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Děkujeme za používání digitálního videorekordéru 

 

 

 

 

Zabezpečení a varování: 

� Následující řádky jsou o správném použití výrobku a způsobech jak zabránit riziku, ztrátě a dalšímu obsahu během užívání. 

� Umístěte a používejte tento výrobek v rozsahu teplot od 0°C – 55°C , v suchém a bezprašném prostředí. 

� Neumísťujte přístroj do míst s přímým slunečním svitem nebo do blízkosti topení. 

� Neinstalujte jej ve vlhkém, špinavém nebo prašném prostředí. 

� Instalujte jej ve vodorovné poloze a na stabilním místě tak, aby nedošlo k pádu 

� Na videorekordér nepokládejte žádná další zařízení. 

� Instalujte přístroj v dobře větraném místě a dbejte, aby větrací otvory byly volné. 

� Nerozebírejte zbytečně zařízení. 

 

 

 

Tento síťový digitální videorekordér je specializován na aplikace ostrahy se standardem H.264 a standardním síťovým video komunikačním protokolem. Je to nová generace videorekordérů , jejichž 

hlavní charakteristikou je bezpečná síť, inteligence v nové fázi požadavků, poskytující vyšší, silnější výkon a má přátelské člověk-stroj, který může vyhovět potřebám individualizace a standardizace. 

Síťový DVR může být široce používán ve zvýšení finanční a veřejné bezpečnosti, v obchodech, rodinách a a dalšími oblasti bezpečnosti.  

 

 

 

 

Návod: 

Tento návod může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby, bude pravidelně aktualizován bez předchozího upozornění. Aktualizovaný obsah bude přidán 

do nového vydání této příručky. Produkty a software se mohou měnit nebo aktualizovat, prosím berte tento návod jako orientační. 
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Bezpečnostní opatření：：：： 

1. Zajistěte teplotu okolí pod 35°C. 

2. Dodržujte aspoň 15cm volného prostoru před větracími otvory.  

3. Instalujte do vodorovné polohy. 

4. Zajistěte, aby napájecí zdroj nebyl překryt jiným zařízení.   

Zkontrolujte harddisk při prvním použití. HDD se připojuje k SATA konektoru ve videorekordéru. 

Upozornění: 

1. Po nainstalování HDD, videorekordér naformátuje disk automaticky. 

2. Upozornění při nákupu: důrazně se doporučuje použít HDD určený pro provoz v DVR, který pracuje v dlouhém časovém období často v režimu čtení/zápis. Při nákupu dbejte na dlouhou životnost a 

spolehlivost HDD. 

 

 

 

Základní Operace 

1.1 Login  

Po normálním startu zařízení je nutno se do systému přihlásit. Pak se uživatel dostane k určeným funkcím podle uživatelských práv. 

Poznámka: V zařízení je přednastaven administrátorský účet, uživatelské jméno je admin, heslo je prázdné. Uživatel si heslo změnit může, oprávnění nikoli. Administrátor může přidávat, rušit nebo 

nastavovat parametry uživatele..                                                                                                                                         

Ochrana hesla: pokud je heslo vloženo 3krát po sobě špatně ozve se alarm. Pokud je heslo vloženo 5krát po sobě špatně, systém se uzamkne a zablokuje. Po 30 min nebo po znovu 

nastartování DVR se systém odemkne sám. Kvůli bezpečnosti by se administrátorské heslo mělo nastavit hned při prvním použití DVR.                                                      
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1.2 Přehled 

Po přihlášení se zobrazí přehledová obrazovka zobrazující datum, čas, jméno kanálu, záznam a stav alarmu. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Přehled  

1.3 Vstup do menu   

Na přehledové obrazovce klikněte kdekoli pravým tlačítkem myši. Zobrazí se nabídka na obrázku dole. Zvolte [Hlavní menu] a potvrďte. Budete požádání o heslo.  

Pak se zobrazí nabídka Hlavního menu. Účelem menu je nastavit, řídit a provozovat systém. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                     

Nabídka po pravém kliku                                                           Hlavní menu 

 
Ikona záznamu 

 
Ikona obnovení 

 
Ikona detekce pohybu 

 

Ikona zapnutí/vypnutí zvuku kanálu 

 

Chybí video   
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1.4 Nastavení záznamu 

K nastavení parametrů záznamu klikněte na [Hlavní menu]> [Režim video]> [Záznam schéma] 

Systém je přednastaven na 24 hodinový nepřetržitý záznam.. 

Kanál: Zvolte číslo kanálu, který chcete nastavit 

[Pre-record]: Zaznamená se 1-30 sec před vlastním záznamem (časové rozpětí se může měnit v závislosti na datovém toku). 

Den v týdnu: nastaví se čas a délka záznamu pro každý kanál a každý den v týdnu. Pokud je natavení stejné pro všechny 

dny v týdnu, zatrhněte “vše”. 

config: nastaví se požadované časové intervaly záznamu,  

[Record Type]: Nastavte typ záznamu. K dispozici jsou tři typy : normální, detekce pohybu(“odhalit”) a alarm(“budík”).                                                            

Poznámka:  

normální: je záznam v nastavených časových intervalech. Video soubor je typu "R".                         

   Záznamové schéma 

odhalit: Spuštění “detekce pohybu”, "masky kamery" nebo "ztráty videa" pokud je tak nastaveno, spustí záznam. Video soubor je typu "M". 

alarm: spustí poplach v nastaveném časovém intervalu. Pokud je polach nastaven k záznamu, událost se zaznamená do video souboru typu "A". 

 

1.5 Záznam 

Poznámka: ruční záznam vyžaduje uživatelská oprávnění. Zkontrolujte také, zdali je nainstalován HDD. 

[Hlavní menu]> [režim záznam]  

auto: automatický záznam, ihned po zapnutí na zatrhnutou nebo všechny kamery, v příslušném kanálu se zobrazí 

příručka: podle schéma záznamu. 

pryč: záznam je zrušen  

                                                         Ruční záznam 

1.6 Přehrávání záznamu 

[Hlavní menu]> [přehrávání], go into the playback interface. 

Note : Normal playback, storage equipment of hard disk video files should be set to reading and writing the disk or read-only disk.  
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Instrukce pro přehrávač: 

Číslo Název Instrukce 

1 Oblast přehrávání Oblast přehrávání může zobrazovat jeden nebo více kanálů 

2 Číslo kanálu Číslo video kanálu 

3 Video info Video info včetně času začátku a typu 

4 Lišta s nástroji Ovládací lišta přehrávače 
 

 

Video playback interface 

Tlačítka lišty s nástroji: 

 
  

 Tlačítko přehrávej / zastav 

 Po každém stisku tlačítka se záznam vrátí o 2.sec 

 Zavřít 

 Rychle vřed 

 Zpomalemé přehrávání. Podporuje 4 násobné zpomalení 

 Posune se o jeden snímek vpřed 

 Posune se o jeden snímek vzad 

 Zvuk 

 Přehrávání smyčky 

 Celá obrazovka 

 Ukáže typ videa 

 

 

Zvláštní vlastnosti: 

Digitální zoo v náhledu a přehrávání: Když je náhled 

obrazovky nebo přehrávání na celé obrazovce v plném 

rozsahu, můžete stiskem levého tlačítka myši zvolit 

libovolnou velikosti plochy na obrazovce. Klikněte levým 

tlačítkem myši ve zvolené oblasti a můžete přiblížit obraz 

v této oblasti, klepnutím pravým tlačítkem myši se částečné 

přiblížení obrazu zruší. 
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1.7 Nastavení sítě 

Před nastavením zkontrolujte, zda DVR je připojen k síti. 

Z [Hlavní menu] > [Síť]> [Základní nastavení] se otevře základní nastavení sítě. 

Note: Pokud zatrhnete DHCP, pak bude DVR přidělena síťová adresa automaticky.  

V opačném případě je nutno nastavit parametry ručně podle požadavků dané sítě.  

[IP adresa]: nastaví IP adresu DVR, přednastaveno je 192.168.1.88. 

[Maska podsítě]:Nastaví masku podsítě, přednastaveno je 255.255.255.0.   

[Brána]: Nastaví adresu brány, přednastaveno je 192.168.1.1.                                                                                                                                  

[Primární DNS]: nastaví primární DNS, je daná vašim poskytovatelem připojení          

 

 

 

                      

                         Network Settings 

 

   Vzdálené prohlížení prostřednictvím P2P cloudu. 

2.1 Instalace Mobile ( Tablet ) software  

Uživatelé androidu Mobile nebo androidu Tablet mohou naskenovat QR kód “ Adresa pro zařízení Aneroid “ k získání přesného odkazu ke stažení android aplikace N-eye nebo ji mohou vyhledat a 

instalovat z Android market . 

Uživatelé I-phone mobile nebo Tablet mohou naskenovat QR kód “ Adresa pro zařízení iOS “ k získání přesného odkazu ke stažení Apple app N-eye nebo ji mohou vyhledat a nainstalovat z  

Apple store . 
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                                           Adresa pro zařízení Android              Adresa pro zařízení iOS   

2.2 Vzdálené prohlížení přes mobil nebo tablet  

Spusťte N_eye , clik “ +” / Add, pak budou k dispozici dvě možnosti, jak vložit ID zařízení. 

1. ručně 

2. pokud je váš mobil nebo tablet ve stejné síti, zvolte“ LAN Searching “, pak byste měli dostat příslušné ID. 

Po vložení ID potvrďte “ Confirm”,  pak byste měli vidět video v reálném čase. 

 

 

2.3 Vzdálené prohlížení prostřednictvím PC 

Otevřete www.yunyis.com，na stránce “Device Login “ 
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Vložte ID zařízení , vyberte kanály, vložte ověřovací kód a klikněte na “Device Login “ Pak se zobrazí video z vašeho DVR v reálném čase. 

 

 Naformátováno: Odrážky a
číslování


