Zestawy
Wi-Fi NVR
instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytad skróconą instrukcję obsługi oraz ją
zachowad. Powiązane narzędzia i dokumenty produktów można pobrad ze strony
http://www.herospeed.net.

Środki ostrożności

ZALECENIA NADRZĘDNE
Dla utrzymania prawidłowej pracy urządzenia należy unikad narażania na zasilanie [nawet chwilowe] napięciem
wyższym/niższym niż znamionowe.
3. Należy zmodyfikowad domyślne hasło natychmiast po zainstalowaniu urządzenia, aby uniknąd dostępu osób
niepowołanych
4. Urządzenie należy zasilad dedykowanym zasilaczem - dołączonym w komplecie.
5. KONSERWACJA
6. Zaleca się okresowe [w miarę praktycznej potrzeby] przeprowadzanie czynności konserwacyjnych
7. W toku konserwacji należy sprawdzid prawidłowe dociśnięcie okablowania, skontrolowanie napięcia
zasilacza, a także szczelnośd i brak uszkodzeo obudowy.
8. Urządzenie należy czyścid miękką szmatką – suchą lub lekko zwilżoną. Nie należy używad przedmiotów
ostrych lub szorujących oraz agresywnych chemicznie środków czyszczących lub rozpuszczalników.
9. UTYLIZACJA
10. Urządzenie wymaga specjalistycznej utylizacji i nie mogą byd usuwane ze śmieciami domowymi. Zużyte
urządzenie należy oddad w punkcie dokonującym zbiórki specjalistycznej – listę podmiotów upoważnionych
do wykonywania tych czynności udostępniają lokalne zakłady komunalne. Stosowne informacje można
również uzyskad w punktach handlowych dokonujących obrotu produktami identycznymi lub podobnymi.
11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ
12. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do wytycznych i wymogów
niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności, w przypadku zainstalowania urządzenia niezgodnie z
obowiązującymi przepisami lub w środowisku niezgodnym z warunkami instrukcji, a także w przypadku braku
konserwacji lub niewłaściwej konserwacji urządzenia.
13. Odpowiedzialnośd gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fizycznego
urządzenia, bądź też uszkodzenia wywołanego przez prądy zwarciowe, przepięciowe lub skoki napięd.
14. MODYFIKACJA INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA
15. Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianom i modyfikacjom, co pozostanie bez wpływu na ważnośd
dokumentu w jego treści poprzedniej, aktualnej w dacie zakupu produktu
1.

2.

Wygląd produktu i opis

LAN、Wyjście audio、VGA、HD、Port wejściowy zasilania、Antena.

Anteny

LAN

Wyjście audio

VGA

HDMI

Port wejściowy zasilania

Uwaga: Obrazy wyłącznie do celów instruktażowych, towar może nieznacznie różnid się
od stanu rzeczywistego.

Zestawy NVR Wi-Fi Instrukcja szybkiej instalacji

1. Zainstaluj dysk twardy.

Upewnij się, że cała instalacja jest wyłączona przed instalacją. Narzędzie instalacyjne: Wkrętak
krzyżowy.
Uwagi: Użyj profesjonalnego dysku twardego zalecanego przez dostawcę

（1）Odkręd śruby z tyłu i boków ramy
oraz zdejmij pokrywę.

（3）Dopasuj otwory na śruby dysku
twardego do płyty montażowej ramy

（2）Podłącz kabel zasilania oraz SATA do dysku
twardego

（4）Zakmnij oraz dokręd pokrywę

2. Upewnij się, że zestawy NVR Wi-Fi działają dobrze.

Podłącz rejestrator do monitora poprzez wyjście HDMI lub VGA. Jeżeli wszystkie kamery są włączone, to nie
trzeba ich parkowad. Jeżeli obrazu z kamer jest niewidoczny, to należy je sparowad wg. następującego
przykładu:

1) Wejdź do menu rejestratora
2) Wybierz opcję Kamera
3) Kliknij "Bezprzewodowe d. (dodawanie). Po tym kroku nastąpi odliczanie w czasie, którego należy wykonad
następujące kroki
4) Przy podłączonej kamerze do zasilania (przez co najmniej 2 minuty), kliknąd i przytrzymad mikro-switch na
kablu w kamerze przez około 7 sekund
5) Kamera powinna się pojawid na liście
6) Kliknij ikonę "+" aby dodad kamerę
7) przy dodawaniu kolejnych kamer, powtórz pkt. 3-6

Przykładowe zestawienie w pracującej sieci LAN+WAN

Wi-Fi

Wi-Fi IPC

Wi-Fi NVR
HD/VGA

Internet

Internetowa transmisja obrazu

3. Regulacja anteny:

Sygnał wifi z rejestratora jest nadawany w otoczeniu. Kiedy anteny rejestratora oraz anteny kamer wifi są na tej
samej wysokości i równolegle do siebie, efekt jest najlepszy. Jeśli rejestrator nie może byd tej samej wysokości,
antena kamery powinna byd styczna do kuli ze środkiem NVR (rys. 1, rys. 2–2).

Idealny tryb instalacji
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Logowanie do systemu

Uruchom NVR, kliknij prawym przyciskiem pulpit i wejdź do interfejsu

logowania użytkownika. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Domyślna
nazwa systemu: “admin” hasło : “12345”.

Podgląd na żywo

Po uruchomieniu urządzenia możesz przejśd do ekranu podglądu. Data systemowa, godzina i nazwa
kanału są widoczne na ekranie podglądu. Po zalogowaniu się do systemu kliknij dwukrotnie lewym
przyciskiem myszy, aby wyświetlid podgląd pojedynczego ekranu; ponownie kliknij dwukrotnie lewym
przyciskiem myszy, aby powrócid do podgląd na wielu ekranach.

Instrukcja obsługi menu

Włącz menu podręczne klikając prawym przyciskiem myszy, menu składa się z następujących
trzech części:
1) Tryb podglądu: Wybierz tryb podglądu na pasku menu, który ci się podoba, np. 【1-Win】 lub
【4-Win】.
2) Tryb menu skrótów: Zawiera【Zamiana】, 【Nagrywanie】，【Dodaj kamerę】,
【 Odtwarzanie 】 , 【 PTZ 】 and 【 Obraz NVR 】 , możesz kliknąd i przejśd bezpośrednio do odpowiedniego
menu. Po zakooczeniu ustawieo i zapisaniu aplikacji kliknij prawy przycisk myszy na interfejsie ustawieo, aby
wyjśd z interfejsu lub powrócid do poprzedniego menu.
3) Menu główne:【Odtwarzanie】,【Wyszukaj kopie zapasową】,【HDD】,【Zapis】,【Kamera】,
【Konfiguracja】,【Konserwacja】,【Zamknięcie】

Ustawienia nagrywania

1) Przejdź do interfejsu „Nagrywanie”, aby skonfigurowad tryb pracy dla zapisu z kamer. Domyślny
nastaw jest skonfigurowany dla trybu ciągłego zapisu 24/7.
2) Zaznacz w harmonogramie "detekcja ruchu", aby zapisywad obraz w momencie wykrycia ruchu.
3) Aby skonfigurowad warunki pracy nagrywania kamer po detekcji ruchu należy wejśd do Menu > Kamera
> opcja: Ruch > aktywowad "włącz detekcje ruchu", "nagrywaj kanał", wybrad okres czasu oraz dzieo

tygodnia > kliknij "Zastosuj"
4) Sekcje ruchu mają nie więcej niż 6 przedziałów czasowych każdego dnia, a urządzenie może wykonywad
normalne nagrywanie lub nagrywanie z detekcją ruchu w zaplanowanym okresie. Jeśli nakładają się na
siebie normalne nagrania i nagrania ruchu, można je zapisywad tylko w przypadku wykrycia ruchu.

Odtwarzanie
Wejdź do interfejsu „Odtwarzanie”, klikając „Odtwarzanie” ze skrótu lub menu głównego. Wybierz kanały, tryb
nagrywania, datę i wyszukaj pliki nagrao, kliknij przycisk odtwarzania w lewym dolnym rogu interfejsu, aby odtworzyd
plik wideo, lub przeciągnij pasek postępu czasu, aby odtworzyd plik wideo o kreślonej godzinie.

Dostęp do sieci LAN po stronie komputera

1)
2)

Podłącz rejestrator oraz komputer PC w tej samej sieci LAN

Otwórz narzędzie Search Tool na komputerze, wybierz urządzenie docelowez wynikówwyszukiwania i
kliknij dwukrotnie lewymprzyciskiem myszy,aby przejśd do interfejsu logowania (narzędzie wyszukiwania
można pobrad na stronie http://www.herospeed.net/)

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i zaloguj (domyślna nazwa użytkownika to admin, 12345)

Dostęp do aplikacji mobilnej

Pobierz i zainstaluj BitVision na smartfonie w następujący sposób:

1. W App Store na telefonie z Androidem lub App Store na iPhone'a wpisz "Bitvision" lub zeskanuj
poniższe kody QR (Android, iOS

Uruchom aplikację BitVision (nowi użytkownicy muszą zarejestrowad konto, aby się zalogowad).

①

②

③

① Kliknij w 【

】 w lewym górnym rogu kliknij【Urządzenie】w

przesuwanym menu.

② Kliknij 【

】→【

】Dodaj urządzenie, potem【Dodaj SN】,

Zeskanuj kod QR na etykiecie produktu na spodzie rejestratora

③ Wprowadź nazwę użytkownika urządzenia, hasło i Captcha (wydrukowane
na etykiecie), kliknij 【Prześlij】;

④ Kliknij 【 Nazwa urządzenia 】 → wprowadź nazwę urządzenia, kliknij 【
Gotowe】; Kliknij 【Grupa】 → wybierz grupę kamer, kliknij

【Gotowe】, kliknij【Koniec】.

④

Podgląd w aplikacji Bitvision

①

②

③

① Kliknij 【Realtime】, kliknij 【

】aby wejśd do interfejsu zarządzania urządzeniem

② Wybierz kanał do podglądu, kliknij【Gotowe】

③ Rozpocznij odtwarzanie wideo w czasie rzeczywistym.

Parowanie bezprzewodowe

Zestawy NVR Wi-Fi zostały sparowane fabrycznie i można je zmapowad po włączeniu. Jeśli występuje
szczególna sytuacja, musisz ponownie sparowad kod (dodad kamerę). (str.4)

Restartowanie

Kamera obsługuje wymuszone przywracanie ustawieo fabrycznych poprzez szybkie trzykrotne
naciśnięcie przycisku na kablu, w tym parametrów ustawieo sieci i parametrów parowania
bezprzewodowego itp

