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1 Úvod 

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si zakúpili naše produkty. Naše produkty sú vyvíjané 

a vyrobené v spolupráci firiem s medzinárodnými skúsenosťami. Naším cieľom je poskytnúť našim 

klientom profesionálne produkty a služby. Chceme sa stať Vašim partnerom s ktorým budete rásť 

a rozvíjať svoj obchodný potenciál na trhu, zaujímame sa o Vašu prosperitu, pretože rastieme spolu 

s Vami. Váš úspech je aj náš úspech, a preto urobíme pre Vás maximum, aby ste boli spokojný. 

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás. 

 

                 Tím BYSEC.  

 

Z množstva produktov na trhu vyberáme pre Vás vysokovýkonné jednočlenné čipy SOC, ktoré sa 

používajú v procesore na získavanie, kompresiu a prenos/prenos audio/video. Využívame štandardný 

algoritmus kódovania H.264,H.265, ktorý zabezpečuje jasné a plynulé zobrazovanie a prenos obrazu. 

Zabudovaný webový server ponúka používateľom prístup k sledovaniu v reálnom čase a diaľkovému 

ovládaniu prostredníctvom prehliadača IE. 

 

Sieťové kamery sa jednoducho inštalujú a pracujú. Sieťové kamery sú použiteľné pre veľké a 

stredné podniky, vládne projekty, veľké nákupné centrá, reťazové supermarkety, inteligentné budovy, 

hotely, nemocnice a školy a ďalších zákazníkov, ako aj aplikácie, ktoré vyžadujú prenos a 

monitorovanie videa na diaľku. 

  

Inštrukcie: 

Pre účely tejto príručky znamená IP kamera sieťovú kameru. 

Jednoduché kliknutie znamená jediné kliknutie na ľavé tlačidlo myši. 

Dvojitým kliknutím znamená dvojitým kliknutím ľavé tlačidlo myši. 

Predvolená IP adresa IP pre IP kameru je 192.168.1.168. 

  

Predvolené používateľské meno administrátora pre IP kameru je admin (malé písmená) a heslo je 

admin (malé písmená). 

• Predvolené číslo webového portu je 80 a predvolené číslo portu je 9988, 9000. 

 

Vyhlásenie: 

Niektoré informácie obsiahnuté v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného produktu. Pre 

prípadné problémy, ktoré nemôžete vyriešiť pomocou tejto príručky, kontaktujte našu technickú 

podporu alebo autorizovaných predajcov. Táto príručka môže byť predmetom zmeny bez 

predchádzajúceho upozornenia. 

 

  



 

2 Prehľad 

1.1 Rozsah použitia 

Sieťové kamery s výkonnou kapacitou na spracovanie obrazu môžu byť použité na rôznych 

verejných miestach, ako sú obchodné domy, supermarkety, školy, továrne a dielne, ako aj v 

prostrediach, ktoré vyžadujú obraz HD videa, ako napríklad bankový a riadiaci systém dopravy, ako 

je uvedené nižšie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Popis výrobku 

IP kamera je digitálna online kamera s integrovaným webovým serverom, ktorá je schopná 

nezávislej prevádzky a poskytuje používateľovi prístup k monitorovaniu v reálnom čase 

prostredníctvom webového prehliadača alebo klientskeho softvéru z ľubovoľného miesta na celom 

svete. 

 

IP kamera je založená na najnovšom riešení spoločnosti Hisilicon a Mstar, integrovanej platforme 

na spracovanie médií pre audio / video, kompresiu a sieťový prenos na jednej doske. Je v súlade s 

normami kódovania H.264 / H265 High Profile. Každý vzdialený používateľ môže mať prístup k 

monitorovaniu v reálnom čase zadaním IP adresy alebo názvu domény IP kamery do webového 

prehliadača. Toto riešenie sieťovej kamery je použiteľné pre obytné alebo podnikateľské prostredie, 

ako aj pre širokú škálu situácií vyžadujúcich monitorovanie a prenos na diaľku. Produkty IP kamery 

sa ľahko inštalujú a pracujú. Kamery IP môžu spravovať viacerí používatelia s rôznymi úrovňami 

autorizácie. IP kamery umožňujú detekciu mobilných zariadení a odosielajú e-maily a snímku prijaté 

v prípade núdze a ukladajú snímku alebo videozáznam do SD karty na vyhľadávanie. 

Monitoring 

Center 



 

1.3 Prevádzkové prostredie 

Operačný systém: Windows 7 / Windows 8 / Windows 2008 (32/64-bit), 

Windows 2003 / Windows XP / Windows 2000 (32-bitové) 

CPU: Dvojjadrový procesor Intel Core Duo II alebo vyšší  

Pamäť: 1G alebo viac Pamäť videa: 256M alebo viac 

Displej: 1024 × 768 alebo vyššie rozlíšenie 

IE: Verzia IE 6.0 alebo vyššia 

  



 

4 2. Pripojenie zariadenia 

IP kameru je možné pripojiť dvomi spôsobmi: 

 

1. Pripojenie k počítaču 

Pripojte IP kameru k počítaču pomocou priameho sieťového kábla, pripojte napájanie k 

adaptéru DC 12V a nastavte IP adresy počítača a IP kamery v jednom segmente siete. IP kamera 

komunikuje s počítačom do jednej minúty po zapnutí, ak sieť funguje normálne. 

 

 

 

 

1. Pripojenie k smerovaču / prepínaču 

Toto sa bežnejšie používa pri pripojení IP kamery k Internetu, kde je kamera a PC pripojené k LAN 

portom smerovača / prepínača, pričom brána kamery je nastavená na IP adresu smerovača. 

 

 

  



 

5 3. Pokyny na obsluhu zariadenia 

3.1 Skontrolujte pripojenie 

1. Predvolená IP adresa IP pre IP kameru je 192.168.1.168 a maska podsiete je 255.255.255.0. 

Priraďte k počítaču adresu IP v rovnakom segmente siete ako IP kamera, napríklad 192.168.1.69 a 

rovnakú masku podsiete ako maska IP kamery. 

2. Skontrolujte, či je kamera IP správne pripojená a začala normálne kliknutím na Štart> Spustiť a 

zadaním "cmd" a stlačením klávesu ENTER a zadaním "ping 192.168.1.168" do okna príkazového 

riadka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontrolujte, či je IP kamera prístupná. Ak je príkaz PING vykonaný úspešne, znamená to, že IP 

kamera pracuje normálne a sieť je správne pripojená. Ak príkaz PING zlyhá, skontrolujte nastavenie 

IP adresy a brány počítača a pripojenie k sieti. 

  

  



 

Vyhľadávanie zariadenia 

Tipy: Vyhľadávanie zariadení IPC sa môže používať na vyhľadávanie zariadení v segmentoch siete. 

Pred spustením IPC 

Vyhľadávanie zariadení kliknite na ikonu miestneho pripojenia v pravom dolnom rohu pracovnej 

plochy. 

 

1. Pripojte IP adresy viacerých segmentov siete v nastavení TCP / IP pre miestne pripojenie (ako je 

uvedené nižšie). Spúšťaním vyhľadávacieho nástroja môžete vyhľadať ľubovoľné zariadenie s IP 

adresou v rovnakom segmente siete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Vyhľadávanie zariadení IPC používa protokol multicast pre vyhľadávanie zariadení v rámci segmentov, 

ale každý firewall zakazuje prevádzku multicastových dátových paketov, takže brána firewall musí byť 

zakázaná, aby sa získali informácie o zariadení. 

 

Postup vyhľadávania online zariadenia 

1. Spustite Vyhľadávanie zariadení IPC dvojitým kliknutím. Bude vyhľadávať a zobrazovať 

všetky online IPC a ich IP adresu, číslo portu, počet kanálov, typ a verziu zariadenia, masku 

podsiete, bránu, MAC adresu a vzor pripojenia. 

 

 



 

Upgrade: môže ponúknuť 1ks alebo viac ako 1ks IP kamery upgrade, vyberte IP kameru, ktorú 

chcete upgradovať v ľavom rámčeku, Otvorte ikonu vyberte požadovaný softvér, vložte užívateľské 

meno a heslo, stlačte pravý rohové tlačidlo na inováciu. 

 

Konfigurácia: Dvakrát kliknite na vybranú kameru na stránke vyhľadávania. Prejdite na stránku 

Config, aby ste reštartovali kameru, zmenili heslá a vynulovali nastavenia. 

 



 

3.3 Inštalácia ovládacích prvkov a prihlásenie do systému 

Skôr ako použijete prehliadač IE (Internet Explorer) na prístup k IP kamere prvýkrát, súvisiaci 

plug-in komponenty musia byť inštalované podľa nasledujúceho postupu: 

 

Prístup k IP adrese IP kamery na automatické načítanie ovládacích prvkov z nej. V dialógovom okne 

inštalácie zásuvného modulu vyberte inštalačnú možnosť, ktorou chcete vykonať inštalačný proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Systém WINDOWS Verzia 10. môže pri inštalácii pluginu upozorniť užívateľa na 

nepodpísaný súbor a zablokovať prístup k inštalácii pluginu pre webové rozhranie. 

 

 



 

 

Uvedený problém vyriešite tak, že v riadku vyhľadávania napíšete regedit a potvrdíte enterom. 

Vyhľadáte cestu v registroch:  

Počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie

s\System 

 

 

 

A zmeníte dvojklikom hodnotu v registroch EnableLUA na 0. 

 

 



 

3.3.1 Náhľad  

Spustite IE a zadajte IP adresu kamery (http://192.168.1.168) a otvorte prihlasovacie pole ako je 

uvedené nižšie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prihlasovacom poli si môžete vybrať jazyk pre klienta IE. Zadajte svoje používateľské meno 

(administrátor predvolene) a heslo (predvolene administrátorom) a potom stlačte OK pre otvorenie 

rámca ukážky, ako je uvedené nižšie: 

 

Niektoré tlačidlá v okne náhľadu sú popísané nižšie. 

: Tlačidlo nastavenia farieb pre nastavenie farby, jasu, kontrastu, sýtosti a ostrosti obrazu. 

   

: Tlačidlo nastavenia farieb pre nastavenie farby, jasu, kontrastu, sýtosti a ostrosti obrazu. 



 

 

：Má rozdielový systém na ovládanie v kruhovom tlačidle, 0-10, to znamená rozdiel PTZ, 

ZOOM: nastavenie objektívu FOCUS: fix lens.Restore: obnovenie továrenského nastavenia.  

: prečítajte si záznamový súbor z karty SD a potom prehrajte z prehliadača. 

: Prístup do ponuky nastavení zariadenia, pre prispôsobenie rôznych parametrov 

zariadenia. 

: Nastavenie snímky, typu súboru videa a cesty ukladania. 

   

: Pomocné informácie (vrátane aktuálneho používateľa, webového prehliadača a plug-in 

verzií), tlačidlo odhlásenia, pre návrat na prihlasovaciu stránku. 

: Prepínač umožňujúci / vypnúť prepnutie na ukážku videa, pomer 

pôvodnej ukážky záberu, pomer automatického ukážky snímky a plný náhľadový rámec zľava 

doprava. 

 : Ovládacie tlačidlá náhľadu - Zoon-In / Out, Open Video, Snap a Sound 

On / Off, Mircophone usporiadané zľava doprava. 

: Dynamické prepnutie bitového toku pre rámik ukážky. 

 

Kliknutím na tlačidlo Konfigurácia cesty zobrazíte nasledujúce dialógové okno: V tomto dialógovom 

okne môžete nastaviť miesto ukladania videa, cesty na prevzatie vzdialeného súboru a ukladanie 

snímky, typ súboru (predvolene RF v kódovaní H265) a trvanie nahrávania videa ,  



 

    

3.3.2 Prehrávanie (voliteľná funkcia) 

Kliknite na súbor so záznamom, ktorý chcete prehrať, vyberte príslušný dátum a potom kliknite na 

tlačidlo Hľadať.    

 

Používateľ môže v prípade potreby vyhľadávať video podľa typu súboru a ovládať video 

pomocou jednoduchého nástroja na paneli s nástrojmi, napr. otváranie / zastavenie videa, bitové 

video, nahrávanie, snímanie, nahrávanie sťahovania, rýchle prehrávanie videa, zvuk zap / vyp. 

 



 

6 4 Nastavenie parametrov 

4.1 Konfigurácia displeja 

Kliknutím na nastavenie parametrov otvoríte stránku nižšie (predvolene nastavená stránka s 

ukážkou): 

 

Názov kanála: názov IP kamery 

Zobrazenie kanála: Vyberte, či sa má zobraziť alebo skryť. 

Zobrazenie času: Vyberte, či sa má zobraziť alebo skryť. 

Blikanie: Zvoľte 50Hz, 60Hz alebo ho deaktivujte.  

Transparentnosť: Zvoľte priehľadnosť zobrazenia názvu kanálu a času v rámci prehľadu (menšia 

hodnota znamená vyššiu priehľadnosť) 

OSD: text v červenej farbe na ráme; môžete nájsť zobrazenie názvu kanálu a času pretiahnutím do 

rámčeka ukážky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Kontrola obrazu 

Kliknutím na položku Kontrola obrazu v Konfigurácii displeja otvoríte nasledujúcu stránku:  

 

 

Model IR-Cut: zaradený do modelov GPIO Automatic, Colour a Black-White. 

Oneskorenie: Spínacie oneskorenie IR cut. 

Preklopenie obrazu: otočenie horizontálneho preklopenia, vertikálneho otočenia, režim koridoru a 

otočenie uhla (0 °, 180 °) 

Ovládanie obrázkov: kompenzácia podsvietenia, redukcia 3D šumu, WDR, rýchlosť uzávierky, čas 

expozície atď. 

4.3 Privátne zóny 

Kliknutím na položku Privátne zóny v konfigurácii zobrazenia otvoríte nasledujúcu stránku: 

 



 

Postup nastavenia: 

1. Začiarknite možnosť Privátne zóny. 

2. Stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a potiahnite oblasť pre blokovanie videa (naraz až štyri oblasti). 

3. Kliknutím na tlačidlo Uložiť povolíte oblasť blokovania videa. 

Odstrániť: Po kliknutí na položku Obnoviť vyberte blokovanú oblasť kliknutím na ňu a potom 

kliknutím na tlačidlo Odstrániť a kliknutím na tlačidlo Uložiť ju odstránite. 

 

4.4 ROI (ak je to vhodné) 

Kliknutím na regionálne nastavenia v Konfigurácii zobrazenia otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

 

Postup miestneho nastavenia: 

1. Vyberte oblasť aplikácie 

2. Stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a potiahnite oblasť ROI (pre každú oblasť je možné nastaviť 

iba jednu ROI) 

3. Kliknutím na tlačidlo Uložiť použijete oblasť NI. 

Typ toku bitov: Zvoľte tok bitov efektívny pre ROI medzi hlavný tok bitov, sub-bit stream a mobilný 

telefón Stream. 

Číslovanie oblastí: Do jedného bitového toku je možné nastaviť až 8 oblastí ROI. 

Povolenie oblasti NI: Povolenie alebo zakázanie oblasti NI 

Kvalita obrázka oblasti: Nastavte kvalitu obrazu v oblasti (relatívna kvalita, absolútna kvalita) 

Úroveň ROI: Nastavte úroveň ROI v jednom toku bitov. väčšia hodnota označuje obraz s vyššou 

kvalitou v oblasti ROI(1 až 6 úrovní) 

Úroveň za nezamerané oblasti: Nastavte rýchlosť snímok z oblasti ROI; menšia hodnota označuje 

obraz s vyššou kvalitou v oblasti ROI. Rozsah snímkovej frekvencie je vo vzťahu k video štandardom 

a rozlíšeniu. (Poznámka: Rôzne rámcové sadzby bez ROI môžu byť priradené k rôznym oblastiam 

ROI, ale minimálna hodnota medzi nimi je použitá ako sadzba za snímku, ktorá sa má použiť pre 

oblasť, ktorá nie je oblasťou ROI). 



 

7 5.Parametre nahrávania 

5.1Nahrávanie 

Kliknite na možnosť Nahrať parametre v ponuke Nahrať a prejdite na nižšie uvedenú stránku. 

 

Táto funkcia slúži na kontrolu záznamu, pred záznamom a typ záznamu (hlavný tok a vedľajší tok) 

5.2 Plán 

Kliknite na položku Plán v ponuke Nahrať a prejdite na stránku, ako je uvedené nižšie. 

 

Viď obrázok: jedna tabuľka v políčku je 30 minút, zelená je normálny záznam, žltá je detekcia pohybu, 

červená je I / 0 

Užívateľ si môže nastaviť podľa súkromnej požiadavky iný typ záznamu a čas. 



 

8 6. Parametre siete  

6.1 Parametre siete  

Kliknutím na položku Sieťové parametre v ponuke parametrov siete otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

Režim siete: DHCP (Automatically Acquired), manuálne nakonfigurovaný a PPPOE; predvolené 

nastavenie je manuálne nakonfigurované 

Mediálny port: Mediálny port pre IPC 

Webový port: Webový port pre IPC 

IP adresa: IP adresa IPC 

Maska: Subnetová maska IPC 

Predvolená brána: Predvolená brána zariadenia 

Preferovaný / Alternatívny server DNS: Nastavenie servera DNS 

UPNP: Povolenie alebo zakázanie funkcie UPNP pre zariadenie (štandardne povolené) 

Poznámka: Ak chcete povoliť UPNP, mal by byť port mediálneho / webového / mobilného telefónu 

nastavený na hodnotu medzi 1024-65535; port médií sa používa na pripojenie vlastného klienta 

mobilného telefónu; port mobilného telefónu sa používa na pripojenie mobilného klienta. 

6.2 Nastavenie dátového toku 

Kliknutím na nastavenie streamu v ponuke parametrov siete otvoríte nasledujúcu stránku: 



 

 

Štandardne sú dostupné bitové toky: hlavný bitový tok, sub-bitový tok v mobilnom telefóne. 

Môžete nastaviť rozlíšenie, frekvenciu snímok, kódovanie videa, úroveň kódovania, zvuk, interval 

rámca I, premennú frekvenciu snímok a veľkosť bitového prúdu pre hlavný bitový tok, prúd subbitu 

a mobilného telefónu. 

Rozlíšenie: Nastavte rozlíšenie pre tok bitov: Najvyššie rozlíšenie pre hlavný bitový tok je 2048 × 1536. 

Vyššie rozlíšenie pre tok sub-bitov je 704 × 480. Jediné rozlíšenie dostupné pre tok s mobilným 

telefónom je 320 × 480. 

Poznámka: Pri vyššom rozlíšení pre hlavný bitový tok série 3MP je 2048 * 1536 (snímacia frekvencia 

30 fps). Vyššie rozlíšenie pre hlavný bitový tok série 4MP je 2592 * 1520 (snímacia frekvencia 20 fps). 

Vyššie rozlíšenie pre hlavný bitový tok série 5MP je 2592 * 1944 (snímková frekvencia 15 fps) .Väčšie 

rozlíšenie pre hlavný bitový tok 8MP je 3840x2160 (snímková frekvencia 30 fps). Vyššie rozlíšenie pre 

hlavný bitový tok série 2MP je 1920 * 1080 (snímacia frekvencia 30 fps). 

Rýchlosť snímok: Keď je frekvencia obnovovania 50 Hz, maximálna snímková frekvencia je 25 fps. Ak 

je frekvencia obnovovania 60 Hz, maximálna rýchlosť snímania je 30 fps. 

Kódovanie videa: Nastavte kódovanie videa (H265 / H264) pre každý bitový tok. 

Zvuk: Umožňuje zvuk pre každý bitový tok. 

Interval rámca I: Nastavenie intervalu rámca I. 

Ovládanie bitových tokov: Nastavenie konštantnej alebo premennej bitovej rýchlosti pre bitový tok. 

Bitový tok: Nastavte hodnotu toku bitov výberom pevnej hodnoty alebo prispôsobením. 

Poznámka: Rozsah hlavného toku bitov je 256-8192. 

Rozsah subbitového toku je 128-4096. 

Rozsah bitového mobilného telefónu je 8-1536. 

Úroveň kódovania a kódovania videa nie je k dispozícii v nastavovacej stránke IP kamery série 2MP. 



 

6.3 Konfigurácia e-mailu 

Kliknutím na Konfigurácia e-mailu v ponuke sieťových nastavení otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfigurácia elektronickej pošty: nastavenie poštovej služby - používa sa s funkciou alarmu na 

odovzdanie obrázkov prilepených na poštový server. 

Povoliť e-mail: Povolenie alebo zakázanie funkcie e-mailu. 

SSL: ON / OFF SSL proto. 

Port: Predvolené číslo portu je 25 (poštový port). 

SMTP server: Zadajte adresu poštového servera. 

Adresa odosielateľa: Adresa odosielajúcej schránky. 

Heslo odosielateľa: Heslo odosielania poštovej schránky. 

Adresa príjemcu: Adresa prijímacej schránky. 

Časový interval: Časový interval pre odosielanie pošty (1 minúta, 3 minúty, 5 minút, 10 minút). 

Test elektronickej pošty: Kliknutím na ňu otestujete, či je poštová schránka nakonfigurovaná správne 

odoslaním testovacej pošty mailovej schránke príjemcu. 

6.4 Konfigurácia DDNS 

Kliknutím na Konfigurácia DDNS v ponuke sieťových parametrov otvoríte nasledujúcu stránku: 

Konfigurácia DDNS: Dynamická konfigurácia DNS - používa sa so serverom na prístup z extranetu. 



 

 
Povoliť DDNS: Povoliť alebo zakázať. 

Adresa servera: Vyberte "3322". 

Názov hostiteľa: Zadajte názov aktívneho servera. 

Meno používateľa: Meno používateľa.  

Heslo: Heslo používateľa. 

6.5 Filtrovanie IP 

Kliknutím na Filtrovanie IP v ponuke sieťových parametrov otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

Režim filtrovania: K dispozícii sú tri režimy (Povoliť všetky pripojenia IP, Povoliť všetky pripojenia IP 

podľa nastavenia, Zakázané pripojenie IP podľa nastavenia). 

Pridať: Pridajte akúkoľvek povolenú alebo zakázanú adresu IP 



 

Odstrániť: Odstrániť predtým pridanú IP adresu 

 

6.6 RTSP 

Kliknutím na položku RTSP v ponuke sieťových parametrov otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

RTSP Povolenie: Zapnutie alebo vypnutie funkcie RTSP. RTSP je predvolene povolená. Po vypnutí sa 

s ONVIF nenájde. 

 

Port RTSP: Predvolené číslo portu je 554 a môže byť zmenené na inú hodnotu medzi 1024 a 65535. 

Zmena parametra reštartuje systém. 

 

Návod na obsluhu: Pre IP kamery radu 3MP / 4MP / 5MP / 8MP: rtsp: // IP: port / ch00 / A A: 0 

(hlavný bitový tok), 1 Pre IP kamery radu 2MP: rtsp: // IP: Port / A A: 0 (hlavný bitový tok), 1 (sub-

bitov), 2 (bitový tok mobilného telefónu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.7 FTP 

Kliknutím na ponuku FTP v ponuke Network Parameter otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

FTP: Nastavenie služby FTP - používa sa s funkciou alarmu na odovzdanie obrázkov alebo videí 

prilepených na server FTP. 

FTP: Povolenie alebo zakázanie. 

Meno používateľa: Meno používateľa pre prístup k službe FTP 

Heslo: Heslo pre prístup k službe FTP 

FTP server: Zadajte adresu servera FTP. 

Port: Číslo portu služby FTP; predvolené číslo je 21. 

Obrázok vysielania: Skontrolujte, či sa prenáša obrázok. 

 

9 7. Parameter alarmu 

7.1 Detekcia pohybu 

Ak chcete otvoriť nasledujúcu stránku, kliknite na ponuku Parameter detekcie pohybu v menu Alarm 

Parameter: Vyberte vhodné nastavenie pre detekciu pohybu na obrazovke kamery. 

  



 

 

Postup nastavenia detekcie pohybu: 

1. Začiarknite možnosť Povoliť detekciu pohybu. 

2. Stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši a potiahnite oblasť detekcie pohybu. 

3. Nastavte citlivosť pre detekciu (v rozmedzí od 1 do 8, väčšia hodnota znamená vyššiu citlivosť). 

4. Používa sa s protokolom SMTP na povolenie doručovania pošty. 

5. Kliknutím na tlačidlo Uložiť použite nastavenia. 

(Poznámka: Ak sa akýkoľvek objekt pohybuje v cieľovej oblasti, na obrazovke sa zobrazí písmeno "M" 

v zelenej farbe) 

7.2 I /O alarm (ak je k dispozícii) 

Kliknutím na I / O Alarm v ponuke Parametre alarmu otvoríte nasledujúcu stránku:  

 

I / O Alarm Input: Zapnutie alebo vypnutie poplachu I / O. 

Výstupný čas vstupného / výstupného alarmu: Nastavenie výstupného času budíka I / O (10s, 20s, 

40s, 60s) 

Čas oneskorenia nahrávania: Po kontrole Zapnúť spustený záznam môžete nastaviť čas oneskorenia 

nahrávania (5S / 10S / 20S / 30S) 



 

7.3 Prekrytie objektívu 

Kliknutím na položku prekrytie objektívu v menu parametrov alarmu otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

Skontrolujte možnosť prekrytia objektívu (v predvolenom nastavení je začiarknuté), ak chcete 

aktivovať možnosti Zabezpečenia na úrovni zabezpečenia a odoslanie pošty. 

Úroveň zabezpečenia: Nastavenie úrovne zabezpečenia prekrytia objektívu (úroveň 1 ~ 8, väčšia 

hodnota znamená vyššiu úroveň zabezpečenia) 

Odkaz na poštu: V predvolenom nastavení je zakázaný. Po zapnutí sa môže použiť s protokolom SMTP 

na povolenie doručovania pošty. 

10 8. Zariadenie 

Obsahuje protokoly SD a SD karty (voliteľná funkcia). Ich rozhrania a funkcie sú popísané nižšie. 

 

8.1 SD karta (voliteľná funkcia) 

Kliknite na položku SD karta v ponuke Zariadenie a potom prejdite na stránku nižšie. 

 



 

 

Vložte kartu SD do zariadenia, systém automaticky zistí celkovú kapacitu a vyváženie kapacity SD 

karty a dá tieto Informácie o čase na záznam. 

Prepísanie karty SD: ak je kapacita karty SD 0, nový záznam prekryje predchádzajúci záznam (táto 

funkcia je predvolene zapnutá) 

Formát karty SD: na formátovanie SD karty. 

 

8.2 Audio 

Kliknutím na ponuku Audio in Device otvoríte nasledujúcu stránku:  

 

  

Postup nastavenia zvuku: 

Začiarknite možnosť Otvoriť zvuk na prístup k nastaveniu zvuku a nastavte hlasitosť zvuku na vstup 

/ výstup (v rozmedzí 0 ~ 10) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť pre uloženie nastavených parametrov. 

(Poznámka: Pre aplikáciu zvukových funkcií musí byť aktivovaná možnosť zvuku v bitovom nastavení) 

 

8.3 Protokoly a logy 

Kliknutím na ponuku Záznamy v zariadení otvoríte nasledujúcu stránku: 

  



 

 

Typ protokolu: K dispozícii je osem typov denníkov - systémové denníky, protokoly siete, denníky 

parametrov, protokoly alarmov, protokoly používateľov, protokoly o záznamoch, protokoly o 

ukladaní a všetky protokoly). Vyberte dátum začiatku a konca vyhľadávania. 

  

Kliknite na "Hľadať" a načítajte a zobrazte súvisiace protokoly v tabuľke nižšie. 

Kliknutím na "Odstrániť" odstránite všetky denníky zariadení. 

Kliknutím na "Obnoviť" aktualizujte vybrané protokoly. 

 

11 9. Parametre systému 

Parametre systému zahŕňajú základné informácie, konfiguráciu používateľa a informácie o systéme. 

Ich rozhrania a funkcie sú popísané nižšie. 

9.1 Základné informácie 

Kliknutím na položku Základné informácie v systéme Parametre systému otvoríte nasledujúcu 

stránku: 

 

 

 

Čas zariadenia, systémový čas, formát dátumu a formát času obsiahnuté v základných informáciách 

je možné manuálne nastaviť a uložiť. V tomto zariadení sú k dispozícii tri funkcie automatickej 

korekcie času. 



 

  

DST: Ak chcete povoliť korekciu DST, skontrolujte čas letného času 

(DST). Zariadenie opraví čas podľa nastavenej časovej odchýlky.  

 

NTP: Začiarknite políčko Povoliť voľbu NTP, zadajte adresu časového 

servera a vyberte časové pásmo a uložte nastavenie. Systém bude 

správny čas v súlade s časovým serverom. 

  

Synchronizácia s časom PC: Zariadenie bude používať počítač ako 

časový server na opravu času.  

9.2 Konfigurácia používateľa 

Kliknutím na ponuku Konfigurácia používateľa v systémových parametroch otvoríte nasledujúcu 

stránku:  

 

Tu môžete nastaviť autorizačný prístup a prihlasovacie heslo. 

9.3 Informácie o systéme  

Kliknutím na položku Systémové informácie v systéme Parametre systému otvoríte nasledujúcu 

stránku:   



 

 

 

Tu sa zobrazia niektoré informácie o systéme, vrátane typu zariadenia, adresy MAC a verzie softvéru. 

Mobilnú aplikáciu môžete nastaviť prostredníctvom kódu QR formátu P2P priamo. 

12 10. Pokročilé 

Zahŕňa aktualizáciu systému, predvolené parametre a údržbu systému. Ich rozhrania a funkcie sú 

popísané nižšie. 

10.1 Aktualizácia systému 

Kliknutím na položku Aktualizácia systému v rozšírenej ponuke otvoríte nasledujúcu stránku: 

 



 

Aktualizácia nebude k dispozícii, ak sa súbory aktualizácií nezhodujú s cieľovým zariadením. 

 

Upozornenie: Na aktualizáciu zariadení používajte iba firmware od našej spoločnosti, ktorý je 

digitálne podpísaný. Použitie nevhodného firmware systém zablokuje. 

10.2 Predvolené parametre 

Kliknutím na položku predvolené parametre v rozšírenej ponuke otvoríte nasledujúcu stránku: 

 

Skontrolujte príslušné možnosti a kliknite na tlačidlo Uložiť a obnovte predvolené továrenské 

nastavenia pre voľby, ako je začiarknuté. 

10.3 Údržba systému  

Kliknutím na položku Údržba systému v rozšírenej ponuke otvoríte nasledujúcu stránku: 

、 

 



 

Tu môžete nastaviť pravidelné reštartovanie alebo ručné reštartovanie zariadenia. 

13 11. Inteligentné funkcie 

11.1 Inteligentný plán 

        

jedna tabuľka v tabuľke je 30 minút, používateľ môže nastaviť podľa súkromnej požiadavky zvoliť iný 

typ záznamu a čas. 

 

11.2 Inteligentná analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto stránka môže správne zobraziť počet rôznych prekročených periód (vrátane rôznych rokov, 

mesiacov a týždňov). Používateľ môže vyhľadávať video podľa typu nahrávania, typu alarmu a času 

začiatku nahrávania. 



 

11.3 Detekcia narušenia obvodu (PID) 

 Kliknite na položku Perimeter Intrusiion v menu Intelligent: 

   

Popis funkcie: na stránke s náhľadom na detekciu a sledovanie napadnutého objektu, 

Spínač: hlavný vypínač funkcie PID, 

Čas uzávierky: pri spustení alarmu externé alarmové zariadenie vypne čas budenia, zvolené časové 

obdobie je 5S, 10S, 20S, 30S, 

Zaznamenávanie záznamu: po spustení alarmu, čas záznamu, vybrané časové obdobie je 5S, 10S, 

20S, 30S, 

Citlivosť: rozsah je 1-4, predvolená hodnota 2. Ak je citlivosť detegovaného objektu vyššia, pohyblivý 

objekt možno ľahko zistiť. Medzitým je miera falošnej detekcie vyššia. Navrhujeme použitie 

predvolenej úrovne, 

Scéna: nastavenie scény, užívateľ môže vybrať Indoor alebo Outoddor podľa skutočnej situácie, 

Povoliť vstupy a výstupy: spustenie alarmu, ak bude výstupom I / O, 

Odoslať e-mail: ak spustíte alarm, pošlite e-mail na upozornenie, nastavenie e-mailu musí byť 

nastavené v položke Remote Setting -Network-Email, 

Záznam: ak chcete urobiť záznam, 

Pravidlo číslo: max. nastavenie 4 pravidlá: Prepnúť na každé pravidlo, 

Typ pravidla: nastavenie podľa jednotlivých pravidiel, A-> B znamená detekciu pohybovania smeru A 

do B, B-> A prostriedok dokáže odhaliť pohyb B do smeru A, A ← → B znamená detekciu pohybu 

dvoch smerov. 

  



 

11.4 Detekcia línie (LCD) 

Kliknutím na položku Prekročenie trate v ponuke Intelligent prejdete na stránku LCD 

 

Popis funkcie: na stránke zistite a presuňte pohyblivý objekt, ktorý prejde cez ochrannú líniu, 

Prepínač: hlavný vypínač LCD, 

Čas uzávierky: pri spustení alarmu externé alarmové zariadenie vypne čas budenia, zvolené časové 

obdobie je 5S, 10S, 20S, 30S, 

Zaznamenávanie príspevkov: po spustení alarmu, po čase záznamu, zvolené časové obdobie je 5S, 

10S, 20S, 30S, 

Citlivosť: úroveň, rozsah je 1-4, predvolená hodnota 2. Ak je citlivosť detegovaného objektu vyššia, 

pohybuje sa objekt možno ľahko zistiť. Medzitým je miera falošnej detekcie vyššia. Navrhujeme 

použitie predvolenej úrovne. 

Scéna: nastavenie scény, užívateľ môže vybrať Indoor alebo Outoddor podľa skutočnej situácie 

Povoliť vstupy a výstupy: spustenie alarmu, ak bude výstupom I / O, 

Poslať email: ak spustite alarm, pošlite e-mail na upozornenie, nastavenie e-mailu sa musí nastaviť v 

položke Remote Setting -Network-Email, 

Záznam: ak chcete urobiť záznam. 

Pravidlo číslo : max. nastavenie 4 pravidlá: Prepnúť na každé pravidlo, 

Typ pravidla: nastavenie pre každé pravidlo, A-> B znamená, že dokáže rozpoznať pohyb smeru A do 

B, B-> A prostriedok dokáže odhaliť pohyb B do smeru A, A ← → B znamená detekciu pohybu dvoch 

smerov. 

 



 

11.5 Stacionárna detekcia objektov 

Kliknutím na položku Stacionárny objekt v ponuke Inteligentné prejdete na stránku SOD 

 

 

Popis funkcie: na stránke s ukážkou zistite stratený a zanechávajúci objekt v jednej pevnej oblasti, 

Prepínač: hlavný vypínač LCD, 

Čas uzávierky: pri spustení alarmu externé alarmové zariadenie vypne čas budenia, zvolené časové 

obdobie je 5S, 10S, 20S, 30S, 

Zaznamenávanie príspevkov:po spustení alarmu, po čase záznamu, zvolené časové obdobie je 5S, 

10S, 20S, 30S, 

Citlivý: citlivú úroveň, rozsah je 1-4, predvolená hodnota 2. Ak je citlivosť detegovaného objektu 

vyššia, objekt možno ľahko zistiť. Medzitým je miera falošnej detekcie vyššia. Navrhujeme použitie 

predvolenej úrovne. 

Scéna: nastavenie scény, užívateľ môže vybrať Indoor alebo Outoddor podľa skutočnej situácie 

Povoliť vstupy a výstupy: Spustenie alarmu, ak bude výstupom I / O, 

Poslať email: ak spustite alarm, pošlite e-mail na upozornenie, nastavenie e-mailu sa musí nastaviť v 

položke Remote Setting -Network-Email, 

Záznam: ak chcete urobiť záznam, 

Pravidlo číslo: max. nastavenie 4 pravidlá. Prepnúť na každé pravidlo, 

Typ pravidla: nastavenie pre každé pravidlo, A-> B znamená, že dokáže rozpoznať pohyb smeru A do 

B, B-> A znamená detekciu B až A smer pohybu, A ← → B znamená detekciu pohybu dvoch smerov. 



 

11.6 Detekcia chodcov (PD) 

 

Popis funkcie: na stránke ukážky zistite pohybujúceho sa chodca, 

Switch: povoliť / zakázať. 

Čas uzávierky: pri spustení alarmu, externý alarmový výstupný čas budíka, môže byť vybrané časové 

obdobie 5S, 10S, 20S, 30S, 

Post Recording: po spustení alarmu, čas záznamu, vybrané časové obdobie je 5S, 10S, 20S, 30S 

Úroveň: rozsah zisťovania je malý, stredný, veľký, predvolený na stred. Zistený cieľ je ďaleko, rozsah 

môže byť malý, zatiaľ čo detegovaný cieľ je blízko, rozsah by mal byť veľký. Rôzne rozsahy detekcie sa 

môžu zobraziť ako jedna veľká a jeden malý červený obdĺžnikový box na obrazovke (červený 

obdĺžnikový označuje maximálny a minimálny rozsah detegovaného cieľa pri aktuálnom zisťovaní, 

rozsah detekcie sa môže nastaviť podľa cieľa sledovania.) 

Scéna: nastavenie scény, iba podpora vo vnútri, 

Aktivácia vstupno-výstupného výstupu: Spustenie alarmu, ak bude výstup I / O, 

Poslať email: ak spustite alarm, pošlite e-mail na upozornenie, nastavenie e-mailu sa musí nastaviť v 

položke Remote Setting -Network-Email, 

Záznam: ak chcete urobiť záznam, 

Číslo pravidla: max. číslo pravidla 1, 

Pravidlo Switch: prepnutie na každé pravidlo, 

Typ pravidla: nastavenie pre každé pravidlo, predvolené na Normal, 



 

11.7 Detekcia tváre (FD) 

 

Popis funkcie: na stránke ukážky zistite pohyblivú tvár, 

Switch: povoliť / zakázať 

Čas uzávierky: pri spustení alarmu, externý alarmový výstupný čas, môže byť vybrané časové obdobie 

5S, 10S, 20S, 30S, 

Post Recording: po spustení alarmu, čas záznamu, vybrané časové obdobie je 5S, 10S, 20S, 30S, 

Úroveň: rozsah zisťovania je malý, stredný, veľký, predvolený na stred. Zistený cieľ je ďaleko, rozsah 

môže byť malý, zatiaľ čo detegovaný cieľ je blízko, rozsah by mal byť veľký. Rôzne rozsahy detekcie sa 

môžu zobraziť ako jedna veľká a jeden malý červený obdĺžnikový box na obrazovke (červený 

obdĺžniková box označuje maximálny a minimálny rozsah detegovaného cieľa pri aktuálnom 

zisťovaní, rozsah detekcie sa môže nastaviť podľa cieľa sledovania.) 

Scéna: nastavenie scény, iba podpora vo vnútri, 

Aktivácia vstupno-výstupného výstupu: spustenie alarmu, ak bude výstup I / O, 

Odoslať e-mail: ak spustíte alarm, pošlite e-mail na upozornenie, nastavenie e-mailu musí byť 

nastavené v položke Remote Setting -Network-Email, 

Záznam: ak chcete urobiť záznam, 

Číslo pravidla: max. pravidla 1, 

Pravidlo Switch: prepnutie na každé pravidlo, zapnúť / vypnúť, 

Typ pravidla: nastavenie pre každé pravidlo, predvolené na normal. 

 



 

11.8 Krížové počítanie (FD) 

 

Popis funkcie: na stránke s ukážkou, detekcia a prechod na čiaru počítajú pohyblivý objekt a chodca. 

Switch: povoliť /zakázať 

Čas uzávierky: pri spustení alarmu, externý alarmový výstupný čas, môže byť vybrané časové obdobie 

5S, 10S, 20S, 30S, 

Post Recording: po spustení alarmu, čas záznamu, vybrané časové obdobie je 5S, 10S, 20S, 30S, 

Úroveň: rozsah je 1-4, predvolené na 2. Ak je detekcia citlivosti objektu vyššia, pohybuje sa 

Objekt možno ľahko zistiť. Medzitým je miera falošnej detekcie vyššia. Navrhujeme použitie 

predvolenej úrovne. 

Scene: nastavenie scény, iba podpora vo vnútri, 

Aktivácia vstupno-výstupného výstupu: spustenie alarmu, ak bude výstup I / O, 

Odoslať e-mail: ak spustíte alarm, pošlite e-mail na upozornenie, nastavenie e-mailu musí byť 

nastavené v položke Remote Setting -Network-Email, 

Záznam: ak chcete urobiť záznam, 

Číslo pravidla: max. pravidla 1, 

Pravidlo Switch: prepnutie na každé pravidlo, zapnúť/ vypnúť 

Typ pravidla: nastavenie pre každé pravidlo, počet križujúcich objektov v priestore. Počet križovatiek 

pre chodcov. 

Tipy: 

1) Funkcia IA umožňuje, potrebujete 30S-1 minút na inicializáciu, počas tohto obdobia funkcia 

nefunguje. 

2) Keď aktivujete funkciu PID, LCD a SOD súčasne, nastavenie bude sledovať poslednú scénu. 

3) Inteligentný alarm FD, PD a CC je samostatný s PID, LCD, SOD, ho nemožno použiť súčasne. 
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