
SHX trading s.r.o  Stránka 1  

  

 

AHD DVR rekordér pro 
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1. Popis přístroje   

  

2. Obsah balení  

• DVR přijímač    

• DC 12V napájecí konektor   

• USB myš   

• CD  Anglický návod  

  

3 . Začátek    

3.1 Zapnutí a vypnutí  

Nejprve připojte napájecí kabel a myš do DVR přístroje.   

Následně zapojte napájecí adaptér do sítě, rozsvítí se LED diody a přístroj je zapnut.  

Pokud chcete přístroj kdykoliv vypnout, použijte myš, vstupte do Menu/System Shut Down, a 

poté klikněte na OK. Poté můžete odpojit adaptér ze sítě  
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4 DVR Nastavení  

4.1 Spuštění systému  

Po zapojení zařízení k monitoru připojte myš, zdrojový kabel a stikněte tlačítko 

"power" na boční straně panelu. Poté zapněte DVR. Spustí se inicializační obrazovka, 

viz obrázek 4-1.  

  

Obrázek 4-1  

  

  

  

4.2 Boot Wizard Po úspěšném spuštění načtěte obrazovku "Wizard", jak je 

zobrazeno na obrázku 4-2.  

Můžete zde provádět jednoduché nastavení, případně spustit DVR.  

  

Obrázek 4-2  
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4.2.1 Přihlášení  

Po spuštění klikněte myší, zobrazí se přihlašovací okno, viz obrázek 4-3. Zde 

zadáte své jméno a heslo, poté vyberete jazyk.  

Pozn.: v defaultu je přihlašovací jméno "admin" a heslo "12345"  

  

  

Obrázek 4-3  

  

4.2.2 Základní nastavení  

Klikněte na "základní nastavení" (viz obrázek 4-4).  

V tomto rozhraní je možné měnit název zařízení, formát videa, jazyk, spořič obrazovky atd.  
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Obrázek 4-4  

  

4.2.3 Nastavení sítě  

Nastavení sítě (viz obrázek 4-5) umožňuje nastavit IP adresu, gateway, porty atd. Pokud 

nepotřebujete nastavit síť, přejděte k nastavení videa.  

  

  

Obrázek 4-5  
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4.2.4 Nastavení nahrávání  

zde můžete přednastavit celkově až periody nahrávání (viz obrázek 4-6), případně přeskočit 

na další krok.  

  

Obrázek 4-6  

  

4.3 Ukázkové rozhraní  

Poslední částí Boot Wizardu je preview Vašeho dosavadního nastavení. (viz obrázek 4-7) Po 

spuštění zařízení se Vám zobrazí preview v několika oknech (záleží na množství kanálů, které 

Vaše zařízení podporuje.) Zde si můžete nastavit datum a čas, také se zde ukazuje status 

nahrávání jednotlivých kanálů (nahrává  /nenahrává)  

  

  Tato ikona signalizuje kontinuální nahrávání kanálu  

 Tato ikona signalizuje mód detekce pohybu  
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Obrázek 4-7  

  

5 DVR Menu  

Po přihlášení do systému v preview obrazovce klikněte pravým tlačítkem myši, otevře se  

Vám Menu nastavení (viz obrázek 5-1)  

Poté si můžete vybrat možnosti z hlavního menu, nastavení hlasitosti, přepínání mezi 

hlavními obrazovkami, zpětné přehrávání, PTZ kontrolou a vypnutím. Dále můžete nastavit 

počet jednotlivých obrazovek.  

  

Obrázek 5-1  



SHX trading s.r.o  Stránka 9  

  

  

SINGLE SCREEN DISPLAY - vyberte si jeden kanál (CH1 - CH16)  

FOUR SCREEN DISPLAY - skupiny čtyř displejů (CH1 - CH4 atd.)  

EIGHT SCREEN DISPLAY - skupiny osmi displejů (CH1 - CH8, CH9 - CH16)   

SIXTEEN SCREEN DISPLAY  skupiny šestnácti displejů  

VOLUME - nastavení hlasitosti  

ZOOM - digitální zoom, provádí se potažením myši jakýmkoliv směrem  

POLL - vytváříte skupiny displejů, u kterých je poté možné vytvářet společné nastavení  

RECORD BACKUP - zálohování videí na USB flash disk  

IMAGE COLOR - nastavení barevného rozhraní  

PLAYBACK - nastavení zpětného nahrávání  

PTZ SETUP - nastavení ptz ovládání  

MAIN MENU - vstup do základního menu  

  

5.1.1 Nastavení hlasitosti  

Klikněte pravým tlačítkem myši na preview obrazovku, zvolte "volume option" v menu, 

nastavte dle obrázku 5-2.  

  

Obrázek 5-2  

MUTE - zapnout/vypnout hlasitost  

VOLUME - potáhnutím nastavíte hlasitost  

SAVE - uložit nastavení  

CANCEL - vrátíte se k naposledy uloženému nastavení.  
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5.2 Schéma hlavního menu  

  

  

  

5.3 Hlavní menu  

Hlavní menu se skládá z "Record query", "System info", "System setup", "Advance option" a 

"Shutdown".  

Výběr se provádí pravým kliknutím myši na příslušný požadavek.  
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Obrázek 5-3  

  

  

Po vstupu do hlavního menu otevřete "Record query" pravým stisknutím myši, viz obrázek 5- 

4.  

  

  

5.3.1  Record query   
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Obrázek 5-4 

  

  

1. Calendar - v přehrávacím modu vyberte typ nahrávání a číslo kanálu, klikněte na datum, 

které chcete zobrazit a timeline aktualizuje nahrané video pro daný den.  

2. Chose the playback channel - zvolte číslo kanálu  

3. File list transfer button - Zvolte datum, číslo kanálu a typ nahrávání, klikněte do složky 

video nahrávek. Vyberte požadované video a dvojklikem levého tlačítka myši jej začnete 

přehrávat.  

4. Backup - záloha videa do souboru .avi  

5. Playback control area - Slouží k přehrávání, přetáčení, zrychlování či zpomalování videa.  

6. Timeline - časová linka, která slouží k přehrávání Vámi pořízených záběrů do daného dne.      

Klikněte do zeleného pole k volbě času, od kterého chcete přehrávat.  

7. Select video type - vyberete požadovaný typ videa (časové video, video na základě alarmu, 

případně detekce pohybu.  

8. Timeline unit selection - Obsahuje 24h, 2h, 1h a 30min časové záznamy, mezi kterými 

můžete při přehrávání volit.  

V seznamu souborů naleznete čas, kdy bylo video vytvořeno, a jeho typ. Po rozkliknutí je 

možné si zobrazit i časový údaj a velikost, viz obrázek 5-5.  

Po kliknutí na ikonu diskety se soubor uloží do avi formátu.  
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Obrázek 5-5  

  

Pro informace o lozích a verzi programu klikněte levým tlačítkem myši na ikonu "info"  

  

Obrázek 5-6  

  

5.3.2  Systémové  informace  

5 .3.2.1  Informace o lozích  
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Po rozkliknutí ikony "info" otevřete ikonu "log info" (viz obrázek 5-7), zde si můžete 

jednotlivé logy zobrazit, případně mezi nimi vyhledávat.  

  

Obrázek 5-7 

TYPE - vyberte typ požadované informace  

START TIME/END TIME - vyhledávání podle času  

SEARCH -vyhledávání podle jednotlivých kritérií  

PgUp/PgDn - zobrazování logů pomocí zmíněných tlačítek  

CLEAR - vymaže všechny informace  

CANCEL - návrat do předchozího menu  

SPECIFIC STEPS - vstupte do "log search menu", nastavte vyhledácí parametry, klikněte na 

"search" ikonu. Výsledek se Vám zobrazí v seznamu  

  

  

Klikněta na "version" ikonu pro zobrazení aktuální verze softwaru, sériového čísla a data 

konkrétní verze.  

5.3.2.2  Informace o verzi   
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Obrázek 5-8  

  

  

  

  

  

  

  

Klikněte levým tlačítkem myši na ikonku "sys setup"  

5.3.3  Nastavení systému   
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Obrázek 5-9  

  

Klikněte na ikonu "common config" a dostanete se do nastavení (viz obrázek 5-10)  

  

Obrázek 5-10 

SYSTEM TIME - nastavení data a času  

5.3.3.1  Běžné nastavení   
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DEFAULT LANGUAGE - nastavení jazyka - v základním nastavení je anglický, je však 

možné změnit na český.  

RECORD MODE - možnost nastavit kontinuální přehrávání v případě plného disku  

DEVICE ID - ID zařízení  

VIDEO STANDARD - PAL nebo NTSC  

STANDBY TIME - nastavení standby režimu - 1 - 120 minut  

OPEN THE WIZARD - viz bod 4.2  

DEVICE NAME - nastavení jména zařízení  

DEFAULT - nastavení do továrního nastavení  

SAVE - uložit nastavení  

CANCEL - opustit nastavení bez ukládání  

  

  

Klikněte na "param" ikonu pro nastavení rozlišení, frame rate, typu přenosu, bitového toku atd 

(viz obrázek 5-11)  

  

Obrázek 5-11  

CHANNEL - výběr kanálu ENC. 

MODE - H.264  

RESOLUTION - typ rozlišení   

FRAME RATE - počet snímků za sekundu  

STREAM TYPE - audio/video přenos  

BIT RATE - čím vyšší bit rate, tím vyšší kvalita obrazu  

MAIN STREAM/SUBCODE FLOW FRAME RATE - čím vyšší nastavení, tím vyšší kvalita 

obrazu, tím více místa na disku budou nahrávky zabírat.  

  

5.3.3.3 Nastavení nahrávání    

5.3.3.2  Kódovací param etry   
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Klikněte na ikonu "rec setup"   

  

Obrázek 5-12  

  

CHANNEL - vyberte kanál určený k nahrávání. Možné vybrat jednotlivý, případně všechny.  

ENABLE - zaškrtněte políčko enable k aktivaci nahrávání  

WEEK - vyberte si jeden/každý den  

ALL DAY - nahrávání celého dne  

PERIOD - jednotlivé úseky nahrávání  

DEFAULT - tovární přednastavení  

SAVE - uložit  

CANCEL - storno   
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Obrázek 5-13  

  

DHCP - automatické přidělení/manuální nastavení IP adresy  

IP ADRESS - ip adresa DVR zařízení  

SUBMASK NET - masky podsítě  

DEFAULT GATEWAY - výchozí brána TCP 

Port - TCP port  

RTSP Port - RTSP datový port pro DVR  

HTTP Port - port pro prohlížeč  

PRIMARY DNS - IP adreasa a název domény  

SECONDARY DNS - v případě nefunkčnoti primární DNS  

BROADCAST - BROADCAST  

MAC adress - MAC adresa DVR zařízení  

  

  

  

  

  

  

5.3.3.4  N astavení sítě   
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Pro nastavení detekce pohybu klikněte na ikonu „Motión detect“  

  

Obrázek 5-14  

  

TYPE: obrazová detekce (včetně upozornění)   

CHANNEL NO: výběr konkrétního kanálu (možné vybrat všechny najednou)   

ON/OFF: zapnutí/vypnutí funkce detekce pohybu   

SENSITIVITY: 7 stupňů nastavení citlivosti detekce   

SYSTEM LOCALE: výběr místa spouštění detekce   

BUZZER ON: zapnutí alarmu   

SMTP ENABLE: zapnutí emailového upozornění – systém automaticky pošle upozornění na 

email v případě detekce pohybu.   

RECORD CHANNELS: nastavení kanálů pro detekci pohybu  

  

5.3.3.5  Detekce pohybu  
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Kliknutím pravého tlačítka myši na položku „PTZ control options“ otevřete možnosti PTZ 

nastavení. Obrazovka se přepne ne jednokanálového zobrazení a v levém dolním rohu se Vám 

otevře PTZ rozhraní – viz obrázek 5-15.  

  

Obrázek 5-15  

Nastavte si rychlost pohybu PTZ (prostřední tlačítko na ovládacím kolečku) Pomocí šipek se 

můžete pohybovat, tlačítka + a – pak slouží k zoomování.   

PRESETS POSITION: umožňuje vybrat konkrétní presety v rozsahu 1 – 255   

PRESET POINT: umožňuje vybrat přednastavený bod (obrázek 5-16) v rozsahu 1 – 255   

  

Obrázek 5-16  

5.3.3.6  PTZ nastavení   



  

SHX trading s.r.o Stránka 23  

  

  

  

  

CRUISE SETTINGS: nastavení pohybu (viz obrázek 5-17)  

  

  

Obrázek 5-17  

  

CRUISE SPEED: rychlost pohybu   
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START CRUISE: umožňuje nastavit přednastavený počáteční bod pohybu   

AUTO SCAN: vymaže všechny presety  

  

  

  

Klikněte na políčko „display“ ke konfiguraci rozhraní, rozlišení a názvu jednotlivých kanálů  

(viz obrázek 5-18)  

  

Obrázek 5-18  

  

TIME /CHANNEL TITLE: umožňuje zobrazit název obrazovky/jméno kanálu  CHANNEL 

NAME: klikněte na název kanálu pro změnu názvu, viz obrázek 5-19  

RESOLUTION: rozlišení video výstupu u DVR. Optimální rozlišení je: 1024x768, 1280x720, 

1280x1024, 1920x1080. Defaultní rozlišení 1280x720. Změna rozlišení se projeví po uložení 

a restartu zařízení.  

5.3.3.6  Displej  
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Obrázek 5-19  

  

5.3.3.8 Obnovení výchozího nastavení   

Klikněte na ikonu „default“ pro obnovení továrního nastavení, viz obrázek 5-20  
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Obrázek 5-20  

  

Klikněte na ikonu „image color“ pro nastavení barev. Zobrazí se Vám konfigurační menu, viz 

obrázek 5-21  

  

Obrázek 5-21  

CHANNEL: vyberte číslo kanálu   

BRIGHT: nastavení ostrosti obrazu   

CONTRAST: nastavení kontrastu   

SATURATION: nastavení sytosti barev   

5.3.3.9  Barva obrazu 
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COLOR: nastavení barevnosti  

  

5.3.3.10 P2P konfigurace  

Nastavení peer2peer viz obrázek 5-22. Pomocí mobilního klienta můžete nastavit vzdálený 

monitoring načtením QR kodu.  

  

Obrázek 5-22  

5.3.3.11 DDNS   

Pro nastavení DDNS klikněte na ikonku DDNS, zobrazí se obrazovka viz obrázek 5-23.  
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Obrázek 5-23  

  

DDNS TYPE: umožňuje výběr DDNS (v současné chvíli seznam podporuje různé typy 

DDNS: ORAY DDNS, 3322 DDNS, TZO DDNS, DYDNS DDNS)   

ENABLE: aktivace DDNS domény.   

DDNS REFRESH TIME: nastavení intervalu obnovení (v sekundách)   

PASSWORD: heslo k účtu registrovaném u Vašeho DNS poskytovatele   

DOMAIN NAME: název domény   

REFRESH: uloží naposledy zvolené nastavení  

  

  

  

  

  

  

  5.3.5  Pokročilé nastavení   
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Umožňuje nastavení disku, uživatelských účtů, upgradů atd.  

  

Obrázek 5-24  
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Nastavení úložiště (viz obrázek 5-25)  

Po úspěšné zapojení HDD se Vám automaticky zobrazí seznam pevných disků. V případě 

prvního použití je nutné HDD zformátovat.  

  

Obrázek 5-25  

HDD NO: číslo připojeného   

HDD STATE: status HDD – v případě úspěšného připojení zobrazuje stav „normal“, po 

formátování HDD je potřeba restartovat DVR, stav se změní na „In use“   

TOTAL CAPACITY: velikost úložiště, maximální použitelná velikost HDD je 4TB  

RESIDUAL CAPACITY: zbývající místo na HDD   

DEVICE TYPE: SATA   

REFRESH: znovu načte seznam připojených disků   

FORMAT: formátuje HDD  

  

  

5.3.5.1  Disk   
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Obrázek 5-26  

USER LIST: seznam přidaných uživatelů. Hlavní je admin, jehož nastavení nemůže být 

změněno (vyjma hesla) Ostatní uživatelé nemají právo přidávat, měnit ani mazat jiné 

uživatele.   

PRIVILEGE: privilegovaný seznam uživatelů. Obsahuje PTZ kontrolu, zpětné přehrávání, 

nastavení parametrů, výpisy, pokročilé nastavený, nastavení kanálů, zálohu a reboot.   

ADD: přidávání nových uživatelů. Tuto pravomoc má pouze admin.   

MODIFY: upravování práv ostatních uživatelů, změna hesla, změna statutu.  

DELETE: vymazání uživatelů, možné pouze u admina  

  

  

5.3.5.2  Uživatelské nastavení   
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Obrázek 5-27  

CHANNEL LIST: nastavení video vstupu kanálu 720P/960H   

DEFAULT: obnova přednastavených údajů   

SAVE: uloží změněné parametry   

CANCEL: zruší změněné parametry   

  

5.3.5.5 Automatická údržba   

Uživatel může nastavit automatický reboot, a to buď v přednastavený čas, nebo v intervalu.  

5.3.5.4  Live nastavení     
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Obrázek 5-28  

  

  

  

5.3.6  Vypnutí  
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Obrázek 5-29  

LOGOUT: odhlášení současného uživatele   

REBOOT: reboot zařízení   

SHUT DOWN: vypnutí zařízení  

  


