
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KATALOGOVÉ ČÍSLO: JG04+C101K4 
4 KANÁLOVÝ H.264 CH 960H/D1 HDMI MINI DVR SET 

INTEGROVANÝ SATA HDD 500 GB 

Uživatelská příručka a 

 

 

 

CZ 



 

Pozor! 
Neumísťujte na zařízení těžké předměty! Zařízení a jeho přípojky čistěte opatrně! Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě! 
Zařízení nerozebírejte, neopravujte a nevyměňujte v něm součástky! Chraňte před nárazy a pádem! 

 

Provozní prostředí 
Zařízení používejte v prostředí s teplotami v rozmezí od 0 do 40˚C, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření! Neinstalujte jej do 
vlhkého prostředí! Nepoužívejte v zakouřeném a prašném prostředí! Jednotku nainstalujte na stabilní místo, chraňte ji před pádem.  

Technické údaje DVR katalogové číslo: JG04 

Hlavni procesor                         Vestavěný procesor 

Video vstupy 4 video kanály 

Přehrávání v rozlišení 960H/D1/CIF Kódování  4 x 960H / D1 

Dekódování  4 x 960H / D1 

Displej rozhraní: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV/video BNC 

Rozlišení:  1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 

Rozdělení obrazovky: 1/4 

Pokrytí obrazovky:  4 čtvercové zóny (pro každou kameru)  

Video/audio komprese: H.264/G. 711A Main Stream: 960H / D1 

Typ záznamu: Extra Stream: CIF 

Využití pevného disku: 960H: 24GB / den / kanál 

  D1:16~20GB/den/kanál, CIF 4~5GB/den/kanál 

Audio: 691.2MB / den / kanál: Není součástí kamery! 

Synchronní přehrávání: 1/4 

Síť Ethernet: RJ-45 port (10/100M) automaticky 

Max. počet uživatelů: Ethernet port pro 10 uživatelů 

Mobilní podpora: iPhone, Android, iPad 

Ukládání Vestavěný HDD 500GB 

USB rozhraní: 2 porty, USB2.0 

RS485: 
1 port RS485 pre PTZ, kamera neobsahuje tuto 
funkci! 

Napájení: DC 5V/2A Příkon  6W (bez HDD) 

Provozní prostředí: -10°C ~ +55°C /10% ~ 90% RH /86 ~ 106 kPa 

Rozměry (d×š×v): délka 120× šířka 120 ×výška 44 mm 
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1. Popis produktu 
 

1.1 Přehled 
 

 
DVR je vynikající digitální zařízení sloužící k 

bezpečnostnímu sledování a ochraně objektů. Použitý 

integrovaný systém LINUX umožňuje vysoce stabilní 

provoz. Kompresní algoritmus H.264 a unikátní filtrační 

proces poskytují možnost současně vytvářet vysoce kvalitní 

video a audio záznam. 

Zavedená síťová podpora TCP / IP umožňuje 

vysokorychlostní vzdálený přístup i pro více uživatelů. 

DVR může být použito samostatně nebo připojené k 

síti jako součást většího bezpečnostního systému. 

Aplikací vhodného softwaru na profesionální dohled 

lze využít vynikající komunikační schopnosti tohoto 

zařízení. 
 

DVR lze využívat v bankách, v telekomunikaci, v elektrických 

systémech, v dopravě, v inteligentních domech, ve skladech, 

v továrnách apod. 

2. Vybalení a montáž zařízení 
 

2.1 Kontrola příslušenství 
 

 

Po vyzvednutí produktu zkontrolujte, zda je obal neporušený, zda 

zařízení nemá nějaké vnější nebo vnitřní poškození. 

Po otevření krabice se ujistěte, že zásilka obsahuje všechny 

potřebné kabely a ostatní příslušenství. 

Ujistěte se, že všechny štítky a plomby představující záruku jsou 

neporušené a jsou na svém místě. Dávejte na ně pozor i později, 

protože poskytují záruku při opravách prováděných v budoucnu. 

 V případě, že v budoucnu budete kontaktovat servis, může se stát, že 

bude nutné zadat model a sériové číslo.

 

LED(Power)         LAN 

HDMI       

POWER 

 

 
 
 
 

 
  

POWER KAMERY     VGA 
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(Zelená) 

Ručně spuštěný 

záznam 

 
(Červená) 

Záznam na podnět 
poplachu 

 
(Žlutá) 

Záznam na podnět 

detekce pohybu 

 
(Modrá) 

 
Načasovaný záznam 

 Přerušení sítě   

 

 
 

 

3.1 Zapnutí 

3. Provoz

Připojte napájecí zdroj, LED kontrolka se rozsvítí, provoz DVR bude 

zahájen a za chvíli uslyšíte pípnutí. Po spuštění systému se v 

základním nastavení zobrazí rozdělená obrazovka a nahrávání se 

spustí automaticky. 
 

3.2 Přihlášení do systému 
Po spuštění zařízení se uživatel musí přihlásit do systému, aby 

mohl využívat požadované funkce. 

 

 

 

 
 

obr. 3.1 Ikony označující záznam 
 
 

3.4 Desktop/ Plocha rychlého menu 

V režimu zobrazení, při kliknutí pravým tlačítkem myši se zobrazí 

kontextové menu a dalším kliknutím pravého tlačítka myši opět zmizí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Zobrazení 

Po vstupu do stavu zobrazení můžete poklepáním přepínat mezi 
obrazovkami. 

 

 
3.4.1 Dwell / Posun 

obr. 3.2 Rychlé menu

 

Při každé obrazovce bude zobrazen čas systému, číslo kanálu a 

přesný čas. On-line video a stav poplachu se také zobrazí na 

obrazovce. 

Tento systém přepíná jednotlivé kanály podle přednastaveného 

pořadí (seskupení).

2
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Tlačítko Funkce Tlačítko Funkce 

 Přehrávání / pauza 
 

Následující obrázek 

 
Rychlé přehrávání 

 
Předchozí obrázek 

 
Přehrát předchozí 
soubor  

Přehrát 

 Zobrazování jednoho 
kanálu 

 
Přehrát následující 
soubor 

 
Dělená obrazovka 

  

 

3.4.2 Color setting / Nastavení barev 

Můžete nastavit požadované parametry obrazu na všech 

kanálech. Parametry: jas, kontrast, sytost, spektrum. 
 

3.4.3 E -Zoom/ Digitální zoom Digitálně zvětší obraz daného kanálu. 
 

3.4.4 Audio (volitelné) 

Set startup, turn-off and silent mode of audio for the channel, and 

adjust the volume ..After select (automatic), it will start up audio of the big 

picture channel automatically. 
 

3.4.5 P.T.Z 

Na každém kanále můžete zařízení ovládat přes RS485. V nabídce 

[Main menu]>[Configuration Management]>[PTZ] můžete nastavit 

adresu, rychlost, protokol, otáčení a sledování. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládání externího 
infra zařízení 

 

 
 

 
     P.T.Z. nastavení směru Ovládání výmazu 

 

 
Funkční tlačítka lze skrýt pravým 
tlačítkem myši. 

(1) Ovládání přehrávání 

(2) Přepínač zvukového kanálu  

(3) Skrytí funkčních tlačítek 

(4) Operace přehrávání 
 

Funkční tlačítka přehrávaní:  

(1)                (2) (3)         (4) 

(volitelné) 

 

 
 

3.4.6 Playback / Přehrávání 

 Přehrávání záznamů uložených na pevném disku. V rozhraní 

volitelném v nabídce [main menu] → [data retrieval] můžete vyhledávat 

podle nahrávky a podle události.  
 
 
 
 

 

tabulka  3.2 Funkční tlačítka přehrávání 

Poznámka: Výše uvedené funkční tlačítka lze používat v režimu pauza.
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4. Hlavní menu /Main Menu 
 

 

4.1 Mapa menu 
 

Hlavní menu Podmenu  Funkce 

Nastavení 

konfigurace 

 
Nastavení jazyka, času 

Můžete nastavit systémový čas, formát data, formát času, jazyk, číslo zařízení, 

formát videa, pohotovostní dobu, změnu času 

Nastavení reálného videa Můžete nastavit název kanálu, výstupní režim, detekci plochy na jednotlivých kanálech, 
atd.  

Nastavení nahrávání 
Spuštění nahrávání, nastavení streamingu videa, umístění textu, přehrávání po 

obrázcích, zhotovení snímku apod. 

Časové nastavení nahrávání Nastavení časovaného záznamu, záznamu na podnět detekce pohybu, délky záznamu 
 

Nastavení poplachu 
Nastavení detekce pro jednotlivé kanály, nastavení detekce pohybu, detekce výpadku 

videosignálu, nastavení ostatních upozornění apod. 
 

Nastavení sítě Základní nastavení sítě, sub-stream, Email, WIFI a DDNS nastavení 

Nastavení uživatelů Přidání, nastavení, vymazání uživatele, změna hesla, 

P.T.Z Nastavení PTZ adresy, rychlosti, nast. protocol, preset, cruise, track apod. 

Další podrobná nastavení Obnovení továrních nastavení, import, export parametrů zařízení 

Vyhledávání dat 

Vyhledávání podle času Vyhledávání, přehrávání podle stanoveného termínu 

Vyhledávání podle události Vyhledávání, přehrávání na základě detekce pohybu 

Správa souborů Správa a vymazávání video souborů 

Obrázek Správa a vymazávání obrázkových souborů 

Zobrazení informací 

Informace o systému Zobrazí název zařízení, sériové číslo, verzi, datum vydání 

Informace o události Vyhledá a vybere události, které spustili poplach 

Syslog Zobrazí / exportuje protokol událostí 

Stav sítě Zobrazí nastaveni sítě a DNS, 

On-line uživatelé Zobrazí aktuálních on-line uživatelů a návštěvníků 

Správa pevného disku  Zobrazí celkovou a využitou kapacitu disku, stav a formátování disku 

Správa upgrade   Aktualizace např. USB zařízení 

Odhlášení uživatele  Odhlášení uživatele po opuštění systému, přihlášení 

Vypnutí systému  Po vhodném uložení dat se systém vypne 
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4.2 Správa nastavení 
 

Charakteristiky všech funkcí zařízení jsou nastavitelné: základní, on-
line konfigurace nahrávání, časování nahrávání, podmínky poplachu, 
síťové parametry, informace o uživatelích, nastavení PTZ a speciální 
funkce. 

 
 
4.2.1 Základní nastavení 

 Základní nastavení obsahuje tři dílčí nabídky: systém, datum 

a čas a změnu času 

 
[Video Output] Nastavitelné rozlišení obrazovky / výstupu VGA 
800x600, 1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1440x900, HDMI 

[Logout after (s)] Pokud není žádná činnost, přístup uživatelů 
bude ukončen po uplynutí nastaveného času 
[Startup wizard ] Má se po zapnutí zobrazit průvodce? 
 
 
2. Čas a datum 

V tomto bodě nabídky lze nastavit formát času a data, časové 
pásmo a přesný čas.  
Poznámka: Předvolené časové pásmo je GMT! 

Pro přesné nastavení si můžete vybrat i časovou synchronizaci 
[Time Synchronization], pak je nutno nastavit název 
požadovaného časového serveru. 

3. DST / Letní čas 
 Nastavte začátek a konec období letního času (na základě týdnů 
nebo data), jak je znázorněno na obrázku 4.11..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Systém 

obr. 4.10. Základní nastavení

[Device name] Název zařízení/systému, který zobrazuje IVSS 
[Device ID] je nutné pokud jedním dálkovým ovladačem ovládáte 
více DVR 
 [Video format] Podporuje PAL a NTSC formát 
[Password check] Při této volbě bude systém od uživatele 
požadovat heslo pro nastavení systému 
[Show system time] Zde lze nastavit zobrazení času na 
obrazovce 
[Max online users] Nastavení maximálního počtu uživatelů 

 

 
 
 
 
 
 
 

obr. 4.11 Nastavení letního času
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4.2.2 Live/On-line konfigurace 

On-line konfigurace obsahuje tři dílčí nabídky: field / plocha, main 

output / hlavní výstup a nastavení shade / stínování 
 

1.Live 
 

 

[Channel Name / Název kanálu] Kliknutím na název kanálu se zobrazí 
klávesnice, pomocí které můžete, v případě potřeby, změnit názvy 
kanálů. Vstupní režimy můžete přepínat tlačítkem shift. 

 

[Color / Barva] Uživatel může na odpovídajícím kanálu nastavit jas, 
barvu, sytost barev a kontrast. 

2.  The main output / Hlavní výstup 
 

[interval / interval] Zde lze nastavit interval mezi změnou obrazu 
 

 

3.  Video maskování 
 

Uživatel může vykrýt některé části živého obrazu (max. 4 čtverce) 
[Setting / Nastavení] Přesuňte se na on-line obraz, stiskněte a 
podržte levé tlačítko myši a vyberte oblast k zablokování a pak pro 
uložení stiskněte tlačítko save / apply. Poklepáním můžete ji 
vymazat, resp. později změnit na černou. Pravé tlačítko myši: 
opuštění, pak kliknutím na apply můžete zablokovanou plochu 
odstranit.
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4.2.3 Nastavení nahrávání 
 

Nastavení nahrávání obsahuje šest dílčích nabídek: Povolení, video 

stream, čas nahrávání, umístění znaku, pravidelné nahrávání, snímky 

obrazovky. 
 

1.  Enable/Povolení 

 
 

2. Record bitrate / Rychlost zaznamenávání 

 

 

[Resolution / rozlišení] Podporuje rozlišení 4x D1 nebo 960H 

[fps / počet snímků za sekundu] Nastavitelné: 1-30 [NTSC] 

nebo 1-25 [PAL]  

[Encode / Kódování] Podporuje VBR a CBR standard 

[Quality] Vyšší hodnota znamená jasnější obraz 

Optional quality levels: / nastavitelné úrovně: nižší, nízká, 

střední, vysoká, nejvyšší 

Range of Choice / Rozsah: 256kbps ~ 2048kbps 
 

3. Stamp / Razítko 
 

 

[Camera Name / Název kamery] zda má být zobrazen kanál, nebo ne. 

[Time Stamp / Časové razítko] zda se zobrazí čas na kanálu.    

[Position] Kliknutím na tuto možnost v menu, uživatel může umístit 

zobrazovaný název a čas kdekoliv na online obrazovku. 

4.   Circulation Recording / Přepisování při zaznamenávání 

Při nastavení tohoto parametru bude systém v případě zaplnění 

pevného disku dále nahrávat a začne přepisovat nejstarší 

nahrávky, jinak se automaticky zastaví a na obrazovce se zobrazí 

následující odkaz "Zbývající kapacita je nedostačující".
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5. Vytváření snímků obrazovky 

Můžete zde nastavit rozlišení, kvalitu obrazu a počet snímků 

zachycených ve stejném čase 
 

4.2.4 Nastavení termínů 

Má tři dílčí nabídky: Načasovaný záznam, záznam na 

podnět detekce pohybu, spuštění záznamu od senzoru 

1. Nastavení časovače 

[Copy] Nastavení jednoho kanálu můžete zkopírovat pro jiný nebo 

pro všechny kanály. Volba kanálu: Poklepáním levým tlačítkem 

myši můžete upravit týdenní plán, jak lze vidět na obrázku níže. 

 
 

[Add / Přidat] Ke každému dni můžete přiřadit termín 
[Delete / Odstranit] Můžete odstranit vybrané termíny 
[Copy / Kopírovat] Můžete zkopírovat daný termín pro další den 
2. Motion Alarm Recording / Záznam na podnět detekce pohybu 
Proces je stejný jako u časovaného nahrávání - Viz výše. 

Pozn.: Výchozí nastavení: všechno zapnuto. 

3. Sensor Alarm Recording (Some models have this function) 

The setting method is the same to the timing recording setting, 

please refer to the timing recording settings 

Note: The default schedule for sensor alarm is all selected 
 

4.2.5 Alarm Configuration/ Nastavení poplachu 

Konfigurace poplachu má 5 dílčích nabídek: Poplach od 

senzoru, od detekce pohybu, od ztráty videosignálu, jiné 

upozornění, výstup pro poplach 

1. Sensor (volitelné) 

1-1 Basic 

 

[Enable] To open sensor alarm function of the corresponding channels 

[Type] To choose alarm type: Normally open and normally closed 

[Name] Set the alarm name.
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1-2 Alarm handling / ovládání poplachu 
 

 
 

[Holding time / Doba trvání] Volitelné doby trvání poplachu: 5 s, 10 s, 

20 s, 30 s, 60 s 120 s, permanentně 

[Trigger / Spuštění] Kliknutím na tuto položku lze nastavit výběr 
poplachu  

PTZ ovládání a pod. 
 

 
 

[Buzzer / Bzučák] Pokud je při některém poplachu zvolen, v případě 

poplachu se spustí (volitelně) 

 
[Show full screen / Přepnutí na celou obrazovku] Pokud něco iniciuje 

poplach, zobrazí se obraz na celé obrazovce 

[To alarm out / Výstup pro poplach] Při této volbě bude poplach 

aktivovat zvolený výstup  

[Email] V případě poplachu systém odešle e-mailovou zprávu, 

obsahující základní informace, jako jsou např. důvod poplachu, 

snímek, název, číslo zařízení apod. 

[Snap / snímek obrazovky] V případě poplachu systém 

automaticky zaznamená jeden nebo i více snímků obrazovky 

daného kanálu na pevný disk. 

 [P.T.Z] Můžete nastavit typ a pořadové číslo souvisejících 

činností  
 

 

1-3, Schedule / Časování 
 

 
 

Nastavení časového rozvrhu poplachu iniciovaného na podnět pohybu 

je podobné jako v případě časovaného záznamu. Pro detailní 

nastavení viz kapitola 4.2.4: [Recording Schedule] [Timing Recording] 

Poznámka: Ve výchozím nastavení je poplach na všech kanálech aktivní!
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2. Detekce pohybu 

Má dvě dílčí nabídky: detekce pohybu a načasování 
 

2-1, Detekce pohybu 

Při sledování změn obrazu videa systém při překročení nastavené 

prahové hodnoty spustí poplach a naprogramovanou činnost  
 

 

 

 

[Enable / Povolit] Po výběru se funkce detekce pohybu otevře na 

příslušném kanálu. 

 

[Holding time / Doba trvání] Můžete si vybrat dobu trvání alarmu 

na příslušném kanálu: 5/10/20/30/60/120 sekund, permanentně 

[Trigger / Spustit] Proces nastavení je stejný jako u senzorového 
poplachu v bodě 4.2.5. 

[Alarm configuration / Konfigurace poplachu], [Sensor Alarm 

Processing] [Area / Oblast] Na této straně může uživatel jezdcem 

nastavit citlivost (1-8). Výchozí hodnota je 6, čím je hodnota nižší, tím 

je citlivost vyšší. Vzhledem k tomu, že citlivost je ovlivňována barvou, 

dobou (den / noc), mělo by nastavení odpovídat aktuální situaci. 

 
 
 

 
 

Nastavení oblasti detekce 

 

 
 

Zrušit nastavenou oblast 

 

 

 
 
 

Pohybujte myší pro 

kontrolu nastavené 

citlivosti detekce pohybu 

 

 

 
 
 

Uložit nastavení 

 
 

Ukončit 
  

 

2-2, Recording Schedule / Načasování nahrávání 

Nastavení času detekce pohybu je podobné jako nastavení 

načasovaného záznamu. Podrobnosti naleznete v kapitole 4.2.4 - 

[Recording Schedule] [Timing Recording]  

Poznámka: Ve výchozím nastavení je detekce pohybu trvale 

zapnutá. 
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3. Ztráta video signálu 
 

Postup nastavení je podobný jako při nastavení poplachu od senzoru. 

Podrobný popis naleznete v kapitole 4.2.5 [Alarm Configuration] 

[Sensor Alarm Processing]. 
 

4. Jiné upozornění 
 

[Alarm Type / Typ poplachu] Zaplněný pevný disk, problém s 

adresou sítě, odpojení, chyby na disku 

[Buzzer Alarm / Pokud dojde k poplachu zařízení, vydá dvě dlouhá 

pípnutí. (Volitelné) 

[Email] V případě poplachu systém odešle nejdůležitější informace na 

e-mailovou adresu zadanou uživatelem, například událost, název 

zařízení, snímek obrazovky apod. 

[Trigger the alarm output / výstup poplachu] V této nabídce 

menu můžete nastavit výstup pro případ poplachu. 

[Disk Alarm / Upozornění na disk] Můžete nastavit, při kolika 

procentech má systém upozornit na klesající kapacitu disku. 
 

4.2. Nastavení sítě 

Network Configuration / Konfigurace nastavení sítě: má 5 dílčích 

nabídek: síť, sub-stream, Email, nastavení WiFi, DDNS 
 

6-1 Network 

 

 

[HTTP port/adresa] Výchozí: 80 

[Server port] Výchozí: 5000  

[Mobile port] Výchozí: 5001 

[Obtain an IP address automatically/ Automaticky získat IP adresu] 

Adresa je automaticky přiřazena do routeru 

[IP address] Nastavenie IP adresy 

[Subnet mask] Nastavení masky podsítě 

[Gateway] Nastavení adresy předvolené brány 

[Preferred DNS server] V případě mobilního monitorování nastavení DNS 
adresy operátora. 

[Altemate DNS server] Adresa záložního DNS serveru 

[PPPOE] Po zapnutí bude síť fungovat dle standardu PPPoE. IP 

adresu lze zobrazit v nabídce [Main Menu] - [View Information] - 

[Network Status]. 

[User name] Uživatelské jméno používané u poskytovatele služby 

[Password] Zadání hesla 

[Test] Kontrola, zda jsou uvedeny PPPoE údaje platné 

6-2 Sub-Stream
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[Resolution / Rozlišení] Podle normy CIF 
[Frame Rate / Snímková frekvence] Volitelné 1-30 [NTSC] 1-25 [PAL] 
[Encode / Kódování] Podpora VBR a CBR 
[Video Quality / Kvalita] Volitelné: Nejvyšší, vysoká, střední, nízká, 
nižší, nejnižší 

[Max bit rate / Max. přenosová rychlost] Nastavitelné 32kbps ~ 
768kbps 
 

 

6-3 Email 
 

 
 
[SMTP server / Mail Server] Adresa mail serveru může být IP adresa 
a DNS název. Zkontrolujte, zda s DNS názvem pracuje systém 
správně! např.: smtp.gmail.com 
[Port] Číslo portu poštovního serveru, výchozí 465 
 [SSL check] Pro přihlášení používá SSL šifrování 
[Send address] e-mailová adresa odesílajícího poštovního serveru 
[Password] Heslo pro mail server 
[Receive address] Adresa poštovní schránky příjemce, kam systém 
pošle výstrahu na zadanou adresu. Mohou to být maximálně tři 
adresy. 
[Test] Test whether the current mailbox configuration is successful or not. 

6-4 WIFI setup / volitelné 
 

 
 

[Wifi enable] Tick this item to enable WIFI connection. (Voliteľné) 

[Search signal] Search the WIFI signal nearby after enabling WIFI. 

[Input password] Select the WIFI you have searched , enter 

the corresponding password; 

[setup] To set dynamic IP or static IP. 
 
6-5 DDNS
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[DDNS server] ] Zadejte URL adresu serveru poskytovatele 

služby, např www. meibu.com a www.no-ip.com. 

[User name] Registrované uživatelské jméno. 

[Password] Registrované uživatelské heslo. 

[Host domain] Název domény používaného DNS serveru. 

Po uložení výše uvedeného lze DVR používat vzdáleně, 
prostřednictvím prohlížeče IE. 

 

 
4.2.7 User Management / Správa uživatelů 

 

 

 

Základní oprávnění pro správu zařízení: Uživatelské jméno: 
admin a žádné heslo.  

Poznámka: Uživatelské jméno a heslo nesmí být delší než 
32 znaků 

Add / Přidat] Můžete přidat uživatelské jméno a pak nastavte 

oprávnění uživatele. Po kliknutí se zobrazí výše uvedené dialogové 

okno. 

 
 

 

 

 
Poznámka: Pokud je adresa vybraného PC 0, znamená to, že PC 

není vybrán, kdokoliv se může připojit k DVR. Pokud zde zadáte 

fyzickou adresu, pak bude možné získat přístup k DVR pouze na 

určeném počítači.

http://www.no-ip.com/
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4.2.8 P.T.Z. (Není dostupné) 
 

1.  Serial port 
 

 
 

[Address /Adresa] Adresa PTZ zařízení 

[Baud rate / Přenosová rychlost] Rychlost přenosu PTZ lze nastavit: 
110, 300, 600, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, atd. 

 

[Protocol] Možný komunikační protokol PTZ zařízení: 

PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, 

DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY, N-control 

[Simulative cruise / Skenování] Po zapnutí a nastavení předem 

stanovených bodů, kamera snímá plochu po plánované trase, a to i v 

případě, že tato funkce není původně zabudována do kamery. 

 
2. Advanced / Doplňkové funkce 

 

 

 
 

[Preset] Klikněte na tlačítko Click [setting / nastavení] a objeví 

se následující obrazovka. 

 
 

Uživatel si může nastavit pozice PTZ kamery tlačítky na panelu nástrojů. 
Klepněte na tlačítko [Save] pro úspěšné uložení 
Můžete takto uložit až 128 pozic 
[Cruise line / Skenování] Klikněte na tlačítko [Setup] a objeví se 
následující obrazovka 

:
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[Add / Přidat] Můžete přidat trasy snímání (max. 8) 

[Setup / Nastavení] Vyberte trasu snímání, klikněte na zvolené tlačítko 

a v okně, které se objeví, můžete naprogramovat požadované body, 

viz následující obrazovka:  

 
Popis ikon: 
 

 

 
Přidat nový bod 

 

 
Odstranit existující bod 

 

Změna bodu   

 

[Track setting / Nastavení sledování] 

 
 
[Start recording / Spustit nahrávání] Kamerou můžete pohybovat ve 

všech směrech a PTZ sledování můžete spustit i zastavit. 

[Start track / Spustit sledování] Provede zaznamenané pohyby. 

Poznámka: Na každém kanále je možné nahrát jen jedno sledování, 

které se po skončení automaticky uloží. Když spustíte sledování, 

můžete tak učinit jen na jednom kanálu. 
 

4.2.9 Advanced Configuration / Další možnosti konfigurace 
Další možnosti konfigurace obsahují dvě dílčí nabídky: Tovární nastavení, 
a import / export. 
[Factory settings / Tovární nastavení] Obnovení všech nastavení na 
výrobní hodnoty. 
[Import / Export] Nastavení parametrů lze uložit na externí zařízení, resp. 
můžete je odtud stáhnout.
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4.3 Data Retrieval / Vyhledávání 
Videa a obrázky můžete spravovat především podle času a 

události. 
 

4.3.1 Time Search / Vyhledávání podle času 

 
 

               Výběr kanálu   Spustit přehrávání 
 

 

[Search / Hledat] Po nastavení kanálu a času, kliknutím na vybraný 
soubor můžete tlačítkem Play spustit přehrávání. 
Poznámka: V kalendáři zvýrazněn (tučně) datum znamená, že v daný 

den byl záznam.   

4.3.2 Event Search / Vyhledávání podle události 

 
 

[Search / Hledat] Po nastavení kanálu a času, kliknutím na 

vybraný soubor můžete tlačítkem Play spustit přehrávání. 
 

4.3.3 File Management / Správa souborů 
 

 
[Search / Hledat] Hledání video souboru na základě nastavení času a 
kanálu 
[Lock / Zamknout] Pokud soubor uzamknete, později nebude moci být 

odstraněn přepsáním. Bude odstraněn pouze při formátování disku
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[Unlock / Odemknout] Odstraní zámek z vybraného souboru 
[Delete / Odstranit] Odstraní vybraný soubor 

[All] Pokud kliknete na toto políčko, pak se daný krok bude 

vztahovat na všechny nalezené soubory. 
 

4.3.4 Image / Snímek 

 
 

[Search / Hledat] Můžete hledat snímky na základě nastavení času 
a kanálu. 
[Delete / Odstranit] Můžete vymazat aktuálně zobrazený snímek. 
[Lock / Zamknout] Můžete uzamknout aktuálně zobrazený snímek, 
ten pak nebude možno odstranit přepsáním, ale jen při 
formátování. 
[Save / Uložit] Aktuálně zobrazený snímek můžete uložit na externí 
přenosné úložiště. 
[Save All / uložit vše] Uloží všechny snímky na externí úložiště. 
Poznámka: 1. Uložit lze max. 2000 snímků, pokud uložíte více, pak 
budou nejstarší snímky přepsány. 
 

2.  Poklepáním na snímek můžete přehrát video 

zaznamenané v době pořízení snímku. 

4.4 Backup / Zálohování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovený video soubor můžete uložit i na externí úložiště. 
 

Poznámka: Před použitím musí být paměťové zařízení 

nainstalováno, před tím než budou data zálohována. 

[Search / Hledat] Zde můžete vybrat soubory podle kanálu a času, 

které mají být zálohovány. 

[Backup / Zálohovat] Vyberte ze seznamu soubory k zálohování a 

klikněte na tlačítko "backup", zobrazí se následující dialogové 

okno:

 

Disk cleanup / Mazání disku: Zde můžete vymazat všechny soubory na 
externím paměťovém zařízení.
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4.5 View Information / Zobrazení informací 

Obsahuje 5 dílčích nabídek: Informace o systému, Informace o 

událostech, systémový protokol, stav sítě, informace o 

přihlášených uživatelích a další důležité informace. 

4.5.1 System / Systém 
 

 
 
Zobrazuje základní informace o systému, verzi hardwaru, 

softwaru, číslo verze, datum vydání, číslo ion, číslo mobilního 

portu. 
 

Uživatel může naskenovat příslušný QR kód, pomocí kterého 

si může stáhnout klienta pro mobilní telefon.  

Poznámka: Na telefonu je třeba zadat číslo mobilního portu, 

když se chcete připojit k zařízení přes internet.   

4.5.2 Event list / Seznam událostí 

 
 

Uživatel si může vybrat, jaký typ události chce zobrazit: detekce 

pohybu, ztráta videosignálu, datum, kanál, atd. 
 

4.5.3 log list / Seznam log 

 
 

Uživatel může vyhledávat informace o provozu, např. podle toho, který 

uživatel jaké operace provedl a kdy. Při formátování disku tyto údaje 

se smažou!
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admin 192.168.1.104 online 

admin 192.168.1.136 online 

admin 192.168.1.106 online 

 

4.5.4 Network / Síť 

 
 

Uživatel si může prohlížet parametry nastavení sítě 
 

4.5.5 Seznam online uživatelů 
 

 
 

Můžete si prohlédnout síťová data uživatelů připojených k místnímu 
DVR 

4.6 Disk Management / Správa HDD 

[Refresh / Obnovit] Můžete aktualizovat seznam disku. 

[Browse / Prohlížet] Může prohlížet data z vybraného disku,  

kapacitu disku, kapacitu volného místa, stav, vlastnosti, počet 

uložených snímků a snímků, které ještě lze uložit 

[Format / Formátování] Odstraní všechna data na disku, včetně 

zamčených souborů a snímků. 
 

4.7 Upgrade Maintenance / Aktualizace Údržba 
[Refresh / Obnova] Můžete identifikovat vyměnitelné paměťové 

zařízení připojené k USB. 

[Upgrade] Kliknutím na toto tlačítko můžete vybírat soubor v 

mobilním úložném zařízení a spustit upgrade softwaru.  

Aktualizace může trvat cca 5 minut. 
 

4.8 Log User off / Odhlášení 
 

Aktuálně přihlášený uživatel bude odhlášen ze systému. 
 
 

4.9 System Shutdown / Vypnutí systému 
Systém uloží data a vypne se.



 

5. Remote Monitoring / Monitorování na 
dálku 

 

5.1Remote Access / Vzdálený přístup 
Pro vzdálený přístup k DVR je zapotřebí připojení Ethernet a LAN a 

také je třeba i připojení k internetu. 
 

5.1.1 PC - Nastavení LAN 
 

1.  Vyberte položku Vlastnosti LAN, klikněte na řádek 

"properties", zvolte "local connection" a pak "local properties " 

2.   Klikněte na "properties". 
 

3.   Klikněte dvakrát na řádek "Internet protocol (TCP/IP)"  

 

 
Např. IP adresa: 192.168. 2. X, X = jakékoliv číslo v rozmezí 0-255. 
subnet mask: 255.255.255.0. Adresa brány: 192.168. 2.1 
Po zadání výše uvedeného spusťte prohlížeč IE a zadejte IP adresu DVR 
do adresního řádku. Např. 192.168.2.X, klikněte na tlačítko "enter" a 
prohlížeč automaticky stáhne z DVR potřebný software. K tomu 
pravděpodobně budete muset povolit stahování v nastavení zabezpečení 
prohlížeče IE. 

 

 
7.  Pokud je soubor úspěšně stažen, zobrazí se následující 

přihlašovací obrazovka:
 

 
 
 
 

4. Zobrazí se informace o IP adrese 
 

5.  Nastavte IP adresu odpovídající aj DVR, podsíť GW  
 

Pokud je to nutné, prohlédněte si potřebné údaje v DVR. Za tímto 

účelem vstupte do [Main Menu] [Configuration Management] 

[Network Configuration]. V menu PC zadejte potřebné údaje IP. 

Subnet, GW adresa, síťové segmenty na obou zařízeních jsou 

stejné, ale IP adresy musí být odlišné.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 5-4 přihlašovací okno 
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8.  Zadejte uživatelské jméno a heslo v přihlašovacím okně a klepněte 

na tlačítko "OK" a objeví se následující obrazovka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 WAN / 

1. DVR se připojuje prostřednictvím protokolu PPPOE 
 

1.   krok: Vstupte do hlavního menu DVR a pak do podmenu 
Configuration Management Network, jak je znázorněno v bodě 4-34. 
Zde si vyberte přímo bod PPPOE. Nemusíte vyplňovat parametry sítě, 
musíte zde zadat pouze uživatelské jméno a heslo, které Vám dal 
poskytovatel služby. 

2.  krok: Vstupte do hlavního menu DVR a pak do podmenu 
Information View Network View, zde si prohlédněte Vaši IP 
adresu a pak ji zadejte v PC v okně prohlížeče, například 
http://210.21.229.138, pak po stisknutí tlačítka enter se stáhne 
vstupní obrazovka DVR 

2. Připojení k DVR přes router. 
 

1. krok: Vstupte do hlavního menu DVR a pak do podmenu 
Configuration Management Network, jak je znázorněno v bodě 4-34, 
zadejte IP adresu, masku a adresu brány a stiskněte tlačítko select. 

 

2.  krok Pokud se s PC můžete připojit k síti, pak prostřednictvím 

prohlížeče vstupte do routeru. 

Přes správu routeru nastavte pro DVR požadované 

filtrování portů: Například v případě routeru Linksys:  
 

přes položky menu "Applications & Gaming" "Port Range 

Forwarding" nastavte IP adresu a port DVR (můžete je nastavit 

v DMZ). Tyto postupy nastavení se mohou lišit u každého 

routeru, proto si vždy prostudujte návod konkrétního routeru. 

 

 
 

Poté, co jste nastavili port forwarding prostudujte si v menu 

"running status" WAN IP adresu routeru. K DVR se dostanete přes 

tuto adresu, spolu se správným číslem portu. 

Po zadání WAN IP adresy plus adresy portu např. 

 HTTP: ///113.108.119.20: 5001 bude stažena přihlašovací 

obrazovka vašeho DVR.  
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5.2 Remote Monitoring / Vzdálené sledování Online  
Po otevření stránky uvidíte následující obrazovku: 

Dodatek: Výpočet místa na pevném disku
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(7)  (8) 

(11) V případě 500G HDD, při nahrávání v reálném čase ve 

formátu CIF, zařízení dokáže zaznamenat materiál záznamu 

cca 25 dní. 

Při HDD zaznamenávání 1 kanálu lze počítat s 200Mb/hod., takže 
 

při zaznamenávaní 4 kanálů ve formátu CIF za 24 hodin je 

předpokládaná doba záznamu 500G / (200Mb/hod.* 24 hod.* 4 kanály) = 

26 dní.
 

 
(4) 
(6) 

(5) 

(9) 

 
(1) 

1. Camera Indicator / Indikátor kamery 

 
(2) 

 
(3) 

(10)

Zelené světlo indikuje manuální nebo plánované nahrávání, žluté světlo 

detekci pohybu a modré světlo výpadek video signálu. Protože jeden kanál 

může nahrávat několika způsoby, proto se indikace provádí na základě 

priority: Ztráta videosignálu> Senzorový poplach> Detekce pohybu> 

Načasovaný záznam = manuální nahrávání, 4 světla signalizují 4 kanály. 
 

2. Režim obrazovky (v synchronizaci s DVR) 

3. Nastavení hlasitosti 

4. Snímek obrazovky 

5. Místní nahrávání 

6. Přehrávání 

7. Ruční záznam - na dálku 

8. Audio dálku (volitelné) 

9. Nastavení barev 

10. Ovládání PTZ 

11. Stav kanálu 
 



 

  

 

 

 

 

 

IP66 KAMERA S KOVOVÝM KRYTEM PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ 

KATALOGOVÉ ČÍSLO: C101K 

 
Rozlišení: 900 TV- řádků 

Ohnisková vzdálenost: Fix 4.6 mm 

Infračervené světlo 1/3” barevné CMOS / v noci černo bílé IR-CUT 

Úhel pohledu 60° 

Krytí: IP66 

Noční vidění 36 ks IR LED / max 40 m 

Napájecí napětí 12  V 

Video výstup 1 V p-p, 75 Ohm 

 

ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA 
IMPORTÉR / DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 

http://www.global-export-import.eu  

http://www.global-export-import.eu/


 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KATALÓGOVÉ ČÍSLO: JG04+C101K4 
4 KANÁLOVÝ H.264 CH 960H/D1 HDMI MINI DVR SET 

INTEGROVANÝ SATA HDD 500 GB 

Užívateľská príručka a 

 

 

SK 

 



 

Pozor! 
Neklaďte ťažké predmety na zariadenie! Zariadenie a jeho prípojky čistite opatrne! Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete! 
Zariadenie nerozoberajte, neopravujte a nevymieňajte v ňom súčiastky! Chráňte pred nárazmi a pádom!   

 

Prevádzkové prostredie 
Zariadenie používajte v prostredí s teplotami v rozmedzí od 0 do 40˚C, mimo dosahu zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia! Neinštalujte ho 
do vlhkého prostredia! Nepoužívajte v zadymenom a prašnom prostredí! Jednotku nainštalujte na stabilné miesto, chráňte ju pred pádom.  

Technické údaje DVR katalógové číslo: JG04 

Hlavný procesor                         Vstavaný procesor 

Video vstupy 4 video kanály 

Prehrávanie v rozlíšení 960H/D1/CIF Kódovanie  4 x 960H / D1 

Dekódovanie  4 x 960H / D1 

Displej rozhranie: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV/video BNC 

Rozlíšenie:  1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600 

Rozdelenie obrazovky: 1/4 

Pokrytie obrazovky:  4 štvorcové zóny (pre každú kameru)  

Video/audio kompresia: H.264/G. 711A Main Stream: 960H / D1 

Typ záznamu: Extra Stream: CIF 

Využitie pevného disku: 960H: 24GB / deň / kanál 

  D1:16~20GB/deň/kanál, CIF 4~5GB/deň/kanál 

Audio: 691.2MB / deň / kanál: Nie je súčasťou kamery! 

Synchrónne prehrávanie: 1/4 

Sieť Ethernet: RJ-45 port (10/100M) automaticky 

Max. počet užívateľov: Ethernet port pre 10 užívateľov 

Mobilná podpora: iPhone, Android, iPad 

Ukladanie Vstavaný HDD 500GB 

USB rozhranie: 2 porty, USB2.0 

RS485: 
1 port RS485 pre PTZ, kamera neobsahuje túto 
funkciu! 

Napájanie: DC 5V/2A Príkon  6W (bez HDD) 

Prevádzkové prostredie: -10°C ~ +55°C /10% ~ 90% RH /86 ~ 106 kPa 

Rozmery (d×š×v): dĺžka 120× šírka 120 ×výška 44 mm 
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1. Popis produktu 
 

1.1 Prehľad 
 

 
DVR je vynikajúce digitálne zariadenie slúžiace na bezpečnostné 

sledovanie a ochranu objektov. Použitý integrovaný systém 

LINUX umožňuje vysoko stabilnú prevádzku. Kompresný 

algoritmus H.264 a unikátny filtračný proces poskytujú  

možnosť súčasne vytvárať vysoko kvalitný video a audio 

záznam. 

Zavedená sieťová podpora TCP/IP umožňuje 

vysokorýchlostný vzdialený prístup aj pre viacerých 

užívateľov. 

DVR môže byť použité samostatne alebo pripojené 

k sieti ako súčasť väčšieho bezpečnostného systému. 

Aplikáciou vhodného softvéru na profesionálny 

dohľad možno využiť vynikajúce komunikačné 

schopnosti tohto zariadenia. 
 

DVR možno využívať v bankách, v telekomunikácii, v 

elektrických systémoch, v doprave, v inteligentných domoch, 

v skladoch, v továrňach a pod. 

2. Vybalenie a montáž 
zariadenia 
 

2.1 Kontrola príslušenstva 
 

 

Po vyzdvihnutí produktu skontrolujte, či je obal neporušený, či 

zariadenie nemá nejaké vonkajšie alebo vnútorné poškodenie. 

Po otvorení škatule sa uistite, že zásielka obsahuje všetky potrebné 

káble a ostatné príslušenstvo. 

Uistite sa, že všetky štítky a plomby predstavujúce záruku sú 

neporušené a sú na svojom mieste. Dávajte na ne pozor aj neskôr, 

pretože poskytujú záruku pri opravách vykonávaných v budúcnu. 

 V prípade, že v budúcnosti budete kontaktovať servis, môže sa stať, 

že bude potrebné zadať model a sériové číslo.

 

LED(Power)         LAN 

HDMI       

 
 
 
 
 
 

 

  

POWER

KAMERY     VGA 
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(Zelená) 

Ručne spustený 

záznam 

 
(Červená) 

Záznam na podnet 
poplachu 

 
(Žltá) 

Záznam na podnet 

detekcie pohybu 

 
(Modrá) 

 
Načasovaný záznam 

 Prerušenie siete   

 

 
 

 

3.1 Zapnutie 

3. Prevádzka

Pripojte napájací zdroj, LED kontrolka sa rozsvieti, začne sa 

prevádzka DVR a po chvíli budete počuť pípnutie. Po spustení 

systému sa v základnom nastavení zobrazí rozdelená obrazovka a 

nahrávanie sa spustí automaticky. 
 

3.2 Prihlásenie sa do systému 
Po spustení zariadenia sa užívateľ musí prihlásiť do systému, aby 

mohol využívať požadované funkcie. 

 

 

 

 
 

obr. 3.1 Ikony označujúce záznam 
 
 

3.4 Desktop/ Plocha rýchleho menu 

V režime zobrazenia, pri kliknutí pravým tlačidlom myši sa zobrazí 

kontextové menu a ďalším kliknutím pravého tlačidla myši opäť zmizne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Zobrazenie 

Po vstupe do stavu zobrazenia môžete dvojitým kliknutím prepínať 
medzi obrazovkami. 

 

 
3.4.1 Dwell / Posun 

obr. 3.2 Rýchle menu

 

Pri každej obrazovke sa zobrazí čas systému, číslo kanálu a presný 

čas. On-line video a stav poplachu sa tiež zobrazia na obrazovke. 

Tento systém prepína jednotlivé kanály podľa prednastaveného 

poradia (zoskupenia).

 

 
 

2
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Tlačidlo Funkcia Tlačidlo Funkcia 

 Prehrávanie / pauza 
 

Nasledujúci obrázok 

 Rýchle prehrávanie  Predchádzajúci obrázok 

 Prehrať predchádzajúci 
súbor 

 
Prehrať 

 Zobrazovanie jedného 
kanála 

 
Prehrať nasledujúci súbor 

 
Delená obrazovka 

  

 

3.4.2 Color setting / Nastavenie farieb 

Môžete nastaviť požadované parametre obrazu na všetkých 

kanáloch. Parametre: jas, kontrast, sýtosť, spektrum. 
 

3.4.3 E -Zoom/ Digitálny zoom Digitálne zväčší obraz daného kanálu. 
 

3.4.4 Audio (voliteľné) 

Set startup, turn-off and silent mode of audio for the channel, and 

adjust the volume ..After select (automatic), it will start up audio of the big 

picture channel automatically. 
 

3.4.5 P.T.Z 

Na každom kanále môžete zariadenie ovládať cez RS485. V ponuke 

[Main menu]>[Configuration Management]>[PTZ] môžete nastaviť 

adresu, rýchlosť, protokol, otáčanie a sledovanie  . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládanie externého 
infra zariadenia 

 

 
 

 
     P.T.Z. nastavenie smeru Ovládanie výmazu 

 

 
Funkčné tlačidlá možno skryť 
pravým tlačidlom myši. 

(1) Ovládanie prehrávania 

(2) Prepínač zvukového kanálu  

(3) Skrytie funkčných tlačidiel 

(4) Operácie prehrávania 
 

Funkčné tlačidlá prehrávania:  

(1)                (2) (3)         (4) 

(voliteľné) 

 

 
 

3.4.6 Playback / Prehrávanie 

 Prehrávanie záznamov uložených na pevnom disku.  V rozhraní  

voliteľnom v ponuke [main menu] →[data retrieval] môžete vyhľadávať 

podľa nahrávky a podľa udalosti.  
 
 
 
 

 

tabuľka  3.2 Funkčné tlačidlá prehrávania 

Poznámka: Vyššie uvedené funkčné tlačidlá možno používať v režime 
pauza.
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4. Hlavné menu /Main Menu 
 

 

4.1 Mapa menu 
 

Hlavné menu Podmenu  Funkcia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavenia 

konfigurácie 

 

Nastavenie jazyka, času 
Môžete nastaviť systémový čas, formát dátumu, formát času, jazyk, číslo 

zariadenia, formát videa, pohotovostnú dobu, zmenu času 

Nastavenie reálneho videa Môžete nastaviť názov kanála, výstupný režim, detekciu plochy na jednotlivých kanáloch, atď. 
 

Nastavenie nahrávania 
Spustenie nahrávania, nastavenie streamingu videa, umiestnenie textu, prehrávanie po 

obrázkoch, zhotovenie snímky a pod. 

Časové nastavenia nahrávania Nastavenie časovaného záznamu, záznamu na podnet detekcie pohybu, dĺžky záznamu. 
 

Nastavenia poplachu 
Nastavenie detekcie pre jednotlivé kanály, nastavenie detekcie pohybu, detekcie výpadku 

videosignálu, nastavenie ostatných upozornení a pod. 
 

Nastavenie siete 

 

Základné nastavenia siete, sub-stream, Email, WIFI a DDNS nastavenia 

Nastavenie užívateľov Pridanie, nastavenie, vymazanie užívateľov, zmena hesla, 

P.T.Z Nastavenie PTZ adresy, rýchlosti, nast. protocol, preset, cruise , track a pod. 

Ďalšie podrobné nastavenia Obnovenie továrenských nastavení, import, export parametrov zariadenia 
 

 
 

Vyhľadávanie dát 

Vyhľadávanie podľa času Vyhľadávanie, prehrávanie podľa stanoveného termínu 

Vyhľadávanie podľa udalosti Vyhľadávanie, prehrávanie na základe detekcie pohybu  

Správa súborov Správa a vymazávanie video súborov  

Obrázok Správa a vymazávanie obrázkových súborov 
 
 

 
Zobrazenie informácií 

Informácie o systéme Zobrazí názov zariadenia, sériové číslo, verziu, dátum vydania 

Informácie o udalosti Vyhľadá a vyberie udalosti iniciujúce poplach  

Syslog Zobrazí / exportuje protokol udalostí 

Stav siete Zobrazí nastavenia siete a DNS, 

On-line užívatelia Zobrazí aktuálnych on-line užívateľov a návštevníkov 

Správa pevného disku  Zobrazí celkovú a využitú kapacitu disku, stav a formátovanie disku 

Správa upgrade   Aktualizácia napr. USB zariadenia 

Odhlásenie užívateľa  Odhlásenie užívateľa po opustení systému, prihlásenie  

Vypnutie systému  Po vhodnom uložení údajov sa systém vypne  
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4.2 Správa nastavení 
 

Charakteristiky všetkých funkcií zariadenia sú nastaviteľné : 
základná, on-line konfigurácia nahrávania, časovanie nahrávania, 
podmienky poplachu, sieťové parametre, informácie o 
užívateľoch, nastavenie PTZ a špeciálne funkcie. 

 

 

4.2.1 Základné nastavenie 

 Základné nastavenie obsahuje tri čiastkové ponuky: 

systém, dátum a čas a zmenu času 

 

[Video Output] Nastaviteľné rozlíšenie obrazovky/výstupu VGA 
800x600, 1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1440x900, HDMI 

[Logout after (s)] Pokiaľ nie žiadna činnosť, prístup 
užívateľov bude ukončený po uplynutí nastaveného času 
[Startup wizard ] Má sa po zapnutí zobraziť sprievodca? 
 
 

2. Čas a dátum 

V tomto bode ponuky môžete nastaviť formát času a dátumu, časové 
pásmo a presný čas.  
Poznámka: Predvolené časové pásmo je GMT! 

Pre presné nastavenie si môžete vybrať aj časovú 
synchronizáciu [Time Synchronization], potom je treba nastaviť 
názov požadovaného časového servera. 

3. DST / Letný čas 
 

Nastavte začiatok a koniec obdobia letného času (na základe 
týždňov alebo dátumu), ako je znázornené na obrázku 4.11.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Systém 

obr. 4.10. Základné nastavenie

[Device name] Názov zariadenia/systému, ktorý zobrazuje IVSS 
[Device ID] je nutné, ak jedným diaľkovým ovládačom ovládate viac DVR 
[Video format] podporuje PAL a NTSC formát 
[Password check] Pri tejto voľbe bude systém od užívateľa 
požadovať heslo pre nastavenie systému 
[Show system time] Tu možno nastaviť zobrazenie času na 
obrazovke  
[Max online users] Nastavenie maximálneho počtu užívateľov 

 

 
 
 
 
 

obr. 4.11 Nastavenie letného času
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4.2.2 Live/On-line konfigurácia 

On-line konfigurácia obsahuje tri čiastkové ponuky: field/plocha, 

main output/ hlavný výstup a nastavenie shade/tieňovania 
 

1.Live 
 

 

[Channel Name/ Názov kanálu] Kliknutím na názov kanálu sa zobrazí 
klávesnica, pomocou ktorej môžete, v prípade potreby, zmeniť názvy 
kanálov. Vstupné režimy môžete prepínať tlačidlom shift. 

 

[Color / Farba] Užívateľ môže na zodpovedajúcom kanále nastaviť 
jas, farbu, sýtosť farieb a kontrast. 

2.  The main output / Hlavný výstup 
 

[interval / interval] Tu možno nastaviť interval medzi zmenou obrazu  
 

 

3.  Video maskovanie 
 

Užívateľ môže vykryť niektoré časti živého obrazu (max. 4 kocky) 
 

[Setting/ Nastavenie] Presuňte sa na on-line obraz, stlačte a podržte 
ľavé tlačidlo myši a vyberte oblasť, ktorú chcete zablokovať a potom 
pre uloženie stlačte tlačidlo save/apply. Dvojitým kliknutím môžete ju 
vymazať,resp. neskôr zmeniť na čiernu.Pravé tlačidlo myši: opustenie, 
potom kliknutím na apply môžete zablokovanú plochu odstrániť.
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4.2.3 Nastavenie nahrávania 
 

Nastavenie nahrávania obsahuje šesť čiastkových ponúk: Povolenie, 

video stream, čas nahrávania, umiestnenia znaku, pravidelné 

nahrávanie, snímky obrazovky. 
 

1.  Enable/Povolenie 

 
 

2. Record bitrate / Rýchlosť zaznamenávania 

 

 

[Resolution/rozlíšenie] Podporuje rozlíšenie 4 x D1 alebo 960H 

[fps/ počet snímok za sekundu] Nastaviteľná: 1-30 [NTSC] alebo 

1-25 [PAL]  

[Encode/Kódovanie] Podporuje VBR a CBR štandard 

[Quality] Vyššia hodnota znamená jasnejší obraz 

Optional quality levels:/ nastaviteľné úrovne: nižšia, nízka, 

stredná, vysoká, najvyššia 

Range of Choice / Rozsah : 256kbps~2048kbps 
 

3. Stamp / Pečiatka 
 

 

[Camera Name/ Názov kamery] či sa má zobraziť kanál, alebo nie. 

[Time Stamp / Časová pečiatka] či sa zobrazí čas na kanáli.   

[Position] Kliknutím na túto možnosť v menu, užívateľ môže 

umiestniť zobrazovaný názov a čas kdekoľvek na online obrazovku. 

4.   Circulation Recording / Prepisovanie pri zaznamenávaní 

Pri nastavení tohto parametra bude systém v prípade zaplnenia 

pevného disku ďalej nahrávať a začne prepisovať najstaršie 

nahrávky, inak sa automaticky zastaví a na obrazovke sa zobrazí 

nasledujúci odkaz "Zostávajúca kapacita je nedostačujúca".
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5. Vytváranie snímok obrazovky 

Môžete tu nastaviť rozlíšenie, kvalitu obrazu a počet snímok 

zachytených v rovnakom čase 
 

4.2.4 Nastavenie termínov 

Má tri čiastkové ponuky: Načasovaný záznam, záznam na 

podnet detekcie pohybu, spustenie záznamu od senzora  

1. Nastavenie časovača  

[copy]  Nastavenia jedného kanálu môžete skopírovať pre iný alebo 

pre všetky kanály. Voľba kanálu: Dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom 

myši môžete upraviť týždenný plán,  ako môžete vidieť na obrázku 

nižšie. 

 
 

[Add/Pridať] Ku každému dňu môžete priradiť  termín  

[Delete/Odstrániť] Môžete odstrániť vybrané termíny 

[Copy/Kopírovať] Môžete skopírovať daný termín pre ďalší deň 
 

2. Motion Alarm Recording / Záznam na podnet detekcie pohybu 

Proces je rovnaký ako u časovaného nahrávania - Pozri vyššie. 

Pozn.: Predvolené nastavenie: všetko zapnuté. 

3. Sensor Alarm Recording (Some models have this function) 

The setting method is the same to the timing recording setting, 

please refer to the timing recording settings 

Note: The default schedule for sensor alarm is all selected 
 

4.2.5 Alarm Configuration/ Nastavenie poplachu 

Konfigurácia poplachu má 5 čiastkových ponúk: Poplach od 

senzora, od detekcie pohybu, od straty video signálu, iné 

upozornenie, výstup pre  poplach 

1. Sensor (voliteľné ) 

1-1 Basic 

 

[Enable] To open sensor alarm function of the corresponding channels 

[Type] To choose alarm type: Normally open and normally closed 

[Name] Set the alarm name.
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1-2 Alarm handling / ovládanie poplachu 
 

 
 

[Holding time / Doba trvania] Voliteľné doby trvania poplachu: 5 s, 10 s, 

20 s, 30 s, 60 s 120 s, permanentne 

[Trigger / Spustenie] Kliknutím na túto položku možno nastaviť 
výber poplachu  

PTZ ovládanie a pod. 
 

 
 

[Buzzer/ Bzučiak] Ak je pri niektorom poplachu zvolený, v prípade 

poplachu sa spustí (voliteľne) 

 
[Show full screen / Prepnutie na celú obrazovku ] Ak niečo iniciuje 

poplach, zobrazí sa obraz na celej obrazovke  

[To alarm out / Výstup pre poplach ] Pri tejto voľbe bude poplach 

aktivovať zvolený výstup  

[Email]  V prípade poplachu systém odošle e-mailovú správu, 

obsahujúcu základné informácie, ako sú napr. dôvod poplachu, 

snímka, názov, číslo zariadenia a pod. 

[Snap /snímka obrazovky] V prípade poplachu systém 

automaticky zaznamená jednu alebo aj viac snímok obrazovky 

daného kanálu na pevný disk. 

 [To P.T.Z] Môžete nastaviť typ a poradové číslo súvisiacich 

činností 
 

 

1-3, Schedule / Časovanie 
 

 
 

Nastavenie časového rozvrhu poplachu iniciovaného na podnet pohybu je 

podobné ako v prípade časovaného záznamu. Pre detailné nastavenie 

pozri kapitolu 4.2.4: [Recording Schedule] [Timing Recording] 

Poznámka: V predvolenom nastavení je poplach na všetkých kanáloch 
aktívny!



10 

 

 

2. Detekcia pohybu 

Má dve čiastkové ponuky: detekcia pohybu a načasovanie 
 

2-1, Detekcia pohybu 

Pri sledovaní zmien obrazu videa systém pri prekročení nastavenej 

prahovej hodnoty spustí poplach a naprogramovanú činnosť  
 

 

 

 

[Enable / Povoliť] Po výbere sa funkcia detekcie pohybu otvorí na 

príslušnom kanáli. 

 

[Holding time /Doba trvania] Môžete si vybrať dobu trvania 

alarmu na príslušnom kanáli: 5/10/20/30/60/120 sekúnd, 

permanentne 

[Trigger / Spustiť] Proces nastavenia je rovnaký ako u senzorového 
poplachu v bode 4.2.5. 

[Alarm configuration / Konfigurácia poplachu], [Sensor Alarm Processing] 

[Area/Oblasť]   Na tejto strane môže užívateľ jazdcom nastaviť  

citlivosť (1-8). Predvolená hodnota je 6, čím je hodnota nižšia, tým je 

citlivosť vyššia. Vzhľadom k tomu, že citlivosť je ovplyvňovaná farbou, 

dobou (deň/noc), malo by nastavenie zodpovedať aktuálnej situácii. 

 
 
 

 
 

Nastavenie oblasti detekcie 
 

 
 

Zrušiť nastavenú oblasť 

 

 

 
 
 

Pohybujte myšou pre 

kontrolu nastavenej 

citlivosti detekcie pohybu  

 

 

 
 
 

 

 
Uložiť nastavenia 

 
 

 

Ukončiť 
  

 

2-2, Recording Schedule / Načasovanie nahrávania  

Nastavenie času detekcie pohybu je podobné nastaveniu 

načasovaného záznamu. Podrobnosti nájdete v kapitole   4.2.4 - 

[Recording Schedule] [Timing Recording]  

Poznámka: V predvolenom nastavení je detekcia pohybu trvalo 

zapnutá. 
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3. Strata video signálu 
 

Postup nastavenia je podobný ako pri nastavení poplachu od senzora. 

Podrobný popis nájdete v kapitole 4.2.5   [Alarm   Configuration]   

[Sensor   Alarm Processing]. 
 

4. Iné upozornenia 
 

[Alarm Type / Typ poplachu] Zaplnený pevný disk, problém s 

adresou siete, odpojenie, chyby na disku 

[Buzzer Alarm / Ak dôjde k poplachu zariadenie vydá dve dlhé 

pípnutia. (voliteľné) 

[Email] V prípade poplachu systém odošle najdôležitejšie informácie 

na e-mailovú adresu zadanú užívateľom, napríklad udalosť, názov 

zariadenia, snímku obrazovky a pod. 

[Trigger the alarm output / výstup poplachu ] V tejto ponuke menu 

môžete nastaviť výstup pre prípad poplachu. 

[Disk Alarm / Upozornenie na disk] Môžete nastaviť, pri koľkých 

percentách má systém upozorniť na klesajúcu kapacitu disku. 
 

4.2.6 Nastavenie siete 

Network Configuration/ Konfigurácia nastavení siete: má 5 

čiastkových ponúk: sieť, sub-stream, Email, nastavenie WiFi, 

DDNS 
 

6-1 Network 

 

 

[HTTP port/adresa] Predvolené: 80 

[Server port] Predvolené: 5000  

[Mobile port] Predvolené: 5001 

[Obtain an IP address automatically/ Automaticky získať IP adresu] 

Adresa je automaticky priradená do routeru 

[IP address] Nastavenie IP adresy 

[Subnet mask] Nastavenie masky podsiete 

[Gateway] Nastavenie adresy predvolenej brány 

[Preferred DNS server] V prípade mobilného monitorovania nastavenie DNS 
adresy operátora. 

[Altemate DNS server] Adresa záložného DNS servera 

[PPPOE] Po zapnutí bude sieť fungovať podľa štandardu PPPoE. IP 

adresu možno zobraziť v ponuke [Main Menu]-[View Information]-

[Network Status]. 

[User name] Užívateľské meno používané u poskytovateľa služby 

[Password] Zadanie hesla 

[Test] Kontrola, či sú uvedené PPPoE údaje platné 

6-2 Sub-Stream



12 

 

[Resolution / Rozlíšenie] Podľa normy CIF  

[Frame Rate / Snímková frekvencia] Voliteľné 1-30 [NTSC] 1-25 [PAL] 

[Encode / Kódovanie] Podpora VBR a CBR  

[Video Quality / Kvalita] Voliteľné: Najvyššia, vysoká, stredná, 

nízka, nižšia, najnižšia 

[Max bit rate / Max. prenosová rýchlosť] Nastaviteľné 32kbps ~ 
768kbps 

 

 

6-3 Email 
 

 

[Smtp server / Mail Server] Adresa mail servera môže byť IP adresa a 

DNS názov. Skontrolujte, či s DNS názvom pracuje systém správne! 

napr.: smtp.gmail.com  

[Port] Číslo portu poštového servera, predvolené 465  

[SSL check] Pre prihlásenie používa SSL šifrovanie 

[Send address] e-mailová adresa odosielajúceho poštového 

servera  

[Password] Heslo pre mail server 

[Receive address] Adresa poštovej schránky príjemcu, kam systém 

pošle výstrahu na zadanú adresu. Môžu to byť maximálne tri adresy. 

[Test] Test whether the current mailbox configuration is successful or not. 

6-4 WIFI setup / voliteľné 
 

 
 

[Wifi enable] Tick this item to enable WIFI connection. (Voliteľné) 

[Search signal] Search the WIFI signal nearby after enabling WIFI. 

[Input password] Select the WIFI you have searched , enter 

the corresponding password; 

[setup] To set dynamic IP or static IP. 
 
6-5 DDNS
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[DDNS server] Zadajte URL adresu servera poskytovateľa služby, 

napr. www. meibu.com a www.no-ip.com. 

[User name] Registrované užívateľské meno. 

[Password] Registrované užívateľské heslo. 

[Host domain] Názov domény používaného DNS servera. 

Po uložení vyššie uvedeného môžete DVR používať vzdialene, 
prostredníctvom prehliadača IE. 

 

 
4.2.7 User Management / Správa užívateľov 

 

 

 

Základné oprávnenie na správu zariadenia: Užívateľské meno: 
admin a žiadne heslo.  

Poznámka: Užívateľské meno a heslo nesmie byť dlhšie ako 
32 znakov. 

[Add / Pridať] Môžete pridať užívateľské meno a potom nastavte 

oprávnenia užívateľa. Po kliknutí sa zobrazí vyššie uvedené 

dialógové okno. 

 
 

 

 

 
Poznámka:  Ak je adresa vybraného PC 0, znamená to, že PC nie je 

vybraný, hocikto sa môže pripojiť k DVR. Ak tu zadáte fyzickú adresu, 

potom bude možné získať prístup k DVR len na určenom počítači.

http://www.no-ip.com/
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4.2.8 P.T.Z. (Nie je dostupné) 
 

1.  Serial port 
 

 
 

[Address /Adresa] Adresa PTZ zariadenia 

[Baud rate / Prenosová rýchlosť] Rýchlosť prenosu PTZ možno 
nastaviť: 110, 300, 600, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, atď. 

 

[Protocol] Možný komunikačný protokol PTZ zariadenia: 

PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, 

DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY, N-control 

[Simulative cruise / Skenovanie] Po zapnutí a nastavení vopred 

stanovených bodov, kamera sníma plochu po plánovanej trase, a to 

aj v prípade, že táto funkcia nie je pôvodne zabudovaná do kamery. 

 
2. Advanced / Doplnkové funkcie 

 

 

 
 

[Preset] Kliknite na tlačidlo Click [setting/nastavenie] a objaví sa 

nasledujúca obrazovka. 

 
 

Užívateľ si môže nastaviť pozície PTZ kamery tlačidlami na paneli 

nástrojov. Kliknite na tlačidlo [Save] pre úspešné uloženie. 

Môžete takto uložiť až 128 pozícií. 

[Cruise line / Skenovanie ] Kliknite na tlačidlo [Setup] a objaví sa 

nasledujúca obrazovka:
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[Add / Pridať] Môžete pridať trasy snímania (max. 8) 

[Setup / Nastavenie] Vyberte trasu snímania, kliknite na zvolené 

tlačidlo a v okne, ktoré sa objaví, môžete naprogramovať požadované 

body, viď nasledujúca obrazovka:  

 
Popis ikon: 
 

 

 
Pridať nový bod 

 

 
Odstrániť existujúci bod 

 

Zmena bodu   

 

[Track setting / Nastavenie sledovania] 

 
 
[Start recording / Spustiť nahrávanie]  Kamerou môžete pohybovať 

vo všetkých smeroch a PTZ sledovanie môžete spustiť aj zastaviť. 

[Start track /Spustiť sledovanie ] Vykoná zaznamenané pohyby. 

Poznámka: Na každom kanále je možné nahrať len jedno 

sledovanie, ktoré sa po skončení automaticky uloží. Keď spustíte 

sledovanie, môžete tak spraviť len na jednom kanále. 
 

4.2.9 Advanced Configuration / Ďalšie možnosti konfigurácie 

Ďalšie možnosti konfigurácie obsahujú dve čiastkové ponuky: Továrenské 
nastavenia, a import / export. 

[Factory settings / Továrenské nastavenia] Obnovenie všetkých 

nastavení na výrobné hodnoty. 

[Import / Export] Nastavenie parametrov môžete uložiť na externé 

zariadenie, resp. môžete ich odtiaľ stiahnuť.
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4.3 Data Retrieval / Vyhľadávanie 
Videá a obrázky môžete spravovať predovšetkým podľa 

času a udalosti. 
 

4.3.1 Time Search / Vyhľadávanie podľa času 

 
 

               Výber kanálu   Spustiť prehrávanie 
 

 

[Search / Hľadať] Po nastavení kanálu a času, kliknutím na vybraný 

súbor môžete tlačidlom Play spustiť prehrávanie. 

Poznámka: V kalendári zvýraznený (tučne) dátum  znamená, že v 

daný deň bol záznam.   

4.3.2 Event Search / Vyhľadávanie podľa udalosti 

 
 

[Search / Hľadať] Po nastavení kanálu a času, kliknutím na 

vybraný súbor môžete tlačidlom Play spustiť prehrávanie. 
 

4.3.3 File Management / Správa súborov 
 

 

[Search / Hľadať] Hľadanie video súboru na základe nastavenia času a 

kanálu  

[Lock / Uzamknúť] Ak súbor uzamknete, neskôr nebude môcť byť 

odstránený prepísaním. Bude odstránený len pri formátovaní disku.
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[Unlock / Odomknúť] Odstráni zámok z vybraného súboru 

[Delete / Odstrániť] Odstráni vybratý súbor 

[All] Ak kliknete na toto políčko, potom sa daný krok bude 

vzťahovať na všetky nájdené súbory. 
 

4.3.4 Image / Snímka 

 
 

[Search / Hľadať] Môžete hľadať snímky na základe 

nastavenia času a kanálu.  

[Delete / Odstrániť] Môžete vymazať aktuálne zobrazený záber. 

[Lock / Uzamknúť] Môžete uzamknúť aktuálne zobrazený záber, 

ten potom nebude môcť byť odstránený prepísaním, ale len pri 

formátovaní. 

[Save / Uložiť] Aktuálne zobrazený záber môžete uložiť na externé 

prenosné úložisko. 

[Save All / Uložiť všetko ] Uloží všetky zábery na externé úložisko. 

Poznámka: 1. Uložiť možno max. 2000 snímok, ak uložíte viac, 

potom budú najstaršie snímky prepísané. 
 

2.  Dvojitým kliknutím na snímku môžete prehrať 

video zaznamenané v dobe zhotovenia snímky. 

4.4 Backup / Zálohovanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotovený video súbor môžete uložiť aj na externé úložisko. 
 

Poznámka: Pred použitím musí byť pamäťové zariadenie 

nainštalované, pred tým než budú dáta zálohované. 

[Search / Hľadať] Tu môžete vybrať súbory podľa kanálu a času, 

ktoré majú byť zálohované. 

[Backup / Zálohovať] Vyberte zo zoznamu súbory, ktoré chcete 

zálohovať a kliknite na tlačidlo "backup", zobrazí sa nasledujúce 

dialógové okno:

 

Disk cleanup / Mazanie disku: Tu môžete vymazať všetky súbory  

na externom pamäťovom zariadení.
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4.5 View Information / Zobrazenie informácií 

Obsahuje 5 čiastkových ponúk: Informácie o systéme, Informácie o 

udalostiach, systémový protokol, stav siete, informácie o 

prihlásených užívateľoch a ďalšie dôležité informácie. 

4.5.1 System / Systém 
 

 
 
Zobrazuje základné informácie o systéme, verziu hardvéru, 

softvéru, číslo verzie, dátum vydania, číslo ion, číslo mobilného 

portu. 
 

Užívateľ môže naskenovať príslušný QR kód, pomocou 

ktorého si môže stiahnuť klienta pre mobilný telefón.  

Poznámka: Na telefóne je treba zadať číslo mobilného portu, 

keď sa chcete pripojiť k zariadeniu cez internet.   

4.5.2 Event list / Zoznam udalostí 

 
 

Užívateľ si môže vybrať, aký typ udalosti si chce zobraziť: detekcia 

pohybu, strata videosignálu, dátum, kanál, atď. 
 

4.5.3 log list / Zoznam log 

 
 

Užívateľ môže vyhľadávať informácie o prevádzke, napr. podľa toho, 

ktorý užívateľ aké operácie vykonal a kedy. Pri formátovaní disku tieto 

údaje sa zmažú!
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admin 192.168.1.104 online 

admin 192.168.1.136 online 

admin 192.168.1.106 online 

 

4.5.4 Network / Sieť 

 
 

Užívateľ si môže prezerať parametre nastavenia siete 
 

4.5.5 Zoznam online užívateľov 
 

 
 

Môžete si pozrieť sieťové údaje užívateľov pripojených k 
miestnemu DVR 

4.6 Disk Management / Správa HDD 

[Refresh / Obnoviť] Môžete aktualizovať zoznam disku. 

[Browse / Prezerať] Môže prezerať dáta z vybraného disku,  

kapacitu disku, kapacitu voľného miesta, stav, vlastnosti, počet 

uložených snímok a snímok, ktoré ešte možno uložiť. 

[Format / Formátovanie] Odstráni všetky dáta na disku, vrátane 

zamknutých súborov a snímok. 
 

4.7 Upgrade Maintenance / Aktualizácia Údržba 
[Refresh / Obnova] Môžete identifikovať vymeniteľné pamäťové 

zariadenie pripojené k USB. 

[Upgrade] Kliknutím na toto tlačidlo môžete vyberať súbor v 

mobilnom úložnom zariadení a spustiť upgrade softvéru.  

Aktualizácia môže trvať cca 5 minút. 
 

4.8 Log User off / Odhlásenie 
 

Aktuálne prihlásený užívateľ bude odhlásený zo systému. 
 
 

4.9 System Shutdown / Vypnutie systému 
Systém uloží dáta a vypne sa.



 

5. Remote Monitoring / Monitorovanie na 
diaľku 

 

5.1Remote Access / Vzdialený prístup 
Pre vzdialený prístup k DVR je potrebné pripojenie Ethernet a LAN 

a tiež je potrebné aj pripojenie k internetu. 
 

5.1.1 PC - Nastavenie LAN 
 

1.  Vyberte položku Vlastnosti LAN, kliknite na riadok 

"properties", zvoľte "local connection" a potom "local 

properties".  

2.   Kliknite na "properties". 
 

3.   Kliknite dvakrát na riadok "Internet protocol (TCP/IP)"  

 

 
Napr.  IP adresa: 192.168. 2. X, X = akékoľvek číslo v rozmedzí 0-255.    

subnet mask: 255.255.255.0. Adresa brány: 192.168. 2.1 

Po zadaní vyššie uvedeného spustite prehliadač IE a zadajte IP 

adresu DVR do adresného riadku.  Napr.  192.168.2.X, kliknite na 

tlačidlo "enter", prehliadač automaticky stiahne z DVR potrebný 

softvér. K tomu pravdepodobne budete musieť povoliť sťahovanie v 

nastaveniach zabezpečenia prehliadača IE. 

 

 
7.  Ak je súbor úspešne stiahnutý, zobrazí sa nasledujúca 

prihlasovacia obrazovka:
 

 
 
 
 

4. Zobrazia sa informácie o IP adrese 
 

5.  Nastavte IP adresu zodpovedajúcu aj DVR, podsieť GW  
 

Ak je to potrebné, pozrite si potrebné údaje v DVR, za týmto účelom 

prejdite do [Main   Menu]   [Configuration   Management] [Network 

Configuration]. V menu PC zadajte potrebné údaje IP. Subnet, GW 

adresa, sieťové segmenty na oboch zariadeniach sú rovnaké ale IP 

adresy musia byť odlišné.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 5-4 prihlasovacie okno 
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8.  Zadajte užívateľské meno a heslo v prihlasovacom okne a potom 

kliknite na tlačidlo "OK" a objaví sa nasledujúca obrazovka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 WAN / 

1. DVR sa pripája prostredníctvom protokolu PPPOE  
 

1.   krok: Choďte do hlavného menu DVR a potom do podmenu 
Configuration Management Network, ako je znázornené v bode 4-34. 
Tu si vyberte priamo bod PPPOE. Nemusíte vyplňovať parametre 
siete, musíte tu zadať iba užívateľské meno a heslo, ktoré Vám dal 
poskytovateľ služby. 

2.  krok: Choďte do hlavného menu DVR a potom do podmenu 
Information View Network View, tu si pozrite Vašu IP adresu a 
potom ju zadajte v PC v okne prehliadača, napríklad. 
http://210.21.229.138, potom po stlačení tlačidla enter sa stiahne 
vstupná obrazovka DVR. 

2. Pripojenie k DVR cez router. 
 

1. krok: Choďte do hlavného menu DVR a potom do podmenu 
Configuration Management Network, ako je znázornené v bode 4-34, 
zadajte IP adresu, masku a adresu brány a potom stlačte tlačidlo 
select. 

 

2.  krok: Ak sa s PC môžete pripojiť k sieti, potom 

prostredníctvom prehliadača vstúpte do routeru. 

Cez správu routeru nastavte pre DVR požadované 

filtrovania portov: Napríklad v prípade routeru Linksys  
 

cez položky menu "Applications & Gaming" "Port Range 

Forwarding" nastavte IP adresu a port DVR ( môžete ich nastaviť aj 

v DMZ). Tieto postupy nastavenia sa môžu líšiť u každého 

routeru, preto si vždy pozrite návod konkrétneho routeru. 

 

 
 

Potom, čo ste nastavili port forwarding pozrite si v menu  "running 

status" WAN IP adresu routera. K DVR sa dostanete cez túto 

adresu, spolu so správnym číslom portu. 

Po zadaní WAN  IP  adresy plus adresy portu napr.  

HTTP:///113.108.119.20:5001 bude stiahnutá prihlasovacia obrazovka 

vášho DVR.  
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5.2 Remote Monitoring / Vzdialené sledovanie Online  
Po otvorení stránky uvidíte nasledujúcu obrazovku: 

Dodatok: Výpočet miesta na pevnom disku
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(7)  (8) 

(11) V prípade 500G HDD, pri nahrávaní v reálnom čase vo 

formáte CIF, zariadenie dokáže zaznamenať materiál 

záznamu cca 25 dní. 

Pri HDD zaznamenávaní 1 kanálu možno rátať s 200Mb/hod., takže 
 

pri zaznamenávaní 4 kanálov vo formáte CIF za 24 hodín sa 

predpokladaná doba záznamu 500G / (200Mb/hod.* 24 hod.* 4 kanály) = 

26 dní.
 

 
(4) 
(6) 

(5) 

(9) 

 
(1) 

1. Camera Indicator / Indikátor kamery 

 
(2) 

 
(3) 

(10)

Zelené svetlo indikuje manuálne alebo plánované nahrávanie, žlté svetlo 

detekciu pohybu a modré svetlo výpadok video signálu. Keďže jeden kanál 

môže nahrávať viacero spôsobmi, preto sa indikácia vykonáva na základe 

priority:  Strata video signálu > Senzorový poplach > Detekcia pohybu > 

Načasovaný záznam = manuálne nahrávanie, 4 svetlá signalizujú 4 kanály. 
 

2. Režim obrazovky (v synchronizácii s 
DVR) 

3. Nastavenie hlasitosti 

4. Snímka obrazovky 

5. Miestne nahrávanie 

6. Prehrávanie 

7. Ručný záznam - na diaľku 

8. Audio pripojenie (voliteľné) 

9. Nastavenie farieb 

10. Ovládanie PTZ 

11. Stav kanála 
 



 

  

 

 

 

 

 

IP66 KAMERA S KOVOVÝM KRYTOM PRE VONKAJŠIE POUŽITIE 

KATALÓGOVÉ ČÍSLO: C101K 

 
Rozlíšenie: 900 TV-riadkov 

Ohnisková vzdialenosť: Fix 4.6 mm 

Infračervené svetlo 1/3” farebné CMOS / v noci čierno biele IR-CUT 

Uhol pohľadu: 60° 

Krytie: IP66 

Nočné videnie: 36 ks IR LED / max 40 m 

Napájacie napätie: 12  V 

Video výstup 1 V p-p, 75 Ohm 

 
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA 

DISTRIBÚTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 
 

http://www.global-export-import.eu  

http://www.global-export-import.eu/

