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1. Obsah balení a instalace pevného disku 

1.1 Obsah balení  

Součástí balení je napájecí adaptér, optická myš, dálkové ovládání, kompaktní disk obsahující 

software, svorkovnice na zadní panel DVR, uživatelský manuál v anglickém jazyce a šrouby pro 

uchycení pevného disku do DVR, montážní úchyt do racku(jedná-li se o rack verzi zařízení) a UTP 

kabel.  

1.2 Instalace pevného disku (HDD)  
Toto zařízení není dodáváno s pevným diskem. Bez disku nelze nahrávat a DVR se bude neustále 

snažit detekovat disk.  

Pro instalaci pevného disku postupujte dle následujících instrukcí: 

 

1.2.1 Otevření skříně  
povolte šrouby, které jsou umístěné na zadní straně DVR.  

Povolte šrouby na zadní straně DVR(některé druhy DVR mají šrouby i z boku zařízení).
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1.2.2 Demontáž krytu DVR  
Vysuňte horní kryt o cca 1cm směrem k zadní časti DVR a pote kryt zezadu nadzvedněte. U zařízení, 

které nejsou určené pro uložení do racku, se kryt pouze nadzvedne směrem nahoru viz druhý 

obrázek. 

 

 
  

1.2.3 Upevnění pevného disku   

Stolní provedení DVR - připevněte šrouby na spodní část HDDvložte do DVR, zajistěte viz obrázek 

zadní strany DVR a šrouby následně dotáhněte. 
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Rackové provedení DVR - uvolněte vrchní držák pro HDD na stranách držáku a přišroubujte HDD 

přímo na držák. Vraťte na původní pozici přišroubujte zpět a připojte napájecí a datové kabely. 

 
 

1.2.4 DVR připravené k užívání  

Po připojení napájecích a datových kabelů stačí jen založit a znovu přišroubovat vrchní kryt a DVR je 

připravené k užívání.  
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1.3 Zadní panel DVR  

 

Zadní panely se mohou měnit dle typu zařízení. Pro ilustraci využijeme model DVR HF-U. 4/8/16x BNC 

vstupy pro připojení analogových kamer, vstupní signál PAL / NTSC BNC (1.0V PP, 75Ω), 4/8/16x BNC  

pro video loop (smyčku), 1x BNC Video výstup,  1x BNC pro spot monitor, 4x Audio vstup, 1x Audio 

výstup, 1x mikrofon vstup, 1x mikrofon vystup, 1x VGA výstup, 1x HDMI výstup, 2x USB stup, 1x 

Ethernetový port, 1x RS485, 1x konektor pro napájení 230V, 1x tlačítko vypínače, 4x svorkovnice 

(alarmové vstupy)výstup. 

 

1.4 Příklady zapojení 
 

 
 

1.5 Ikony v zobrazených kanálech  

 

  
detekce pohybu 

 
nahrávání kanálu  

 
Ztráta videosignálu  
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2. Menu DVR  
Pro zobrazení menu připojte myš k DVR. Pravým klikem vyvoláte menu. Pro vstup do hlavního menu 

klikněte na Hlavní Menu 

 

 
 
Pro vstup do menu je nutné se přihlásit. Pokud se chcete přihlásit jako administrátor, admin použijte 

následující tovární údaje: Uživatelské jméno – „admin“ heslo“admin“, nebo "888888", heslo - 

"888888" 
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Menu je rozděleno do 3 tematických okruhů.  

 

2.1 Obsluha 

2.1.1 Vyhledávání / Search 

Na tomto DVR je možné vyhledávat a přehrávat záznam podle času nebo alarmových událostí (např. 

motion detect, aktivace vstupu,…).  

Vyberte čas a datum a klikněte na tlačítko přehrávání. Je možné zvolit mezi kalendářem a seznamem 

zaznamenaných událostí. V pravém dolním rohu se u časové osy dá změnit rozsah. Je možná změnit 

rozložení počtu kamer na obrazovce. Všechny změny se musí provádět při vypnutém přehrávání. 
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2.1.2 Záloha 

Zálohu je možné provést na připojený usb disk. 

 

2.1.3 Vypnout 

Tlačítkem vypnout lze provést následující akce: Vypnutí, odhlášení a restart zařízení 

 

2.2 Info 

2.2.1 Info - Systém  
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2.2.1.1 HDD INFO  

Počet HDD, kapacita, volné místo na disku, stav, S.M.A.R.T. 

2.2.1.2 Info o nahrávání 

Počet HDD, čas zahájení a konce nahrávání 

2.2.1.3 BPS  

aktuální přenosová rychlost každého kanálu  

2.2.1.4 VERZE 

základní informace o DVR.  

2.2.2 Událost 

Zobrazí informace např. o pevném disku, připojení k síti, ztrátě videa a alarmů. 

 

2.2.3 Síť 

Zobrazí online uživatele, využití LAN portů a síťový test.  
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2.2.4 Záznam 

Záznam událostí tzv. Logů. 

 

2.3 Nastavení 
V nastavení lze spravovat kamery, síť, události, úložiště a systém 
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2.3.1 Obraz 

Nastavení jasu, kontrastu, ostrosti a nasycení pro každý kanál 

 

2.3.2 Kódování 
nastavení kodeku je možné pro každou kameru zvlášť, také máte možnost si vybrat, zda chcete 

zaznamenávat i audio, nastavení rozlišení, snímkovost, přenosové rychlosti. Při kliknutí na tlačítko 

kopírovat lze nastavení jednoho kanálu zkopírovat do paměti, přejít na jiný kanál a tlačítkem vložit 

toto nastavení zopakovat. Dále je možnost nastavit Snapshoot (snímek) a nastavení překrytí. 
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2.3.3 Název kanálu 

Možnost pojmenovat každý kanál. 

 
 

2.3.4 Síť 
nastavení IP adresy, masky, brány, portů a DNS. Uživatel si může vybrat mezi pevnou a dynamickou IP 

adresou. V tomto okně je ve spodní části Síťové nastavení. Server alarmu, NTP, DDNS, E-mail. Každou 

položku lze rozkliknout dvojklikem.  
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2.3.5 Událost – Alarm 
požadovaná reakce na vstupech (I/O svorkovnice na zadní části DVR). Slouží pro připojení např. 

senzoru, tlačítka aj. Lze nastavit typ vstupu (NC/NO), spuštění záznamu a jeho délku, sepnutí relé a 

délku jeho sepnutí, která kamera se má zobrazit v případě alarmu zobrazení zprávy (do zobrazení 

vyskočí okno s označením typu události, bzučák (DVR vydá zvukový signál), odeslání emailu.  

 

 
 

2.3.6 Událost – Detekovat 
uživatel si může nastavit detekci pohybu, detekci zakrytí kamery nebo detekci ztráty videa. Na 

základě spuštění detekce nastane předem vybraná akce. Z akcí lze nastavit spuštění záznamu a jeho 

délku, sepnutí relé a délku jeho sepnutí, která kamera se má zobrazit v případě alarmu  
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2.3.7 Událost - Abnormalita 

Zobrazí možnosti upozornění na nevyžádané stavy zařízení 

 
 
2.3.8 Událost - Alarm výstupu 

Nastavení alarmových výstupů 
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2.3.9 Úložiště - Kalendář 

Nastavení záznamu pro každý den v týdnu zvlášť 

 
 

2.3.10 Úložiště - Správa HDD  

informuje o počtu HDD, celkové velikosti, volném místě. Tlačítkem Formát lze disk zformátovat (po 

namontování disku je nutné tento formátování provést).  
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2.3.11 Úložiště - Záznam 

Nastavení záznamu podle plánu, manuální ovládání, nebo na hodnotu STOP. 

 

 
 

2.3.12 Systém - Obecné  

nastavování data, formát času, jazyka, přepisování HDD, číslo DVR, standardu PAL nebo NTSC a čas 

uzamčení menu při neaktivitě.  
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2.3.13 Systém – Zobrazení 

lze nastavit rozlišení, zda se má zobrazit čas a kanály, průhlednost menu, automatické prohlížení 

(kamery, které se mají sekvenčně zobrazovat po nastaveném intervalu)  

 

2.3.14 Systém – RS232 

nastavení komunikace na rozhraní RS232. Můžete navolit typ zařízení, přenosovou rychlost, datové 

bity, stop bity a paritu. 
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2.3.15 Systém – P/T/Z 

uživatel si může nastavit, kanál na které se PTZ nachází, protokol, rychlost atd.. 

 

2.3.16 Systém – Text překrytí 

nastavení pro zobrazování textových informací v obrazu tzv. POS transakcí. 
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2.3.17 Systém - Účet  

správa uživatelů – lze přidávat, upravovat uživatele nebo skupiny. Každému uživateli lze nastavit, 

které kamery může vidět v reálu, které kamery v záznamu, zda může formátovat data, nastavit 

výchozí nastavení, ovládat PTZ, spouštět nahrávání, vytvářet zálohu, spravovat pevný disk, spravovat 

účty, zjišťovat systémové informace, konfigurovat vstupy/výstupy, aktualizovat systém a další 

nastavení  

 

2.3.18 Systém – Auto údržba 

nastavení automatického restartu systému a odmazávání starých záznamů po určité časovém 

intervalu. 
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2.3.19 Systém – Záloha konfigurace 

nastavení ovládání záznamu (spustit, zastavit, podle plánu)  

 
 
2.3.20 Systém – Původní 

obnova původních nastavení, lze si vybrat, kterou část nastavení vrátit do defaultu.  
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2.3.21 Systém – Upgrade 

Upgrade firmware zařízení. 
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3 Vzdálený přístup 

3.1. Přístup přes Internet Explorer  
Na DVR lze přistupovat síťově přes prohlížeč. Použít lze jen Internet Explorer. Po zadání IP do pole pro 

zadání adresy se objeví okno pro vyplnění jména uživatele a hesla.  

 

 
 
Při prvním přihlášení je nutné do prohlížeče nainstalovat ActiveX prvek. Pro instalaci je nutné povolit 

instalaci neověřených ActiveX prvků v nastavení Internet Exploreru, nebo přidat  

danou IP adresu serveru do důvěryhodných serverů a nastavit zabezpečení na nízké. Možnosti 

internetu – zabezpečení. Bez vyžádaného prvku nelze řádně využívat zařízení. 

 



HDCVI DVR Uživatelský manuál 

22 
 

 

Po přihlášení se je možné přidat obraz z kamer označením umístění kamery a kliknutím na kameru 

v levém horním seznamu kamer.  

 

 
  
I přes webové rozhraní lze nastavovat vzdáleně DVR po klinutí na config.  



HDCVI DVR Uživatelský manuál 

23 
 

 

Lze také vyhledat záznam po kliknutí na vyhledat. 
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3.2 Připojení k DVR přes software Smart PSS: 
Program Smart PSS stáhněte z www.dahua.sk. Po nainstalování se přihlaste za pomoci standardního 

uživatelského jména admin a hesla admin.  

 

Pro přidání zařízení kliněte na ikonu Správce zařízení. 

 

  

http://www.dahua.sk/
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Poté zvolte Aut. přidat 

 

Kliněte Obnovit pro načtení zařízení na síti. Zvolte požadované zařízení a zvolte přidat. 
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Po přidání zařízení zvolte v hlavním menu položku náhled. 

 

V pravé části zobrazení v systémovém průzkumníku zvolte zařízení, které chcete zobrazit a 

přetáhněte do zobrazovací plochy celé zařízení, nebo jen jednotlivé požadované kamery.  
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3.3 Přístup prostřednictvím PC software PSS 
Součástí doprovodného CD je program PSS. Spustíte jej přes setup.exe v kořenovém adresáři CD. Po 

nainstalování spusťte ikonu s názvem PSS. Pro přihlášení zadejte uživatel: admin, heslo: admin.  

 

 
 
Na pravé straně klikněte na Setting Management/Device Management.  
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Otevře se okno. Pro přidání DVR stiskněte ADD a vypište pole s názvem a IP adresou, včetně 

přihlašovacího jména a hesla. Po zadání parametrů stiskněte Save.  

 

 
 
Po připojení najdete zařízení v hlavním okně na pravé straně Device List. Po kliknutí se zobrazí DVR.  

 

Pro zobrazení monitoringu přetáhněte myší celé DVR (nebo po jedné kameře) do zobrazovací oblasti  
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3.4 Připojení k DVR přes mobilní telefon:  
Je možné využít následující zařízení pro připojení přes: 

Apple  

Android 

Blackberry  

Symbian 

Windows mobile 

Windows phone 

Podrobný manuál pro mobilní zařízení naleznete na www.dahua.sk. 

 

 

http://www.dahua.sk/

