraného videa 

Ve výchozím nastavení všechny kamery nepřetržitě nahrávají videa 24 hodin denně. Nastavení můžete podle 

potřeby upravit. 

 

V Průvodci spuštěním můžete také nakonfigurovat plán ukládání. 

Postup 
Krok 1Vyberte Hlavní nabídka > ULOŽIT > Plán > Záznam. 
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Obrázek 1-19 Plán záznamů 

 
Krok 2Konfigurace parametrů. 

Tabulka 1-6 Parametry záznamu 

Parametr Popis 

Kanál 
V rozevíracím seznamu Kanál vyberte kanál, pro který chcete změnit 
nastavení nahrávání videa. 

Předběžný záznam 
V poli Pre-record nastavte čas pro zachycení dodatečného videa, které se 
objeví před událostí, aby poskytlo kontext záznamu. Rozsah hodnot: 0 až 30 
s. 

Redundance 

Umožňuje uživatelům nastavit jeden z HDD jako redundantní HDD pro 
ukládání nahraných souborů na různé HDD. V případě selhání HDD můžete 
najít záložní záznam na redundantním HDD. 

● Vyberte Hlavní nabídka > ÚLOŽIŠTĚ > Správce disků a poté 

nastavte HDD jako redundantní HDD. 

● Vyberte Hlavní nabídka > ÚLOŽIŠTĚ > Plán > Záznam a 

zaškrtněte políčko Redundance. 

◇ Pokud vybraný kanál nenahrává, funkce redundance se projeví při 

příštím nahrávání bez ohledu na to, zda zaškrtnete políčko, nebo ne. 

◇ Pokud vybraný kanál nahrává, aktuální nahrané soubory se zabalí a 

poté se spustí nahrávání podle nového plánu. 

 

● Tato funkce je k dispozici u vybraných modelů. 

● Redundantní HDD zálohuje pouze nahraná videa, ale ne snímky. 
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Parametr Popis 

Typ události 

Zaškrtněte políčka typů událostí. 

● Obecně: Obecné nahrávání znamená, že DVR nahrává všechna 

videa v zadaném časovém rozmezí. Obecné nahrávání je reprezentováno 

zelenou barvou. 

● Pohyb: Záznam pohybu znamená, že DVR nahrává video pouze v 

případě, že je spuštěna detekce pohybu. Nahrávání pohybu je znázorněno 

žlutou barvou. 

● Alarm: Nahrávání při alarmu znamená, že DVR nahrává video, když 

je spuštěn alarm. Alarmové nahrávání je reprezentováno červenou barvou. 

● M&A: Záznam M&A kombinuje záznam pohybu a záznam alarmu. 

Zařízení nahrává video, když se spustí detekce pohybu nebo jakýkoli alarm. 

Nahrávání M&A je znázorněno oranžovou barvou. 

● Inteligentní: Inteligentní nahrávání znamená, že DVR nahrává 

video, když se spustí inteligentní detekce. Inteligentní nahrávání je 

znázorněno modrou barvou. 

● POS: Záznam POS znamená, že DVR nahrává video, když je 

pokladní zařízení použito k platbě. Záznam POS je reprezentován fialovou 

barvou. 

Období 

Definuje období, během kterého je aktivní nakonfigurované nastavení 
nahrávání. 

Systém aktivuje alarm pouze v definovaném období. 

Kopírovat do Kliknutím na tlačítko Kopírovat zkopírujete nastavení do dalších kanálů. 

Krok 3Nastavte plán nakreslením nebo úpravou. 

● Kreslení: Stiskněte a podržte levé tlačítko myši a tažením myši nakreslete tečku. 

● Úpravy: Klepnutím na  nastavte období a poté klepněte na tlačítko OK. 

Krok 4Klikněte na tlačítko Použít. 

 

Nakonfigurovaný plán záznamu může vstoupit v platnost pouze tehdy, když je povolena funkce automatického 

záznamu. Podrobnosti o povolení funkce automatického záznamu naleznete v Uživatelské příručce. 

1.7 Konfigurace nastavení P2P 

Pomocí kódu QR můžete k videorekordéru připojit chytrý telefon a spravovat jej. 

 

Ujistěte se, že je DVR připojen k internetu, a pokud ano, v poli Stav rozhraní P2P se zobrazí Online. 

1.7.1 Povolení funkce P2P 

Pro zapnutí funkce P2P je třeba vstoupit do rozhraní P2P a naskenovat kód QR pro stažení aplikace do chytrého 

telefonu. 

Krok 1Vyberte hlavní nabídku > SÍŤ > P2P. 
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Obrázek 1-20 P2P 

 
Krok 2Kliknutím na možnost Povolit povolte funkci P2P. 

Krok 3Klikněte na tlačítko Použít 
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1.7.2 Přidání DVR do klienta chytrého telefonu 

Toto téma se zabývá přidáním DVR do klienta chytrého telefonu jako příkladu pro správu chytrého telefonu. 

Krok 1Otevřete  aplikaci a klepněte na  . 

Krok 2Zvolte SN/Scan. 

Obrázek 1-21 Přidat zařízení 

 
Krok 3Zvolte DVR/XVR, zadejte název a heslo pro DVR a klepněte na Uložit. 
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Obrázek 1-22 Spuštění živého náhledu 

 

1.8 Inteligentní detekce pohybu 

Toto téma ukazuje, jak nakonfigurovat inteligentní detekci pohybu (SMD). 

Základní informace 
Inteligentní detekce pohybu (SMD) je ideální monitorovací funkce pro málo obydlené oblasti, kde chcete 

upozornit na přítomnost lidí nebo vozidel kdekoli ve scéně, aniž byste museli nastavovat pravidla a kreslit čáry. 

Krok 1Vyberte Hlavní menu > SMART DETECTION > Parametry > SMD. 

Zobrazí se rozhraní SMD. 
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Obrázek 1-23 SMD 

 
Krok 2Vyberte kanál a povolte jej. 

Krok 3Nastavení parametrů. 

Parametr Popis 

Kanál V seznamu Kanál vyberte kanál pro nastavení detekce pohybu. 

Povolit Povolení nebo zakázání funkce SMD. 

Citlivost 
Nastavení citlivosti, včetně vysoké, střední a nízké. Čím vyšší je citlivost, 
tím větší je pravděpodobnost poplachu a tím větší je míra falešných 
poplachů. Systém ve výchozím nastavení vybere střední. 

Efektivní cíl Vyberte objekt alarmu, včetně osoby a vozidla. 

Plán Definujte dobu, po kterou je detekce pohybu aktivní. 

Anti-Dither Nastavte časový úsek od konce detekce události do ukončení alarmu. 

Výstupní port alarmu 

Kliknutím na tlačítko Setting (Nastavení) zobrazíte rozhraní nastavení. 

● Všeobecný poplach: Povolte aktivaci alarmu prostřednictvím 

alarmových zařízení připojených k vybranému výstupnímu portu. 

● Externí alarm: Povolte aktivaci alarmu prostřednictvím 

připojené alarmové skříňky. 

● Bezdrátová siréna: Umožňuje aktivaci alarmu prostřednictvím 
zařízení připojených pomocí brány USB nebo brány kamery. 

Po vyhlášení poplachu 

Nastavte dobu, po kterou má zařízení zpozdit vypnutí alarmu po zrušení 
externího alarmu. Hodnota se pohybuje od 0 sekund do 300 sekund a 
výchozí hodnota je 10 sekund. Pokud zadáte hodnotu 0, zpoždění 
nebude žádné. 
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Parametr Popis 

Zobrazit zprávu 
Zaškrtnutím políčka Zobrazit zprávu povolíte zobrazování vyskakovací 
zprávy v místním hostitelském počítači. 

Nahlásit poplach 
Zaškrtnutím políčka Nahlásit poplach povolíte systému, aby při výskytu 
poplachové události odeslal poplachový signál do sítě (včetně 
poplachového centra). 

Odeslat e-mail 

Zaškrtnutím políčka Odeslat e-mail povolíte systému odesílat 
e-mailové oznámení, když dojde k události alarmu. 

 

Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je funkce e-mailu povolena 

v hlavním menu > SÍŤ > EMAIL. 

Záznamový kanál 

Vyberte kanál(y), které chcete nahrávat. Vybraný kanál (kanály) začne 
nahrávat po výskytu alarmové události. 

 

Musí být povoleno nahrávání pro detekci pohybu a funkce 

automatického nahrávání. 

Propojení PTZ 

Kliknutím na tlačítko Setting (Nastavení) zobrazíte rozhraní PTZ. 

 

Funkce detekce pohybu může aktivovat pouze předvolbu PTZ. 

Záznam příspěvku 
Nastavte dobu, po kterou má zařízení zpozdit vypnutí záznamu po 
zrušení alarmu. Hodnota se pohybuje od 10 sekund do 300 sekund, 
výchozí hodnota je 10 sekund. 

Prohlídka Zaškrtnutím políčka Prohlídka povolíte prohlídku vybraných kanálů. 

Ukládání obrázků 

Zaškrtnutím políčka Snímek pořídíte snímek vybraného kanálu. 

 

Chcete-li použít tuto funkci, vyberte Hlavní menu > KAMERA > 

Kódovat > Snímek, v seznamu Typ vyberte Událost. 

Dílčí obrazovka 

Zaškrtnutím políčka funkci povolíte. Když dojde k události alarmu, na 
extra obrazovce se zobrazí nastavení nakonfigurované v nabídce Main 
Menu > DISPLAY > Tour > Sub Screen. 

 

● Ne všechny modely tuto funkci podporují. 

● Pro použití této funkce musí být povolena další obrazovka. 

Bzučák Zaškrtněte políčko pro aktivaci bzučáku v Zařízení. 

Přihlásit se 
Zaškrtnutím políčka povolíte, aby zařízení zaznamenávalo místní 
protokol alarmů. 

Tón alarmu 
Zvolte, zda chcete povolit zvukové vysílání/alarmové tóny v reakci na 
událost detekce pohybu. 

Bílé světlo Zaškrtnutím políčka povolíte alarm bílého světla kamery. 

Siréna Zaškrtnutím políčka povolíte zvukový alarm kamery. 

Krok 4Kliknutím na tlačítko Použít uložte konfiguraci. 
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1.9 Živý náhled 

Po přihlášení systém ve výchozím nastavení přejde do režimu živého zobrazení více kanálů. Můžete zobrazit 

monitorovací video každého kanálu. Všimněte si, že počet zobrazených oken se může u jednotlivých modelů 

lišit. 

Chcete-li vstoupit na obrazovku živého náhledu z jiných rozhraní, klikněte na  v pravém horním rohu 

obrazovky. 

Obrázek 1-24 Zobrazení v reálném čase 

 

Obrazovka živého náhledu 

Prostřednictvím jednotlivých kanálů na obrazovce můžete sledovat živý obraz z připojených kamer.  

● Ve výchozím nastavení se v okně každého kanálu zobrazuje systémový čas, název a číslo kanálu. Toto 

nastavení lze nakonfigurovat výběrem položek Hlavní nabídka > KAMERA > Překrytí > Překrytí. 

● Obrázek v pravém dolním rohu představuje číslo kanálu. Pokud se změní pozice kanálu nebo se změní 

název kanálu, můžete podle tohoto obrázku rozpoznat číslo kanálu a poté provést operace, jako je dotaz na 

záznam a přehrávání. 

Ikony zobrazené na jednotlivých kanálech viz tabulka 1-7. 

Tabulka 1-7 Popis ikon 

Ikona Popis 

 Nahrává se video. 

 Ve scéně dochází k detekci pohybu. 

 Je zjištěna ztráta videa. 
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Ikona Popis 

 Sledování kanálů je uzamčeno. 

1.10 Přehrávání záznamu 

Chcete-li přehrát záznam, můžete vybrat Hlavní nabídka > Přehrávání nebo kliknout pravým tlačítkem myši na 

rozhraní živého náhledu a vybrat možnost Hledat.  

Obrázek 1-25 Hlavní rozhraní přehrávání 

 

 
Podrobnosti o pokynech k hlavnímu rozhraní přehrávání naleznete v Uživatelské příručce. 

Okamžité přehrávání 

Můžete přehrát předchozích 5 až 60 minut nahraného videa. 

Kliknutím na  se zobrazí rozhraní pro okamžité přehrávání. Okamžité přehrávání má následující funkce: 

● Posunutím posuvníku zvolte čas, kdy chcete přehrávání zahájit. 

● Přehrávání, pozastavení a ukončení přehrávání. 

● Informace, jako je název kanálu a ikona stavu nahrávání, jsou během okamžitého přehrávání stíněny a 

nezobrazí se, dokud nebude přehrávání ukončeno. 

● Během přehrávání není povoleno přepínat rozdělení obrazovky. 

 Chcete-li změnit dobu přehrávání, vyberte Hlavní nabídka > SYSTÉM > Obecné > Základní, do pole 

Okamžité přehrávání zadejte dobu, kterou chcete přehrát. 
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Obrázek 1-26 Nastavení doby okamžitého přehrávání 

 

Chytré přehrávání vyhledávání 

Během přehrávání můžete analyzovat určitou oblast a zjistit, zda došlo k nějaké události detekce pohybu. 

Systém zobrazí snímky s událostmi pohybu zaznamenaného videa. 

 

Tato funkce je určena pouze pro některé řady výrobků. 

Chcete-li použít funkci inteligentního vyhledávání, musíte pro kanál povolit detekci pohybu výběrem položky 

Hlavní menu > ALARM > Detekce videa > Detekce pohybu. 
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2 Přihlášení k webu 

Web poskytuje většinu funkcí místního grafického rozhraní. Ke správě DVR se můžete přihlásit na webu podle 

potřeby. 

 

Na rozhraních různých modelů se mohou vyskytovat drobné rozdíly. Následující obrázky jsou pouze orientační. 

Řídí se skutečným výrobkem. 

Postup 
Krok 1Otevřete  prohlížeč, zadejte IP adresu DVR a stiskněte klávesu Enter. 

Krok 2Zadejte uživatelské jméno a heslo. 

Obrázek 2-1 Přihlášení 

 

 

● Výchozí účet správce je admin. Heslo je to, které bylo nakonfigurováno při počátečním nastavení. Pro 

zabezpečení účtu se doporučuje heslo řádně uchovávat a pravidelně měnit. 

● Heslo zobrazíte kliknutím na .  

Krok 3Klikněte na tlačítko Přihlásit se. 
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Dodatek 1 Doporučení týkající se kybernetické 

bezpečnosti 

Kybernetická bezpečnost je víc než jen módní slovo: je to něco, co se týká každého zařízení připojeného k 

internetu. IP videodohled není imunní vůči kybernetickým rizikům, ale přijetí základních kroků k ochraně a 

posílení sítí a síťových zařízení je učiní méně náchylnými k útokům. Níže uvádíme několik tipů a doporučení, jak 

vytvořit bezpečnější bezpečnostní systém. 

Povinná opatření, která je třeba přijmout pro základní zabezpečení sítě zařízení: 

1. Používejte silná hesla 

Při nastavování hesel se řiďte následujícími pokyny: 

● Délka by neměla být menší než 8 znaků; 

● Zahrňte alespoň dva typy znaků; mezi typy znaků patří velká a malá písmena, číslice a symboly; 

● Neobsahujte název účtu nebo název účtu v opačném pořadí; 

● Nepoužívejte souvislé znaky, jako je 123, abc atd.; 

● Nepoužívejte překrývající se znaky, například 111, aaa atd.; 

2. Včasná aktualizace firmwaru a klientského softwaru 

● V souladu se standardními postupy v technickém průmyslu doporučujeme udržovat firmware vašeho zařízení 

(například NVR, DVR, IP kamery atd.) aktualizovaný, abyste zajistili, že je systém vybaven nejnovějšími 

bezpečnostními záplatami a opravami. Pokud je zařízení připojeno k veřejné síti, doporučujeme povolit funkci 

automatické kontroly aktualizací, abyste získali včasné informace o aktualizacích firmwaru vydaných 

výrobcem. 

● Doporučujeme stáhnout a používat nejnovější verzi klientského softwaru. 

Doporučení "Nice to have" pro zlepšení zabezpečení sítě zařízení: 

1. Fyzická ochrana 

Doporučujeme provést fyzickou ochranu zařízení, zejména úložných zařízení. Například umístěte zařízení do 

speciální počítačové místnosti a skříně a zaveďte dobře provedenou kontrolu oprávnění k přístupu a správu klíčů, 

abyste zabránili neoprávněným osobám provádět fyzické kontakty, jako je poškození hardwaru, neoprávněné 

připojení vyměnitelného zařízení (např. USB flash disk, sériový port) atd. 

2. Pravidelně měňte hesla 

Doporučujeme pravidelně měnit hesla, abyste snížili riziko jejich uhodnutí nebo prolomení. 

3. Včasné nastavení a aktualizace informací o resetování hesel 

Zařízení podporuje funkci resetování hesla. Včas nastavte související informace pro obnovení hesla, včetně 

poštovní schránky koncového uživatele a otázek pro ochranu hesla. Pokud se informace změní, včas je upravte. 

Při nastavování otázek pro ochranu hesla se doporučuje nepoužívat ty, které lze snadno uhodnout. 

4. Povolení zámku účtu 

Funkce uzamčení účtu je ve výchozím nastavení povolena a doporučujeme ji ponechat zapnutou, aby byla 

zaručena bezpečnost účtu. Pokud se útočník několikrát pokusí přihlásit pod nesprávným heslem, příslušný účet 

a zdrojová IP adresa budou uzamčeny. 

5. Změna výchozích portů HTTP a dalších služeb 

Doporučujeme změnit výchozí porty HTTP a dalších služeb na libovolnou sadu čísel v rozmezí 1024~65535, čímž 

se sníží riziko, že by cizí osoby mohly odhadnout, které porty používáte. 

6. Povolte HTTPS 

Doporučujeme vám povolit protokol HTTPS, abyste mohli navštívit webovou službu prostřednictvím 



 

32 

zabezpečeného komunikačního kanálu. 

7. Povolení bílé listiny 

Doporučujeme vám povolit funkci whitelist, abyste zabránili v přístupu do systému všem, kromě těch, kteří mají 

zadané IP adresy. Proto nezapomeňte přidat IP adresu svého počítače a IP adresu doprovodného zařízení na 

whitelist. 

8. Vazba na adresu MAC 

Doporučujeme svázat IP a MAC adresu brány se zařízením, čímž se sníží riziko podvržení protokolu ARP. 

9. Přiměřené přidělování účtů a oprávnění 

V souladu s obchodními požadavky a požadavky vedení přidejte uživatele a přiřaďte jim minimální sadu 

oprávnění. 

10. Zakázat nepotřebné služby a zvolit bezpečné režimy 

Pokud to není nutné, doporučujeme vypnout některé služby, jako jsou SNMP, SMTP, UPnP atd., aby se snížila 

rizika. 

 

V případě potřeby se důrazně doporučuje používat bezpečné režimy, mimo jiné následující služby: 

● SNMP: Vyberte SNMP v3 a nastavte silná šifrovací hesla a ověřovací hesla. 

● SMTP: Pro přístup k serveru poštovních schránek zvolte TLS. 

● FTP: Vyberte SFTP a nastavte silná hesla. 

● AP hotspot: Zvolte režim šifrování WPA2-PSK a nastavte silná hesla. 

11. Šifrovaný přenos zvuku a obrazu 

Pokud je obsah vašich audio a video dat velmi důležitý nebo citlivý, doporučujeme použít funkci šifrovaného 

přenosu, abyste snížili riziko odcizení audio a video dat během přenosu. 

 

Připomínáme, že šifrovaný přenos způsobí určitou ztrátu účinnosti přenosu. 

12. Zabezpečený audit 

● Kontrola online uživatelů: Doporučujeme pravidelně kontrolovat online uživatele, zda není DVR přihlášen bez 

oprávnění. 

● Zkontrolujte protokol o vybavení: Při prohlížení protokolů můžete zjistit IP adresy, které byly použity k 

přihlášení k zařízení, a jejich klíčové operace. 

13. Síťový protokol 

Vzhledem k omezené úložné kapacitě zařízení je uložený protokol omezen. Pokud potřebujete protokol ukládat 

delší dobu, doporučujeme povolit funkci síťového protokolu, abyste zajistili synchronizaci kritických protokolů 

se síťovým serverem pro sledování. 

14. Vytvoření bezpečného síťového prostředí 

Pro lepší zajištění bezpečnosti zařízení a snížení potenciálních kybernetických rizik doporučujeme: 

● Vypněte funkci mapování portů směrovače, abyste zabránili přímému přístupu k intranetovým zařízením z 

vnější sítě. 

● Síť by měla být rozdělena a izolována podle aktuálních potřeb sítě. Pokud mezi dvěma dílčími sítěmi nejsou 

žádné požadavky na komunikaci, doporučuje se k rozdělení sítě použít VLAN, síť GAP a další technologie, aby 

se dosáhlo efektu izolace sítě. 

● Zavedení systému ověřování přístupu 802.1x pro snížení rizika neoprávněného přístupu do soukromých sítí. 

15. Doporučujeme povolit firewall nebo funkci blocklist a allowlist vašeho zařízení, abyste snížili riziko napadení 

vašeho zařízení.  

 


