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Quick Start Guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Před použitím produktu si prosím pečlivě 

přečtěte Průvodce rychlým startem a 

uschovejte jej. 

 

 
Bezpečnostní instrukce 

 
 Toto zařízení by mělo být instalováno v dobře větraném 

prostředí. Při instalaci dodržujte dostatečný prostor se 

zemí. Pro odvod tepla ze stroje je dobré, když se při 

instalaci udržuje správný prostor se zemí. Udržujte 

zařízení mimo dosah zdroje tepla a prostředí s vysokou 

teplotou.   
 Zařízení by mělo být instalováno vodorovně, aby se 

zabránilo instalaci v silně vibrující poloze.   
 Toto zařízení není vodotěsné. Abyste předešli požáru 

nebo jiným rizikům způsobeným zkratem, zabraňte 

zvlhnutí zařízení.   
 Použijte prosím pevný disk doporučený výrobcem 

(obecně doporučujeme monitorovat pevný disk na úrovni 

Seagate a Western Digital), abyste splnili požadavky 

dlouhodobého čtení a zápisu velkých dat. Nakupujte z 

kanálů formulářů, abyste zajistili kvalitu pevného disku.  
 
 Tento výrobek nevydrží těžké zatížení. Na tento výrobek 

nepokládejte těžké předměty ani vícevrstvá překrytí.  
 
 Instalace a konstrukce XVR musí odpovídat 

specifikacím, může odkazovat na příslušné národní nebo 

místní normy.  

 
About 
 
Tato příručka slouží jako vodítko. Obrázky, grafy, obrázky a 

veškeré další informace zde uvedené slouží pouze k popisu a 

vysvětlení. Pokud popis této příručky neodpovídá skutečnému 

produktu, prosím, použijte věcné položky. 

 
Z důvodu upgradu verze produktu nebo jiných potřeb může 

společnost tuto příručku aktualizovat, v případě potřeby 

navštivte oficiální webové stránky společnosti 

(www.herospeed.net). 

 
Právní omezení 
 
 V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony je 

popsaný produkt se svým hardwarem, softwarem a 
firmwarem poskytován „TAK JAK JE“ se všemi chybami 
a chybami a naše společnost neposkytuje žádné záruky, 
výslovné ani předpokládané, mimo jiné bez omezení, 
prodejnost, uspokojivá kvalita, vhodnost pro konkrétní 
účel a neporušení třetí strany a naše společnost nenese 
odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, náhodné nebo 
nepřímé škody způsobené použitím této příručky nebo 
jejích produktů, včetně, ale bez omezení, ztráta 
komerčních zisků, ztráta dat nebo dokumentů. 

 
 Pokud jde o produkt s přístupem na internet, používání 

produktu se týká produktu s přístupem na internet, 
používání produktu je zcela na vaše vlastní riziko. Naše 
společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za 
abnormální provoz, únik soukromí nebo jiné škody 
vyplývající z kybernetického útoku, HACKER útoku, 
kontroly virů nebo jiných bezpečnostních rizik na 
internetu; naše společnost však v případě potřeby 
poskytne včasnou technickou podporu. 

 
 Zákony o dohledu se liší podle jurisdikce. Před použitím 

tohoto produktu si prosím zkontrolujte všechny příslušné 
zákony ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že vaše 
použití odpovídá platným zákonům. Naše společnost 
nenese odpovědnost v případě, že je tento produkt 
používán s nelegitimním účelem. 

 
 V případě jakýchkoli rozporů mezi touto příručkou a 

platnými právními předpisy mají přednost ustanovení 
zákona. 

 
1. Instalace pevného disku 
 
Krok：  
（1）Odšroubujte šrouby a sejměte horní kryt.  
（2）Připojte jeden konec napájecího kabelu a datového kabelu 

pevného disku k základní desce a druhý konec k pevnému 

disku. 

（ 3 ） Položte XVR na bok, vyrovnejte závit šroubu se 

zachovanými otvory na základní desce podvozku a poté šrouby 

připevněte. 
 
（4）Namontujte horní kryt a zajistěte jej šrouby.  
Instalační schéma:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použijte prosím vyhrazený pevný disk  
ATA XVR doporučený výrobcem zařízení.  
Před instalací se ujistěte, že je vypnuto  
napájení  

 
Pokud je stojan na pevný disk, nejprve 

Upozornění
    stojan na pevný disk, nainstalujte pevný disk  

do stojanu na pevný disk, připojte napájecí  
kabel pevného disku a datovou linku a poté  
nainstalujte stojan pevného disku na hostiteli. 

 
2. Popis rozhraní  

 
Ikona Název 

 DC napájecí vstup 

 Vstup střídavého proudu 

 Vypínač 

 VGA 
 HDMI 

 Ethernet/POE network 

 USB 

A-IN Zvukový vstup 

A-OUT Audio výstup 

Alarm-IN Aktivovat alarm 

Alarm-OUT Poplach 

RS485 RS485 

RS232 RS232 

 BNC  

  
3. Indikace připojení  

 

Zapojení 
Kabel 

 

 
 

IP kamera Kabel 
 

 
 

 Switch 
 

Kamera      Zapojení 
 

 
 

 Kabel 
 

 XVR 
 

 
 

 
VGA kabel 

 
     Zapojení 

 
 

Monitor    Myš  
 

Pouze pokud jsou připojena všechna  
vedení, lze připojit napájecí zdroj. 

Upozornění 

 
4. Spusťte 

 
Zapnutí napájení Stiskněte tlačítko napájení (pokud je k 

dispozici) zařízení a počkejte, až se systém spustí. 
  

Doporučuje se, abyste se řídili  
mezinárodními normami pro vstup  
napájecího zdroje se stabilními hodnotami  
napětí a nízkým rušením.  

Poznámka 
Některá zařízení nemají tlačítko napájení  
a po připojení k elektrické síti se  
spustí přímo. 

 
Po spuštění lze XVR rychle nakonfigurovat 

pomocí výzvy. 
 
Při prvním spuštění byste měli resetovat heslo správce zařízení 

(výchozí uživatelské jméno systému je „admin“ a heslo 

„12345“). Aby byla zajištěna bezpečnost zařízení, uložte si 

přihlašovací heslo správce a pravidelně jej upravujte. 
 
 

 Poznámka:  
V rozhraní náhledu kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete 

místní nabídku a výběrem možnosti „Nabídka“ otevřete hlavní 

nabídku. 

  
5. Konfigurace kanálu 

 
Krok： 
 
（1）Vyberte „Nabídka> Konfigurace> Konfigurace kanálu“. 
 
（2）Podle potřeby vyberte typ přístupu k signálu pro každý 
 
kanál. 
 
（3）Klikněte na „Použít> Potvrdit“, zařízení se restartuje a 
 
upravená konfigurace kanálu se projeví.  
 

Jednokanálový režim výběru signálu pro 

dodržení určitých pravidel, rozhraní se 

automaticky projeví ve volitelných 

možnostech. 
 

Skutečný přístupový signál by měl být 

zkontrolován v režimu signálu. Pokud je u 

kanálu zvolen režim „HD“, můžete 

přistupovat k signálu TVI / CVBS / AHD / 

CVI; při příčině spínacích signálů 
abnormální zobrazení, můžete se znovu 

Upozornění připojit the video kabel; pokud je kanál 
vybraný režim „IP“, je kanál IP, může 

přistupovat k zařízení IP. 
 

Pokud v rozhraní náhledu kanál HD (TVI / 

CVBS / AHD / CVI) nemá žádný zdroj 

obrazu, zobrazí kanál „HD VIDEO“; pokud 

v kanálu IP není žádný zdroj signálu, kanál 

zobrazí „NO CONFIG“. Pokud není k 

dispozici žádný zdroj obrazu, na kanálu se 

zobrazí „NO VIDEO”.  
 
 

 
Configuration 

 
 
 

 
Channel Config 

 
 
 
 

Apply 



6. Přidejte IP zařízení  
 
 

Před přidáním zařízení IP se ujistěte,  
že je síťové připojení XVR správné a  

    
Upozornění

  účinné. 

 
Krok： 
 
（1）Zvolte „Nabídka> Fotoaparát> Přidat kameru“ a otevřete 

rozhraní Přidat kameru. 
 
（2）Přidejte IPC automaticky nebo ručně 
 

 Automaticky přidat, klikněte na tlačítko 
„Automatické přidání“. 

 
 Ručně přidejte zařízení, klikněte na „Přidat“, 

 
                 pro vyhledávání zařízení automaticky vyhledá  

 
                protokol „Onvif“ nebo „Soukromé“ (pokud naše 

 
společnost IPC doporučuje zvolit „Soukromé“), vyberte 

 
vyberte zařízení IP, které chcete přidat, a klikněte na 
„Přidat ".  

 

 
Add Device 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Search Add 

 
 

 

7. Záznam 

 
Krok： 

 
（1）Vyberte „Nabídka> Záznam> Plán“ a otevřete rozhraní 

Plánovač. 

  
Record  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Přehrávání 
 
Krok： 
 
（ 1 ） Zvolte „Menu> Přehrávání“ nebo klikněte pravým 

tlačítkem na rozhraní náhledu a vyberte „Přehrávání“, 

abyste vstoupili do rozhraní přehrávání. 
 
（2）Vyberte „Datum> Kanál> Další“. Poklepáním vyhledejte 

soubor a rozhraní začne přehrávat soubor. Nebo vyberte "čas> 

kanál", klikněte levým tlačítkem myši na lištu průběhu času pod 

rozhraním přehrávání a video přehrajte.  

 
 

Během doby nasazení, když se tvář objeví v 

kanálu, zařízení po nastavení detekce 
 

lidského tvaru vyhledá a označí portrét              
Upozornění

   nebo lidské tělo.  
 

 

 

10. Databáze tváří 
 
Krok： 
 
（1）Zvolte „Nabídka> Fotoaparát> Porovnání tváří> Databáze 

tváří“ a přejděte do rozhraní Databáze tváří. 
 
（2）Klikněte na „Nový“> zadejte název databáze obličejů> „Uložit“.  
（3）Vyberte knihovnu obličejů> zvolte import jednoho obrázku 
nebo dávkový import. 
 
Způsob importu jednoho obrázku je následující:  
 

Klikněte na „Přidat“> Vybrat režim importu obrázku 

„Místní obrázek“ nebo „Vyfotit“. 
 

Import místního obrázku: Zvolte „Místní obrázek“> Vložte 

disk U, který ukládá obrázek do zařízení> Klikněte na 

„Importovat obrázek“> Vyberte obrázek> Klikněte na 

„OK“> „Rozbalit“> „OK“. 
 

Import pořizování snímků: Zvolte „Pořizování snímků“> 

vyberte kanál> Stisknutím levého tlačítka myši nastavte 

snímací rámeček v rozhraní náhledu videa> Klikněte na 

„Snímání“> „Extrahovat“> „OK“. 

 
Způsob importu dávkových obrázků je následující:  
 

Klikněte na „Dávkový import“> Vložte disk U, který ukládá 

obrázek do zařízení> Klikněte na „Importovat obrázek“> 

Vyberte složku na disku U> Klikněte na „OK“.  

 
11. Porovnání tváře 

 
Krok： 
 
（1）Zvolte „Nabídka> Fotoaparát> Porovnání tváře“ a přejděte 

do rozhraní Porovnání tváře.  
（2）Vyberte kanál> zaškrtněte políčko „Povoleno“> klikněte na    

"  " nastavte metodu zpracování> klikněte na „Použít“.  
（3）Vyberte knihovnu obličejů> klikněte na „“ a nastavte 

„Podobné“ a „Režim“. 
 
（4）Klikněte na „Použít“. 

 
Detekce obličeje: 
 
Po nastavení porovnání tváře v rozhraní náhledu klikněte 

pravým tlačítkem myši v rozhraní náhledu a vyberte 

"  Rozpoznání tváře. „Přejdete do rozhraní detekce obličeje, 

kde můžete zobrazit zachycení a zarovnání tváří v reálném 

čase, jak je znázorněno na následující obrázek:  
 

Face Capture 
 
 

 
Real-time 

 
 
 
 

 
Comparison Situation 

 
 

 

12. Síťový přístup 
 
◆ Přístup přes webový prohlížeč 
 
XVR LAN login (PC a zařízení jsou ve stejném routeru). 

 
Otevřete prohlížeč IE a zadejte adresu XVR: například 

http://192.168.1.88/Zadejte přihlašovací rozhraní.  
Zadejte uživatelské jméno zařízení (výchozí je „admin“), heslo 

(výchozí je „12345“), klikněte na „přihlášení“. Po přihlášení si 

stáhněte 

  
◆ Přístup klienta iVMS320 
 
Přístup：  
Přihlaste se na http://www.herospeed.net/"PC Client ">" 

iVMS320 (Windows) "nebo" iVMS320 (Mac) "a stáhněte si 

nejnovější verzi systému pro správu videa" iVMS320 ". 
 
Podle pokynů v systémovém softwaru dokončete instalaci a 

přidejte zařízení pro prohlížení a správu. 
 
 
◆ Přístup k mobilní aplikaci 
 
Skenování stahování QR kódu a instalace aplikace BitVision.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po registraci a přihlášení mohou být zařízení  

přidáno k realizaci vzdáleného sledování a vybavení 

 

 
（2）Vyberte kanál a typ záznamu podle aktuálních potřeb. 

Podržte levé tlačítko myši a táhněte myší v časovém diagramu 

nebo klikněte na“  ” pro nastavení harmonogramu 

nahrávání 
 

 
 

 

   Poznámka 
Zařízení ve výchozím nastavení otevírá 
všechny kanály po dobu 24 hodin. 

 

 
 

  
  

 

 

9. Detekce humanoidů 

 
Krok： 
 
（1）Zvolte „Nabídka> Fotoaparát> Inteligentní detekce“ a vstupte 

do rozhraní detekce humanoidů. 
 
（2）Vyberte kanál> Povolit> Umístění pozic> 
 
Head Enable> Body Enable> nastavení citlivosti a 
 
čas nasazení. 
 
（3）Klikněte na „Použít“ 

 
a nainstalujte plugin podle výzvy. Po dokončení můžete zařízení zobrazit a spravovat.  


