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Prohlášení
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte nějaké dotazy nebo požadavky, neváhejte kontaktovat
prodejce.
Tato příručka se vztahuje na síťovou kameru.

Tato příručka může obsahovat několik technických nesprávných míst nebo tiskových chyb a její obsah se může bez
předchozího upozornění změnit. Aktualizace budou přidány do nové verze této příručky. Produkty nebo postupy popsané
v příručce snadno vylepšíme nebo aktualizujeme.

Zároveň upozorňujeme na možné chyby překladu originálního manuálu

Před použitím
Pokyny, aplikační nástroje a další naleznete na našich webových stránkách (www.herospeed.net).

Před použitím zařízení zkontrolujte. Podrobnosti o metodě konfigurace školního času najdete na
vidět " 7.2.1 Konfigurace systému ○

2 Nastavení času “.

Právní omezení
•

Pokud některý z níže uvedených důvodů způsobí zničení produktu nebo zastavení služby, nepřebíráme žádnou
odpovědnost za zranění osob a ztrátu majetku vaší nebo třetí strany: ① Žádná instalace ani použití podle přísných
pokynů. ② Kvůli údržbě budování státu nebo veřejnému zájmu. ③ Případy vyšší moci. ④ Vaše osobní důvody nebo
důvody třetí strany. (Nezahrnujte žádné omezení používání produktů, softwaru nebo komponent třetích stran)

•

Naše společnost nikdy nezaručila výrobky pro nesprávné nebo nezákonné účely a použití. Tento výrobek nelze použít jako
lékařská a bezpečnostní zařízení nebo k jiným aplikacím, které by mohly způsobit nebezpečí nebo zranění. A ztrátu nebo
odpovědnost způsobenou výše uvedeným použitím musíte nést sami.

•

Při správné instalaci a použití může tento produkt detekovat nelegální vniknutí, ale nemůže se vyhnout nehodám a
zranění osob nebo poškození majetku v důsledku těchto nehod. Buďte ve střehu ve svém každodenním životě,
posilujte své povědomí o bezpečnosti.

•

Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřímé nebo příležitostné nebo zvláštní či represivní škody, žádosti,
poškození majetku nebo ztrátu dat nebo souborů. V maximálním povoleném rozsahu zákona není kompenzace naší
společnosti vyšší než částka za produkty, kterou jste zaplatili.

Bezpečnostní pokyny

Účelem této příručky je zajistit, aby uživatel mohl produkt používat správně bez nebezpečí nebo ztráty majetku. Pečlivě si
ji přečtěte a pečlivě ji pečlivě uschovejte. Níže uvedená preventivní opatření jsou rozdělena na „varování“ a „upozornění“:
Varování: Zanedbání kteréhokoli z varování může způsobit smrt nebo vážné zranění.
Upozornění: Zanedbání kterékoli z těchto upozornění může způsobit zranění nebo poškození zařízení.

Varování
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•

Při instalaci nebo používání musí být přísně dodržovány předpisy o elektrické bezpečnosti dané země a regionu.

•
•

Použijte prosím odpovídající napájecí adaptér od standardní společnosti.

•
•
•
•

Nepřipojujte více IPC k jednomu napájecímu adaptéru (Přetížení adaptéru může vést k přehřátí nebo nebezpečí
požáru.
Vypněte napájení při připojování nebo odpojování zařízení. Nepracujte se zapnutým napájením.
Zařízení by mělo být při instalaci na zeď nebo pod strop pevně připevněno. Pokud z IPC vychází kouř, zápach
nebo hluk, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Poté kontaktujte prodejce nebo servisní
středisko.
Pokud bude IPC fungovat neobvykle, kontaktujte místního prodejce nebo nejnovější servisní středisko. Nepokoušejte
se zařízení sami rozebírat nebo upravovat. (Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené
neoprávněnou opravou nebo údržbou.

Upozornění

•
•

Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že je napájecí napětí správné.
Nenechávejte na zařízení předměty ani jej energicky nevibrujte. Udržujte zařízení mimo dosah magnetického
rušení. Neinstalujte zařízení tam, kde povrch vibruje nebo je vystaven nárazům (jeho ignorování může zařízení
poškodit). Nemiřte objektivem fotoaparátu na silné světlo, jako je slunce nebo žárovka. Silné světlo může způsobit

•

smrtelné poškození fotoaparátu.

•

Nevystavujte IPC v interiéru místům, která mohou být vystavena dešti nebo velmi vlhká.

•

Skladujte v suchém, nekorozivním prostředí, mimo dosah přímého slunečního záření, na špatně větraných místech nebo v blízkosti
zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa nebo topná tělesa (ignorování tohoto může vést k požáru).

•

Abyste zabránili poškození IPC, neumisťujte IPC na místo, kde jsou saze nebo vodní pára, příliš vysoké teploty
nebo velké množství prachu.

•
•

Nedotýkejte se přímo chladiče produktu, aby nedošlo k popálení.
Při čištění otřete nečistoty na krytu měkkým hadříkem. Při čištění nečistot je třeba je čistit suchým hadříkem. Pokud
nečistoty nelze snadno odstranit, lze je otřít neutrálním čisticím prostředkem. K mytí nepoužívejte alkalické čisticí
prostředky. Pokud je na objektivu prach, otřete jej speciálním papírem na čočky.

•

Produkty připojené k internetu mohou čelit problémům se zabezpečením sítě. Posilte prosím ochranu osobních
údajů a zabezpečení údajů. Pokud zjistíte, že produkt může mít síťové bezpečnostní riziko, kontaktujte nás včas.

•

Pochopte, že je vaší odpovědností správně nakonfigurovat všechna hesla a další související nastavení zabezpečení
produktu a uschovat své uživatelské jméno a heslo na bezpečném místě.

•

Uschovejte prosím řádně všechny původní obalové materiály produktu, aby v případě problému zabalte produkt
pomocí obalového materiálu a odešlete jej agentovi.

(Poznámka: Fulltextová síťová kamera se v krátkosti označuje jako IPC)
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Kapitola 1 Úvod k produktu
1.1 Příručka k produktu
Síťová kamera je integrované snímání videa a zvuku, inteligentní kódování a síťový přenos a další funkce produktů pro
digitální monitorování. Použití integrovaného operačního systému a vysoce výkonné platformy pro zpracování hardwaru s
vysokou stabilitou a spolehlivostí k uspokojení rozmanitých potřeb tohoto odvětví.
Síťová kamera založená na ovládání Ethernet, komprese obrazu lze dosáhnout prostřednictvím sítě a přenášet ji různým
uživatelům. Podpora síťových kamer TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, RTP, RTSP, NTP, SMTP, UDP, TCP,
DNS, DDNS a další síťové komunikační protokoly; podpora ONVIF2.4, CGI, mainstreamová dohoda výrobců a další
internetové protokoly.
K ovládání síťové kamery můžete použít prohlížeč nebo klientský software a prostřednictvím prohlížeče nastavit parametry
síťové kamery, jako je nastavení systémových parametrů, nastavení zobrazení OSD a další parametry; prostřednictvím
konfigurace prohlížeče nebo klientského softwaru lze také dosáhnout detekce pohybu, abnormálního alarmu a dalších
inteligentních funkcí, konkrétních funkčních parametrů, vezměte prosím skutečné zařízení.

1.2 Vlastnosti produktu
Tato část představuje webovou kameru z funkcí produktu a umožňuje vám lépe se seznámit s webovými kamerami.
•

Funkce videa a snímání

Síťová kamera podporuje funkci nahrávání a snímání videa.
•
Funkce zrcadla
Síťová kamera podporuje vodorovné, svislé a vodorovné převrácení videa.
•
Nastavení denního a nočního režimu
Síťová kamera podporuje čtyři režimy LDR automatic, Color, B / W a Video Auto. V automatickém režimu LDR kamera
automaticky přepíná režim podle změn okolního světla; obrázek je barevný v barevném režimu; obrázek je černobílý v
černobílém režimu; v automatickém režimu videa se obraz videa mění s okolním světlem.
•

Funkce elektronické závěrky

Elektronická závěrka pro slabé osvětlení Pokud jste v prostředí se slabým osvětlením, můžete nastavit funkci elektronické závěrky
pro slabé osvětlení, poté se závěrka síťové kamery automaticky zpomalí prodloužením doby expozice, aby se dosáhlo jasnějších
a méně šumových snímků.

•

Kompenzace protisvětla nebo funkce Wide dynamic

Když je zapnutá funkce kompenzace protisvětla, síťová kamera automaticky upraví jas cílové oblasti tak, aby byla jasně
viditelná obrazovka cílové oblasti.
Když je širokoúhlý, síťová kamera automaticky vyvažuje nejjasnější a nejtmavší obrazovky na obrazovce monitoru, aby
vylepšila dynamický rozsah celkového obrazu, aby viděla více podrobností obrazu monitoru.
•
Funkce události
Událost síťové kamery zahrnuje detekci pohybu, alarm okluze, ztrátu videa, vstup / výstup alarmu a abnormální
alarm.
•

Inteligentní funkce

Webová kamera podporuje inteligentní rozpoznávání tváře.

•
Správa uživatelů
Prostřednictvím administrátora systému můžete spravovat více různých uživatelů a konfigurovat různá oprávnění pro
každého uživatele.
•
Přehrávání videa
Podpora karty TF nebo SD karty pro podporu síťové kamery pro podporu přehrávání videa, dotazování a nahrávání na
kartu přehrávání.

•

Funkce WIFI

S kamerou s funkcí WIFI podporujte WIFI hotspot bezdrátového připojení routeru nebo s horkým bezdrátovým NVR. S kamerou
WIFI hotspot, podporujte WIFI hotspoty kamery připojené k mobilnímu telefonu, zobrazujte náhled videa IPC v reálném čase.
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•

Funkce PTZ

S funkcí PTZ kamera podporuje přiblížení objektivu, ovládání clony, ovládání PTZ a nastavení tempomatu a další
funkce.

•

Funkce cloudového úložiště

Síťová kamera podporuje funkci cloudového úložiště, která dokáže ukládat celodenní záznam zařízení na cloudový server
a informace o alarmu detekce pohybu na cloudovém serveru.
Poznámka

•

Síťová kamera nad vlastnostmi produktu v závislosti na konkrétním modelu, vezměte prosím v úvahu aktuální
technické parametry produktu.
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Kapitola 2 Návod k obsluze
2.1 Síťové připojení
Upozornění

Pokud máte přístup k internetu na své vlastní riziko, mimo jiné může produkt podléhat síťovým útokům, hackerským
útokům, virové infekci, společnost nezpůsobuje abnormality produktu, zpřístupnění informací a další problémy, ale
společnost včas vám poskytneme technickou podporu týkající se produktu.

Chcete-li zobrazit a nakonfigurovat síťovou kameru v síti, musíte připojit IP kameru k počítači a nainstalovat
software IPC Search nebo VMS pro vyhledávání a změnu IP vaší síťové kamery. A poté prostřednictvím prohlížeče
zobrazit náhled a související funkce konfigurace.

2.1.1 Kabelové připojení k síti
Před konfigurací síťové kamery se ujistěte, že je IP kamera připojena k počítači a že máte přístup k síťové kameře,
kterou chcete nastavit. Existují dva typy kabelového připojení; síťovou kameru můžete přímo připojit k počítači
pomocí síťového kabelu, jak je znázorněno na obrázku 2-1:

Obrázek 2-1

Nastavte síťovou kameru přes LAN pomocí přepínače nebo směrovače, jak je znázorněno na obrázku 2-2:

Obrázek 2-2

2.1.2 Bezdrátový přístup k internetu
Některé síťové kamery podporují bezdrátový síťový přenos v prostředí bezdrátové sítě, síťové kamery a počítače,
jak je znázorněno na obrázku 2-3.
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Obrázek 2-3

2.2 Zjištění a změna adresy IP
Chcete-li získat přístup k adrese IP síťové kamery, postupujte následovně:

Krok 1: Vyhledejte IPC IP adresu.

•

Pomocí nástroje IP Search můžete prohledat všechny online kamery v LAN a zobrazit IP, MAC adresu, verzi, port
a další informace o kameře, jak je znázorněno na obrázku 2-4:

Obrázek 2-4

•

K vyhledávání online zařízení použijte klientský software VMS. Podrobnosti viz
Uživatelská příručka k systému VMS.

Krok 2 ： Změňte adresu IP a masku podsítě na stejnou podsíť jako v počítači.
•

V nástroji pro vyhledávání IP vyberte zařízení pro úpravu IP, pravá strana rozhraní
přímo upravte IP a bránu, zadejte heslo a klikněte na „Upravit“.
Krok 3 ： Otevřete prohlížeč a zadejte adresu IP kamery, přejděte na přihlašovací obrazovku webu.
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Poznámka:

•

Výchozí adresa IP je 192.168.1.168 a číslo portu je 80. Výchozí uživatelské jméno správce je admin a
heslo je admin. Po prvním přihlášení vám velmi doporučujeme „upravit“ počáteční heslo.

•

Pro přístup k IPC různých podsítí nastavte po přihlášení bránu síťové kamery. Podrobnosti viz 7.3.1 Konfigurace
TCP / IP.

2.3 Nastavení síťové kamery přes WAN
Tato část vysvětluje, jak připojit síťovou kameru k WAN se statickou IP nebo dynamickou IP.

2.3.1 Statické připojení IP
Než začneš:
Použijte statickou IP adresu od ISP (poskytovatele internetových služeb). Se statickou IP adresou můžete síťovou
kameru připojit přes router nebo ji přímo připojit k WAN.
•

Router je připojen k síťové kameře, jak je znázorněno na obrázku 2-5:

Obrázek 2-5

Konkrétní kroky jsou následující: Krok 1 ： Připojte síťovou
kameru k routeru.
Krok 2 ： Přiřaďte LAN IP adresu, masku podsítě a bránu. Podrobnosti viz 7.3.1.
Krok 3 ： Uložte statickou adresu IP do routeru.

Krok 4 ： Nastavte mapování portů, např. 80, 8000 a 554 portů. Kroky pro mapování portů se liší podle různých
směrovačů. Požádejte výrobce routeru o pomoc s mapováním portů.
Krok 5 ：

Navštivte síťovou kameru prostřednictvím webového prohlížeče nebo klientského softwaru přes internet

Internet.
•

Přímo přes statické IP připojení IPC, jak je znázorněno na obrázku 2-6:

Obrázek 2-6

Statickou IP můžete také uložit do kamery a přímo ji připojit k internetu bez použití routeru. Podrobnosti viz 7.3.1.

2.3.2 Dynamické připojení IP
Než začneš:
Použijte prosím dynamickou IP adresu od ISP. Díky dynamické IP adrese můžete síťovou kameru připojit k modemu
nebo routeru.
•

Směrovač je připojen k síťové kameře

Konkrétní kroky jsou následující: Krok 1 ： Připojte síťovou
kameru k routeru.
Krok 2 ： Přiřaďte LAN IP adresu, masku podsítě a bránu. Podrobnosti viz 7.3.1.
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Krok 3 ： Ve směrovači nastavte uživatelské jméno PPPoE, heslo a potvrďte heslo.
Krok 4 ： Nastavte mapování portů, např. 80, 8000 a 554 portů. Kroky pro mapování portů se liší

podle různých směrovačů. Požádejte výrobce routeru o pomoc s mapováním portů.
Krok 5 ： Použijte název domény od poskytovatele názvu domény.

Krok 6 ： Nakonfigurujte nastavení DDNS v rozhraní nastavení routeru.
Krok 7 ： Navštivte kameru pomocí použitého názvu domény.

Poznámka:

•

Získaná IP adresa je dynamicky přiřazována pomocí PPPoE, takže IP adresa se po restartu kamery vždy změní.
Chcete-li vyřešit nepříjemnosti dynamické IP, musíte získat název domény od poskytovatele DDNS (např.
DynDns.com). Při řešení problému postupujte podle níže uvedených kroků pro normální rozlišení názvu domény a
rozlišení názvu soukromé domény.

•

Normální rozlišení názvu domény, jak je znázorněno na obrázku 2-7:

Obrázek 2-7

Konkrétní kroky jsou následující:
Krok 1: Použijte název domény od poskytovatele názvu domény.

Krok 2: Nakonfigurujte nastavení DDNS v rozhraní Nastavení DDNS síťové kamery. Podrobnosti najdete v 7.3.2.
Krok 3: Navštivte kameru pomocí použitého názvu domény.

•

Rozlišení názvu soukromé domény, jak je znázorněno na obrázku 2-8:

Obrázek 2-8

Konkrétní kroky jsou následující:
Krok 1: Nainstalujte a spusťte software serveru IP v počítači se statickou adresou IP.

Krok 2: Přístup k síťové kameře prostřednictvím sítě LAN pomocí webového prohlížeče nebo klientského softwaru.

Krok 3: Povolte DDNS a jako typ protokolu vyberte IP Server. Podrobnosti najdete na
7.3.2.
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Kapitola 3 Přístup k IPC klientským softwarem
Klientský software VMS Lite je k dispozici na webových stránkách společnosti (www.herospeed.net). Tento software můžete použít k
prohlížení živého videa a správě IPC. Při instalaci softwaru postupujte podle pokynů k instalaci. Ovládací panel a rozhraní pro
zobrazení klientského softwaru VMS Lite v reálném čase jsou zobrazeny na obrázku 3-1.

Obrázek 3-1

Poznámka:

•

Podrobné informace o softwaru naleznete v uživatelské příručce klientského softwaru VMS Lite.
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Kapitola 4 Přístup k IPC webovým klientem
4.1 Příprava před instalací pluginu
Chcete-li zajistit, aby IPC a počítač aktuálního uživatele po dokončení veškerého hardwarového připojení a
napájecího zařízení byly normální, otevřete počítač a spusťte příkaz ping na IP adresu IPC (Poznámka: IP adresa
IPC v LAN musí být jedinečná). Například IPC IP pro
192.168.1.168, spusťte příkaz ping 192.168.1.168. Pokud je odpověď na IPC, jak ukazuje Obrázek 4.-1, což
naznačuje, že síťové připojení je normální, můžete si stáhnout modul plug-in.

Obrázek 4-1

4.2 Nainstalujte ovládací prvky HsWebplugin.exe

Poznámka:

•

Pokud jste již upravili adresu IP vaší síťové kamery, přihlaste se pomocí nové adresy IP.

Otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu IPC. (Poprvé použijete výchozí adresu:
http://192.168.1.168), budete vyzváni ke stažení informací, jak ukazuje Obrázek 4-2:
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Obrázek 4-2

Klepněte na

ke stažení a můžete zvolit "Spustit" nebo přímo uložit soubor

instalace 。 Klepnutím na tlačítko „Další“ dokončete instalaci, jak je znázorněno na obrázku 4-3 (1, 2, 3, 4, 5 a 6).

Obrázek 4-3 （ 1 ）

Obrázek 4-3 （ 2 ）
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Obrázek 4-3 （ 3 ）

Obrázek 4-3 （ 4 ）

Obrázek 4-3 （ 5 ）
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Obrázek 4-3 （ 6 ）
Kliknutím na „Dokončit“ se vrátíte na stránku.

Oznámení

Pokud systém zobrazí výzvu „selhání instalace“, zrušte zaškrtnutí „zrušit režim ochrany“ v nastavení bezpečnosti „Možnosti
Internetu“ a zadejte „vlastní úroveň“ nastavení ovládacího prvku ActiveX, jak je znázorněno na obrázku 4-4, a přeinstalujte
HsWebplugin.exe po uložit nastavení.

Obrázek 4-4

4.3. Provoz a použití rozhraní:
4.3.1 Přihlášení
Po instalaci modulu plug-in obnovte rozhraní prohlížeče; přejděte na přihlašovací obrazovku, jak je znázorněno
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na obrázku 4-5:

Obrázek 4-5

Při prvním přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno: admin, heslo: admin, vyberte jazyk systému (aktuálně
podporováno ve zjednodušené čínštině, tradiční čínštině, angličtině, ruštině, korejštině, polštině, francouzštině,
japonštině, španělštině, portugalštině , Italština, hebrejština, turečtina, bulharština, perština, němčina, holandština,
čeština), úspěšně přihlášen.

4.3.2 Změna hesla
Po úspěšném přihlášení vás rozhraní vyzve ke změně hesla, jak ukazuje Obrázek 4-6:

Obrázek 4-6

Pro doporučení zabezpečení účtu klikněte na "Upravit", zadejte uživatelské rozhraní a upravte heslo, jak je
znázorněno na obrázku 4-7:
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Obrázek 4-7

Chcete-li změnit heslo, postupujte takto:
Krok 1: Zadejte staré heslo a do polí Heslo a Potvrdit heslo zadejte nové heslo;

Krok 2: Vyplňte bezpečnostní problém1, 2 ， 3 podle potřeby, tato položka je volitelná, nemusí vyplnit;

Krok 3: Kliknutím na „Uložit“ dokončete změnu hesla.

Poznámka:

•

Pokud je heslo IPC počátečním heslem „admin“, budete při každém přihlášení vyzváni ke změně hesla. Můžete
vybrat „Po 60 minutách“. Po 60 minutách rozhraní automaticky zobrazí rozhraní pro úpravu hesla. Při úpravě
hesla správce můžete po nastavení bezpečnostní otázky kliknout také na „Procházet“ a exportovat soubor

•

klíče, abyste mohli heslo resetovat, jakmile heslo zapomenete.

•

Po úpravě hesla správce, když jsou počítač a zařízení ve stejném segmentu LAN, kliknutím na Zapomenuté
heslo resetujte heslo odpovědí na bezpečnostní otázku nebo importem klíče.

4.3.3 Výstupní systém
Když vstoupíte do hlavního rozhraní síťové kamery, můžete kliknout na pravý horní roh
„

"bezpečný výjezdový systém.

4.4 Popis hlavního rozhraní
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V hlavním rozhraní IPC můžete zobrazit náhled videa v reálném čase, přehrávání, konfiguraci a P

Obrázek 4-8

【 Živé zobrazení 】 Pro náhled obrazovky monitorování IPC můžete přepnout náhled streamu kódu, náhledu lze
dosáhnout také videem, snímáním, elektronickým zvětšením a dalšími funkcemi.

【 Přehrávání 】 Vyberte čas nebo typ videa a vyhledejte kartu TF zařízení ve videu a přehrávání.

【 Konfigurace 】 Kliknutím do konfiguračního rozhraní IPC získáte konfiguraci systému a konfiguraci funkcí.

【 Ovládání PTZ 】 Slouží k nastavení přednastaveného bodu PTZ, náhledu rychlosti plavby a směru otáčení PTZ v
reálném čase atd.

Poznámka:

•

Funkce rozvržení hlavního rozhraní síťové kamery a další informace, prosím, převažte nad skutečnou funkcí
zařízení.
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Kapitola 5 Živý náhled
5.1 Živý náhled
"pro vstup do rozhraní náhledu IPC, jak ukazuje Obrázek 5-1:

Klikněte na „

Obrázek 5-1

【 přepínání velikosti okna 】 V rozhraní náhledu v reálném čase v levé horní části možnosti poměru náhledu přepnete
měřítko náhledu videa kliknutím na „4: 3“, „16: 9“, „X1“, „celá obrazovka“.

【 možnost přepínání 】 V levém horním rohu rozhraní náhledu v reálném čase je možnost přepínání streamu.
Kliknutím na „Main Stream“, „Sub Stream“ a „Triple Stream“ přepnete náhled video streamu.

Ovládací tlačítka rozhraní náhledu jsou uvedena v tabulce 5-1. Ikona
Popis
Velikost okna je 4: 3.

Obrazovka náhledu se zobrazí v původní velikosti.

Velikost okna je 16: 9.

Samoadaptivní velikost okna.

Hlavní stream / Sub

Chcete-li přepnout stream náhledu v reálném čase, vezměte skutečnou funkci zařízení.

Stream / Tri-stream

/

Spuštění / zastavení živého zobrazení.

Ruční spuštění / zastavení záznamu.
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Ručně pořiďte obrázek.

Zapněte / vypněte funkci elektronického zoomu, zapněte funkci elektronického
zoomu, v náhledu obrazu podržte levé tlačítko myši pro výběr oblasti elektronického
zoomu, rozhraní ukazuje oblast pro zvětšení obrázku

Zapnutí / vypnutí zvuku.

Otevřít / zavřít hovor zpět
Tabulka 5-1

5.2 Nastavení kamery PTZ, zoom, tempomat
Klikněte na „

„na pravé straně okna se zobrazí ovládací rozhraní PTZ. Klikněte na“

skrýt ovládací rozhraní PTZ, kde můžete nastavit směr otáčení PTZ kamery, přiblížení / oddálení, zaostření - / focus +,
zaostření jedním tlačítkem, inicializace objektivu, tempomat, jak je znázorněno na obrázku 5-2:

Obrázek 5-2

Nabídka ovládání PTZ je zobrazena na obrázku 5-3 níže:
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Obrázek 5-3

Ovládací tlačítka ovládacího rozhraní PTZ jsou uvedena v tabulce 5-2 níže.
按钮

说明
Dlouhým stisknutím kláves se šipkami ovládáte vodorovný a svislý směr, například
svislé otáčení. (Poznámka: jeden ze šroubů se může otáčet pouze vodorovně,
nepodporuje svislé otáčení).
Klikněte na „

", síťová kamera se bude i nadále otáčet

vodorovně, pak tlačítko zčervená; poté jednou klikněte a poté se přestanete otáčet.

„Zoom-“ a „Zoom +“.
Když podržíte

", objektiv blíže, scéna

Zvětšení; podržte "

", objektiv pryč, scéna se stane

menší.
„Focus-“ a „Focus +“.
V režimu ručního zaostření

"a"

ujasněte objekty ve scéně. Jedno klíčové zaměření.

Počáteční kamera.

Upravte rychlost otáčení pan / tilt.
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Přednastavení

Klepnutím na Předvolba otevřete nabídku Přednastavené nastavení a klepnutím na ikonu
Předvolby upravíte a vyvoláte přednastavené body.

Vyberte číslo předvolby, klikněte na „

"tlačítko po

číslo, otočte náhled kanálu, nechte obrázek zůstat
v určité poloze; klikněte "

otáčení; klikněte "

"tlačítko pro vyvolání přednastaveného bodu

"Tlačítko Vymazat přednastavený bod.

Plavba
Kliknutím na „Cruise“ vstoupíte do nabídky nastavení plavby, kliknutím na oblast ikon
plavby můžete provádět úpravy plavby a volat.

Vyberte cestu, klikněte na cestu

"vstoupit do

rozhraní cestovní cesty, vyberte číslo přednastaveného bodu, nastavte rychlost a
čas, klikněte na „OK“, podle této metody přidejte
více přednastavených bodů a nakonec klikněte na "

"Tlačítko pro uložení,

můžete zavolat na výletní linku.
Tabulka 5-2

Poznámka:

•

Některé kamery podporují nastavení PTZ, zoomu, přednastavení, tempomatu a dalších funkcí, uveďte prosím
konkrétní vybavení.

•

Zoom kamera bez funkce tempomatu; PTZ se může otáčet pouze vodorovně, nepodporuje vertikální
otáčení.

•

Funkce ovládání PTZ podporuje pouze kameru s funkcí PTZ nebo PTZ kamerou, viz aktuální funkce
konkrétního zařízení.

•

Je nakonfigurováno až 128 přednastavených bodů.

•

Výletní loď musí nastavit alespoň 2 přednastavené body.

•

„One Touch“ a „Lens Initialization“ jsou k dispozici pro fotoaparáty vybavené elektrickým objektivem. Kvůli
omezení scény nemusí být účinek funkce zaostření jedním tlačítkem očekávaný. V tomto případě se
doporučuje dokončit operaci zaostření ručně kliknutím na tlačítko zaostření. U modelů s elektrickým
objektivem lze změnit rychlost PTZ pro změnu rychlosti zaostření a zoomu. Kliknutím na „zaostření jedním
kliknutím“ automaticky dokončíte akci zaostření, když se „zaostření jedním kliknutím“ ukáže jako obtížné

•

zaostřit jasný případ, klikněte na „inicializaci objektivu“, parametry objektivu zpět do výchozí polohy, klikněte
na „Můžete zaměření jasné.
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Kapitola 6 Přehrávání
V hlavním rozhraní klikněte na "

“ do rozhraní video palyback. Přehrávání

Rozhraní lze uložit na SD kartu fotoaparátu / TF kartu ve video souboru pro operace dotazu, přehrávání a
stahování. jak je znázorněno na obrázku 6-1:

Obrázek 6-1

Zde můžete podle typu videa (běžné video, alarmové video) a doby videa dotazovat SD / TF kartu ve video souboru,
dotaz na přehrávání video souboru, screenshoty, klipy a stahování.

【 Vyhledávání videa 】 Vyberte čas zahájení, čas ukončení, typ souboru „normální video“ nebo „alarmové video“,

klikněte "

"najít, splňovat podmínky video souboru bude na pravé straně

rozhraní kalendáře vyberte červené datum (červené datum jménem dne videa), vyberte čas zahájení, Zobrazeno na
časové ose.
"pro spuštění přehrávání videa a

【 Přehrát / Zastavit 】 Po vyhledání videa klikněte na „

kliknutím na „“ zastavíte přehrávání videa.

【 Přetáhněte 】 Přehrávání videa, kliknutím levého tlačítka myši na časovou osu přehrajete polohu, přetažením doleva a
doprava, přetažením do středu polohy žlutého časového bodu, přehráváním kanálu přehrajete bod v záznamu času.

", video na dvojnásobnou rychlost přehrávání.

【 Rychle vpřed 】 Přehrávání videa, klikněte na „

【 Pomalu vpřed 】 Rychlé přehrávání videa vpřed, klikněte na „normální“.

", rychlost videa zpět na

", podržte při přehrávání myš

【 Elektronický zoom 】 Přehrávání videa, klikněte na „

rozhraní vyberte oblast pro zvětšení, uvolněte myš, oblast se zvětší, klikněte na
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"pro vypnutí elektronického zoomu.

pravé tlačítko myši obnovíte přiblížení, klikněte na "

【 Zachyťte 】 Přehrávání videa, klikněte na „

"pro zachycení aktuálního obrazu na obrazovce přehrávání,

rozhraní zobrazí složku pro zachycení obrázku, která zobrazuje právě zachycený obrázek.
【 Video střih 】 Přehrávání videa, klikněte na „

nahrávání, klikněte na "

", spustí se aktuální přehrávání videa

"opět zastaví video, rozhraní zobrazí složku klipu,

který zobrazuje pouze videoklip.
【 Zvuk 】 Pokud má videosoubor zvuk, klikněte na „

”Audio tlačítko během přehrávání pro zapnutí

a vypnout přehrávání zaznamenaného souboru. Hlasitost můžete upravit také přetažením hlasitosti.

【 Zvětšení časové osy 】 Klikněte na pravou stranu okna na pravé straně okna „

"

tlačítko, rozhraní pod časovou osou se zvětší, maximum lze zesílit na 5min mřížku.

【 Časová osa je zkrácena 】 Když je časová osa přiblížena, klikněte na „

"tlačítko pro návrat

před přiblížením na časovou osu záznamu.
【 Dotaz na video soubor a stahování 】 V kalendáři vyberte datum, časové období a typ videa. Kliknutím na "" na
pravé straně okna zobrazíte rozhraní pro stahování videa. Rozhraní automaticky prohledá všechny videosoubory
příslušného časového rozsahu a typu videa, jak je znázorněno na obrázku 6-2:

Obrázek 6-2
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【 První strana 】 Kliknutím se vrátíte na první stránku seznamu video souborů.
【 Předchozí stránka 】 Funkce převrácení, kliknutím přejdete na předchozí stránku.

【 Další strana 】 Funkce převrácení, kliknutím přepnete na další stránku.
【 Poslední strana 】 Kliknutím rychle přejdete na poslední stránku seznamu video souborů.

【 Stažení 】 Vyberte číslo souboru, který chcete stáhnout před "", klikněte na
Tlačítko "Stáhnout", soubor se začal stahovat. Můžete také zkontrolovat horní část seriálu
číslo před „“, vyberte všechny soubory na stránce, klikněte na „stáhnout“.

Poznámka:

•

Žádná videokamera pro ukládání SD karet a žádné rozhraní pro nastavení přehrávání videa, vezměte prosím na vědomí, že
převažují fyzické specifické funkce kamery.

•

Nastavení videa a obrázků uložených v rozhraní přehrávání najdete v části 7.1 Místní konfigurace.
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Kapitola 7 Konfigurace
Klepněte na

v hlavním rozhraní pro vstup do místního konfiguračního rozhraní.

Zde můžete nastavit systém zařízení, síť, video, obrázky, události a další parametry.

7.1 Místní konfigurace
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Místní konfigurace "pro vstup do místního konfiguračního rozhraní, kde
můžete nastavit úložnou cestu" Záznamový soubor "," Obrázek a klip "," Export protokolu "," Online upgrade "," Import /
Export parametrů zařízení ". Změnit cestu výběrem Procházet, jak je znázorněno na obrázku 7-1 níže:

Obrázek 7-1
【 Nastavení záznamu souboru 】 Nastavte cestu ukládání zaznamenaných video souborů. Platí pro záznamové soubory, které jste zaznamenali
pomocí webového prohlížeče.

【 Uložit soubory záznamu do 】 Nastavte cestu ukládání pro ručně zaznamenané video soubory.

【 Uložit stažené soubory do 】 Nastavte cestu ukládání stažených video souborů v režimu přehrávání.

【 Nastavení obrázku a klipu 】 Nastavte cesty ukládání zachycených obrázků a oříznutých video souborů. Platí pro
obrázky, které jste pořídili pomocí webového prohlížeče.
【 Uložte zachycené soubory v živém zobrazení do 】 Nastavte cestu ukládání ručně pořízených obrázků v režimu živého zobrazení.

【 Ukládejte soubory při přehrávání do 】 Nastavte cestu ukládání zachycených obrázků v
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režim přehrávání.
【 Ukládejte klipy do 】 Nastavte cestu ukládání oříznutých video souborů v režimu přehrávání.
【 Export protokolu 】 Nastavte cesty uložení exportovaného protokolu.
【 Cesta uložení exportu protokolu 】 Nastavte cestu uložení exportovaného protokolu.

【 Online upgrade 】 Nastavte online upgrade souboru IPC na cestu úložiště počítače, která se používá k uložení stránky ke
stažení aktualizačního souboru.

【 Upgradujte cestu uložení balíčku 】 Nastavením balíčku online upgradu cestu uložíte.
【 Exportovat parametr 】 Nastavte parametry zařízení v úložné cestě počítače, která se používá k uložení parametrů zařízení na
webové stránce souboru.

【 Cesta k parametru exportu 】 Nastavte cestu úložiště pro parametry exportu IPC.

【 Importovat parametr 】 Nastavte parametry zařízení v úložné cestě počítače, souboru použitém k uložení parametrů
zařízení Egg na webové stránce.

【 Cesta parametru importu 】 Nastavte cestu úložiště pro parametry importu IPC.

7.2 Systém
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém "pro vstup do rozhraní konfigurace systému. Systém se skládá z
konfigurace systému, plánovaného restartu, dotazu na protokol a zabezpečení.

7.2.1 Konfigurace systému
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → Konfigurace systému “pro vstup do rozhraní konfigurace
systému.

○1 Informace o zařízení
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → Konfigurace systému →
Informace o zařízení "pro vstup do konfiguračního rozhraní informací o zařízení, kde můžete zobrazit základní informace o
aktuálním zařízení, jak je znázorněno na obrázku 7-2:

Obrázek 7-2
【 Název zařízení 】 Název aktuálního nezávislého distributora.

【 Verze firmwaru 】 Aktuální verze nezávislého distributora.
【 Verze softwaru 】 Aktuální verze ovládacího prvku HsWebplugin.exe nezávislého distributora.

【 WEB verze 】 Aktuální verze stránky nezávislého distributora.

【 Počet kanálů 】 Aktuální kanály IPC, výchozí je 1.
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○2 Nastavení času
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → Konfigurace systému → Nastavení času “pro vstup do rozhraní pro
nastavení času, kde můžete nastavit čas zařízení, jak je znázorněno na obrázku 7-3 níže:

Obrázek 7-3

【 Časové pásmo 】 Zobrazuje aktuální časové pásmo výběru zařízení.

【 Čas ve fotoaparátu 】 Zobrazuje aktuální čas zařízení.
【 NTP 】 Čas IPC se synchronizuje se sítí a můžete změnit různá časová pásma. (Tato funkce vyžaduje, aby se
síťové prostředí IPC mohlo připojit k internetu.) Po dokončení nastavení klikněte na „Uložit“.

【 Nastavit ručně 】 Nastavení IPC ＇ s datum a čas ručně. Po dokončení nastavení klikněte na „Uložit“.

【 Synchronizace s časem počítače 】 IPC se synchronizuje s časem a datem počítače, ke kterému se aktuálně
připojujete. Po dokončení nastavení klikněte na „Uložit“.
【 NVR zakazuje úpravy času IPC 】 Čas IPC nebude po zaškrtnutí této možnosti ovlivněn koncovými úložnými
zařízeními (jako NVR a XVR atd.). IPC ＇ čas běží podle uživatelského nastavení.

○3 DST
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Systém → Konfigurace systému → DST "do
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vstupte do rozhraní pro nastavení letního času, kde můžete povolit letní čas, nastavit letní čas, čas ukončení a čas
posunu, jak je znázorněno na obrázku 7-4:

Obrázek 7-4

○4 Údržba
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → Konfigurace systému →
Údržba “pro vstup do rozhraní nastavení údržby systému, kde můžete restartovat zařízení, obnovit tovární
nastavení, ruční upgrade, online upgrade, jak je znázorněno na obrázku 7-5:

Obrázek 7-5

【 Restartovat systém 】 IPC se znovu automaticky restartuje po kliknutí na „Restartovat systém“.

【 Výchozí 】 Rozděleno na jednoduché obnovení a úplné obnovení.

Po kliknutí na „Jednoduché obnovení“ IPC automaticky obnoví parametry na tovární parametry kromě
parametrů sítě.
Po kliknutí na „Úplné obnovení“ se všechna nastavení parametrů IPC automaticky obnoví na tovární nastavení
parametrů (tuto funkci prosím pečlivě používejte).
【 Upgrade - firmware 】 Kliknutím na „Procházet“ přidáte balíček aktualizace a upgradujete soubor
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Program IPC. (Pečlivě pracujte, chyba souboru s aktualizací způsobí abnormální fungování systému zařízení).

【 Online upgrade 】 Chcete-li zjistit zařízení připojené k síti, zkontrolujte číslo aktuální verze, klikněte na
„Zkontrolovat“, například vyskakovací okno vyzve nejnovější verzi aktualizace, zda se má stáhnout, klikněte na „OK“,
zařízení začalo stahovat aktualizaci verze k dokončení automatické aktualizace. Kliknutím na „Zrušit“ aktualizaci
zrušíte.

7.2.2 Plánované restartování
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → Timing Reboot "pro vstup do rozhraní nastavení
plánovaného restartu, kde můžete nastavit čas pro restart zařízení, nastavit v rozevírací nabídce" cyklus "restartu,
například nastavit" 3:03 na 3 " rd každého měsíce “restartujte, klikněte na Uložit, IPC bude 3. ve 3 hodiny 3. 3x
restartujte. Jak je znázorněno na obrázku 7-6 níže:

Obrázek 7-6

7.2.3 Hledání protokolu
V hlavním rozhraní klikněte na „konfiguraci → Systém → Log Query "do rozhraní Log Query, kde můžete
dotazovat přihlašovací údaje zařízení, číslo účtu, alarm a všechny další relevantní informace. Jak je znázorněno
na obrázku 7-7 níže:

Obrázek 7-7

【 Vyhledávání 】 Může najít průběžný záznam IPC od začátku do konce.
【 Průhledná 】 Kliknutím na tlačítko Vymazat vyprázdníte všechny protokolování.

【 Export protokolu 】 Uložte obsah aktuálního protokolu do umístění, které jste zadali ve formátu txt.

7.2.4 Zabezpečení
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → Zabezpečení “pro vstup do rozhraní nastavení správy
uživatelů, kde můžete přidat, upravit, odstranit uživatele, můžete také
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dotaz na aktuální informace o uživateli. Aktuální uživatel pro správce „admin“ může ve skutečnosti potřebovat další
uživatele; můžete vytvořit až 10 uživatelů. Jak je znázorněno na obrázku 7-8 níže:

Obrázek 7-8

○1 Přidejte uživatele
Krok 1: Kliknutím na „Přidat uživatele“ přidáte uživatele;

Krok 2: Zadejte uživatelské jméno, vyberte úroveň a zadejte heslo.
Krok 3: Kliknutím na „OK“ dokončete přidání uživatele. Přidat uživatele, jak je
znázorněno na obrázku 7-9:

Obrázek 7-9

Upozornění
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•

Aby se zlepšilo zabezpečení produktové sítě, pravidelně měňte heslo uživatelského jména. Doporučuje se
aktualizovat údržbu každé 3 měsíce. Pokud se síťová kamera používá v prostředí s vysokým rizikem
zabezpečení, doporučuje se aktualizace provádět jednou za měsíc nebo každý týden.

•

Doporučuje se, aby správce systému efektivně spravoval uživatele, odstranil nesouvisejícího uživatele a vypnul
zbytečný síťový port.

Poznámka:

•

Uživatele správce nelze smazat a můžete změnit pouze admin Heslo. Popis oprávnění uživatele:

•
Správce - všechna oprávnění.
Operátor - Všechna oprávnění (nelze provést nastavení parametrů zabezpečení systému).

Divák -- pouze povolení náhledu.
•

Při nastavování hesla síťové kamery je délka hesla 8–31 znaků a musí obsahovat čísla a písmena.

Pravidla pro sílu hesla jsou následující:
- Pokud nastavené heslo obsahuje tři nebo více typů (čísla, malá písmena, velká písmena, speciální znaky), jedná se
o silné heslo.
- Pokud je heslo nastaveno na kombinaci čísel a zvláštních znaků, jsou v hesle malá písmena a speciální
kombinace znaků, velká písmena a speciální znaky, malá písmena a velká písmena.

- Pokud je heslo nastaveno na kombinaci čísel a malých písmen, jsou čísla a velká písmena slabými hesly.

- Délka hesla se rovná 8, heslo obsahuje pouze jeden typ znaků, heslo a uživatelské jméno nebo heslo je
uživatelské jméno pro zápis, výše uvedené typy hesel jsou rizikové heslo, tuto sadu nedoporučujeme.

Abyste lépe chránili své soukromí a zlepšili bezpečnost produktu, doporučujeme vám změnit si rizikové
heslo na vysoce silné.

○2 První upravené heslo (uživatel správce)
Krok 1: V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko „Upravit“ poté, co uživatel správce vstoupil do uživatelského rozhraní.

Krok 2: Zadejte staré heslo a do polí Heslo a Potvrdit heslo zadejte nové heslo.

Krok 3: Vyberte bezpečnostní otázky 1, 2, 3 a nastavte příslušné odpovědi.
Krok 4: Kliknutím na „Uložit“ dokončete změnu hesla.

○3 Znovu upravte heslo (správce)
Krok 1: V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko „Upravit“ poté, co uživatel správce vstoupil do uživatelského rozhraní.

Krok 2: Zadejte staré heslo, zaškrtněte „Chcete nastavit nové heslo“ a zadejte nové heslo do polí Heslo a Potvrdit
heslo;
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Krok 3: Zaškrtněte „Chcete nastavit novou bezpečnostní otázku“, vyberte bezpečnostní otázky 1, 2, 3 a nastavte
odpovídající odpověď.

Krok 4: Kliknutím na „Uložit“ dokončete změnu hesla.

Poznámka:

•

Pokud je heslo IPC počátečním heslem „admin“, budete při každém přihlášení vyzváni ke změně hesla. Můžete
vybrat „Upravit po 60 minutách“. Po 60 minutách rozhraní automaticky zobrazí rozhraní pro úpravu hesla. Při
úpravě hesla správce po nastavení bezpečnostní otázky kliknutím na „Procházet“ vyberte cestu a kliknutím na

•

„Exportovat“ exportujte soubor klíče, aby bylo možné heslo resetovat, když heslo zapomenete.

•

Po úpravě hesla správce, když jsou počítač a zařízení ve stejném segmentu LAN, klikněte na „Zapomenout“
a heslo resetujte zodpovězením bezpečnostní otázky nebo importem klíče.

•

Když heslo znovu změníte, nemusíte nastavovat novou bezpečnostní otázku. Když zapomenete heslo,
můžete jej resetovat pomocí poslední bezpečnostní otázky, kterou jste nastavili.

○4 Upravit uživatele (nový uživatel)
Krok 1: V seznamu uživatelů vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a kliknutím na tlačítko Upravit přejděte do uživatelského rozhraní pro úpravy.

Krok 2: Upravit uživatelské jméno, úroveň nebo heslo;
Krok 3: Úpravy uživatele dokončíte kliknutím na „OK“.

Poznámka:

•

Pravidlo pro nastavení hesla je stejné jako pravidlo pro heslo při přidávání uživatele.

○5 Odstranit uživatele
Krok 1: Kliknutím vyberte uživatele, kterého chcete smazat, a klikněte na „Odstranit“.

Krok 2: Kliknutím na „OK“ v rozbalovacím dialogovém okně uživatele odstraníte.

7.2.5 SD karta

○1 karta SD
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → SDCard “pro vstup do rozhraní nastavení správy SD karty, zde si
můžete prohlédnout informace související s SD kartou a naformátovat SD kartu, jak je znázorněno na obrázku 7-10:
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Obrázek 7-10
Kroky pro formátování SD karty jsou následující ：
Krok 1: Vyberte disk, který chcete formátovat, klikněte na „Formátovat“;

Krok 2: Ve vyskakovacím okně klikněte na „OK“;

Krok 3: Počkejte, až formát dokončí indikátor průběhu, formátování je dokončeno, zkontrolujte informace o kartě,
celková kapacita = zbytková kapacita, úspěšně naformátováno.

○2 Nastavení nahrávání
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Systém → SD karta → Rec Setup "pro vstup do rozhraní nastavení
nahrávání, zde můžete otevřít video na SD kartu, nastavit plán nahrávání na SD kartu, typ streamu a režim videa, jak je
znázorněno na obrázku 7-11:

Obrázek 7-11
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Zde můžete otevřít video z SD karty, nastavit plán nahrávání na SD kartu a režim nahrávání.

Poznámka:

•

Žádná funkce nahrávání videa na SD kartu fotoaparátu Žádné rozhraní pro správu SD karet, vezměte prosím
na vědomí, že převažují fyzické specifické funkce fotoaparátu.

7.3 Síť
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť “pro vstup do rozhraní nastavení sítě je síť rozdělena na základní
nastavení a konfiguraci rozšířeného nastavení.

7.3.1 Základní nastavení

○1 TCP / IP
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Základní nastavení → TCP / IP "pro vstup do rozhraní TCP / IP.
Zde můžete nastavit IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS zařízení, jak je znázorněno na obrázku 7-12 níže.

Obrázek 7-12

IPC je připojen k routeru, který otevřel funkci DHCP, zkontrolujte možnost DHCP a IPC lze získat automaticky IP
adresu 、 Síťová maska 、 Výchozí brána a DNS 。

Zavřete DHCP, můžete ručně upravit IP adresu IPC, masku podsítě, výchozí bránu a upřednostňované informace o
serveru DNS, ručně upravit hotové, kliknout na „Testovat“ a zjistit, že upravená IP adresa je k dispozici v LAN (tj.
Zda konflikt s dalším zařízením IP), Vyzvat "IP k dispozici", dokončete nastavení kliknutím na Uložit.

○2 porty
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Síť → Základní nastavení → Port "pro vstup do
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rozhraní pro nastavení portu, kde můžete nastavit síťový port IPC a port protokolu, síťový port má port HTTP
(výchozí je 80), port RTSP (výchozí je 554), port HTTPS (výchozí je 443), port protokolu má Port protokolu ONVIF
(výchozí je 8999), port protokolu HIK (výchozí je 8000) a port protokolu XM (výchozí je 34567). Jak je znázorněno
na obrázku 7-13 níže:

Obrázek 7-13

【 ONVIF 】 Když IPC přístup k dohodě ONVIF s back-end zařízení, je třeba povolit protokol ONVIF; protokol ONVIF
je povolen.

Poznámka:

Prosím, svévolně neměňte parametry portu; pokud dojde ke konfliktu portů, je třeba upravit číslo portu, upravte
prosím následující informace:
•

Port HTTP a HTTPS: pomocí přihlašovacího jména prohlížeče je třeba přidat adresu za číslo portu. Pokud
opravujete port HTTP číslo 8555, musíte při přihlášení pomocí prohlížeče zadat http://192.168.1.168:8555 .

•

Port RTSP: port protokolu přenosu v reálném čase, který zajišťuje dostupnost upraveného portu.

7.3.2 Pokročilé nastavení
V hlavním rozhraní klikněte na „konfiguraci → Síť → Advanced Setup “pro vstup do pokročilého konfiguračního
rozhraní, kde můžete nastavit zařízení DDNS, FTP, SMTP, přístup na platformu, cloudové úložiště a další funkce.

① DDNS
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Síť → Pokročilé nastavení → DDNS“ a otevřete rozhraní pro nastavení
funkce DDNS, kde můžete otevřít funkci IPC DDNS, vybrat typ DDNS, zadat název webu, odpovídající uživatelské
jméno typu DDNS, heslo , klikněte na „Uložit“. Jak je znázorněno na obrázku 7-14:
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Obrázek 7-14

【 DDNS 】 Povolit / zakázat funkci DDNS.
【 Typ DDNS 】 Vyberte si typ arašídové skořápky, NO-IP a Dyn tři typy.
【 Jméno stránky 】 Typ výběru vstupu odpovídá úspěšnému názvu domény.
【 Účet DDNS 】 Typ výběru vstupu odpovídá registrovanému účtu.
【 Heslo DDNS 】 Typ výběru vstupu odpovídá registračnímu heslu.
【 Potvrďte heslo 】 Znovu zadejte heslo, toto heslo a heslo DDNS.
【 Postavení 】 Ukazuje, zda je aktuální zařízení úspěšně nastaveno DDNS.
【 Typ služby 】 Zobrazuje typ uživatelského jména.
【 Odkazy na poskytovatele služeb 】 Zobrazit informace o poskytovateli služeb.

Poznámka:

•

Přístup přes doménu DDNS vyžaduje, aby byl IPC přístupný k Internetu.

② FTP

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Pokročilé nastavení → FTP "pro vstup do rozhraní nastavení FTP
serveru, kde můžete nastavit informace o FTP serveru, zadat adresu FTP serveru, port, uživatelské jméno, heslo,
nastavit cestu úložiště, vybrat soubor FTP serveru Formát AVI nebo JPEG, kliknout" Uložit ". Můžete také nastavit
dokončení kliknutím na" Test ", abyste zjistili, zda je připojen server IPC a FTP. Rozhraní nastavení FTP je zobrazeno
na obrázku 7-15:
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Obrázek 7-15

【 FTP server 】 Vyplňte adresu serveru FTP.
【 Přístav 】 Vyplňte číslo portu FTP serveru.
【 Uživatelské jméno 】 Vyplňte uživatelské jméno serveru FTP.

【 Heslo 】 Vyplňte heslo serveru FTP.
【 Potvrďte heslo 】 Vyplňte heslo serveru FTP.
【 Nahrání souboru 】 Automaticky vytvoří složku, kterou jste pojmenovali na cestě úložiště FTP.

【 Auto Cover 】 Je-li povoleno, bude nejstarší FTP server automaticky přepsán, když je FTP server plný.

【 Nahrát přes FTP 】 V rozevírací nabídce vyberte pro výběr formát souboru FTP, formát obrázku JPEG a video
AVI. Po dokončení nastavení klikněte na „Uložit“.

③ SMTP
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Pokročilé nastavení → SMTP "pro vstup do rozhraní nastavení
pošty, kde můžete nastavit informace o serveru SMTP, zadat poštovní schránku odesílatele, adresu serveru SMTP,
port, vybrat formát odesílání SMTP souboru, účet Box a heslo. Na adresu příjemce klikněte na" Uložit " Rozhraní
nastavení SMTP je znázorněno na obrázku 7-16.
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Obrázek 7-16
Odesílatel

【 Odesílatel 】 Vyplňte úplnou adresu poštovní schránky odesílatele.

【 Server SMTP 】 Vyplňte adresu svého e-mailového serveru.
【 Přístav 】 Vyplňte port e-mailového serveru.

【 Nahrát přes SMTP 】 V rozevírací nabídce vyberte formát souboru SMTP, formát obrázku JPEG, video AVI a zprávu
pro výběr. Po dokončení nastavení klikněte na „Uložit“.
【 Trvání alarmu 】 Nastavte interval odesílání.
【 Můj server vyžaduje ověření 】 Pokud je povoleno, server a uživatel jsou ověřeni, aby bylo zajištěno,
že jsou data odeslána správnému klientovi a serveru.
【 Uživatelské jméno 】 Vyplňte uživatelské jméno pro odeslání poštovní schránky.

【 Heslo 】 Vyplňte heslo pro odeslání poštovní schránky.

【 Potvrďte heslo 】 Vyplňte heslo pro odeslání poštovní schránky.

Přijímač
【 E-mail 1, 2, 3 】 Vyplňte úplnou adresu své doručené pošty, zde až 3 doručené pošty, klikněte na dokončení
dokončení "testu", abyste zajistili úplnou správnost vstupních informací a síťového připojení fotoaparátu.

④ P2P

P2P je technologie penetrace privátní sítě. Není nutné žádat o dynamický název domény, provádět mapování portů
nebo nasazovat tranzitní server. Chcete-li stáhnout mobilního klienta, můžete přímo naskenovat QR kód. Po
registraci účtu můžete v mobilním klientovi přidat a spravovat více zařízení IPC, NVR, XVR současně.
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Zařízení můžete přidat dvěma způsoby, jak spravovat více zařízení.
1) Naskenujte QR kód pro systém mobilního telefonu, stáhněte si aplikaci a zaregistrujte účet. Podrobnosti
najdete v uživatelské příručce aplikace na webu.

2) Přihlaste se k platformě P2P, zaregistrujte si účet a přidejte zařízení pomocí sériového čísla.

Návod
•

P2P zařízení je ve výchozím nastavení povoleno. Chcete-li použít tuto funkci, musíte zařízení připojit k
externí síti. Jinak to nebude fungovat správně.

Kroky P2P jsou následující: Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Pokročilé nastavení → P2P “pro
vstup do rozhraní nastavení P2P, jak je znázorněno na obrázku 7-17 níže :.

Krok 2: Ujistěte se, že IPC přistupuje k externí síti a klikněte na „

"otevřít P2P.

Krok 3: Konfiguraci uložíte kliknutím na „Uložit“.

Krok 4: Klikněte na „Obnovit“ a ve stavu se zobrazí „P2P připojení úspěšné“. To znamená, že P2P je povolen a lze
jej používat normálně.

Obrázek 7-17

Příklad operace App Client
Následující obsah je představen příkladem fungování klienta mobilního telefonu (BitVision App). Kroky jsou
následující:
Krok 1: Pomocí telefonu Android nebo iOS naskenujte odpovídající QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci
BitVision.
Krok 2: Spusťte klienta a přihlaste se k účtu (k první registraci není potřeba žádný účet).
Krok 3: Přidejte zařízení k mobilnímu klientovi.

Po přihlášení klikněte na „Správa zařízení“, „

"a"

Přidat zařízení ", vyberte" Přidat SN ",

zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací kód zařízení po naskenování QR kódu (ověřovací kód vytištěný na štítku),
kliknutím na „Přidat“ nastavíte poznámku a skupinu zařízení, po úspěšném přidání klikněte na „Odeslat“.

Krok 4: Živý náhled
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Vyberte „Real time“ a „

"pro vstup do seznamu zařízení v hlavním rozhraní vyberte

dotykem pera a kanálu, jehož náhled chcete zobrazit ve skupině, uvidíte živé video po kliknutí na „Hotovo“.

⑤

Mrak

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Pokročilé nastavení → Cloud “pro vstup do konfiguračního rozhraní
cloudového úložiště, jak je znázorněno na obrázku 7-18 níže:

Obrázek 7-18

【 Typ cloudového úložiště 】 V rozevírací nabídce vyberte typ cloudového úložiště, Dropbox nebo Google.

【 Web 】 V závislosti na typu výběru cloudového úložiště hrajte cloudovou adresu URL, přihlaste se na web registrovaný
účet podle cloudů clew.
【 Ověřovací kód 】 Přihlaste se na cloudový web, ověřovací kód se zobrazí na rozhraní cloudového úložiště a poté jej
zkopírujete do prostoru.

Vyplňte ověřovací kód, po úspěchu klikněte na „Vázat“. „Uživatelské jméno“, „Celková kapacita“ a „Použitá
kapacita“ se tyto informace zobrazí automaticky.

⑥ jiný
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Pokročilé nastavení → Další "pro vstup do rozhraní ověřování
hesla videa, jak je znázorněno na obrázku 7-19 níže:

Obrázek 7-19
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【 Ověření hesla videa 】 Po otevření zašifrujte všechna zařízení a platformy připojené k videu z kamery a připojte
se k videu IPC zadáním správného uživatelského jména a hesla.

【 RTSP Encryption Enable 】 Je-li povoleno, je RTSP stream kamery šifrován.

⑦

Wifi

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Síť → Pokročilé nastavení → Wifi "pro vstup do konfiguračního rozhraní
WIFI. Zde můžete nakonfigurovat kameru pro připojení WiFi k kameře, jak je znázorněno na obrázku 7-20 níže:

Obrázek 7-20

Kroky konfigurace IPC WIFI jsou následující:
Krok 1: Kliknutím na tlačítko „Skenovat“ vyhledáte blízké hotspoty WiFi;

Krok 2: Vyberte pro připojení k WiFi, zadejte heslo WiFi do pole Klíč;
Krok 3: Zapněte „Povolit DHCP“ a klikněte na „Uložit“.

Poznámka ：

•

Rozhraní wifi mají pouze kamery, které podporují funkci wifi. Viz konkrétní funkce fotoaparátu.

•

Také nelze otevřít DHCP, manuální vstup a vybrat stejný segment WiFi sítě preferovaného serveru DNS IP
adresa, výchozí brána, nastavit kameru
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Informace o WiFi síti.

○8

WIFI přístupový bod

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Síť → Pokročilé nastavení → WIFI Access Point "pro vstup do rozhraní
WIFI Access Point. WiFi hotspot kamery lze zapnout a nastavit. Po nastavení se zařízení, jako je mobilní telefon,
může připojit k hotspotu pro přístup k IPC. Rozhraní WIFI Access Point je znázorněno na obrázku 7-21.

Obrázek 7-21

Kroky pro zapnutí a nastavení hotspotu Wi-Fi fotoaparátu jsou následující:

Krok 1: V poli Bezdrátový režim vyberte „přístupový bod“;
Krok 2: Nastavte AP EssId, ApPsk, 80211nChannel, přepínač EssId Enabled, WpaMode, bezdrátovou IP,
masku podsítě a adresu bezdrátové brány.
Krok 3: Dokončete nastavení kliknutím na „Uložit“.

Poznámka ：

•

Pouze kamery, které podporují funkci hotspotů wifi, mají rozhraní hotspotů WIFI. Viz konkrétní funkce
fotoaparátu.

•

Při konfiguraci hotspotu WIFI kamery můžete také povolit DHCP a ručně zadat počáteční adresu, přiřazené
číslo, adresu DNS a informace o bráně.

○9

PTZ

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Pokročilé nastavení → PTZ “pro vstup do konfiguračního rozhraní PTZ,
jak je znázorněno na obrázku 7-22 níže:
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Obrázek 7-22

Poznámka ：

•

Pouze kamery podporující PTZ mají rozhraní PTZ. Viz aktuální funkce fotoaparátu.

○10 IPEYE
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Síť → Pokročilé nastavení → IPEYE "pro vstup do rozhraní IPEYE. Po
povolení IPEYE otevřete odkaz klienta IPEYE, zadejte uživatelské jméno a heslo zařízení IPEYE a IPC, přidejte
zařízení a úspěšně jej přidejte. Náhled zvuku a videa ze zařízení lze zobrazit na https : //www.ipeye.ru/, jak je
uvedeno v
Obrázek 7-23 ○

1.

Obrázek 7-23 ○

1

Kroky ke sledování zvuku a videa v reálném čase na adrese https://www.ipeye.ru/ jsou následující:

Krok 1: Vstupte do rozhraní IPEYE, povolte povolení IPEYE, obnovte rozhraní a
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rozhraní zobrazuje adresu IPEYE klienta, jak je znázorněno na obrázku 7-23 ○

Obrázek 7-23 ○

2.

2

Krok 2: Přihlaste se do klienta IPEYEhttp: //172.18.196.138: 8282, zadejte uživatelské jméno zařízení, heslo, uživatele IPC, heslo,
kliknutím na „Potvrdit“ přidejte zařízení, jak je znázorněno na obrázku 7-23

○3.

Obrázek 7-23 ○

3

Krok 3: Přihlaste se na https://www.ipeye.ru/ a vstupem do seznamu zařízení IPEYE zobrazte nově přidaný název zařízení jako " cloud_xxxxx
“. Kliknutím na Přehrát zobrazíte monitorování zařízení v reálném čase

video. Seznam zařízení IPEYE je uveden na obrázku 7-23
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Obrázek 7-23 ○

4

Poznámka ：

•

Některé fotoaparáty nepodporují funkci IPEYE. Specifické rozhraní podléhá skutečnému produktu.

•

7.4 Video
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Video “pro vstup do konfiguračního rozhraní videa a zvuku, kde
můžete nastavit zařízení videa, zvuku a dalších funkcí.

7.4.1 Video
V hlavním rozhraní klikněte na „konfigurace → video → video "do konfiguračního rozhraní videa, kde můžete nastavit
název zařízení IPC, typ streamu, kódování a další parametry videa, jak je znázorněno na obrázku 7-24:

Obrázek 7-24
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【 Název zařízení 】 Nastavení názvu kamery.
【 Typ streamu 】 Zde Single / Third k dispozici.
【 Kodek 】 Zvolte kódování a rozlišení.
【 H265 + / H264 + 】 Zapněte / vypněte kameru H265 + / H264 +.
【 Snímková frekvence 】 Nastavte snímkovou frekvenci aktuálního výstupního videa zařízení.

【 Přenosová rychlost 】 Podpora 64-12000 kb / s. Čím vyšší jsou bitové rychlosti, tím lepší je kvalita videa, ale
zaujímá větší šířku pásma sítě a větší přenos tlaku.
【 Řízení rychlosti 】 Přepněte režim výstupu kódové rychlosti v rozevírací nabídce, pevná rychlost a proměnná rychlost.

【 I Interval snímků 】 Interval klíčového rámce získávání IPC, lze nastavit 1-5 s.

【 Profil 】 Výchozí je hlavní profil, můžete vybrat Základní profil nebo Vysoký profil.

Poznámka:

•

Různé možnosti IPC, typ streamu zařízení, kódování, snímková frekvence a další informace v možnostech
rozevírací nabídky se také liší.

•

Je-li snímková frekvence nastavena na příliš nízkou hodnotu, způsobí to karton videa, buďte opatrní.

•

Čím vyšší je přenosová rychlost, tím větší je aktuální šířka pásma sítě a tím vyšší je přenosový tlak.

•

Položky ve video rozhraní zobrazují pouze kamery, které podporují funkci H264 + / H265 +, H264 + / H265
+.

•

Když fotoaparát zapne nebo vypne H265 + / H264 +, trvá to 30-60 sekund. Prosím, buďte trpěliví.

7.4.2 Zvuk
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurovat → Video → Zvuk "pro vstup do rozhraní konfigurace zvuku, kde můžete
nastavit režim vstupu zvuku zařízení, vybrat zvukový kód, nastavit hlasitost vstupu, jak je znázorněno na obrázku 7-25:

Obrázek 7-25
【 Povolit zvuk 】 Zapnutí / vypnutí zvukového vstupu zařízení.

【 Zvukový vstup 】 Vyberte metodu vstupu zvuku.

48

CCTV-prodejce.cz
CCTV-prodejce.cz
【 Kódování zvuku 】 Vyberte kódování zvuku, G711U nebo G711A.

【 Vstupní hlasitost 】 Nastavte hlasitost zařízení.
【 Výstupní objem 】 Nastavte výstupní hlasitost zařízení.

7.5 Obrázek
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Obrázek “pro vstup do rozhraní konfigurace obrazu, kde můžete
nastavit obrázek zařízení a text OSD a další informace.

7.5.1 Obrázek
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → obraz → Obrázek "pro vstup do rozhraní konfigurace obrazu, kde
můžete upravit související parametry obrazu, jako je obrázek zařízení, IRcut, nastavení expozice, nastavení
podsvícení, vyvážení bílé, vylepšení obrazu, model odmlžování, jak je znázorněno na obrázku 7-26:

Obrázek 7-26

【 Jas / Kontrast / Sytost / Ostrost 】 Hodnotu můžete zadat ručně a nastavit jas, kontrast, sytost, ostrost. Tyto
parametry se nastavují podle aktuálního prostředí. Rozsah platných hodnot je od 0 do 255, můžete je nastavit
přetažením posuvníku a výchozí hodnota je 128. jak je znázorněno na obrázku 7-27:

Obrázek 7-27

49

CCTV-prodejce.cz
CCTV-prodejce.cz
【 Naplňte světlo 】 Výchozí nastavení je automatické vyplňování světla, citlivost 3, doba filtru 3 sekundy a

jas světla je 100, jak je znázorněno na obrázku 7-28 ○

1. Pokud je režim výplně nastaven na „Automaticky“,

zařízení zapne doplňovací světlo podle aktuálního prostředí. Uživatel může přepnout režim plnění na „Denní“,
„Noční“ a „Čas“ podle aktuálního prostředí webu a přepnout citlivost a čas filtrování zařízení podle režimu plnění.

Obrázek 7-28 ○

1

- Když je režim výplně „Čas“, můžete nastavit čas úsvitu a čas temna (tj. Začátek)
a čas ukončení plnění) a jas světla plnění, jak je znázorněno na obrázku 7-28 ○

Obrázek 7-28 ○

2:

2

- Je-li režim výplně nastaven na „Den“, video monitoru zařízení se rozsvítí na denní efekt.

- Je-li režim výplně „Černá obloha“, k nočnímu efektu se přidá video z monitoru zařízení.
Čas filtrování: Používá se k zabránění zlepšení okolního světla a často se světlo zapíná a vypíná a nastavuje se
čas filtrování. Během této doby není kamera rušena okolním světlem.

Jas světla: Používá se k nastavení jasu doplňovacího světla a nastavitelný rozsah je 0-100.

【 IRcut 】 Slouží k přepnutí doby převodu IRcut a nastavení režimu přepínání IRcut. Přepněte čas převodu IRcut a v rozevírací
nabídce možnost 2-10S. Režim IRcut je standardně nastaven na LDR Auto （ Pokud je k dispozici ）, rozevírací nabídka s
možnostmi Video Auto, Color, B / W. Jak je znázorněno na obrázku 7-29:
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Obrázek 7-29

【 Nastavení expozice 】 Výchozí hodnota je automatická expozice, podle aktuální potřeby přepnout režim ruční
expozice, zvolit „manuální“, elektronická závěrka a nastavení zisku je aktivováno, klikněte na [Uložit]. Jak je
znázorněno na obrázku 7-30:

Obrázek 7-30

【 Nastavení podsvícení 】 Používá se k nastavení kompenzace podsvícení a silného potlačení světla. Výchozí nastavení je
vypnuto, lze jej zapnout ručně a lze nastavit intenzitu podsvícení a intenzivního potlačení světla. Jak je znázorněno na
obrázku 7-31 níže.

Obrázek 7-31

【 Vyvážení bílé 】 Výchozí automatické, přepínatelné ručně, zářivka, žárovka, teplé světlo, přirozené světlo. Jak
je znázorněno na obrázku 7-32:

Obrázek 7-32

Ruční vyvážení bílé: Je to podpora R, G, B zisk nastavitelná, upravit rozsah (0-255), nastavit

51

CCTV-prodejce.cz
CCTV-prodejce.cz
kliknutí 【 Uložit 】.

【 Úprava videa 】 Zde můžete zapnout a nastavit 2D nebo 3D digitální redukci šumu, jak je znázorněno na obrázku 7-33.

Obrázek 7-33
【 Vylepšení obrazu 】 Včetně ovládání blikání, širokého dynamického přepínače, HDR, jak je znázorněno na obrázku 7-34.

Obrázek 7-34

Ovládání blikání: Režim blesku je vybrán podle prostředí instalace fotoaparátu a standardu blikání; obvykle 50
Hz pro standard PAL a 60 Hz pro standard NTSC, pokud je zařízení instalováno venku, můžete zvolit
venkovní.
WDR ： Výchozí hodnota je Vypnout, v rozbalovací nabídce můžete přepínat automaticky, Slabá, Střední, Silná,
Super.

【 Model odmlžování 】 Slouží k nastavení režimu a intenzity odmlžování, jak je znázorněno na obrázku 7-35.

Obrázek 7-35
Model odmlžování: Výchozí nastavení je vypnuto, můžete si vybrat z rozevírací nabídky, kterou chcete otevřít, nebo automaticky.

Síla odmlžování: Výchozí hodnota je 0, když je režim mlhy otevřený, můžete nastavit sílu mlhy, lze nastavit
rozsah hodnot 0-255.

Poznámka:

•

Obrazové rozhraní fotoaparátu zobrazuje pouze podpůrné funkce zařízení. Specifické rozhraní podléhá
skutečnému produktu.
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7.5.2 OSD
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → obraz → OSD “pro vstup do konfiguračního rozhraní OSD, kde můžete
nastavit rozhraní náhledu tak, aby zobrazovalo čas nabídky, text OSD a další informace, jak je znázorněno na obrázku
7-36:

Obrázek 7-36

【 Čas 】 Zapnutí / vypnutí zobrazení času náhledu rozhraní.

【 Text 】 Zapnutí / vypnutí zobrazení náhledu rozhraní OSD.
【 Datový formát 】 Nastavte rozhraní náhledu tak, aby zobrazovalo formát data, výchozí den / měsíc / rok, přepínatelné
možnosti měsíc / den / rok a rok / měsíc / den.

【 Pozice OSD 】 Nastavte rozhraní náhledu tak, aby zobrazovalo čas nebo pozici textu OSD, výchozí je Top_Left,
můžete přepnout Bottom_Left.
【 Text 】 Vstupte do rozhraní náhledu a zobrazte textové informace, jako je výtah haly, dveře haly a další informace
o umístění zařízení.
【 Zrcadlo 】 Výchozí hodnota je VYPNUTO, můžete přepnout VERTIKÁLNĚ, VODOROVNĚ, OBOU, když je obraz videa
zařízení obrácen, pomocí nabídky obraz převrátit.

【 Chodba vzor 】 Výchozí nastavení je vypnuto, otevřete režim koridoru, můžete si vybrat náhled rozhraní otočeného
o 90 stupňů a 270 stupňů.

7.6 Události
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Události "pro vstup do rozhraní konfigurace událostí, kde můžete
nastavit alarm detekce pohybu zařízení, masku soukromí, blokovat alarm, výjimku a další události.

○1 Detekce pohybu
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Události → Motion Detection “pro vstup do rozhraní nastavení detekce
pohybu, kde můžete nastavit oblast alarmu detekce pohybu, čas zapnutí, režim propojení a další související parametry,
jak je znázorněno na obrázku 7-37.
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Obrázek 7-37

【 Umožnit 】 Zapněte / vypněte alarm detekce pohybu zařízení.

【 Typ streamu 】 Vyberte typ proudu kódu pro nastavení alarmu detekce pohybu. Výchozí hodnota je „hlavní
stream“, který může přepínat mezi „podproudem“ a „třemi proudy“.
Nastavení oblasti: Vyberte oblast pro nastavení citlivosti detekce pohybu.

【 Vybrat vše 】 Rozsah detekce pohybu pro sledování celé oblasti, která se skládá z 396 (22 * 18) malých
čtverců.

【 Ručně nakreslete oblast alarmu 】 Přesuňte myš na obrazovku náhledu, kliknutím na levé tlačítko myši vyberte
rozsah detekce pohybu, uvolněním levého tlačítka myši dokončete výběr oblasti alarmu. Kamera může vybrat více
zón detekce pohybu současně.

【 Vymazat vše 】 Vymaže veškerou aktuálně vybranou oblast detekce pohybu.

【 Citlivost 】 Výchozí hodnota je 5, lze přepnout rozsah 0-10, čím vyšší je hodnota alarmu citlivějšího zařízení.

Časový plán zapnutí ： Jak je znázorněno na obrázku 7-38, můžete zobrazit, upravit, odstranit detekci pohybu času
nasazení, což je výchozí nastavení pro celodenní nasazení, lze upravit následujícím způsobem a upravit nasazení času
detekce mobilních zařízení:

-

Metoda 1: Klikněte na časové období aktivace, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte
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nahoru a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období smazat, klikněte na tlačítko „Smazat“ a poté časové období
resetujte.

-

Metoda 2: Klikněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune na
kruh, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a posunutím šipky nastavení upravíte čas zapnutí. Můžete
nastavit více než jedno časové období až pro 8 časových období.

-

Poté, co je nastaven den nasazení, je-li třeba i druhý čas nastavit totéž
čas zapnutí, klikněte na pravou stranu časové osy "

"kopírovat tlačítko, v" kopírovat do "

rozhraní zaškrtněte políčko „Vybrat vše“ nebo den a poté klikněte na tlačítko „OK“.

-

Po nastavení klikněte na „Uložit“ a dokončete čas nasazení konfigurace detekce pohybu.

Obrázek 7-38

Poznámka:

•

Když je nastaven čas zapnutí, nemůže dojít k žádnému překrytí mezi dvěma časovými obdobími.

Metoda propojení: Při detekci pohybu k otevření poplachové vazby existuje celá řada poplachových vazeb, vazeb,
včetně konvenčních vazeb, výstup alarmů vazeb, jak je znázorněno na obrázku 7-39:

【 Obecné propojení 】 Včetně nahrávání SMTP ， nahrávání FTP, nahrávání cloudu a záznamu SD karty.

【 Nahrát přes SMTP 】 Vyberte a systém je nakonfigurován pomocí SMTP, informace o alarmu se odešlou
do poštovní schránky příjemce SMTP.
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【 Nahrát přes FTP 】 Vyberte a systém je nakonfigurován pomocí serveru FTP, odešle informace o alarmu na server
FTP.
【 Nahrávat přes cloud 】 Vyberte a systém je nakonfigurován s cloudovým serverem, odešle informace o alarmu na
cloudový účet.
【 Nahrávejte pomocí SD karty 】 Vyberte a nakonfigurujte systémové video, poplach zaznamená video poplachu na SD
kartu IPC.

.
Obrázek 7-39

Otevřete funkci „Obecné propojení“, „Nahrát přes SMTP“, „Nahrát přes FTP“, „Nahrát přes Cloud“, „Nahrát
přes SD kartu“, když alarm detekce pohybu zařízení, propojení odpovídajícím způsobem informuje uživatele.

○2 Maska ochrany osobních údajů
V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → událost → Privacy Mask “pro vstup do rozhraní nastavení masky soukromí. Jak je
znázorněno na obrázku 7-40.

Obrázek 7-40

Zde si můžete vybrat až 3 okluzní oblasti. Podržte levé tlačítko myši a tažením vyberte oblast v oblasti. Region 1 、 Region
2 、 Oblast 3 níže zobrazí
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odpovídající souřadnice, šířka a výška regionu. Chcete-li region odstranit, klikněte na odpovídající tlačítko „Odstranit“.
Po dokončení nastavení klikněte na „Uložit“.

○3 Manipulace s videem
V hlavním rozhraní klikněte na „konfiguraci → Události → Video Tampering “pro vstup do rozhraní nastavení manipulace s
videem. Jak je znázorněno na obrázku 7-41:

Obrázek 7-41
【 Umožnit 】 Zapnutí / vypnutí alarmu neoprávněné manipulace s videem.
Nastavení oblasti: Vyberte oblast pro nastavení citlivosti neoprávněné manipulace s videem.

【 Kreslicí plocha 】 Přesuňte myš na obrazovku náhledu, kliknutím na levé tlačítko myši vyberte rozsah detekce
pohybu, uvolněte levé tlačítko myši a kliknutím na „Zastavit kreslení“ dokončete výběr oblasti alarmu.

【 Vymazat vše 】 Vymazání všech oblastí temperování videa, které jsou aktuálně vybrány.

【 Citlivost 】 Výchozí hodnota je 0, lze přepnout rozsah 0-2, čím větší je hodnota alarmu citlivějšího zařízení.

Časový plán zapnutí ： Jak je znázorněno na obrázku 7-42, můžete prohlížet, upravovat, mazat
temperování videa doby nasazení, výchozí celodenní aktivaci 0, lze upravit následujícím způsobem upravit
nasazení doby temperování videa:
-

Metoda 1: V době aktivace podržte levé tlačítko myši a přetáhněte
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myší vpravo vyberte časové období.
-

Metoda 2: Klikněte na časové období aktivace, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a po nastavení klikněte
na Uložit. Pokud potřebujete časové období smazat, klikněte na tlačítko „Smazat“ a poté časové období resetujte.

-

Metoda 3: Klikněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune na
kruh, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a posunutím šipky úpravy upravíte čas zapnutí. Můžete nastavit
více než jedno časové období až pro 8 časových období.

-

Poté, co je nastaven den nasazení, je-li třeba i druhý čas nastavit totéž
čas zapnutí, klikněte na pravou stranu časové osy "

"kopírovat tlačítko, v" kopírovat do "

rozhraní zaškrtněte políčko „Vybrat vše“ nebo den a poté klikněte na tlačítko „OK“.

-

Po nastavení klikněte na „Uložit“ a dokončete čas nasazení konfigurátoru detekce pohybu.

Obrázek 7-42

Poznámka:

•

Když je nastaven čas zapnutí, nemůže dojít k žádnému překrytí mezi dvěma časovými obdobími.

Metoda propojení: Nahrávání režimu propojení alarmu SMTP a nahrávání pravidelného propojení FTP, jak ukazuje obrázek 7-43:

【 Obecné propojení 】 Včetně nahrávání SMTP a nahrávání FTP.
【 Nahrát přes SMTP 】 Vyberte a systém je nakonfigurován pomocí SMTP, informace o alarmu se odešlou
do poštovní schránky příjemce SMTP.

【 Nahrát přes FTP 】 Vyberte a systém je nakonfigurován pomocí serveru FTP, odešle informace o alarmu na server
FTP.
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【 Nahrávat přes cloud 】 Vyberte a systém je nakonfigurován na cloudovém serveru, odešle informace o alarmu na
cloudový server.
【 Nahrávejte pomocí SD karty 】 Vyberte a systém je nakonfigurován se záznamem Sdcard, bude zaznamenán na kartu SD IPC
během alarmu neoprávněné manipulace s videem.

Obrázek 7-43

Zde otevřete funkce „Obecné propojení“, „Nahrát přes FTP“, „Nahrát přes SMTP“, „Nahrát přes cloud“, „Nahrát přes
SD kartu“, když je oblast nastavení zařízení zablokována a alarm, odpovídající způsob informování uživatel.

○4 Vstup alarmu
V hlavním rozhraní klikněte na „konfiguraci → Události → „Vstup alarmu“ pro vstup do rozhraní nastavení Alarming
Schedule.
Časový plán zapnutí ： Jak je znázorněno na obrázku 7-44 Můžete prohlížet, upravovat, mazat video
temperování času nasazení, výchozí celodenní aktivaci 0, lze upravit následujícím způsobem a upravit
nasazení času vstupu alarmu:

-

Metoda 1: V časovém období aktivace podržte levé tlačítko myši a tažením myši doprava vyberte časové
období.

-

Metoda 2: Klikněte na časové období aktivace, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a po nastavení klikněte
na Uložit. Pokud potřebujete časové období smazat, klikněte na tlačítko „Smazat“ a poté časové období resetujte.

-

Metoda 3: Klikněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune na
kruh, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a posunutím šipky úpravy upravíte čas zapnutí. Můžete nastavit
více než jedno časové období až pro 8 časových období.

-

Poté, co je nastaven den nasazení, je-li třeba i druhý čas nastavit totéž
čas zapnutí, klikněte na pravou stranu časové osy "

"kopírovat tlačítko, v" kopírovat do "

rozhraní zaškrtněte políčko „Vybrat vše“ nebo den a poté klikněte na tlačítko „OK“.

-

Po nastavení klikněte na „Uložit“ a dokončete čas nasazení konfigurátoru detekce pohybu.
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Obrázek 7-44

Nastavení režimu propojení: Propojení alarmu, včetně nahrávání SMTP a FTP, nahrávání normálního propojení
a IO výstupu alarmu propojení, jak je znázorněno na obrázku 7-45

【 Pravidelné propojení 】 Včetně upload SMTP a upload FTP.
【 Nahrát přes SMTP 】 Vyberte a systém je nakonfigurován pomocí SMTP, informace o alarmu se odešlou
do poštovní schránky příjemce SMTP.

【 Nahrát přes FTP 】 Vyberte a systém je nakonfigurován pomocí serveru FTP, odešle informace o alarmu na server
FTP.
【 Výstup alarmu vazby 】 Včetně IO výstupu.
【 IO výstup 】 Povolte a port IO zařízení je připojen k výstupnímu výstražnému zařízení. Pokud existuje poplachový
vstup, poplachové zařízení připojené k portu IO provede odpovídající poplachovou akci.

Obrázek 7-45

○5

Výjimka

V hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace → Události → Kromě „pro vstup do rozhraní nastavení výjimek. Jak je
znázorněno na obrázku 7-46
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Obrázek 7-46

Zde nastavte alarmy „Odpojení kabelu“ a „Konflikt IP adresy“ a nastavte režim výstupu alarmu. Po dokončení
nastavení klikněte na „Uložit“.

○6 ROI
ROI nastavuje pro oblast zájmu funkce „Relativní hodnota QP“ nebo „Absolutní hodnota QP“. Lze nastavit až tři
„pevné oblasti“. Na hlavním rozhraní klikněte na „Konfigurace →
Události → ROI “pro vstup do rozhraní nastavení ROI, jak je znázorněno na Obrázku 7-47.

Obrázek 7-47
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Konkrétní kroky ROI jsou následující: Krok 1: [ Regionální nastavení] Přesuňte myš na obrazovku náhledu,
kliknutím na levé tlačítko myši vyberte oblast oblasti ROI a uvolněním levého tlačítka myši dokončete kreslení
oblasti. Můžete také zadat X, Y, W a H odpovídající pozice v příslušné oblasti a nastavit tak oblast.

Krok 2: [ Nastavte „Relativní hodnota QP“ nebo „Absolutní hodnota QP“] Vyberte „Relativní hodnota QP“ nebo
„Absolutní hodnota QP“ v příslušné poloze oblasti a zadejte příslušnou hodnotu.

Krok 3: Posunutím posuvníku nastavte snímkovou frekvenci oblasti bez oblasti ROI a kliknutím na „Uložit“ nastavení ROI
dokončete.

Poznámka:

•

Funkce ROI závisí na konkrétním modelu a funkce ROI je podporována pouze pod kódem H.264 nebo
H.265. Ostatní kódy v tuto chvíli nepodporují funkci ROI.

•

Konfigurace oblasti zájmu je efektivnější, když je použití rámcového kmitočtu bez ROI nižší.

•

Klepnutím na [Odstranit] v příslušné oblasti nastavení odstraníte odpovídající oblast ROI.
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Kapitola 8 Často kladené otázky
1. Proč nelze přistupovat ke kameře prostřednictvím IE?

Odpověď: Možná 4 důvody, Podrobnosti jsou následující:
a. síť nepřiměřená?
Řešení: Nejprve se můžete připojit k síti pomocí PC, zkontrolujte, zda je síťový kabel v pořádku. A zkontrolujte, zda
je síť mezi fotoaparátem a počítačem v pořádku.

b. IP adresa kamery je obsazena jiným zařízením nebo PC?
Řešení: Fotoaparát můžete připojit přímo k počítači a upravit adresu IP nebo použít nástroj pro vyhledávání IP.

c. Kamera možná v jiném segmentu sítě? Řešení: Zkontrolujte
IP adresu a masku sítě.

2. Proč po aktualizaci nelze přistupovat ke kameře?
Odpověď: Vyčistěte mezipaměť prohlížeče.

Krok: otevřete IE, klikněte na „Nástroje“ a vyberte „Možnosti Internetu“, poté uvidíte „Dočasné soubory Internetu“ a klikněte na „Smazat
soubory“, zobrazí se dialogové okno, ve kterém musíte zaškrtnout „Odstranit veškerý offline obsah“ a kliknout na „OK“ .

Můžete také kliknout na „Start“ a vybrat „Spustit“, poté zadat „cmd“, zadat „arp -d“ v rozhraní „Příkazový řádek“.
Znovu otevřete kameru.

3. Proč nelze zobrazit celé rozhraní?
Odpověď: Zavřete některé možnosti IE.
Krok: Otevřete IE, klikněte na „Zobrazit“ a vyberte „Panel nástrojů“, zavřete „Panel oblíbených položek“, „Stavový řádek“ a „Panel příkazů“.
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