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Digitální záznamová zařízení  

řady TIANDY M7   

Net Video Recorder  

Manuál 

 

Vhodné modely: 

Počet videokanálů Počet HDDl Komprese 

4/8/16 ch  1/2/4 HDD  H. 264 POE  

4/8/16/32 ch  1/2/4/8 HDD  Standard H.264  

20/40/80 ch  2/4/8 HDD  Standard H.265  

0/40/80/160 ch  8/16 front-loaded HDD  Enhance H.265  

5/10/20 ch 1HDD  Lite H.265  
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Prohlášení odpovědnosti: 

 Tento manuál může obsahovat nepřesné informace vzhledem k průběžnému vývoji nových 

verzí produktu. Manuál budeme dále vylepšovat. O vylepšení budeme zákazníky informovat. 

 

 Tento manuál slouží pouze jako reference, nelze zaručit, že všechny informace se shodují 

s reálným produktem. Pro přesné informace prostudujte konkrétní produkt. 

 

 Části, komponenty a příslušenství sestavené v tomto manuálu nemusí znamenat standardní 

konfiguraci. Pro detailní konfiguraci se odkažte k reálným produktům. 

 

 Obrázky, formy a slova použitá v tomto manuálu nesmí být přeložena bez souhlasu výrobce 

 

Tovární údaje: 

 

 Jméno administrátora: admin 

 Heslo administrátora: admin 

 IP adresa: 192.168.1.3 

Popis symbolů: 

  

 

Nízké nebo mírné potencionální riziko. Může dojít k újmě na 

zdraví. 

 

 

Potencionální riziko. Může dojít k poškození zařízení, ztrátě dat, 

poškození funkcí zařízení a jiné. 

 

 

Poznámka 
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1. Hlavní funkce zařízení 

 

Základní funkce: 

 Podpora IP kamer, vysokorychlostních kupolových IP kamer, internetových video-serverů a 

produktů či příslušenství třetích stran 

 

 Podpora standardního protokolu ONVIF 

 

 Každý kanál podporuje dual-streaming 

 

 Kódovací parametry každého kanálu jsou nastavitelné. Zahrnují rozlišení, snímkovou frekvenci, 

kvalitu snímků a přenosovou rychlost. 

 

 Každý kanál podporuje dva moduly: timing a event modul (časování a události) 

 

 Podpora rychlého přidání IP kanálu 

 

Lokální dohled 

 Podpora VGA a HDMI výstupu 

 

 Podpora rozdělení náhledových obrazovek: 1/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64 

 

 Podpora manuálu v náhledovém rozhraní 

 

 Podpora funkce inteligentní analýzy obrazu (intelligent analysis processing) 

 

 Podpora funkcí detekce pohybu/ ztráta videa/ detekce skrytého obrazu (hidden image 

detection) 

 

 Podpora PTZ řídícího protokolu, nastavení předvoleb, cruise, scan and pattern 

 

Správa souborů 

 Display SMART info 

 

 Nastavení vlastnosti disku: redundance, jen čtení, zápis, záloha 
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 Podpora hibernace disku 

 

 Podpora RAID, nastavení skupin disků, distribuce rozdílných disků s rozdílným úložným 

prostorem 

 

 Skupina disků umožňuje souborům být uloženy v různých skupinách 

 

 Lze nastavit maximální úložný prostor různým typům souborům v daném disku, např. video a 

obrázky 

 

 Všechny NVR s otvíracím předním krytem (front-loaded ) podporují RAID 

 

Nahrávání a přehrávání 

 Metody spuštění nahrávání: ruční, časované, detekce pohybu/ ztráta videa/ ukrytý obrázek/ 

inteligentní video alarm 

 

 Nastavení přednahrávání a zpoždění nahrávání po spuštění alarmu 

 

 Možnost vyhledávat nahrávky podle času nebo události 

 

 Podpora lokálního redundantního nahrávání 

 

 Podpora kódování nahrávek 

 

 Podpora čtyř nahrávacích period každý den, každé periodě lze nastavit různou metodu 

spuštění nahrávání 

 

 Podpora kalendáře včetně svátků 

 

 Chytré vyhledávání nahrávek podle kanálu, typu videa, času začátku a konce a formátu 

souboru 

 

 Podpora různých módů přehrávání: event/ label/ external file/ smart/ picture playback 

 

 Možnost vytvoření obrázků z nahrávky 
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 Možnost barevného označení nahrávek 

 

 Funkce přehrávače: Pauza, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání, skokové přehrávání 30s,  

 

 Lze zvětšit, či zmenšit přehrávací pás 

 

 Podpora digitálního zoomu kdekoliv v nahrávce 

 

 Podpora přehrání od konce 

 

 Maximálně 16-kanálový synchronní playback 

 

Záloha 

 Záloha pomocí portu USB 

 

 Záloha po částech 

 

 Možnost zálohy z rozhraní pro přehrávání 

 

 Záloha podle kanálů a času 

 

 Možnost zálohy nastavení a konfigurace 

 

Správa alarmu a neobvyklých situací 

 Nastavení času pro alarm 

 

 Detekce alarmu dle: ztráta videa / detekce pohybu/ port / inteligentní analýza. Alarm může 

spustit tyto funkce: přehrání na jedné obrazovce, zvuk, nahrát alarm do management centra 

(nadstavby), zaslat e-mail, alarm output, nahrávání videa 

 
 Detekce alarmu v neobvyklých situacích: není disk/ plný disk/ chyba při čtení či zápisu/ 

nedovolený přístup/ konflikt IP adres/ konflikt MAC adres/ nedostupný redundantní disk, 

offline, hot spare error. Alarm může spustit tyto funkce: výstraha na obrazovce, zvuk, nahrát 

alarm do management centra 

 
 Pokud systém běží neobvykle, softwarový časový dozor (watchdog) ho rebootuje 
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Jiné funkce 

 Podpora TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/NTP/SADP/NFS/HTTPS 

 

 Vestavěný WEB server 

 
 Podpora unicast a multicast, unicast podporuje TCP.UDP.RTP protokol 

 
 Podpora vzdálených funkcí query, playback, download, uzamčení a odemčení záznamů 

 
 Podpora získání, nastavení, importu, exportu parametrů pomocí vzdáleného přístupu 

 
 Podpora získání informací o zařízení, system log, alarm status pomocí vzdáleného přístupu 

 
 Podpora formátování disku, upgrade a rebootování systému pomocí vzdáleného přístupu 

 
 Alarm port extension by alarm host 

 
 Podpora manuálního spuštení nebo zastavení nahrávání pomocí vzdáleného přístupu 

 
 Podpora manuálního spuštení nebo zastavení akce alarmu pomocí vzdáleného přístupu 

 Podpora ovládání PTZ pomocí vzdáleného přístupu 

 

 Podpora intercomu 
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2. Instrukce k ovládání 

 

Přední panel 

 Přední panel NVR série PSE: 

 

1 Stavové světlo PWR Svítí po spuštění zařízení 

 

HDD Svítí při čtení či zápisu na disk 

 

Internet Svítí, pokud je zařízení připojeno 

k internetu 

 

2 Port USB Port může připojit myš, flash disk nebo 

přenosný disk 

 

 

 

Přední panel standardní série NVR(1/2/4 HDD):  
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Přední panel standardní série NVR(8 HDD): 

 

1 Stavové světlo Napájení 

 

Svítí po zapnutí zařízení 

 

Stavové světlo 

 

Svítí po příkazu z dálkového ovládání 

 

Alarm 

 

Svítí, pokud systém vyhlásí alarm 

 

HDD 

 

Svítí při zápisu či čtení z disku 

 

Internet 

 

Svítí, pokud je zařízení připojeno 

k internetu 

 

Komunikace 

 

Svítí, pokud přední panel komunikuje 

se základní deskou 

 

1-16 

 

Pro kanály. Modré světlo pro přehrávání, 

žluté pro nahrávání 

2 

 

Tlačítko Zapínací 

tlačítko 

Zapínání/vypínání NVR 

 

3 

 

Tlačítko Číselná tlačítka Stiskněte pro vybrání náhledového 

rozhraní. Možno editovat 

 

4 

 

Tlačítko Funkční 

tlačítka 

 

5 

 

Tlačítko Směrová 

tlačítka 

V hlavním menu možno vybírat 

dolů/nahoru. 
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V náhledu možno vybírat nahrávky, 

zpomalit či zrychlit přehrávání. 

 

6 

 

Rozhraní USB Možno připojit myš, flash disk, přenosné 

HDD 

  

 

Přední panel  NVR 8HDD s vkládáním disků zepředu: 

 

Přední panel  NVR 16HDD s vkládáním disků zepředu: 

 

 

1 Stavové LED světlo ALARM 

 

Pokud není alarm, světlo je modré. 

 

Pokud je alarm , světlo bliká červeně 

 

RUN 

 

Světlo bliká, pokud NVR běží a je 

v dobrém stavu 
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LAN1 

 

Pokud je připojeno k síti, bliká 

LAN2 

 

Pokud je připojeno k síti, bliká 

2 

 

Stavové LED světlo HDD 1-8 Pokud HDD funguje správně, světlo je 

modré 

 

3 

 

Tlačítko POWER Zapínací tlačítko a světlo 

4 

 

Rozhraní USB Možno připojit myš, flash disk, přenosné 

HDD 

 

5 

 

Jiné Panel lock Pomocí klíče lze otevřít přední panel 

 

 

Přední panel NVR 1HDD: 

 

1 Stavové LED světlo PWR 

 

Svítí, pokud je zařízení zapnuté 

HDD 

 

Bliká při čtení či zápisu na disk 

 

NET 

 

Pokud je připojeno k síti, bliká 
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Zadní panel 

 Zadní panel PSE série NVR(4 kanály, 1 HDD): 

 

 Zadní panel PSE série NVR(4 kanály, 2 HDD): 

 

 Zadní panel PSE série NVR(8 kanálů, 2 HDD/16 kanálů, 2HDD):  
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 Zadní panel PSE série NVR(16 kanálů, 4 HDD): 

 

 Zadní panel NVR(4 kanály, 1 HDD): 

 

 Zadní panel NVR(4 kanály, 2 HDD/ 8 kanálů, 2 HDD): 
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 Zadní panel NVR(16 kanálů, 2 HDD/16 kanálů, 4 HDD): 

 

 Zadní panel NVR(16 kanálů, 8 HDD/32 kanálů, 8 HDD): 

 

 Zadní panel NVR 4HDD H.265: 
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 Zadní panel NVR 2HDD H.265: 

 

 Zadní panel NVR 8HDD H.265: 

 

 Zadní panel front-loaded NVR 8HDD H.265: 

 

 Zadní panel front-loaded NVR 16HDD H.265: 
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 Zadní panel NVR 1HDD H.265: 

 

 

 

Ovládání myší 

 Zařízení můžete ovládat myší po připojení do USB. Níže je uvedené speciální ovládání: 

Levé tlačítko  - rozhraní pro Preview - klikněte na „+“ a přidáte zařízení  

Levé tlačítko  - rozhraní pro Preview – kliknutím na obrázek zobrazíte rychlé menu  

Levé tlačítko  - v Menu – kliknutím vybrat položku a potvrdit   

Levé tlačítko  - dvojklikem v náhledové a přehrávací obrazovce přepnete z jednoduché obrazovky na 

vícekamerové zobrazení 

Levé tlačítko  - stisk a potažení – změna směru PTZ kamery 
- Nastavení regionu pro maskování a detekci pohybu 
- Změna pozice mezi dvěma obrazovkami   

 

Pravé tlačítko  - rozhraní pro Náhled (Preview) - klikněte a zobrazíte MENU  

Pravé tlačítko  - v Menu – kliknutím opustíte aktuální menu 

Kolečko na myši – pootáčení nahoru a nebo dolů – pohyb v položkách menu nebo zobrazení jiné části 

stránky, obrázku. 

Stisknutí kolečka myši a potažení myší - Přepnutí mezi hlavní a vedlejší obrazovkou 

 

3. Instalace a připojení 
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Před použitím NVR nainstalujte HDD, poté NVR a další části. 

Varování 

Varování: 

Výměna baterie nebo adaptéru může způsobit explozi. Pokud to je nezbytné, nahraďte je stejným 

typem baterie (adaptéru). 

 

 

Upozornění: 

 Na zařízení nepokládejte nádoby s tekutinami 

 

 Zařízení by mělo být instalováno v vnitřním větraném prostředí. Vzdálenost mezi dalšími 

zařízeními by měla být alespoň 2 cm 

 

 Teplotu udržujte v rozmezí -10℃～+55℃ a vlhkost v rozmezí 10%～90% 

 

 Pokud chcete zařízení vyčistit vypněte jej 

 

 Prach na základní desce může ve vlhkých podmínkách způsobit zkrat. Je-li to nezbytné, 

vlhkým hadrem očistěte zařízení a usušte jej 

 
 Při čištění zařízení nepoužívejte přípravky na bázi alkoholu, benzenu, ředidla ani jiných 

těkavých látek 

 
 Ujistěte se, že je kolem zařízení dostatek místa na kabeláž. Nedoporučujeme, aby byly kabely 

příliš namáhány ohybem 

 

 Ujistěte se, že je NVR chráněno podložkou 
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Instalace HDD  

NVR neobsahuje HDD. Rozložení NVR a následná montáž HDD musí být provedena odpovědnou 

osobou. 

Upozornění: 

 Používejte „monitoring-level HDD“ speciálně určené pro NVR a nahrávání videa 

 

 Maximální velikost disku je uvedena v další části manuálu 

 

 Před montáží se ujistěte, že je zařízení vypnuto 
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Výpočet kapacity HDD 

Celková kapacita je vypočtena podle nahrávacího požadavku (typ nahrávky, rezerva záznamu), 

následující tabulku lze použít jako příklad.   

Bite rate 

(rychlost) 

[Kbps] 

Velikost souboru 

na hodinu 

nahrávky [MB] 

 

Bite rate 

(rychlost) 

[Kbps] 

Velikost souboru 

na hodinu 

nahrávky [MB] 

 

96  

 

42 768  337 

128  

 

56 896  393 

160  

 

70 1024  450 

192  

 

84 1280  562 

224  

 

98 1536  675 

256  

 

112 1792  787 

320  

 

140 2048  900 

384  

 

168 3072  1350 

448  

 

196 4096  1800 

512  

 

225 8192  3600 

640  

 

281 16384  7200 

 

 Upozornění:  

Tato tabulka slouží pouze jako orientační údaj. Reálná velikost souboru se může lišit. Za jakékoliv 

poškození tímto způsobené nenese výrobce žádnou odpovědnost. 

 



                                                                                                        

                19 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

Montáž 

1. Odšroubujte horní kryt a odstraňte ho:    

 

 

2. Připojte datový kabel z HDD do SATA portu NVR: 

 

3. Připojte napájecí kabel z HDD do konektoru v NVR:  
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4. Upevněte HDD šroubky a zašroubujte zpět horní kryt NVR: 

 

Jiné ilustrační obrázky: 

1. 

 

2. 
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3. 

 

  



                                                                                                        

                22 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

4. Spuštění a nastavení 

 

Spuštění a odhlášení   

Spuštění 

 Upozornění:  

Před spuštěním se ujistěte, že napájení 230V a všechna propojení jsou v pořádku. 

Před spuštěním se ujistěte, že propojení NVR s monitorem je v dobrém stavu. 

Ujistěte se, že napájecí kabel je v pořádku. 

 

1. Připojte NVR k napájení a stiskněte zapínací tlačítko na zadním panelu. Zařízení se spustí po 

pípnutí. 

2.  Na NVR se po spuštění ukáže následující rozhrání: 

 

 

Odhlášení 

1. Vyberte “main menu -> log out” 
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 Upozornění:  

 Nevypínejte zařízení, pokud hlásí “sign out current user” 

 Nevypínejte násilně zařízení, pokud běží 

 

Průvodce nastavením 

Uživatel může zařízení nastavit pomocí “guide setup” 

1. Nastavte jazyk, “auto detection” a výstupní rozlišení: 

 

 

 

2. Kliknětě na “Next” pro spuštění  “Guide Setup” (průvodce nastavením NVR):   
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Poznámka: 

 Vyberte “Yes” pro pokračování “Guide setup”; vyberte “No” pro přeskočení  “Guide setup”, 

vyberte ”Never” pro automatické přeskočení “Guide setup” při dalším spuštění zařízení. 

 

3. Po vybrání “Yes” se zobrazí následující rozhraní: 

ID: admin,  heslo: admin 

 

4. Klikněte na “Confirm” a vyberte časové pásmo a čas: 
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5. Zvolte “Next” pro vstup do rozhraní “Network Setup”: 

 

6. Zvolte “next” pro formátování disku: 
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Poznámka: 

 Nahrávat lze pouze po inicializaci disku. 

 

7. Zvolte “next” pro vyhledání a přidání zařízení: 
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8. Po dokončení se zobrazí následující rozhraní: 

 

Pokud je nějaký disk nezinicializovaný, zobrazí se následující rozhraní:  

 

 

Klikněte na “Do” pro automatické formátování nezinicializovaných disků 
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Správa kanálu 

Přidání zařízení 

Pokud není kanál přiřazen ke kameře, zobrazí se následující rozraní. Klikněte na “+“ pro přidání 

zařízení. 

 

1. Kliknutím na “+” se zobrazí následující rozhraní: 

 

Poznámka: 

 Při procesu vyhledávání nefunguje kliknutí myší. 

 

 Systém automaticky přidá zařízení s defaultním portem, ID a heslem, pro jiné nastavení může 

uživatel zvolit ruční přidání -  Manual Add. 
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2. Po vyhledávání můžete buď dvojím klinutím do seznamu nebo kliknutím na “ Add” přidat 

zařízení 

 

 

 

3. Kliknutím na “Manual Add” se zobrazí následující rozhraní: 

 

 

4. Po vložení Device IP address, Port NO., User name and password, můžete přidat zařízení. 

 

Poznámka: 

 Pro PSE-NVR POE port systém přidá zařízení automaticky. Pro PSE-NVR standard port musíte 

zařízení přidat manuálně.  

 

Přidání zařízení standarním způsobem 

 

1. Zvolte “main menu->channel management->basic configuration” pro vstup do rozhraní správy 

kanálů:    
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Poznámka: 

 Pro každé zařízení může být rozhraní jiné. 

 

 Každé úspěšně přidané zařízení můžete vidět v seznamu “added devices” 

 

 Pokud “connection status” zobrazuje     , najeďte myší na     , poté se zobrazí důvod poruchy 

 

2. Výsledek je automaticky seřazen podle IP adresy. IP adresu můžete změnit kliknutím na         . Poté 

se zobrazí následující rozhraní:  
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Kliknutím na “Advance Search” můžete vyhledat zařízení podle libovolného “connect  mode”, 

jako na následujícím obrázku:  

 

Ve výsledku vyhledávání vyberte IP adresu a kliknutím na „Add“ přidejte zařízení do NVR 

kanálu. Zařízení můžete také přidat dvojím kliknutím. Je podporováno hromadné přidání. 
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Poznámka: 

 Pokud kanál používá “Plug and Play”, pak je už užíván 

 Podpora Manual Add   

1. V konfiguraci kanálu klikněte na „manual add“: 

  

2. Vyberte číslo kanálu, zkontrolujte, že “enable” je zakřížkované, vyberte connection mode 

podle typu kamery. Pokud je zařízení typu RTSP, rozhraní vypadá následovně:  
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3. Pokud je zařízení typu ONVIF, rozhraní vypadá následovně: 
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4. Vložte IP nebo URL adresu do Device adress, vložte User name a password, potvrďte 

kliknutím na “confirm ”. Přidání jiných zařízení probíhá stejně. 

 

Poznámka: 

 Pokud chcete přidat více kanálů naráz, vyberte kanály v “device channels” 

 

 Pokud volíte IP adresu a její poslední číslo dosáhne 255, přeruší se přidávání 

 

 Pokud je zařízení typu ONVIF, default port je 80, user a password je  

Admin/Admin, pro zařízení jiných značek můžou být defaultní údaje jiné 

 

Přidání zařízení v NVR PSE kanálu 

 

1. Klikněte na          v “channel configuration”->” basic configuration” ->”added list ” 

 

2. V rozhraní “Added Devices” kliknutím na         nebo dvojím kliknutím na daný kanál 

vstoupíte do rozhraní “Digital channels” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PSE kanál může být přidán dvojím způsobem: “plug and play ” nebo “manual add” 

1) “Manual Add”, zařízení by mělo být připojeno k internetu pomocí IP kanálů  

2) “plug and play”, připojte kameru do POE portu, systém pak přidá zařízení automaticky 

Nastavení Plug and Play 

 

Uživatel může zapnout “plug and play” pro přídání do stejné LAN sítě. 
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 Tři možnosti ”plug and play” 

 

 Disable: nelze použít ”plug and play”, uživatel může přidat kamery manuálně 

 

 Add automatic: zde NVR vyhledá a přidá zařízení automaticky 

 

 Automatic found: pokud se vrátíte do předchozího rozhraní, systém automaticky 

vyhledá dostupná zařízení a zobrazí následující rozhraní. Zde si můžete vybrat, zda 

chcete zařízení přidat nebo ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 Funkce ”plug and play” automaticky smaže seznam “added device” a automaticky změní IP 

adresy vyhledaných kamer 

 Pokud chce uživatel přidat IP kameru manuálně, musí vypnout funkci Plug&Play 

 

 

IPC Central Management 

 Pomocí IPC central management uživatelé mohou exportovat a importovat parametry, 

upgradovat pomocí vzdáleného přístupu a rebootovat zřízení. 
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1. vyberte ”main menu” ->channel configuration->IPC central management” pro vstup do 

následujícího rozhraní: 

 

Poznámka: 

 Toto rozhraní ukazuje číslo kanálu, property, verzi a stav připojení 

 

2. Parametr import/export 

1) V seznamu vyberte kameru pro import nebo export 

2) Klikněte na „import“ pro vstup do následujícího rozhraní 

3) Vyberte soubor pro import 

4) Klikněte na „export“ pro vstup do následujícího rozhraní: 

 

Poznámka: 

 Po úspěšném importu parametru se kamera automaticky rebootuje 
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5) Vyberte cílové místo pro export souboru. 

Pokud se zobrazí následující rozhraní, export proběhl úspěšně: 

 

Upgrade pomocí vzdáleného přístupu, rebootování IPC 

1. Vyberte kameru pro import/export 

2. Klikněte na „upgrade“ pro vstup do následujícího rozhraní: 



                                                                                                        

                38 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

 

3. Klikněte na „files“ pro vybrání souboru 

4. Klikněte na „reboot IPC“ pro rebootování kamer 

 

POE Power Info 

Tuto funkci má pouze PSE NVR. 

1. Vyberte “main menu->channel management ->channels->POE power information” pro vstup 

do následujícího rozhraní: 
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Poznámka: 

     znamená, že napájení POE je v pořádku.       znamená, že kamera není připojena, nebo není 

napájena 

 

 Informace nad značkou      ukazuje aktuální informaci napájení 

 

 

 

 

 

Stream setup 

1. Vyberte vhlavním menu Stream setup 
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Video/audio parametry: 

1. Vyberte kanál 

 

 Kanál č.: typ komprese videa: main (hlavní) stream, main stream(časování), main 

stream(událost), sub-stream (vedlejší), časovací režim 1 a 2 

 Typ komprese: podpora H.264, High profile, Main Profile a Baseline Profile 

 Resolution: Rozlišení kamery 

 Enable corridor mode: Zapněte funkci „režim chodby“, pokud je poměr stran 16:9. Poté se 

změní na 9:16 

 Frame Rate: Počet snímků za sekundu 

 Bit rate type: CBR nebo VBR. VBR se změní dle scény 

 Bit Rate: Rozsah 32-16384 Kbps (kilobitů za sekundu) 

 Quality: Best (nejlepší), Better (lepší) , Good (dobrá), Normal (normální) nebo Poor (horší) 

 Stream type: Video nebo video/audio 

 I-Frame Interval: Important-Frame. Velikost I-Frame je nepřímo úměrná kódovací frekvenci 

 Audio: ADPCM_D(ADPCM_DI).G.711A.G.711U. Také podpora 8K.32K.48K 

 Enable Audio Mixing: Při speciálním požadavku na míchání dvou kanálů audiosignálu, pokud 

zařízení má syntézu virtuálního kanálu (VC) , potom mohou být mixovány dva audiokanály.  

 Audio Control Type: LineIn nebo MicIn  (typ audiosignálu) 

 Input Volume: Rozsah 0-255 

 

 

Poznámka: 

 Sub-stream se užívá pro síťový přenos a mobilní monitoring 

 Corridor mode (režim chodby) pouze pro 1080P/720P/QXGA 

 Corridor mode lze zapnout pokud jej IPC podporuje 

 Každý kódovací parametr má jinou šablonu 

 

 

 

ROI 

Vysoce kvalitní obraz v ROI 



                                                                                                        

                41 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

1. Ve Stream setup vyberte záložku ROI 

 

2. Zaškrkněte region setup. Podržte levé tlačítko myši a přetáhněte na video, tím vyberete 

klíčovou oblast. Maximum jsou 4 ROI. 

3. Klikněte na Apply 

 

  



                                                                                                        

                42 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

Video Setup 

1. Vyberte v hlavním menu Video Setup 

 

2. Vyberte kanál 

3. Nastavte parametry Format, Video Flip a Mode 

Poznámka: 

 Zařízení podporuje čtyři časové úseky - intervaly a dočasné hodnoty, v různém čase může mít 

zařízení různá nastavení. Intervaly se nesmí překrývat, pokud čas začátku a konce intervalu se 

kryjí, interval se neuplatní. V čase mimo intervaly má zařízení nastaveny dočasné parametry  

  Nastavte standardní, vnitřní (indoor), nízké osvětlení (weak light), venkovní (outdoor) , 

zákaznické (custom) a five video mode 

 Parametry brightness, contrast, saturation a chroma je nastavitelný v rozmezí 0-255 

 Nastavení parametrů můžete zkopírovat do libovolného kanálu pomocí Copy to channel 

 Parametry můžete nastavit kolečkem myši nebo šipkami po okrajích 

 

4. Klikněte na Apply pro uložení parametrů 

Přepnutí barevného signálu do odstínů šedi 

1. Vyberte kanál 
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2. Mód změny barvy zahrnuje prametry color, grey, timing inter-sync, exter-sync, day/night, 

self-adaption 

3. Sekce Timing mode vypadá následovně: 

 

Poznámka: 

 Rozsah času pro day/night je 00:00-23:59. Night time musí být později než day time 
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4. Sekce Exter-sync vypadá následovně: 

 

 

 

 

5. Sekce Inter-sync vypadá následovně: 

 

  



                                                                                                        

                45 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

6. Sekce day/night vypadá následovně: 

 

 

 

7. Sekce Self-adaption vypadá následovně: 
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OSD (On Screen Display - informace na obrazovce) 

V hlavním menu vyberte OSD 

 

 

Záložka OSD 

1. Vyberte kanál 

2. Nastavte parametry jméno (name), datum (date) , týden (week), režim hodin (12 hours 

systém), formát datumu (date format), času (time format), OSD color a background color 

Pokud chcete změnit OSD, udělejte to přímo. 
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Soukromí (Privacy) – oblast v zorném poli, která nebude zaznamenávána 

 

1. Vyberte kanál 

2. Pomocí myši vyberte soukromý úsek (privacy section) 

 

  



                                                                                                        

                48 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

Dynamické maskování soukromí (Dynamic privacy mask) 

 

1. Vyberte kanál 

2. Nasměrujte PTZ tam, kde chcete umístit masku – zakrytí nechtěného video sledování 

3. Myší zakreslete oblast soukromí (privacy mask) a přidejte ji kliknutím na add area 

4. Přidaná oblast je v seznamu napravo. Pokud některou chcete smazat, klikněte na delete area 
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Mask Alarm 

Vyberte v hlavním menu Mask Alarm 

 

1. Vyberte kanál 

2. Zaškrkněte Enable 

3. Kliknutím na Schedule nastavte čas 

4. V sekci Activate nastavíte, to, co se spustí po alarmu. Možnosti jsou voice prompt, screen 

display, record, alarm output, capture a single picture 

5. Parametry můžete zkopírovat do jiných kanálů 
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Detekce pohybu - Motion 

V hlavním menu vyberte Motion 

 

1. Vyberte kanál 

2. Zaškrkněte Enable 

3. Nastavte čas v Schedule 

4. Nakreslete myší region 

5. Nastavte Citlivost - Sensitivity 

6. V části Activate nastavte alarm. Alarm může spustit voice prompt, screen display, record, 

alarm output, capture a single picture 

7. Opět lze zkopírovat parametry do jiných kanálů 

8. Pro uložení klikněte na Apply 
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Poplachový vstup - Alarm Input 

V hlavním menu vyberte Alarm input 

 

1. Vyberte port 

2. Vyberte alarm type 

3. Zaškrkněte Enable a nastavte čas v Schedule 

4. V části Activate nastavte spoušteč alarmu. Alarm může spustit voice prompt, screen display, 

record, alarm output, capture a single picture 

5. Opět lze zkopírovat parametry do jiných kanálů 

6. Pro uložení klikněte na Apply 
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Detekce ztráty videa - Video Loss 

V hlavním menu vyberte Video Loss 

 

1. Vyberte kanál 

2. Zaškrkněte Enable a v Schedule nastavte alarm input time 

3. V části Activate nastavte spoušteč alarmu. Alarm může spustit voice prompt, screen display, 

record, alarm output, capture a single picture 

4. Opět lze zkopírovat parametry do jiných kanálů 

5. Pro uložení klikněte na Apply 
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Otočné kamery - PTZ 

V hlavním menu vyberte PTZ Setup 

 

1. Vyberte kanál 

2. Nastavte parametry PTZ control protocol, adresu a port 

3. Pro uložení klikněte na Apply 

 

Poznámka: 

Uživatel může nastavit parametry Seriový Port, Bit Rate, Data Bits, Stop Bits a paritu. Zase lze 

parametry zkopírovat do jiných kanálů. 
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Preview Trimming 

V hlavním menu vyberte Preview Trimming 

 

1. Vyberte kanál 

2. Zaškrkněte Enable Preview Trimming, toto nastavení lze zkopírovat do ostatních kanálů 

3. Pro uložení klikněte na Apply 
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Preview 

 

 

Alarm (detekován pohyb- motion detection alarm, video privacy alarm, 

port alarm, video loss alarm a IVS alarm)  

 

 

Nahrávání (časované nebo ruční ) 

 

 

Tento kanál nahrává a má spuštěný alarm 

Menu 

V náhledu se může přepínat mezi preview screen, preview setup, cameras, playback a enable record. 

MENU 

 

Main Menu Vstup do hlavního menu 

Preview settings Vstup do nastavení náhledu 

Single screen Vybere kanál a přepne na jednu obrazovku 

Multi-screen Změní režim náhledu 

Prev page Přepne na předchozí stranu 

Next page Přepne na následující stranu 

Start switch Podle Preview settings postupně přepíná na další 

strany 

Mobile monitoring Stáhne software a ID pro mobile monitoring 

Channels Vstup do kanálu 

Playback Vstup do přehrávání 
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Clear alarm Smaže všechny poplachy 

Start recording Nastaví na celý den timing a motion nahrávání pro 

každý kanál 

Supplementary port Přepne na doplňkový port 

Logout Odhlásí uživatele a restartuje systém 

 

Poznámka: 

 Pokud hodláte spustit Start switch, nastavte parametr cruise v Preview settings v Advance 

 NVR podporuje mobile monitoring systému pro iOS a Android 

 NVR (16-k 8HDD a 32-k 8HDD) have advocate complementary mouth set, the rest of the 
models and auxiliary.  

 
Popis doplňkového portu 

Preview settings Vstup do nastavení náhledu 

Single screen Vybere kanál a přepne na jednu obrazovku 

Multi-screen Změní preview mode 

Prev page Přepne na předchozí stranu 

Next page Přepne na následující stranu 

Start switch Podle Preview settings postupně přepíná na další strany 

Main Port Přepne na hlavní port 

Set to main port Nastaví dodatečný port jako hlavní 

 

Single screen 

Aktuální obrazovka se přepne na daný kanál. V Single Screen tento kanál zvolte. 

Multi-screen 

Systém podporuje 1/4/6/8/9/16/25/32 obrazovek. 

Poznámka: 

NVR (16-k 8HDD a 32-k 8HDD podporuje 25 nebo 32 obrazovek a další výstup bude jen v režimu 
jedné obrazovky.  
 

 

Scroll (posouvání obrazovaek) 
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Kliknutím na prev page se přepne předchozí obrazovka a kliknutím na next page se přepne následující 

obrazovka. 

Single screen 

Pravým kliknutím na single screen zvolte kanál. 

Multi-screen 

Zvlolte náhled 1/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/64 

VGA1/HDMI1 podporuje až 64 obrazovek, kromě 20-kanálového NVR. 

VGA2/HDMI2 podporuje až 32 obrazovek. 

Page Up/Down 

Kliknět na Page Up pro přepnutí na předchozí stranu. Kliknutím na Page Down přepnete na následující 

stranu. 

 

Start/Stop Switch 

Klikněte na Start pro přepínaní obrazovek v pořadí, kliknutím na stop přepínání zastavíte. 

Popis Super Menu 

Přejetím myši na pravou stranu displeje se zobrazí Menu. 

 

Přehrávání 

 

Nastavení nahrávání 

 

Nastavení náhledu 

 

Ovládání PTZ 

 

Kanály 
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Nastavení systému 

 

Záloha 

 

Nastavení alarmu 

 

IVA (intelligent video 

alarm) 

 

Uživatelské nastavení 
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Operace v náhledu 

V náhledu vyberte kanál, poté se zobrazí ovládací panel: 

 

Ovládací panel podporuje ovládání PTZ. 

 
Ovládání PTZ 

 
Ovládání PTZ: nahoru, dolů, doleva, doprava a trasa (cruise) 

 
OSD overlay 

 
Přehraje 5 minut záznamu 

 
Vytvoří snímek ze záznamu 

/  
Start/stop manuálního nahrávání 

 
E-zoom 

/  
Start/stop interkomu 

 
Zobrazit nebo upravit informace o kanálu 

 
Zkontroluje dekódovací parametr 

 

E-Zoom 

1. Klikněte na  
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2. Vyberte myší červenou zónu ke zvětšení 

3. Kolečkem myši zvětšujte či zmenšujte. Pohybem myši vyberte novou zónu 

 

Poznámka: 

NVR (4-k 1HDD, 4-k 2HDD, 8-k 2HDD) může zvětšit maximálně 8 krát. Ostatní modely mohou až 16 

krát. 

Preview parameter setup 

 

V náhledu zvolte Preview settings 
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 Preview Performance: Defaultně je zvoleno AUTO, tedy náhled pomocí sub-streamu. The best 

image quality: Aby bylo zajištěno preview effect, všechny kanály využívají main stream pro 

náhled. Preview the biggest performance:  režim využívá aktuálního nastavení main (hlavního) 

streamu  

  Output: HDMI2/BNC.VGA/HDMI.VC 

 Time Interval: Nastavení intervalu pro automatické přepínání(switch): None Switch 

(nepřepínat), 2s, 3s, 5s, 10s, 15s, 30s a 60s. 

 Alarm cruise interval – interval trasy: Nastavení intervalu single screen alarm : 2s, 3s, 5s, 10s 

a 15s 

 Retain the last frame: Po odpojení kamery zůstane náhled na posledním snímku, jinak se 

zobrazí No Video 

 High flow: zařízení podle stavu připojení Ethernet  zajistí plynulost přenosu obrazu 
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 Nastavení náhledu sekvenčního zobrazení. 

Preview sequence 

1. Klikněte na Preview channel 

 

2. Klikněte dvakrát na číslo kanálu a přiřaďte mu pořadí. 

Autokonfigurace 

Klikněte na Automatic configuration. Systém automaticky přiřadí kanály mezi náhledy: např. kanál 1, 

5, 9, 13 přiřadí k prvnímu obrázku, 2, 6, 10, 14 ke druhému, kanál 3, 7, 11, 15 ke třetímu a kanál 4, 

8, 12, 16 k poslednímu. 

 

Poznámka: 

 NVR (16-k 8HDD, 32-k 8HDD) má HDMI2/BNC.VGA/HDMI1 

 Jen poslední kanál může být nastaven tak, aby slučoval virtuální kanály, předpokládá se, že 

jejich počet nepřevýší nastavení režimu náhledu pro devět kamer.   (Only the last one channel 

can be set to synthesis of virtual channel, suggested that VC (virtual synthesis channel) does 

not exceed the "preview mode" setting of "nine" picture. Otherwise it may cause equipment 

with low frame)  

 Pokud přepnete main stream do sub stream v režimu náhled , uživatelské rozhraní negeneruje 

tentokrát žádný zvuk. Vlivem limitovaných parametrů zařízení při dosažení limitního toku 

přístupových kódů není možné pokračovat v přípojování jiného streamu. (With limited by 

equipment performance, when the access codes flow reaches on limit it cannot continue to 

connect other stream)  
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Preview informace 

Decoding performance limited 

Pokud dekódovací výkon dosáhne limitu, zobrazí se „decoding performance reached upper limit, 
please manualy disable parts of channel“.   
Povolení této zprávy je je možné v system Settings - > display Settings. The default je disable.  
 
Neobvyklé systémové zprávy 

Povolte systém settings – system information – abnormal. Pokud dojde k neobyklé události, v pravém 

rohu se zobrazí . Dvojitým kliknutím na ikonu zobrazíte zprávu: 

 

Poznámka: 

Uživatel si nemusí zprávu zobrazit nebo ji zobrazí kliknutím na Next. 

 

Přehrání zvuku a intercom 

Náhled zvuku 

Vyberte video myší nebo dálkovým ovladačem, systém přehraje zvuk automaticky. 

Intercom 

Uživatelé můžou využít Intercom mezi NVR a kamerou. Před použitím připojte pick-up a sluchátka. 

Rychlý návrat k náhledu 

V menu klikněte na ikonu  pro návrat do náhledového okna. 
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Ovládání kamer PTZ 

Nastavení parametrů 

Před nastavováním zkontrolujte, že je PTZ dekodér připojen k NVR a v NVR jsou nastaveny parametry 

PTZ dekodéru 

PTZ ovládání 

1. Vstupte do náhledu, dvojím klinutím vyberte kanál. Poté přepněte náhled do módu fullscreen, 

klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „control panel“. Zobrazí se ovládací panel: 

 

2. Vyberte kanál 

Ovládání PTZ: 
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 - vertikální a horizontální ovládání 

 - ovládání do nakloněného směru 

 - Spuštění nebo stopnutí automatického horizontálního pohybu  

 

Ovládání objektivu: 

Iris – zmenšení či zvětšení clony 

Focus – Ostření 

Zoom – oddálení  či přiblížení obrazu 

 

Nastavení rychlosti 

Kolečkem myši či šipkami nastavte rychlost otáčení. Defaultní rychlost je 12. 

 

 - kliknutím na ikonu nastavíte ostření one-key-focus (pro kamery s motorickým objektivem)  

 - kliknutím na ikonu otevřete funkci 3D pozice 

5) Klikněte na   or  abyste přepínali ovládací menu napravo – viz menu níže: 
 
 
 

4.5.3 Přednastavené pozice (prepozice), trasa kamery  a jejich použití (Preset, Cruise 
and path setting and call)   

4.5.4  
Nastavení prepozice a její použití (Preset settig and call)  

1. Zvolení prepozice: Zvolte číslo prepozice v seznamu "Preset" nebo přímo vložte  číslo prepozice a 
klikněte na "call", tím kameru natočíte  do vybrané prepozice 

2. Nastavení prepozice: nastavte požadovaný směr – pozici - kamery a vyberte číslo prepozice 
v seznamu nebo přímo vepište číslo. Klikněte na "Settings" abyste dokončili uložení příslušné 
prepozice této kamery.  
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Záznam a kontrola trasy kamery Recording and demonstration track (záznam a předvedení 
trasy kamery)  
Klikněte na "began track" (začít trasování), ikona se změní na "end track” (konec trasování), system 
se přepne do režimu záznamu trasy. Systém automaticky zaznamená veškeré Vaše ovládání kamery 
dokud nekliknete na “end track” (konec trasování) . Tím je nahrání trasy dokončeno a systém 
automaticky opustí tento režim. Uživatel může nyní pro kontrolu trasy kliknout na "demo track" 
(ukázka trasy) a systém spustí zaznamenanou trasu. 
  
Ovládání přisvětlení, stěrače a přídavného spínače (Light ,wiper and auxiliary switch 
setting)  
Přisvětlení můžete zapnout zatržením čtverečku “Light” příslušné kamery a zase vypnout odstraněním 
zatržení (kliknutím na čtvereček) . Obdobně můžete sepnout  a vypnout výstup "Aux".   
Stiskem a podržením levého tlačítka myši na tlačítku "wiper" (stěrač) , začne pracovat stěrač a 
uvolněním tlačítka se stěrač zastaví. 
 
Nastavení krokování prepozic (Cruise path setting)  

1. Klikněte na “Cruiser Setup”, otevře se menu pro nastavení krokování  
 

 
 
2. MENU pro krokování prepozic:  
 

1) Editor krokování prepozic (Cruiser path information browser):  
Zvolte číslo krokované trasy v “Cruise No.” ze seznamu. Systém automaticky zobrazí prepozici 
odpovídající příslušnému kroku a trasy, příslušný čas, po který bude prepozice zobrazena  a rychlost, 
kterou se kamera pootočí.  
 
2)Editování parametrů krokování prepozic (Editing the cruising path):  
Vyberte požadovanou trasu “Cruise No.” krokování prepozic ze seznamu. Pokud je vypnutá 
(Disabled), stiskněte "Enable", tím povolíte její funkci. Zvolte vybranou prepozici v seznamu "Presets 
", zadejte čas a rychlost a klikněte na "Add", prepozice je tím přidaná do krokované trasy. Pokud 
vyberete některý krok "Cruise point" trasy ze seznamu a klikněte na "Delete", tím odstraníte příslušný 
krok z trasy.  
Pokud chcete některý bod trasy změnit, najděte příslušný „Cruise point“ ze seznamu. Vyberte novou 
prepozici „Presets“, čas „time“ a rychlost „Speed“, nastavení uložte stiskem "Setup".  
3) Povolení / zakázání krokované trasy (Enable / Disable the cruise path):  
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Vyberte trasu ze seznamu “Cruise No.”. Podle potřeby povolte „Enable“ nebo zakažte „Disable“ tuto 
trasu.  
 
4)Spuštění / zastavení krokované trasy  (Call / Stop cruiser path):  
Stiskem tlačítka “call” začne kamera postupovat podle nastavené trasy z prepozic. Stiskem „Stop“ 
zastavíte spuštěnou trasu.  
 
5) Opuštění editoru krokovaných tras (Quit cruise path setting interface)  
Pro uložení nastavených tras  aopuštění editoru stiskněte “Apply”. Systém uloží všechny změny 
provedené v nastavení a opustí editor.  
Stiskem “Cancel” byste odmítli všechny dříve provedené změny nastavení a opustili byste také režim 
editace krokovaných tras.  
 
6) 3D ovládání  (3D positioning)  
Funkce  „3D positioning“ umožňuje uživateli pomocí myši vybírat určité oblasti na obrazovce, systém 
automaticky nastaví otočnou kameru do požadované polohy a dále pohybem myši zleva doprava 
zvětší detail obrázku  a pohyb zprava doleva zmenší přiblížení obrázku.  
 
 
4.5.4 Ovládání otočné kamery klávesnicí (PTZ control by USB keyboard)  
 
1. V režimu náhledu (preview mode), stiskem šipek 【↑】【↓】vyberte kanál (kameru) který budete 
ovládat. Stiskem  【P】,zobrazíte obrázek kamery na celou obrazovku. V pravém horním rohu je 
označení kamery “PTZ ChnXX”, které popisuje právě zobrazenou a ovládanou kameru. 
  
2. Ovládání směru otočné kamery (PTZ control operation)  
V režimu ovládání směru kamery, stiskem šipek 【↑】【↓】【←】【→】nastavte směr kamery. Po 
stisku  【OK】otočná kamera začne automatické otáčení (PAN) v přednastaveném rozsahu. Opětovný 
stisk 【OK】zastaví pohyb kamery. 
  
Ovládání objektivu (Lens control) : Ovládání clony - stiskněte 【Ctrl+I】abyste otevřeli clonu, 
stiskněte 【Ctrl+G】 abyste zavřeli clonu. 
Stiskem 【Ctrl+Z】přiblížíte detaily obrázku kamery, stiskem 【Ctrl+B】obrázek oddálíte. Pro 
zaostření vzdálených objektů použijte 【Ctrl+F】,opro zaostření blízkých objektů použijte 【Ctrl+J】.  

Zvolení prepozice: V režimu ovládání kamery, stiskněte 【backspace】a 【číslo prepozice】a 
nakonec 【OK】, systém nastaví kameru do zvolené prepozice.  

Nastavení rychlosti: V režimu ovládání kamery, stiskněte číslo 【1】～【4】, tím nastavíte rychlost 
pohybu otočné kamery.  

Ovládání přisvětlení, stěrače a pomocného výstupu : V režimu ovládání kamery, stiskem 【W】 

nebo 【Y】, zapnete stěrač, uvolněním klávesy stěrač opět vypnete.  
Stiskem klávesy 【A】tsepnete pomocný výstup AUX, opětovným stiskem 【A】vypnete výstup aux.  
Stiskem klávesy 【L】nebo 【D】zapnete přisvětlení a opětovným stiskem zase vypnete přisvětlení.  
Opuštění režimu ovládání:  Stiskněte【backspace】  
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Nahrávání  - Recording 

Rychlý průvodce 

V hlavním menu Klikněte na Quick Guide. Zde můžete nastavit Nahrávání podle kalendáře - Schedule 

recording, detekce pohybu - Motion detecting, Video Port Alarm a IVA: 

 

Nastavení podle kalendáře - Schedule recording setup 

1. Vyberte Record, poté Schedule Recordind Setup:  
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2. Toto bude použito pro všechny kanály. Kliknutím na Next se dostanete do nastavení 

parametrů: 

 

3. Tyto parametry budou použity pro všechny kanály. 

4. Kliknutím na Finish uložíte konfiguraci 
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Detekce pohybu - Motion Detection setup 

1. V Quick Guide vyberte Motion: 

 

2. V záložce Motion Detection můžete pro všechny kanály nastavit parametry citlivost - 

Sensitivity, čas - Time Setup a „klidový čas“ - Un-armed time. Defaultní oblast je celá plocha. 

3. Kliknutím na Next se dostanete do rozhraní Port alarm recording parameters: 
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4. Nastavte parametry. Budou použity pro všechny kanály, Tlačítkem Finish uložíte. 

Nastavení nahrávání 

Základní Nastavení 

1. Vyberte v menu Recording a záložku Basic 

 

2. Vyberte kanál 

3. Povolte ANR. Pokud je povolené, IPC automaticky zapne video, pokud je offline. Poté 

automaticky video nahraje na internet. 

4. Prerecord: záznam před poplachem zvolte čas v rozbalovacím seznamu 

5. Post record: záznam po poplachu zvolte čas v rozbalovacím seznamu 

6. Časová osa: Daným typům na boční straně přiřaďte čas v tabulce 

7. Nastavení lze zkopírovat do ostatních kanálů 

8. Kliknutím na Apply uložíte konfiguraci 
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Rozhraní záložky Advanced – rozšířené nastavení 

 

 

Nastavení svátků - Holiday plan 

Nastavte prázdninový plán.  
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Vyberte plán a klikněte na Edit nebo na něj dvakrát klikněte pro vstup do nastavení: 

 

Zkontrolujte, zda je zaškrknuto Enable Holiday Plan. Poté zvolte parametr Mode z možností po dnech 

- by day/ po měsíci - by month/ po týdnu - by week. Vložte datum začátku a konce a uložte kliknutím 

na Confirm. 

Pokud není jinak dáno, neděle je počáteční den módu by week. 

 

  



                                                                                                        

                74 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

Parametry nahrávání (Recording Parameter) 

Vyberte záložku Parameter 

 

Vyberte možnost, pokud bude kapacita disku vyčerpaná – disk je plný - :  přepsat záznam - Overwrite 

file, smazat nepoplachové záznamy - Delete Non-Alarm Record, ukončit záznam - Stop Recording. 

Kliknutím na Apply uložíte 
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Ruční záznam - Manual Record 

Vyberte záložku Manual record: 

 

1. Zaškrkněte vámi zvolené kanály 

2. Kliknutím na Start all/Stop all pro zastavení či stopnutí manuálního nahrávání všech kanálů 

 
Žádné video, nenahrává 

 
Dostupné video, nenahrává 

 
Žádné video, manuálně nahrává 

 
Dostupné video, manuálně nahrává 

 
Žádné video, nahrávání podle Schedule 

 
Dostupné video, nahrávání podle Schedule 

 
Žádné video, Alarm nahrávání 

 
Dostupné video, Alarm nahrávání 

 
Žádné video, vlastní nahrávání 

 
Dostupné video, vlastní nahrávání 
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Pokud spustíte manuální nahrávání, lze jej vypnout pouze manuálně nebo restartováním zařízení. 

Pokud povolíte šablonu - recording template, kamera se nastaví podle šablony - template po 

manuálním vypnutí.   
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Nastavení Snímku - Snapshot 

Vyberte záložku Snapshot Setup 

 

 

1. Vyberte kanál 

2. Nastavte parametr Snapshot mode: jeden snímek - Single picture nebo časované snímky - 

Timing capture 

3. Nastavte časový interval 

4. Zvolte, jestli chcete snímek uložit do FTP nebo do SMTP. V FTP/SMTP Setting nastavte další 

parametry 

5. Nastavení lze zkopírovat do dalších kanálů 

6. Kliknutím na Apply uložíte 

Systém může vyfotit maximálně 2000 snímků za 24 hodin. 
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Rebuild Index 

Pokud nastane výpadek HDD nebo video loss, uživatel může znovu nastavit index, aby 

zmaximalizoval obnovu videa. 

Vyberte záložku Rebuild Index 

 

Klikněte na Continous pro spuštění obnovy indexu 

 

Uživatel může opustit tuto obrazovku , proces stále poběží. 
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Přehrávání - Playback 

Okamžité přehrávání - Instant Playback 

Instant playback může přehrát pouze 5 minut videa 

 

V náhledu vyberte kanál a klikněte na , tím se dostanete do rozhraní Playback. 

Ovládání:  
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Popis Playbacku 

Rozhraní Playback 

Vstupte do Playbacku, klikněte pravým tlačítkem a ve záložce menu vyberte playback. 
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Klasický Playback 

1. Vyberte video dle kanálu nebo data. 

2. V hlavním menu v záložce Playback vstupte do „Normal Playback“ 

3. Vyberte kanál, kalendář automaticky ukáže výběr videí 

4. Systém automaticky přehraje videa 
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 - kliknutím na ikonu přepnete video do módu full screen 

  - zrychlení či zpomalení videa 

Je možné přehrávat zároveň maximálně 16 kanálů. Jiná zařízení mají různé možnosti synchronního 

přehrávání. 

 

Přehrávání událostí - Event Playback 

Podle typu události(port alarm, motion detection, video lost, video mask nebo VCA) se přehraje určité 

video. 

1. V záložce Playback vyberte „Event“ 

2. Zvolte parametr Type a čas 

3. Systém automaticky přehraje video 

 

 

Přehrávání podle štítků (značek) - Tag Playback 

 

Označte nahrávku např. v nějakém bodě, připište poznámku. Uživatelé pak můžou snadno nalézt 

označená videa a konkrétní místa. 
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Označení, správa označení 

 

 - kliknutím na ikonu přidáte štítek 

 - kliknutím na ikonu přidáte vlastní štítek 

 

 - kliknutím na ikonu se dostanete do správy štítků, uživatelé můžu štítky editovat a mazat 

 

Operace se štítky: 

1. V rozhraní Playback vyberte Tag, přejděte do Tag Playback, jak je uvedeno níže 

2. Vyberte kanály 

3. Vložte klíčové slovo štítku. Pokud není zadáno nic, systém bude hledat podle přednastaveného 

datumu v nastavených kanálech.  

4. Vyberte datum 
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5. Přehrávací lišta automaticky zobrazí zelené štítky . Pokud na štítek najedete myší, zobrazí se 

informace o štítku. 

 

Přehrávejte z Pre-Playback na Pose-Playback. Pak se začne přehrávat od dalšího štítku. 

Pre-Playback a Pose-Playback jsou nastavitelné. 

 

SMART přehrávání  – SMART Playback 

 

SMART playback umožňuje analýzu videa a následující funkce: perimeter, tripwire, počítání lidí - 

people counting, detekce tváře - face detection a rozpoznán registrační značky - plate recognition. 

 

V Playback vyberte Smart a poté Smart Playback 
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Vyberte kanál a datum, můžete přehrávat. 

Kliknutím na ikonu  vstoupíte do rozhraní analýzy: 

 

 

Kliknutím na  vyberete model analýzy. 
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Perimetr a tripwire 

 

Kliknutím na ikony  nebo  se dostanete do rozhraní tripwire: 

Nakreslete do videa čáru, nebo jakýkoliv prostor pro analýzu 

 

 

Kliknutím na  začne analýza. Při analýze se nalevo nahoře objeví značka „VCA SEARCHING“, také 

se zobrazí panel postupu a výsledky. 
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Až proces skončí, systém automaticky začne přehrávat nalezené záznamy. 

 

 

Proces ukončíte stisknutím tlačítka stop nebo kliknutím na čas či kanál. 

Intelligent playback zpracovává záznamy jen v nastaveném časovém intervalu. 
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Detekce obličeje 

 

Kliknutím na  se dostanete do rozhraní face detection: 

 

 

Kliknutím na  začne analýza. Při analýze se nalevo nahoře objeví značka „VCA SEARCHING“, také 

se zobrazí panel postupu a výsledky se zobrazí vpravo. 
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Proces ukončíte stisknutím tlačítka stop. Kliknutím na výsledek se ve videu zobrazí přesná pozice 

daného obličeje. 

 

Plate recognition 

 

V Rozhraní Inteligent searching kliněte na „Plate recognition“: 

 

Pod seznamem kanálů se nachází nastavení plochy a plate registration. Pokud je prázdný, je myšleno 

prohledat vše. 

Podpora i multikanálové analýzy. 

 

Zapněte analýzu. Při analýze se nalevo nahoře objeví značka „VCA SEARCHING“, také se zobrazí 

panel postupu, výsledky se zobrazí vpravo. 
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Proces ukončíte stisknutím tlačítka stop. Kliknutím na výsledek se ve videu zobrazí přesná pozice. 

 

SMART přehrávání by mělo být použito jen ve spojení s časovou osou videosouborů. 

 

Prohlížeč snímků 

 

Prohlížejte snímky uložené na HDD: 
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Uživatel může nastavit periodu pro automatické přehrávání. Uživatel samozřejmě může snímky 

prohlížet jednotlivě a listovat mezi snímky. 

 

Přehrávání souborů z externích zařízení 

Přehrávání souborů z flashdisků, HDD, CD, atd. 

 

V Playback interface vyberte External file: 

 

Ujistěte se, že je zařízení řádně připojeno k NVR. 

Klikněte na Refresh pro načtení souborů ze zařízení. 

Zvolte soubor a přehrajte ho. 
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Přehrávání podle log information 

 

Přehrajte videa dle informací. 

V Hlavním menu ve složce Systém settings zvolte Log management: 

 

Vyberte prametry kanál - Channel, Type, čas začátku - Start time a vyhledejte kliknutím na Search. 

Dvojitým kliknutím na výsledek se dostanete do přehrávacího rozhraní: 

 

Pro přehrání musí být soubory dostupné. 
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Funkce Playback assist 

 

Přehrávání po jednotlivých snímcích 

Vstupte ro rozhraní přehrávání a kliknutím na ikony  nebo  přepnete na přehrávání po 

snímcích. Klikáním na ikonky posouváte o snímek dozadu či dopředu. 

 

 

E-zoom 

Podpora digitálního zoomu. Klinutím na  se dostanete do rozhraní zoomu. Zoomujte kolečkem 

myši, levým tlačítkem myši můžete posouvat červenou zónu digitálního zoomu: 
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Snímek - Snapshot 

V průběhu přehrávání můžete vyfotit snímek kliknutím na ikonu . 

Pokud chcete uložit snímek do USB disku, zkontrolujte, zda je řádně připojený. 

 

 

Náhled konkrétního místa videa 

Pokud najedete na přehrávací lištu videa, zobrazí se náhled v daném čase: 

 

Pokud jste mimo dekódovací kapacitu nebo kde není dostupné video, náhled se nezobrazí. 

 

Záloha 

 

Soubory lze zálohovat do externího zařízení, např. USB disk, HDD, atd. 

 

V hlavním menu vyberte Backup: 
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Kliknutím na Search se zobrazí vyhledávací rozhraní: 
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Po vyplnění parametrů stiskněte tlačítko Search. Pro vyhledání pouze dnešních videí klikněte na 

Search Today. 

Kliknutím na Recording Clip se dostanete do následujícího rozhraní: 

 

 

Soubor typu obrázek nepodporuje funkci Recording clip. 
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Dvojím kliknutím na soubor nebo kliknutím na  se soubor přehraje. 

Klinutím na  soubor uzamknete či odemknete. 

 

Vyberte soubor, poté na tlačítko Backup: 
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Vyberte parametr  cíl - Target, formát souboru - File Format a přehrávač videa - Video Backup Player, 

poté klikněte na Apply 

 

Rychlá záloha 

V záložce Backup vyberte Quick Backup: 
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Nastavení sítě 

 

NIC 1 

V systémovém nastavení vyberte Network Setup a záložku NIC 1: 

 

Vyberte  automatické přidělení IP adresy - Auto Get IP Address nebo ruční - Manual Setup IP Address. 

Možnost Auto Get IP Address po rebootování automaticky vyhledá IP adresu z DHCP. 

Jinak musíte manuálně zadat parametry IP Adresu, masku podsítě - Subnet Mask a bránu - Gateway. 

Poté klikněte na Apply. Zařízení se automaticky rebootuje. 
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NIC 2 

Vyberte záložku NIC 2: 

 

Zapnutím “Polymerization mode” lze vybrat: 

1. Load Balancing Mode – Budou použity 2 síťové karty 

2. Network redundancy – Bude použita 1 síťová karta, druhá síť je jako pohotovostní 

Pokud vypnete Polymerization mode, nastavení je úplně stejné jako u NIC 1. 
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POE LAN karta 

Podpora pouze u POE NVR. 

 

Vyberte záložku POE LAN Card: 

 

Pokud změníme IP adresu POE NVR, IP adresa Plug and Play IP kamery se automaticky změní. 
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PPPOE 

Vyberte záložku PPPOE: 

 

Zapněte Boot Auto-Dial. Vložte jméno a heslo, přihlašte se pomocí tlačítka Connect. Pro uložení 

klikněte na Apply. 

 

IP Oprávnění - IP Permission 

Zvolte záložku Permission: 
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Zaškrkněte Disable IP Permission Setting. Vyberte Accept listed IP nebo Refuse listed IP. Vložte IP 

adresy, přidejte a uložte stisknutím na Apply. 

 

Register center 

Vyberte záložku Register Center: 

 

Vložte IP adresu hlavního a záložního serveru a port. Tovární port je 6004. 

Vložte jméno zařízení. Jméno je registrováno na serveru. 

Přihlašte se pomocí jména a hesla. Klikněte na Apply. 
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Nastavení DDNS  

Zvolte záložku DDNS: 

 

Zaškrtněte Enable DDNS. Nastavte parametry Domain name, Server IP a Port. Přihlaste se a klikněte 

na Apply. 

 

Nastavení FTP 

Zvolte záložku FTP: 
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Nastavte všechny parametry a klikněte na Apply. 

 

Nastavení SMTP 

Vyberte záložku SMTP: 

  

Nastavte parametry SMTP server address, Port Number, Username, Password, Log Mode, Receiver 

address a Subject. 

Klikněte na Apply. 
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Další nastavení  

Vyberte záložku Others: 

 

 

Network Detect 

V Others klikněte na Network Detect: 
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Vložte IP adresu do parametru Destination Address a kliněte na Test. Proběhne testování síťového 

prostředí. Klikněte na Status Detect pro testování Networ Gateway a DNS. 

 

Network Resources Statistics 

Zvolte záložku Network Resources Statistics: 
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Správa disku 

  

 

Správa disku 

V Systém Setting zvolte Disk Management: 
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Základní konfigurace 

Detekování HDD: 

 

Nastavení disku: 
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Pokročilé nastavení 

Vyberte záložku Advanced Setup: 

 

Vyberte parametr Mode Selection: 

1. Disk Group: můžete nadefinovat, který kanál nahrává do kterého disku 

2. Quota: nastavte maximální úložný prostor pro jakýkoliv kanál 

 

Disk group: 
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1. Vyberte skupinu v parametru Disk group(1-8). 

2. Vyberte číslo disku. Každý disk může být vybrán pouze jednou. 

3. Přiřaďte kanály. 

4. Uložte kliknutím na Apply 

V případě 32 kanálů nastavte minimálně 2 skupiny. 
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Quota: nastavte maximální úložný prostor pro jakýkoliv kanál 

 

1. Vyberte číslo kanálu 

2. Nastavte limit pro nahrávky a obrázky v GBytech, „0“ znamená neomezeně 

3. Klikněte na Apply pro uložení 

 

Nastavení zobrazení 

V Systém Setting vyberte Display Setup: 
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 BNC Type: P/N volitelný, podpora TC-2816AN-SR.TC-2800AN-R32-S8 

 HDMI/VGA výstup: nastavte rozlišení 

 Auto detection: systém nastaví nejlepší možné rozlišení 

 Output Mode: nastavte VGA výstup pro obrázky, 4 možnosti výběru 

 Mainport setup: podpora pouze TC-2816AN-SR.TC-2800AN-R32-S8 

 Time Format: vyberte šablonu pro formát času 

 Interface Timeout: Zvolte čas 

 Language: na výběr je čínština, tradiční čínština, angličtina, korejština, španělština, italština, 

thajština, ruština a turečtina 

 Enable Startup Guide: Spustí průvodce 

 Press Buzzer: stisk tlačítka doprovázený zvukem 

 Hide Indicator: zobrazí indikátor nahrávání či alarmu v náhledovém rozhraní 

 Decoding reach limit: zobrazí zprávu, pokud se blíží k limitu 

 Mouse Cursor Speed: Citlivost myši, rozsah 1-100 

 

Nastavení NFS (server pro ukládání záznamu) 

V Disk Management zvolte záložku NFS Setup: 

 

Vyplňte IP adresu serveru a místo uložení. Uložte stisknutím tlačítka Apply. 
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S.M.A.R.T 

Vyberte záložku S.M.A.R.T: 

 

Vyberte pevný disk.  

Povolte „Start S.M.A.R.T Detection“, informace se zobrazí v seznamu. 

 

 

Správa diskových polí 

 

Disková pole podporují pouze tyto modely NVR: TC-NR2020M7-E8, TC-NR2020M7-E8, TC-NR2080M7-

E8, TC-NR2080M7-E16 a TC-NR2160M7-E16. 

 

Disk - Physical Disc 
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Vyberte Array Management a zvolte záložku Physical Disk:

 

Toto rozhraní zobrazí parametry kapacita - Capacity, pole - Array, typ - Type, stav - Status, Model. 

 

1. Zaškrkňete povolit pole - Enable Array: poběží až po rebootování systému 

2. One-key Setup: Vložte jméno pole, poté klikněte. Systém automaticky pole vytvoří. 

 

Jak tato funkce pracuje: systém vytvoří společný záložní disk. Pokud jsou v poli minimálně 

čtyři disky, systém vytvoří pole Raid 5 se čtyřmi disky.  

Pokud jsou v poli minimálně tři disky, systém vytvoří pole Raid 5 se třemi disky.  

Pokud je v poli méně disků než tři, zůstanou všechny jen záložními disky. 

 

3. Disk Setup: vyberte 1 disk a klikněte na Disk Setup. Disk je nastaven jako „spare disk“ – 

záložní disk, „array hot spare disk“ – disk v poli s možností výměny nebo „global spare disk“ – 

společný záložní disk. 
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Správa polí 
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Klikněte na Create Array pro vstup do rozhraní vytvoření pole. Vyplňte parametry jako jméno pole - 

Array Name, typ pole - Array Type, fyzický disk - Physical Disk a výměnný disk - Hot-spare Disk: 

 

 

Rebuild Array: Vyberte jiný disk pro nahrazení aktuálního: 
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Delete Array: Vyberte jeden disk ze seznamu: 

 

 

Hot-spare 

4/8-kanálové NVR NVR a PSE NVR nepodporují hot-spare. 

 

Zapněte funkci hot-spare. Pokud jedno z NVR bude mít poruchu, systém přepne na záložní zařízení. 

Hot-spare systém je tvořen z několika NVR a jednoho záložního zařízení. Pokud záložní NVR detekuje, 

že jedno z hlavních zařízení je offline, spojí se s IP kamerou a pokračuje v nahrávání. Až je hlavní 

NVR opět online, záložní zařízení se odpojí a nahraje zálohu nahrávky do hlavního NVR. 
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Nastavení Working NVR (dále jako hlavní NVR) 

V System Setting zvolte Hot-spare Setup: 

 

Operation Mode: Vyberte Normal Mode 

Zaškrkněte Enable hot-spare device. Nastavte IP adresu záložního zařízení a klikněte na Apply. 

Pokud připojení proběhne úspěšně, Working Status se změní na “Connection Success”. Pokud záložní 

NVR nahraje záložní nahrávku úspěšně, Working Status se změní na “In synchronous”. 
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Nastavení záložního NVR 

V System Setting zvolte Hot-spare Setup. 

Operation Mode: Vyberte Hot-spare Mode: 

 

Klikněte na Apply a restartujte zařízení. 

Menu záložního NVR je odlišné od základního NVR. Má pouze základní nastavení a funkce. 

 

V Main Menu vyberte Systém Setting, pak Hot-Spare Setup: 
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Vyberte hlavní NVR ze seznamu 

K přidání zařízení je potřeba jméno a heslo. 

Working Device Status ukazuje IP adresy a stav spojení (connection status). 

Klikněte na Apply. 

Vyberte v parametru Operation Mode “Normal Mode” pro přepnutí na hlavní NVR. 

Po přepnutí na hlavní NVR je potřeba obnovit defaultní nastavení manuálně. 
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Nastavení času 

Vyberte záložku Time Setup: 

 

Nastavte parametry Time Zone a Time. Pro nastavení NTP vložte adresu NTP serveru, port a interval 

aktualizace. 

 

Konfigurace systému 

Obnova továrního nastavení 

Vyberte záložku Configuration, dále Reset to Default. 

Kliknutím na Continous obnovíte tovární nastavení, zařízení se automaticky restartuje: 
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Export konfigurace 

V záložce Configuration Export nastavte parametry Export to a jméno souboru - File name. 

Kliknutím na Export spustíte operaci: 

 

 

Import konfigurace 

Klikněte na Refresh pro načtení. Poté vyberte možnost a klikněte na Import. Zařízení se následně 

automaticky restartuje: 
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Správa deníku událostí - Log Management 

Vyhledejte log pomocí parametrů kanál - Channel, typ - Type a čas - Start Time: 
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 - vložte číslo strany, automaticky nalistuje danou stranu 

 

 

Export deníku událostí - Log export 

Vyberte Export Current nebo Export All pro Exportování logu. Zvolte parametr Backup Path: 

 

Informace 
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Upgrade systému 

 

Upgrade z lokálního souboru - Upgrade from local: vyberte firmware 
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Upgrade from FTP: vložte IP adresu serveru, jméno a heslo: 

 

 Po upgradu se NVR automaticky restartuje. 
 Pokud upgrade selhal, nebo zařízení po upgradu nefunguje, kontaktujte dodavatele. 
 NVR běží na duálním systému. Některé soubory je potřeba upgradovat dvakrát. 

 

Systémové informace 

Různé informace k nahlédnutí: 

 

 

Další nastavení 

Nastavení Serial Port, kódování videa - Video Encryption, správa protokolu - Protocol Management, 

alias management a type management: 



                                                                                                        

                128 
www.techfors.cz                                    www.techfors.sk                                       www.techfors.eu 

 

 

Sériový port - Serial port 

Nastavte zařízení, rychlost - bit rate, počet bitů - date bit, Stop bit, check a operation mode. 

 

Kódování videa - Video Encryption 

Nastavte heslo: 

 

Protokol připojených otočných kamer - Protocol Management 
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Nastavte a přidejte device protocol: 

 

 

 

Názvy videokanálů - Alias Management 

Nastavte alias kanálu: 
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Type Management 

Nastavte record type name: 

 

 

Správa uživatele 

 

Přidání uživatele 

V Hlavním menu v User Management vyberte Basic Configuration: 
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Klikněte na Add User: 

 

Zvolte skupinu, zadejte jméno a heslo. 

Je možné přidat maximálně 31 uživatelů. 

Skupiny mají různá práva: 

 Normal user: Preview - náhled 
 Special User: Preview + Control – náhled a ovládání  
 Super User: Preview + Control + Setup – náhled, ovládání a nastavení 
 Administrator: Preview + Control + Setup + User Management – navíc správa uživatelů 

Oprávnění uživatelů - User Authority Management 

Kliknutím na ikonu  v seznamu uživatelů můžete spravovat oprávnění uživatelů. 

Local – místní oprávnění : Manual disalarm, shutdown/restart, log search, alarm setup, channel 
management, parameter setup, system setup and user management 

Remote – vzdálené oprávnění (přes Ethernet) : Manual disalarm, shutdown/restart, log search, alarm 
setup, channel management, parameter setup, system setup and user management 

Channel - oprávnění na videokanál : remote preview, local playback/ capture preview, remote 
playback/ capture preview, local/remote PTZ control 
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Videodetekce  - VCA 

Nastavte Enable Arithmetic 
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Parametry události - Event Parameter 

 

Vyberte kanál. 

Enable VCA: local VCA nebo IPC VCA. 

Pouze NVR 16-k 8HDD, NVR 32-k 8HDD a POE NVR 16-k 4HDD podporují 2 kanálové lokální VCA. 

Nastavení parametrů: 

 Rule number: vyberte VCA rule, každý kanál podporuje maximálně 8 pravidel 

 Enable: povolte pravidlo 

 Rule name: nastavte jméno 

 Event: vyberte VCA mode: tripwire, perimeter, object missing a video diagnosis 

 Identify alarm type - typ poplachu : všechny - all, lidé - people, auta - car, lidé a auta - people 

and car 

 No-alarm color: nastavte barvu hranice bez alarmu 

 Alarm color: nastavte barvu hranice s alarmem 

 Display rule: zpráva o pravidle na obrazovce 

 Display alarm counts: zobrazí počet alarm poplachů na obrazovce 

Draw on screen: povolte a nakreslete rule area, kliknutím na Clear Line smažete nakreslené plochy 

Kliknutím na Next nastavíte target parameter: 
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Uživatel může nastavit parametry target color, alarm color and detect sensitivity. 

Kliknutím na Next vstoupíte do Alarm setting: 

 

Vyberte Rule number. 

Povolte Enable VCA a nastavte Schedule. 

Activation: nastavte VCA trigger action: voice, OSD, recording, alarm output, snapshot a single 

screen. 

Nastavení můžete opět zkopírovat do dalších kanálů. 
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Klikněte na Apply pro uložení. 

 

V rozhraní Alarm Information se zobrazí aktuální informace: 

 

 

Smart Search: 

 

Zadáním parametrů a kliknutím na Statistics se zobrazí graf. Kliknutím na Export vytvoříte výpis . 

Mobilní monitoring 
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Uživatel může pomocí QR kódu stáhnout aplikaci na chytrý telefon. Po zadání ID může pokračovat: 

 

 

Webový prohlížeč 

 

Uživatel může přes internet ovládat zařízení NVR. Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer v6.0 

a vyšší, Mozilla Firefox a Google Chrome. 

 

Přihlášení 

Uživatel se může přihlásit z několika různých počítačů zaráz. 

 

 

Vyberte jazyk, vložte IP adresu NVR, jméno, heslo a přihlaste se. 
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Náhled 

Po úspěšném přihlášení vstoupíte do náhledu: 

 

 

 

 
Jedna obrazovka 

 
4 obrazovky 

 
9 obrazovek 

 
16 obrazovek 

 
Pevný poměr stran 

 

 
Automatický poměr stran 

 

 
Připojit všechny kanály 

 
Start nahrávání 
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Vyfotit snímek 

 
Hlas do zařízení 

 
Celá obrazovka 

 
Nahrávání všech kanálů 

 
Hlasitost 
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Přehrávání - Playback 

Klikněte na záložku Playback pro vstup do rozhraní: 

 

 
Přehrávání – seznam záznamů k přehrání  
 

 
Přehrát 

 
Pauza 

 
Stop 

 
O snímek vpřed 

 
2x rychleji 

 
2x pomaleji 

 
Hlasitost 

 
Vyfotit snímek 

 
Střih 

 
Jedna obrazovka 

 
4 obrazovky 

 
Celá obrazovka 

 
Přepnout mód 

 
Přehrávací lišta 
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Posunutím žluté čáry se posunete v čase videozáznamu 

 Přiblížit 

 Oddálit 

 

Popis ovládacích ikon 

 
Prohlížení lokálních souborů 

 
Uplynulý/zbývající čas 

 Panel videa 

 
První strana 

 
Předchozí strana 

 
Následující strana 

 
Poslední strana 

 
Stáhnout 

 
Stáhnout management 

 

 

Deník událostí - Log 

Klikněte na záložku Log: 

 

Vložte parametry a vyhledejte. 

Cesta pro uložení log: D:\NetVideoBrowser 
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Konfigurace 

Zvolte záložku Configuration: 

 

Pokud změníte nastavení kamery, místní nastavení se aktualizuje. 
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Příloha 1 

 

Výpočet kapacity disku HDD 

Podle podmínek nahrávání jako recording type, saving time, můžete vypočítat, jak velký bude potřeba 

disk do NVR: 

1. Velikost souboru videozáznamu pro jeden kanál za hodinu v MegaBytech: 

 
𝒒𝒊 =

𝒅𝒊

𝟖
∗
𝟑𝟔𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟐𝟒
       v MegaBytech 

 
𝑑  – bitová rychlost kódování videa v  Kbit/s (kilobity za sekundu) 
 
 

2. Velikost záznamu jednoho kanálu po dobu záznamu v MB : 

 

𝒎𝒊 = 𝒒𝒊 ∗ 𝒉𝒊 ∗ 𝑫𝒊    v MegaBytech 

 

h – počet hodin záznamu kamery denně 

D – počet dnů záznamu kamery na disku (než se začne přemazávat) 

 

3. Celková potřebná velikost disku qr pro NVR (minimálně)  

 

qr = m * c   v MegaBytech 

m – velikost záznamu jednoho kanálu 

c – počet kanálů zařízení NVR 
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Příloha 2      Řešení nestandardních situací 

 

Situace Možné důvody 

Zapojen napájecí přívod,  zapnut přístroj, 

ale indikátor napájení nesvítí, ventilátor 

uvnitř se  netočí 

1) Napájecí kabel je poškozen 

2) Napájecí zdroj má závadu 

Zapojen napájecí přívod, zapnut přístroj, 

indikátor napájení svítí zeleně, ale 

ventilátor uvnitř se  netočí 

1) Napájecí kabel ventilátoru v NVR je 

poškozen 

2) Ventilátor má závadu 

Při zapínání přístroje není žádné video na 

monitoru připojeném na VOUT 

1) Videokabel je vadný 

2) Rozhraní NVR je vadné 

3) Procesorová deska NVR je vadná  

Při staru NVR není detekován hard disk 1) Poškozen kabel disku 

2) Kabel disku není zapojen 

3) Disk je poškozen 

 

NVR nezaznamenává video 1) Hard disk není zapojen v SATA 

2) Disk není formátován 

3) Není aktivována nebo definována 

šablona záznamu ve správném čase 

4) Probíhá reindexování záznamu 

5) SATA není nastaveno pro 

záznamenávání. 

Otočné kamery PTZ nelze ovládat přes 

RS485 z NVR 

1) Kabel RS485 není správně zapojen 

2) Nesprávný typ PTZ dekodéru 

3) Rozhraní RS485 rekordéru je 

poškozeno 

4) Umístění připojeného sériového 

portu neodpovídá nastavení (tovární 

nastavení je A2B2) 

5) Konfigurace sériového portu je 

nesprávná nebo neodpovídá 

protokolu 
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Situace Možné důvody 

Klientská část nemůže přenášet video nebo 

audio signál 

1) Zadána špatná IP adresa, číslo 

portu, uživatelské jméno nebo heslo 

ve stránce „lokální konfigurace“ 

klienta 

2) Je poškozen síťový kabel 

3) Rozhraní základní desky nefunguje 

 

 

Příloha 3 

Údržba 

1) Pro správnou dlouhodobou činnost NVR je třeba pravidelně čistit prach ze základní desky 

přístroje. Vlhký usazený prach může způsobit zkrat. 

2) Ujistěte se, že přístroj je vždy správně uzemněn. Je to důležité pro bezpečný provoz NVR a 

zamezí to rušení ve video a audio signálu. 

3) Nepřipojujte ani neodpojujte audio, video ani RS485 kabely za provozu NVR pod napájením. 

Přístroj může být poškozen. 

4) Z důvodu ochrany disku nevypínejte NVR odpojením zdroje pokud nebyla před tím správně 

ukončena činnost disku. Pro vypnutí používejte přední spínač – stiskněte a podržte ho po dobu 

3-sekund.  

5) Neumisťujte zařízení blízko zdrojů vysoké teploty 

6) Udržujte kolem přístroje prostor pro obtékání vzduchu pro chlazení přístroje 

7) Pravidelně kontrolujte a provádějte údržbu přístroje. 

 


