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Quick Start Guide 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte Quick Start Guide a 
uschovejte jej.  
Související nástroje a dokumenty k produktům si stáhněte z  
www.herospeed.net. 

 
1. Prohlášení 
 
 Tato příručka je platná pro pouzdra typu NVR PG / PGH / C / CB / 

DB / D / L / PGHP / DP / PGHxxPoE / DxxPoE / CxxPoE housings.  
 Tato příručka může obsahovat některý obsah, který je technicky 

nepřesný nebo neodpovídá funkcím a operacím produktu nebo je 

nesprávně vytištěn. Obsah této příručky bude bez předchozího 

upozornění aktualizován podle vylepšení produktů. Pokud tento 

popis produktu v příručce neodpovídá skutečnému předmětu, 

uveďte prosím věcnou hodnotu. 
 
2. 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 nemůže odolat těžkým nákladům. Na tento 

výrobek nepokládejte těžké předměty ani vícevrstvá překrytí.  
 Instalace a konstrukce XVR musí odpovídat specifikacím, může 

odkazovat na příslušné národní nebo místní normy. 

 
3. Instalace pevného disku  

Poznámka:  
1. Použijte vyhrazený pevný disk SATA XVR doporučený výrobcem zařízení. 

Před instalací se ujistěte, že je vypnuto napájení.  
2. Následující obrázky a instalační schémata jsou pouze 
orientační, v závislosti na dostupných produktech. 
 

3.1 Průvodce instalací pevného disku pro řady NVR PG 
 
（1）Odšroubujte šrouby a （2）Zarovnejte otvory pro  
sejměte horní kryt. šrouby pevného disku se základní  

desku a poté šrouby pevně utáhněte.  
 
 
 
 
 
 
（3）Připojte jeden konec （4）Namontujte kryt a zajistěte jej  
napájecího kabelu a datového šrouby.  
kabelu pevného disku  
k základní desce a druhý 

konec k pevnému disku.  

 
 
3.2 Průvodce instalací pevného disku pro řady NVR D / DB 

/ C / CB 
 
（1）Odšroubujte šrouby na （2）Připojte jeden konec napájecího  
zadní a boční straně skříně a kabelu a datového kabelu pevného  
sejměte kryt. disku k základní desce a druhý konec  

k pevnému disku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）Zarovnejte otvory pro （4）Namontujte kryt a zajistěte jej  
šrouby pevného disku se základní šrouby.  
deskou a poté šrouby pevně utáhněte  
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4. Popis rozhraní na zadním panelu 
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5. Místní základní operace 
  

3.3 Průvodce instalací pevného disku pro řadu 

NVR L. 
 
（1）Odšroubujte šrouby zadního panelu a sejměte kryt..  
 
 
 
 
 

 
（2）Vyjměte stojan pevného disku.  
（3）Nainstalujte pevný disk do stojanu shora dolů.  
（4）Upevněte pevný disk šrouby.  
（5）Namontujte stojan a zafixujte jej.  
（6）Připojte napájecí kabel pevného disku a datový kabel.  
（7）Namontujte kryt a zajistěte jej šrouby.  

 
4.1 Popis rozhraní zadního panelu NVR  
 

RJ45 Ethernet interface  
 
 

USB interface for mouse 
and U disk  

 
HD: High definition 
video output interface  

 
VGA:video output 
interface  

 
Audio input or output 
interface.  
A-IN for audio input A-
OUT for audio output  

 
eSATA interface  

 
RS485 interface for  
PTZ camera access 

 
 
 
Alarm interface  

 
Power switch interface  
 
DC 12V power interface, 

PoE NVR is 48V, the 
specific subject to prevail  
 
AC 110V-240V power 
interface  
 
115V/230V power 
switch.  
Switch to 230V when 
220V power input, and 
switch to 115V when 
110V power input. 

 
4.2 8 Kanály Popis rozhraní zadního panelu NVR řady C / 
CB / D / DB  
 
 
 
 
 

 
4.3 64 Kanály Popis řady NVR na zadním panelu NVR  
 
 
 
 
 
 
 

 
POZNÁMKA：  
1. Rozhraní PoE NVR na zadním panelu je podobné jako na obrázku 

výše, ale vzhled produktu, včetně tlačítek, rozhraní a rozložení, slouží 

pouze pro informaci, má přednost v naturáliích.  
2. Obecné rozhraní zadního panelu NVR a mapa jsou podobné jako na 

obrázku výše, ale žádný port PoE. Mohou existovat rozdíly ohledně 

tlačítek, rozhraní a rozložení. Prosím, převažujte v naturáliích. 

 
5.1 Spusťte  
POZNÁMKA：  
1. Doporučuje se, abyste se řídili mezinárodními normami pro vstup napájecího 

zdroje se stabilními hodnotami napětí a nízkým rušením.  
2. Některá zařízení nemají tlačítko napájení a po připojení k 
napájecímu zdroji se spustí přímo.  
 
 
 
 
 

 
  Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá spotřebě XVR. Připojit 

zařízení k monitoru a napájecímu adaptéru (je-li k dispozici). Připojte napájení, 

zapněte vypínač (je-li k dispozici) a poté se zařízení spustí  
5.2 Průvodce spuštěním  
Základní konfiguraci můžete na zařízení provést pomocí 
Průvodce spuštěním.  
Krok 1: Zařízení po zapnutí automaticky přejde na stránku 

Průvodce spuštěním. Klikněte na „Další“, zadejte heslo správce, 
vyberte jazyk, klikněte na „Přihlášení“, „Upravit“, upravte 

přihlašovací heslo a kliknutím na „Uložit“ přejděte na stránku 
Průvodce spuštěním „Obecné“.  
Krok 2: Po konfiguraci základních nastavení, jako je jazyk, režim záznamu, 

video standard a čas zařízení, klikněte na „Další“ a nastavte související 

parametry pro další rozhraní. 
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NOTE：  
1. If you do not need to set the device, you can click "Cancel" to exit 
the boot wizard interface. You can also turn off the boot wizard in 
"Menu > Configuration> General ".  
2. You should reset the device administrator password (the system 
default username is "admin" and the password is "12345") when 
booting for the first time. To ensure the security of the device, please 
save the admin login password and modify it regularly. 

 
5.3 Nastavení sítě 
 
Před provozováním zařízení v síti musí být správně 
nakonfigurovány parametry sítě.  
Postup: Vyberte „Nabídka> Konfigurace> Síť“. Systém zobrazí rozhraní IP / Port. 

Upravte IP adresu zařízení podle skutečného síťového plánu. (Výchozí IP adresa NVR 

a PoE NVR je  
192.168.1.88. ýchozí IP adresa WiFi NVR je 172.136.123.88 nebo  
172.20.118.78).  
 
 
 
 
 
 
 

 
POZNÁMKA：  
Upravte IP na rozhraní WAN pro WiFi NVR s více síťovými porty. 
 
5.4 Přidejte IP zařízení  
Před přístupem a konfigurací kanálu IP se ujistěte, že je síťové 

připojení NVR správné a platné.  
Krok 1: Zvolte „Nabídka> Fotoaparát> Přidat kameru“ a otevřete 
rozhraní Přidat kameru.  
Krok 2: Přidejte IPC automaticky nebo ručně.  
Automaticky přidat, klikněte na tlačítko „Automatické přidání“ 

 
 
Ručně přidejte zařízení, klikněte na „Přidat“, rozhraní pro vyhledávání 

zařízení automaticky vyhledá protokol „Onvif“ nebo „Soukromé“ 

(pokud naše společnost IPC doporučuje zvolit „Soukromé“), vyberte IP 

zařízení, které chcete přidat, a klikněte na „Přidat“ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Nastavení nahrávání  
POZNÁMKA：  
Zařízení ve výchozím nastavení otevírá všechny kanály po 

dobu 24 hodin.  

Krok 1: Zvolte „Nabídka> Záznam> Plán“ a otevřete rozhraní 

Plánovač.  
rok 2: Vyberte kanál a typ záznamu podle skutečných potřeb. Podržte levé tlačítko 

myši a táhněte myší v diagramu časového 
období nebo kliknutím na“  ” nastavte plán nahrávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6 Okamžité přehrávání   
Krok 1: Když myš klikne kdekoli na obrazovce aktuálního kanálu, automaticky se 

pod kanálem zobrazí ovládací panel.  
Krok 2: Klikněte na ”  ” pro vstup do rozhraní okamžitého 
přehrávání můžete přehrát prvních 5 minut aktuálního videa 

kanálu 
 
5.7 Přehrávání videa  
Krok 1: Vyberte „Nabídka> Přehrávání“ nebo klikněte pravým 
tlačítkem na rozhraní náhledu a výběrem „Přehrávání“ přejděte do 

rozhraní přehrávání.  
Krok 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. 
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5.8 Shut down   
Choose "Menu> Shut Down", click "Shut Down".  

 
6. WEB Provoz  
6.1 Přihlásit se  
Přihlášení NVR LAN (počítač a zařízení jsou ve stejném routeru) 

Krok 1: Ujistěte se, že NVR a PC jsou ve stejném segmentu sítě. 

Pokud ne, je třeba síťový segment PC nastavit na stejný 

segment s NVR, například „192.168.1.99“.  
Krok 2: Otevřete prohlížeč IE, vyberte Nástroje> Možnosti 

Internetu> Zabezpečení> Vlastní úroveň> Ovládací prvky a 

doplňky ActiveX, všechny možnosti jsou povoleny.  

Krok 3: Otevřete „Vyhledávací nástroj“, poklepáním na cílové 

zařízení ve výsledku vyhledávání otevřete přihlašovací rozhraní 

nebo otevřete prohlížeč IE a zadejte adresu NVR: například 

„http://192.168.1.88/„ (Pokud port HTTP NVR se změní na 89, 

zadáním „http: // 192.168.1.88:89/“) vstoupíte do přihlašovacího 

rozhraní.  
Krok 4: Zadejte uživatelské jméno zařízení (výchozí je 
„admin“), heslo (výchozí je „12345“) a klikněte na „Přihlásit“  
 
 
 
 

 
6.2 Náhled  
V rozhraní náhledu klikněte dole na tlačítko Přehrát. Při prvním připojení 

je nutné před zobrazením náhledu stáhnout a nainstalovat plugin.  
POZNÁMKA：  
Webová stránka může také provádět operace, jako je systém, síť, úložiště, 

přehrávání, stahování, upgrade, údržba a obnovení továrního nastavení 

na webu. 

 
7. Provoz mobilní aplikace  
Krok 1: Stažení a instalace  
Pomocí telefonu s Androidem nebo iOS naskenujte odpovídající 
QR kód nebo vyhledejte „FreeIP“ z obchodu s aplikacemi a 

stáhněte a nainstalujte si aplikaci FreeIP.  
 
 
 
 
 
 

 
Android iOS 

 
Krok 2: Přihlášení k účtu  
Spusťte aplikaci FreeIP, v posuvném postranním panelu vyberte 

možnost „Správa zařízení“, do rozhraní zadejte název účtu a heslo 
(Poznámka: Nejprve se nevyžaduje registrace účtu).  
Krok 3: Přidejte zařízení  
Po přihlášení klikněte na „Správa zařízení“ a „+ Přidat zařízení“, 

vyberte „Přidat sériové číslo“, zadejte uživatelské jméno zařízení, 

heslo a ověřovací kód po naskenování QR kódu, ověřovací kód 

vytištěný na štítku, klikněte na „Přidat“ chcete-li nastavit poznámku a 

skupinu zařízení, klikněte po úspěšném přidání na „Odeslat“.  
Krok 4: Živý náhled  
Vyberte „Živý náhled“ a kliknutím na „+“ otevřete seznam zařízení na posuvném 

bočním panelu, vyberte dotykové pero a kanál, jehož náhled chcete ve skupině 

zobrazit, živé video uvidíte po kliknutí na „Náhled“. 

 
8. Zřeknutí se odpovědnosti  
Následující výjimky nebo omezení odpovědnosti věnujte 
zvláštní pozornost: 
 
1. Z následujících důvodů, pokud produkt přeruší nebo ukončí službu 

z některého z následujících důvodů, nebude společnost odpovědná 

za újmu na zdraví nebo škodu na majetku pro vás nebo třetí osobu. 

Nesprávná instalace nebo použití podle potřeby; z důvodu 

národního nebo veřejného zájmu; vyšší moc; z vašich vlastních 

důvodů nebo důvodů třetích stran (mimo jiné včetně použití 

produktů, softwaru nebo komponent třetích stran atd.).  
2. Společnost nevyjádřila ani nenaznačovala, že tento produkt lze použít pro 

speciální účely. Tento produkt nesmí být používán v lékařských / bezpečnostních 

zařízeních nebo v jiných aplikacích, kde dojde k poruše produktu, která by mohla 

vést k ohrožení života nebo zranění osob.  jakož i nebezpečná nebo nehumanitární 

nebezpečí, jako jsou zbraně hromadného ničení, biologické a chemické zbraně, 

jaderné výbuchy nebo jakékoli nebezpečné použití jaderné energie. Jakákoli ztráta 

nebo odpovědnost vyplývající z výše uvedeného použití bude na vaše vlastní riziko. 

 

3. This product, when properly installed and used, can detect unauthorized 

intrusion during a particular delight but can not avoid accidents or personal 

injury or property damage. In your daily life, you should be vigilant and 

strengthen your safety awareness. 
 

4. Společnost není odpovědná za žádné nepřímé, náhodné, 

zvláštní represivní škody, nároky, ztrátu majetku nebo ztrátu 

jakýchkoli dat nebo dokumentů. V maximálním rozsahu 

povoleném zákonem nepřesahuje odpovědnost za odškodnění 

společnosti částku, kterou jste zaplatili za tento produkt. 
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