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Když bude ze síťového 
videorekordéru vycházet kouř nebo 
neobvyklý zápach, okamžitě jej 
vypněte.

Chraňte síťový videorekordér před 
vodou. Když se síťová kamera namočí, 
okamžitě jej vypněte.

Neumisťujte síťový videorekordér 
do blízkosti zdrojů tepla, například 
televizoru nebo trouby.

Informace o provozní teplotě 
naleznete v uživatelské příručce.

Chraňte síťový videorekordér před 
přímým slunečním světlem.

Neumisťujte síťový videorekordér do 
prostředí s vysokou vlhkostí.

Upozornění před instalací

CD se softwarem

ND8301 

Záruční karta

Stručná instalační příručka

Napájecí kabel a adaptér

510000221G

Obsah balení1

Nepokoušejte se smazat nebo 
odinstalovat software na 
namontovaném disku IDE. Ani se 
nepokoušejte otevřít kryt. To zruší 
platnost naší záruky.
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Fyzický popis2

Pohled zepředu

Pohled zezadu

Disk 1

Disk 2

HDD LED

Tlačítko 
napájení & 
LED

Tlačítko reset

RS-232 (vyhrazeno) LAN WAN

VGA
USB 2 
kombo

USB 1 
kombo

eSATA

Vstup MIC

Výstup
Vstup

Napájení 
DC Výstup 

ventilátoru

DŮLEŽITÉ:

Je důležité zanechat vzdálenost 15 cm 
od zadní strany skříně. Tato vzdálenost 
je nutná k zajištění adekvátního průtoku 
vzduchu skříní a větrání topení. Po obou 
stranách skříně je třeba zachovat vzdále-
nost 5 cm.

Pro zajištění běžného provozu zacho-
vejte průtok vzduchu. Neblokujte průtok 
vzduchu kolem skříně například tím, že 
systém umístíte do uzavřeného kabinetu.

15cm

5cm

5cm

5cm
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Pevné disky SATA jsou uživateli dodané. Síťový videorekordér se snadno přizpůsobí 
většině disků SATA.
1. K odemknutí otočného zámku použijte plochý šroubovák. Otevřete kryt, a to tak, že 

stlačíte páčku.

Instalace hardwaru3

Páka

2. Pevný disk vložte do zásuvky. Jemně zatlačte pevný disk do zásuvky tak, a by štítek 
směřoval nahoru. Vsuňte disk dovnitř. Přestaňte tlačit, když máte pocit, že pociťujete 
odpor.

Zámek
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HDD

Páka

3. Zavřete disk.

4. 4-1.  Stiskněte levou stranu disku a umístěte ho na místo.
4-2.  Pro přepnutí zámku do pozice „uzamčeno“ použijte plochý šroubovák

Zámek musíte při zasunutí disku vždycky zamykat. Tím se zajistí, že je pevný 
disk bezpečně nainstalovaný.

2

1

Zámek
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Propojení rozhraní

LAN Internet

Router 

1 2

3 4 5 6
7

LAN WAN

VGA
USB zařízení

Externí zapojení

Audio zařízení
Napájecí adaptér 

DC

1 & 2. Zapojte CAT5 nebo kvalitnější ethernetové kabely ke kamerám prostřednictvím 
lokální sítě nebo připojte klienty přes internet. Více informací na další straně.

3. K monitoru zapojte port DB15 VGA (s rozlišením až 1920 x 1080).
4. Zapojte USB zařízení, např. klávesnici a myš.
5. Je-li k dispozici externí svazek eSATA, zapojte ho k portu eSATA.
6. Do příslušných portů zapojte reproduktory nebo mikrofon.
7. CZapojte dodaný napájecí adaptér 100 ~ 240 V DC . (50 ~ 60 Hz, 5 A)
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1. Dodaný napájecí adaptér zapojte do zásuvky.
2. Do portů LAN na NVR zapojte síťové kamery.
3. Chcete-li zpřístupnit NVR přes internet, připojte NVR k internetu přes port WAN. We-

bovou konzoli lze spustit z PC s dálkovým přístupem zadáním adresy http://<public 
IP>:3454 do prohlížeče. Nicméně, je třeba přesměrovat router na port TCP.

4. Pro spuštění NVR stiskněte tlačítko napájení.

Router 

Internet

Router 

Vytvoření sítě4

Výchozí pevná IP: 
192.168.1.10

LAN WAN

Spínač

Bezdrátový AP/router

Klienti

Porty LAN a WAN lze nakonfigurovat na stejnou nebo jinou podsíť.

Jsou-li kamery zapojené přes port WAN, ujistěte se, že je port WAN získá ze 
serveru DHCP IP adresu. Pokud ne, kamery zjištěné přes port WAN využijí výchozí 
IP, tj., 169.254.xx.xx, a software LiveClient nebude moci zjistit jejich přítomnost.

POZNÁMKA:

Výchozí: DHCP
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Počáteční konfigurace5

1. Jakmile je váš NVR spuštěný, budete vyzváni Průvodcem nastavení. Poté musíte 
spustit počáteční nastavení. Systém je bootován a IDE se rozbliká. Není třeba provést 
žádnou instalaci software.

2. Zadejte výchozí uživatelské jméno a heslo admin & admin. Doporučuje se, abyste heslo 
posléze změnili a předešli neoprávněnému přístupu.

3. Pro pokračování konfigurace klikněte na Další a postupujte podle pokynů na obrazovce 
a dokončete proces konfigurace.

4. Při přechodu na stranu Síť si povšimněte následujícího:
4-1. Má-li vaše lokální síť server DHCP, můžete vybrat “Získat IP adresu automaticky 

(DHCP)”.
4-2. Pokud se váš port LAN připojí k izolovanému spínači se zapojenými kamerami, 

můžete manuálně přiřadit IP adresy kamerám a adresu samotného portu LAN.

Výchozí pevná IP pro port LAN je 
192.168.1.10.

4-3. Zapojte svůj port WAN do routeru 
nebo AP a potom do DSL nebo 
kabelového modemu.

5. Na straně Disk vyberte disky kliknutím 
na pole před názvem disku. Vyberte 
Vytvořit samostatný disk, Vytvořit Build 
RAID 0, RAID 1 nebo jinou možnost z 
rozbalovacího menu Konfigurace disku. 
Klikněte na Použít a počkejte několik 
minut, než bude konfigurace dokončena.

 S každým diskem se dodává popis objemu 
disku, např. RAID 0 a RAID 1.
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6. Na straně Kamera se zobrazí v Seznamu kamer všechny vyhledané kamery v rámci 
místní sítě. Kliknutím na pole adresy kamery můžete přiřadit IP adresy. Rovněž můžete 
zaškrtnout pole „Přiřadit IP adresy všem kamerám“ a nechte NVR, aby kamerám přiřadil 
IP.

Pro ukončení počátečního 
nastavení klikněte na Další. 
Ujistěte se, že máte údaje pro 
přístup ke všem kamerám pro 
případ, že byste chtěli provést 
individuální změny.

Připraveno k použití6

 1. Poté se vám zobrazí obrazovka Řídící centrum. Dvakrát klikněte na tlačítka 
LiveClient nebo Playback a proveďte konfiguraci živého přenosu a nastavení 
nahrávání.

 2. Pro změnu formátu zobrazení, přenosové rychlosti kamery a ostatních možností 
otevřete LiveClient.
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4. Je důležité zajistit, že konfigurace živého zobrazení a nahrávání nepřekročí limity 
systému:

Ve smyslu lokálního zobrazení lze pro živé vysílání nakonfigurovat stream 1 až 
na Full HD 30 fps. Vysílání je rovněž zdrojem neustálého nahrávání. Ujistěte se, že 
rozlišení vaší kamery 1 nepřekročí 1080P při 30 fps.

NVR podporuje Velikost automatického streamu, čímž se automaticky nastaví 
vysílání pro efektivní využití systémových zdrojů. Pokud funkci Automatický stream 
deaktivujete a provedete ruční konfiguraci nastavení,musíte dodržet výše uvedená 
omezení.

3. 3-1. Ve výchozím nastavení se při konfiguraci vašich kamer zobrazí okno Vložit 
svazek kamer. Pokud ne, můžete spustit menu Konfigurace, vyberte Správa kamer 
> Vložit svazek kamer.

3-2. Klikněte na tlačítko Vyhledat.

3-3. Kliknutím vyberte jednotlivé kamery.
3-4. Klikněte na OK, vraťte se na 

předchozí okno a klikněte na tlačítko 
Vložit.

5. Po zapojení kamer můžete spustit přetahování kamer a spustit zbytek konfigurace. 
Více informací naleznete v návodu k požití.

Komprese MJPEG H.264
Rozlišení 1080P 720P VGA CIF 1080P 720P VGA CIF
Přenosová rychlost 15fps 30fps
podle bitové rychlosti / kvality videa Good 6Mbps 6Mbps 1Mbps 512kbps
Počet streamů - - 9 16 1 1 3 7

Komprese MPEG-4
Rozlišení 1080P 720P VGA CIF
Přenosová rychlost 30fps
podle bitové rychlosti / kvality videa 6Mbps 6Mbps 1Mbps 512kbps
Počet streamů 2 2 5 16
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