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Tovární nastavení: 
Uživatel: admin, Heslo: admin 

Pro NVR-104V/P: Uživatel: administrator, Heslo: admin 

Aktuálně odpovídá verzi firmware 3.2.0 
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1. Ovládací prvky, indikátory, připojení periferií 
 
1.1  NVR-104P/V 1.2  VS-2012 / VS-2008 

 

 
 

1. Tlačítko automatické archivace 1. Tlačítko automatické archivace 
2. Konektor USB 2.0 2. Konektor USB 2.0 
3. Kontrolky LED: USB, Stav, HDD, eSATA, LAN 3. Kontrolky LED: HDD1, HDD2, LAN, eSATA 
4. Tlačítko napájení 4. Tlačítko napájení 
5. 2x Konektor USB 2.0 5. Konektor napájení 
6. Konektor eSATA 6. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
7. Konektor RJ45 sítě LAN  7. 2x Konektor USB 2.0 
8. Tlačítko Reset pro vymazání hesla   8. Tlačítko Reset pro vymazání hesla 

a síťového nastavení        a síťového nastavení 
9. Konektor napájení 9. Otvor pro uchycení (K-Lock Security) 
10. Otvor pro uchycení (K-Lock Security) 10. 2x Konektor eSATA 
11.  11. Nepoužito (Konektor VGA) 
 
1.3  VS-5020 

1. Tlačítko automatické archivace 
2. Konektor USB 2.0 
3. Kontrolky LED: USB, Stav, 

HDD1–HDD5, LAN 
4. Tlačítko napájení 
5. Tlačítko výběru 
6. Tlačítko Enter 
7. Konektor napájení 
8. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
9. 4x Konektor USB 2.0 
10. Konektor eSATA 
11. Nepoužito (konektor VGA) 

12. RS-232 
13. Tlačítko Reset pro vymazání hesla a síťového nastavení 
14. Otvor pro uchycení (K-Lock Security Slot) 
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1.4  VS-4016U-RP 

1. Tlačítko automatické archivace 
2. Konektor USB 2.0 
3. Kontrolky LED:  

USB, Stav, HDD1–HDD4, LAN 
4. Tlačítko napájení 
5. Konektor napájení 
6. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
7. 2x Konektor USB 2.0 
8. Tlačítko Reset pro vymazání hesla 

a síťového nastavení 
9. Nepoužito (konektor VGA) 
 

 
1.5  VS-8040U-RP / VS-8032U-RP 

1. Kontrolky LED:  
Stav, LAN, USB, HDD1–HDD8 

2. Tlačítko napájení 
3. Tlačítko výběru 
4. Tlačítko Enter 
5. Konektory napájení 
6. Tlačítko Reset pro vymazání hesla 

a síťového nastavení 
7. RS-232 
8. Konektor PC monitoru (VGA) 
9. 4x Konektor USB 2.0 
10. 2x Konektor RJ45 sítě LAN 
 

 
2. Úvodní kroky instalace NVR 

 
2.1  Obsah balení 

    
NVR server karta rychlé instalace 

(anglicky) 
instalační CD síťový kabel LAN 

    
napájecí zdroj přívodní kabel zdroje šroubky k upevnění 

disku 
klíč diskové šachty 
(není u NVR-104) 
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2.2  Pevný disk 

Zařízení pracuje s pevnými disky rozhraní SATA velikost 2,5“ a 3,5“. Výrobcem tes-
tovanou kompatibilitu najdete na: http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp. 
Upozornění: Výrobce ani distributor nepřebírá odpovědnost za poškození dat nebo 
zařízení v případě nesprávné nebo neúplné instalace. 
 
2.3  Seznam kompatibilních IP kamer 

Seznam všech aktuálně podporovaných IP kamer poslední verzí FW naleznete na: 
http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility_camera.asp. 
 
2.4  Fyzická instalace 

Kroky instalace se liší dle modelu NVR serveru: 

    

1. vyjměte mechaniku 
disku 

1. otevřete NVR 2. namontujte disk 2. namontujte 
disk 

    

3. mechaniku vložte do 
NVR a zamkněte 

3. zavřete NVR 4. připojte zdroj a síť 
LAN 

5. NVR zapněte 

 
2.5  Nastavení úrovně zabezpečení prohlížeče Internet Explorer 

Pokud nastanou potíže s připo-
jením k NVR, nebo při instalaci 
ovládacího prvku ActiveX, na-
stavte úroveň zabezpečení IE na 
střední nebo nízkou, případně 
použijte Vlastní úroveň zabezpe-
čení (Nástroje > Možnosti inter-
netu > Zabezpečení > Vlastní 
úroveň…) Ve vlastní úrovni 
zabezpečení povolte instalaci 
nepodepsaného ActiveX alespoň 
na dotaz. 
Upozornění: Popsané nastavení 
úrovně zabezpečení se vztahuje 
i na všechny klientské počítače, 
z nichž přistupujete k NVR. 
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3. Indikace stavu NVR 
 

Význam kontrolek NVR na čelním panelu 

LED Barva Stav LED Popis 

bliká 2x za 
sekundu 

1) Detekce připojeného USB zařízení 
2) Odpojování USB zařízení 
3) Probíhá přístup na zařízení připojeného do 

předního USB konektoru 
4) Probíhá kopírování dat na externí USB zařízení  

svítí 
Zařízení připojené k přednímu USB konektoru je 
připraveno k použití. 

USB modrá 

nesvítí 
NVR dokončil kopírování dat na USB zařízení při-
pojené do předního USB konektoru.* 

eSATA† oranžová bliká Probíhá přístup na zařízení eSATA. 

Bliká střídavě 
zeleně  

a červeně 
každých 

0,5 sekund 

1) Formátování pevného disku  
2) Inicializace NVR jednotky 
3) Aktualizace Firmware 
4) Rekonstrukce dat pole RAID 
5) Rozšiřování kapacity pole RAID 
6) Probíhá konverze verze RAID 

svítí  
červeně 

1) Pevný disk je vadný 
2) Kapacita pevného disku je vyčerpána 
3) Kapacita pevného disku se blíží zaplnění 
4) Porucha hlavního větráčku* 
5) Chyba přístupu na disk (čtení /zápis)  
6) Výskyt vadného sektoru na disku 
7) Datové úložiště NVR se nachází v nouzovém re-

žimu, umožněno pouze čtení z diskového pole 
(porucha 2 disků z RAID 5, 6, data lze stále číst) 

8) Chyba při automatické kontrole stavu 
bliká červeně 
2x/sekundu 

NVR je v nouzovém režimu – došlo k selhání jed-
noho z pevných disků pole RAID 1, 5, 6* 

bliká zeleně 
2x za  

sekundu 

1) NVR se spouští 
2) NVR se vypíná 
3) Pevný disk je právě formátován 

svítí zeleně NVR funguje normálně 

Stav  
systému 

červená 
/zelená 

nesvítí Všechny pevné disky v NVR jsou v pohotovostním 
režimu 

bliká červeně Probíhá přístup na disk, zároveň došlo k chybě 
čtení/zápisu dat. 

svítí červeně Chyba pevného disku (čtení/zápis) 

bliká zeleně Pevný disk funguje, probíhá zápis/čtení dat 
HDD 

červená 
/zelená 

svítí zeleně Pevný disk funguje normálně 

svítí NVR je připojen k síti 
LAN oranžová 

bliká Probíhá síťová komunikace s NVR 

* Není k dispozici pro jednodiskový model. 
† Port eSATA je k dispozici jen u některých modelů. Podrobnosti hledejte v katalogu  
# Pro 4 diskové a vyšší modely 
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Význam pípnutí NVR 

Pípnutí Kolikrát Popis 

krátce  
(0,5 sekundy) 

1x 

1) NVR se spouští 
2) NVR se vypíná (dálkové vypnutí) 
3) Probíhá reset po stisknutí Reset tlačítka 
4) Probíhá aktualizace Firmware 

krátce  
(0,5 sekundy) 

3x 

Uživatelem spuštěné kopírování na externí USB paměťo-
vou jednotku neskončilo úspěšně. Typ chyby naleznete 
v systémovém protokolu. 
 

krátce  
(0,5 sekundy) 

dlouze 
(1,5 sekundy) 

3x 
každých 
5 minut 

Porucha hlavního větráčku (neplatí pro NVR-104) 

2x 

1) Kapacita pevného disku se blíží zaplnění  
2) Kapacita pevného disku je vyčerpána 
3) Datové úložiště NVR se nachází v nouzovém režimu  
4) Probíhá uživatelem spuštěná rekonstrukce HDD 

dlouze 
(1,5 sekundy) 

1x 1) NVR se vypíná (po stisknutí vypínače na čelním panelu) 
2) NVR byl spuštěn a pracuje 

Poznámka: Zvukové upozorňování můžete vypnout v Systémové nástroje > Na-
stavení hardware. 
 

4. Požadavky na klientské PC 
Pro optimální výkon zobrazení by měl klientský počítač splňovat následující parametry: 

Počet 
kanálů 

Kodek CPU Ostatní požadavky 

M-JPEG Pentium 4 2GHz a vyšší 
4 

MPEG-4/ MxPEG/ H.264 Dual core 2GHz a vyšší 

M-JPEG Pentium 4 2,2GHz a vyšší 
8 

MPEG-4/ MxPEG/ H.264 Dual core 2,2GHz a vyšší 

M-JPEG Pentium 4 2,4GHz a vyšší 
12 

MPEG-4/ MxPEG/ H.264 Dual core 2,4GHz a vyšší 

M-JPEG Pentium 4 2,6GHz a vyšší 
16 

MPEG-4/ MxPEG/ H.264 Dual core 2,6GHz a vyšší 

M-JPEG Pentium 4 2,8GHz a vyšší 
20 

MPEG-4/ MxPEG/ H.264 Dual core 2,8GHz a vyšší 

M-JPEG Dual core 2,4GHz a vyšší 
40 

MPEG-4/ MxPEG/ H.264 Quad core 2,4GHz a vyšší 

Operační systém: 
Microsoft® Win-
dows® XP/ Vista 
Paměť: 1 GB a více 
Síť: Ethernet min. 
100Mb 
Prohlížeč: Microsoft® 
Internet Explorer 6.0 
a vyšší 
CD-ROM/DVD-ROM 
jednotka 
Doporučené rozlišení: 
1024 x 768 a vyšší  
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5. Rychlá instalace systému 
 
5.1  Instalace QNAP Finder 

1. Nainstalujte program QNAP Finder 
Vložte přiložené CD do 
mechaniky. Po zobrazení 
úvodní obrazovky klikněte 
na řádek Install QNAP 
Finder. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pokračujte v instalaci dle připojených instrukcí.  
V případě OS Windows XP 
se service packem SP2 a 
vyšším se zobrazí bezpeč-
ností obrazovka. Klikněte 
na Odblokovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nainstalovaný QNAP Finder nalezne dosud nenainstalovaný NVR server a nabídne 
Průvodce rychlou instalací 
NVR, tu zahájíte kliknutím 
na Ano.  
 
Poznámka: Pokud Fin-
der NVR server nenajde 
automaticky, opakujte 
vyhledání kliknutím na 
Obnovit. 
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5.2  Instalace systému (firmware) NVR 

1. Zadejte přihlašovací jméno a heslo NVR serveru. 
 

NVR-104:  
Implicitní už. jméno: administrator, implicitní heslo: admin 
 

Všechny ostatní NVR: 
Implicitní uživatelské jméno: admin, implicitní heslo: admin 
 

Poznámka: Ujistěte se, že jsou všechny IP kamery nainstalované a připojené 
k síti. 
 

2. Zobrazí se úvodní obrazovka rychlé instalace. Klikněte na Pokračovat a po-
stupujte v jednotlivých krocích dle instrukcí. Podrobný popis jednotlivých kroků 
naleznete v kapitole 6.1. 

 
 
3. Rychlou instalaci završíte v posledním kroku kliknutím na Zahájit instalaci. 

 
 
4. Rychlá instalace je dokončena, můžete začít používat NVR. Kliknutím na Spustit 

Monitor přejdete na obrazovku pro sledování kamer, kliknutím na Zavřít se vrá-
títe do stránky Nastavení systému. 
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5. Při prvním připojení klientského počítače je nutné nainstalovat ActiveX. V okně 

prohlížeče povolte instalaci ActiveX. 

 
 
6. O úspěšné instalaci NVR se ujistíte zobrazením obrazu z kamer a indikátoru pro-

bíhajícího záznamu. 

 
 
 
5.3  Úvodní nastavení a základy používání 

Pro vstup na stránku nastavení systému NVR klikněte na stránce Monitoru na . 
K oprávnění nastavení NVR je třeba být přihlášený jako Administrátor. 
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Zobrazí se stránka Rozšířeného postupu nastavení s přehledným zobrazením z ka-
mer, stavu spojení, záznamu a datovém toku. Je možno přepnout do Standardního 
postupu nastavení kliknutím vpravo nahoře. Pokud ještě nebylo provedeno nastavení 
NVR, otevře se nejdříve stránka Rychlé instalace. 
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Funkce zobrazených ikon: 

 Monitor  Nápověda 

 Přehrávání záznamu  Odhlásit 

 
 

6. Podrobný popis nastavení 
 
6.1  Rychlá instalace 

Rychlou instalaci provedete snadno a rychle v 6 krocích. Postupujte dle instrukcí pro 
jednotlivé kroky. Poznámka: Všechna nastavení se uplatní, jen pokud provedete i 
poslední krok rychlé instalace 
 
Krok 1: Zadejte název NVR serveru 

 
 
Krok 2: Změňte heslo Administrátora. Nedoporučujeme ponechávat výchozí heslo. 

 
 
Krok 3: Nastavte datum, čas a časovou zónu oblasti. 
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Krok 4: Zadejte IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu do internetu (obvykle IP 
adresa routeru). 

 
 
Krok 5: Nastavte režim disku, nebo diskového pole pro záznam obrazu. Všechna 
data na discích budou v dalším kroku vymazána. 

 
 
Krok 6: Úvodní přihlášení a nastavení IP kamer. 
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Vyberte výrobce a model kamery, zadejte její jméno, IP adresu, uživatelské jméno 
a heslo IP kamery. Můžete povolit záznam z kamery. Tlačítkem Test prověříte správ-
nost nastavení kamery (IP adresa, model, jméno, heslo), nastavení kamery dokončí-
te kliknutím na Uložit. Tím se v seznamu kamer posune kurzor na další kameru 
v seznamu.  
Kliknutím na Hledat vyhledáte k NVR dosud nepřihlášené kamery, které se nacházejí 
na lokální síti. Výběrem nové kamery, pořadového čísla kanálu a kliknutím na Přidat 
vybranou kameru přidáte do seznamu. Automaticky se přenese nastavení položek 
jako IP adresa. Kliknutím na Zavřít přejdete zpět do Kroku 6 – Nastavení kamer. 
 
Po dokončení nastavení klikněte na Zahájit instalaci. 

 
 
Rychlá instalace je dokončena, můžete začít používat NVR. Kliknutím na Spustit 
monitorování přejdete na obrazovku Monitoru, kliknutím na Zavřít se vrátíte do 
Nastavení systému. 
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6.2  Základní nastavení 

Zadejte základní nastavení jako je jméno serveru, datum, čas. 
 
6.2.1 Jméno NVR serveru 

Zadejte jméno NVR serveru (maximálně 14 znaků). Přípustné jsou alfanumerické 
znaky a pomlčka. Nepřípustné je jméno s mezerami nebo číslovka. Řetězec jména 
nesmí obsahovat znaky: .  ; : “ < > * + = \ | ? , [ ] /. 

 
 
6.2.2 Datum a čas 

Nastavte aktuální datum, čas a časové pásmo vaší lokality. Nastavte datum a času 
tak, aby bylo nastavení NVR a všech připojených kamer synchronní. V případě ne-
správného nastavení může dojít k zobrazení nesprávného času záznamu nebo času 
zobrazené události nebo položky protokolu. Může také docházet k zobrazení nespoji-
tosti obrazového záznamu, které se pak jeví jako výpadek záznamu videa. 

 
Automaticky synchronizovat s internetovým časovým serverem 
NVR server bude opakovaně nastavovat datum a čas podle zadaného NTP (Network 
Time Protocol) serveru. Zadejte IP adresu nebo doménové jméno (např. 
pool.ntp.org) NTP serveru. K problematice NTP serverů najde detailnější informace 
např. na cs.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol. Seznam českých NTP serve-
rů: http://phoenix.inf.upol.cz/~bazgierv/ntp.html. 
NVR mohou IP kamery nebo dalšími síťová zařízení používat jako NTP server. Nasta-
vení provedete zadáním IP adresy NVR serveru do pole NTP server v nastavení ka-
mery. Poznámka: Při prvním použití NTP serveru může první synchronizace času 
trvat několik minut. 
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6.2.3 Zobrazit základní nastavení 

Můžete zkontrolovat jméno NVR, datum, čas a verzi Firmware. 

 
 
 
6.3  Nastavení sítě 

Slouží k nastavení sítě LAN/WAN, služeb DDNS, přístupu k souborovým službám, 
omezení klientského přístupu a nastavení protokolů. 
 
6.3.1 Nastavení TCP/IP 

Zvolte jeden z 2 režimů přidělení IP adresy NVR serveru (staticky nebo dynamicky): 
A. IP adresu vyžádat od DHCP serveru 

Pokud je na lokální síti přítomen DHCP server, NVR automaticky obdrží od DHCP 
serveru dynamicky přidělovanou adresu. 

B. Použít statickou IP adresu 
Pro statické nastavení IP adres v lokální síti zadejte IP adresu, masku podsítě 
a výchozí bránu (obvykle IP adresa routeru). 

 
Primární, Sekundární DNS server: Zadejte IP adresu DNS (Domain Name Ser-
ver). DNS poskytuje v internetu překlad doménových jmen (jmenná forma IP adre-
sy) na číselný tvar IP adresy. 
Poznámka: Přenosové rámce typu Jumbo Frame je možné použít pouze v prostře-
dí Gigabitového Ethernetu. Všechna síťová zařízení musí mít nastavenou stejnou 
hodnotu parametru MTU! 
Pro NVR s 2 LAN porty můžete zvolit režim LAN Záloha, Vyvážení zátěže nebo 
Samostatné porty. Pro správnou funkci režimů Záloha a Vyvážení je nutné zapojit 
oba síťové porty: 
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Nastavení režimu LAN portů: 

A. Záloha při výpadku (Implicitní nastavení pro NVR s 2x LAN) 
V případě výpadku 
síťového segmentu (po-
rucha switche, ztráta 
fyzického spojení) při-
pojeného k primárnímu 
LAN portu automaticky 
přesměruje provoz na 
záložní port. Po obnově 
činnosti primárního 
segmentu automaticky 
vrátí provoz na pri-
mární port. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Vyvažovat síťovou zátěž 
Vyvažování síťové zátěže umožní rozdělit datový toku mezi dvě a více síťových roz-
hraní. Síťový přenos je tak optimalizován a přináší zvýšení výkonu a propustnosti. 
Funkce pracuje výhradně úrovni 3. vrstvy síťového protokolu OSI (IP, NCP IPX). 
Multicast/broadcast a další nesměrovatelné protokoly (např. NetBEUI) budou přená-
šeny jen portem LAN 1. Poznámka: Pro optimalizaci síťové zátěže použijte inteligent-
ní switch s řízením síťového provozu. Na portu k němuž je připojen NVR povolte 
802.3ad (link aggregation, sdružení spoje). 
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C. Samostatné porty 
Každý z portů Ethernet lze zcela nezávisle nastavit (IP adresy). NVR tak může sloužit 
pro 2 nezávislé skupiny uživatelů, každá operující na samostatné síti (subnetu). Při 
tomto nastavení nelze použít režim Záloha při výpadku. Zapnutí DHCP zprovozní 
DHCP server jen na primárním portu (LAN1). 

 
� Volba přenosové rychlosti: Můžete nastavit auto-negotiation (implicitní), 

1000 Mbps, nebo 100 Mbps. Doporučujeme ponechat implicitní nastavení, NVR 
tak automaticky přizpůsobí rychlost LAN portu podle typu zařízení, ke kterému je 
připojen. 

� IP adresu vyžádat od DHCP serveru: Pokud je na lokální síti přítomen DHCP 
server, NVR automaticky obdrží od DHCP serveru dynamicky přidělovanou adresu. 

� Použít statickou IP adresu: Pro statické nastavení IP adres v lokální síti zadej-
te IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu (obvykle IP adresa routeru). 

� Primární, Sekundární DNS server: Zadejte IP adresu DNS (Domain Name Server). 
DNS poskytuje v internetu překlad doménových jmen (jmenná forma IP adresy) 
na číselný tvar IP adresy. 

� Zapnout DHCP server: Pokud v lokální síti není přítomen DHCP server, můžete 
v NVR zapnout funkci DHCP serveru. NVR bude dynamicky přidělovat IP adresy 
všem LAN zařízením s nastaveným dynamickým přidělením IP adresy. Nastavte 
rozsah přidělování IP adres a dobu zápůjčky. Doba zápůjčky stanovuje dobu, bě-
hem které je přidělená IP adresa přidělená klientovi platná. Po vypršení platnosti 
si klient vyžádá přidělení IP adresy znovu. Poznámka: Pokud už je v LAN stáva-
jící DHCP server, volbu nechte vypnutou, jinak hrozí konflikt přidělování IP adres. 

 
6.3.2 DDNS 

Služba DDNS (Dynamic Domain Name Service) zprostředkovává přístup z internetu 
k NVR bez nutnosti mít k dispozici veřejnou IP adresu. Dalším přínosem je možnost 
používat k přístupu jmenný tvar proti číselné IP adrese. Pro využití služby DDNS je 



HW NVR instalační manuál 

Micronix spol. s r.o. strana 19 

 

nutné založit DDNS účet u provozovatele DDNS serveru. Příloha x. NVR podporuje 
následující DDNS poskytovatele: 

1. DynDNS  
http://www.dyndns.org/ 

2. update.ods.org 
3. members.dhs.org 
4. www.dyns.cx 
5. www.3322.org 
6. www.no-ip.com 
7. ipcam.jp 
 
 

 
6.3.3 Souborové služby 

Můžete omezit přístup k záznamům prostřednictvím Souborových služeb Microsoft 
SMB/CIF, Webového správce souborů nebo FTP klienta. Implicitně jsou všechny služ-
by přístupu povoleny. Pokud je NVR umístěn za routerem, můžete zapnout mapování 
portů vzdáleného FTP přístupu, aby k souborům měli přístup klienti z Internetu. (Příl) 

 
Rozmezí portů pasivního FTP: Ponechte původní nastavení rozmezí (55536-
56559) nebo nastavte vlastní hodnotu. Hodnota portu musí být vyšší než 1023. Zá-
roveň otevřete na připojeném routeru (nebo Firewallu) Vámi zadané rozmezí portů. 
Odpovědět na vnější IP adresu pasivního FTP přístupu: Zapněte funkci, pokud 
používáte pasivní FTP přístup a vzdálený klient se nemůže spojit s NVR serverem. 
FTP služba bude odpověď automaticky směřovat na zadanou vnější IP adresu nebo se 
pokusí vnější IP adresu automaticky zjistit, aby se klientovi podařilo spojení s NVR. 
 
6.3.4 Správa hostitelského přístupu 

Povolte typy připojení k NVR serveru: 
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A. Povolit všechna připojení: Povolí přístup k NVR ze všech klientů (Implicitně) 
B. Povolit připojení dle seznamu: Přístup bude umožněn jen pro klienty s IP adre-
sou ze seznamu povolených připojení. Ostatní klienti mají přístup zablokovaný. 
C. Blokovat připojení dle seznamu: Přístup z IP adrese seznamu zablokuje. Na-
stavení zablokuje přístupy z IP adres narušitelů, je vhodné k eliminaci bezpečnost-
ních rizik v případě opakovaných pokusů neoprávněného přístupu. 
 
6.3.5 Nastavení protokolů 

Zadejte číslo portu HTTP: Pro přístup prohlížeče k NVR prostřednictvím nestan-
dardního portu nastavte tuto hodnotu portu. Standardně je nastaven port 80. 
Zadejte rozsah portů RTP: RTP je protokol sloužící k přenosu video a audio formá-
tu (streamování) z IP kamer po síti. Video stream je přenášen a řízen RTP protoko-
lem. Implicitní nastavení je 6100-6299, pokud IP kamery používají ke streamování 
odlišné porty, nastavíte je zde. 

 
Poznámka: Zkontrolujte, že Vámi zadaného rozmezí portů je nastavené i na připo-
jeném routeru (nebo Firewallu). 
 
6.3.6 Zobrazit síťová nastavení 

Slouží k detailnímu pře-
hledu síťových nasta-
vení NVR serveru. 
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6.4  Paměťové jednotky a UPS 

Slouží k nastavení a správě datového úložiště (SATA a USB disky) a komunikace 
s připojeným UPS (zálohovaným zdrojem). 
 
6.4.1 Disk SATA 

Zobrazuje model, kapacitu a stav připojených pevných disků. Umožňuje formátovat a 
kontrolovat disky, vyhledávat vadné sektory. Na vytvořeném a správně naformáto-
vaném datovém úložišti jsou k dispozici sdílené adresáře: 
� record_nvr: Adresáře s průběžnými záznamy 
� record_nvr_alarm: Adresáře s poplachovými záznamy událostí 

 
Režim diskové jednotky Dostupné pro NVR modely 
Samostatný disk všechny 
RAID 1, JBOD (just a bunch of disks) 2 diskové a vyšší modely 
RAID 5, RAID 6, RAID 5+záložní disk,  4 diskové a vyšší modely 
RAID 6+záložní disk 5 diskové a vyšší modely 

 
Vytvořit lze následující typy logických jednotek: 
� Samostatný disk 

Typ je vhodný pouze pro jediný nainstalovaný pevný disk. Další disky nejsou pro 
zápis dat přístupné. Data nejsou nijak zálohovaná proti poruše pevného disku. 

� RAID 1 
Zrcadlení disků chrání data identickým zápisem dat na oba použité pevné disky. 
Pokud jeden z disků selže, na druhém disku jsou k dispozici identická data. Kapa-
cita datového úložiště je kapacita jednoho z použitých disků. Druhý z disků je po-
užit jen pro zálohu dat, cena za zabezpečení dat je vyšší. 
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� RAID 0 
Prokládání disků slučuje dva a více pevných disků do jedné jednotky. Poskytuje 
rychlejší zápis dat na jednotku a vyšší datový tok při zápisu. Data nejsou zabezpe-
čena proti selhání disku, spolehlivost systému je mírně nižší proti samostatnému 
disku – při selhání jednoho z disků dojde ke ztrátě všech dat jednotky. Kapacita 
jednotky je násobek kapacity nejmenšího disku a počtu pevných disků. Nastavení 
je doporučené používat jen ve specifických případech. 

� Lineární jednotka 
Spojení dvou a více disků sekvenčně do jedné jednotky. Data nejsou zabezpeče-
na proti selhání disku, spolehlivost systému je mírně nižší proti samostatnému 
disku. Celková kapacita jednotky je součtem kapacit všech disků. Nastavení je 
doporučeno pro použití více disků a ukládání záznamů, jejichž ztráta v případě 
poruchy není kritická. 

� RAID 5 
Používá jeden paritní disk pro zabezpečení dat, jednotka je odolná proti selhání 
jednoho disku (odolnost proti jednonásobné chybě). RAID 5 vyžaduje použít 
alespoň 3 disky. Celková kapacita = nejmenší kapacita použitého disku x (počet 
disků – 1). Doporučujeme použít disky totožné kapacity, jednoho výrobce a stej-
né modely. Pokud dojde k poruše disku, jednotka přejde do nouzového režimu. 
Data v takovém režimu již nejsou dále chráněna, selhání dalšího disku vede ke 
ztrátě dat. Pokud jednotka přejde do nouzového režimu, je potřeba co nejdříve 
vyměnit chybný disk a nechat jednotku RAID zrekonstruovat chybějící data. Nový 
disk je možno vyměnit po vypnutí NVR nebo za chodu bez přerušení činnosti NVR. 
Po skončení procesu rekonstrukce dat je pole opět odolné proti poruše jednoho 
disku. Pokud použijete více než 3 disky, jeden z disků může sloužit jako rezervní 
(SPARE). Pokud dojde k poruše disku, pole RAID automaticky použije rezervní 
disk jako náhradu a provede rekonstrukci dat. Cena za zabezpečení dat je v pří-
padě RAID 5 nejvýhodnější, jako paritní slouží jediný disk ze všech disků v poli. 
Poznámka: Za chodu serveru instalujte náhradní disk až poté, co se ujistíte, že 
RAID pole je v nouzovém režimu. Nouzový režim je signalizován 2 dlouhými 
pípnutími. 

� RAID 6 
Používá 2 paritní disky pro zabezpečení dat, jednotka je odolná proti selhání až 2 
disků (odolnost proti dvojnásobné chybě). RAID 6 vyžaduje použití alespoň 4 dis-
ků. Celková kapacita = nejmenší kapacita použitého disku x (počet disků – 2). 
Doporučujeme použít disky totožné kapacity, jednoho výrobce a stejné modely. 
Další postupy a funkce jsou shodné popisem pole RAID 5. Poznámka: Za chodu 
serveru instalujte náhradní disk až poté, co se ujistíte, že RAID pole je 
v nouzovém režimu. Nouzový režim je signalizován 2 dlouhými pípnutími. 

� RAID 5, 6 – režim pouze pro čtení 
Pole se přepne do režimu, umožňující výhradně číst data v případě poruchy 2 disků 
pro RAID 5 nebo 3 disků pro RAID 6. Data je možné pouze přečíst. Po záloze dat 
a výměně vadných disků je doporučeno vytvořit záznamovou jednotku znovu. 

 
6.4.2 Nástroje pro správu RAID 

Umožňují rozšířit kapacitu pole, převod mezi RAID režimy a nastavení záložního 
disku. Lze použít jen pro více-diskové modely NVR. 
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Rozšířit kapacitu: Umožňuje rozšířit kapacitu pole RAID postupnou výměnou disků 
za disky s větší kapacitou. Lze použít na pole RAID 1, 5, 6. 
Přidat disk: Umožňuje přidat další disk do pole RAID 5. 
Migrovat: Převádí typy RAID polí mezi sebou. Umožňuje následující převody: 
� Samostatný disk na RAID 1, 5, 6 
� RAID 1 na RAID 5 nebo 6 
� RAID 5 na RAID 6 
Rezervní disk: Umožňuje disk dosud nezahrnutý do pole RAID 5 nebo RAID 6 na-
stavit jako rezervní nebo jeho rezervní nastavení zrušit. 
Poznámka: Pro podrobný popis nástrojů správy RAID klikněte na Vysvětlivky 
v dolní ovládací liště. 
 
6.4.3 USB disk 

NVR umožňuje zálohovat data na připojený USB paměťový disk. Připojte disk k USB 
konektoru a vyčkejte rozpoznání připojené paměťové jednotky. V menu se zobrazí 
informace o připojené jednotce, disk můžete naformátovat. Zálohování zahájíte 
stisknutím zálohovacího tlačítka na předním panelu. Před fyzickým odpojením USB 
disku klikněte na Odpojit. Poznámka: Zálohované období nastavte v Systémové 
nástroje > Nastavení hardware. Během operace s USB jednotkou (formát, zápis) 
jednotku neodpojujte. 
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6.4.4 UPS 

Pokud je NVR připojen k zálohovanému zdroji napájení (UPS), nastavte reakci NVR 
na výpadek normálního napájení. Pokud neuplynul nastavený čas a kapacita akumulá-
toru UPS je vyčerpaná, NVR se vypne, aby chránil konzistenci záznamů.  
Poznámka: UPS doporučujeme propojit s NVR pomocí zadního USB konektoru. 

 
Zapnout podporu UPS: Povolte podporu UPS. Nastavte reakci NVR (vypnutí, poho-
tovostní režim) a čas reakce na výpadek napájení. Pro běžné UPS je typický čas 5 až 
10 minut, doba běhu na UPS ovšem závisí na kapacitě UPS, celkové zátěži a počtu 
připojených zařízení. 
Model UPS: Vyberte model UPS ze seznamu. 
IP adresa UPS: Pokud nastavíte model UPS APC s SNMP správou, zadejte IP adresu 
UPS jednotky. 
Poznámka: Doporučujeme použití např. APC Smart UPS 700+s kartou APC network 
Management. 
 
6.5  Správa uživatelů 

NVR server může používat až 32 různých uživatelů (klientů). Správa umožňuje vy-
tvářet, upravovat a mazat uživatele a spravovat oprávnění jednotlivých uživatelů 
nezávisle pro každou kameru. 

 
NVR používá 2 skupiny uživatelů: 
Administrátor (admin): Má oprávnění kompletně nastavovat NVR a definovat 
oprávnění přístupu. Administrátorský účet nelze smazat, nově vytvořené uživatelské 
účty s administrátorským oprávněním smazat lze. 
Uživatel: Má možnost přístupu ke kamerám a záznamům dle nastaveného oprávně-
ní. Nemá oprávnění nastavení NVR a jeho správy. 
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6.5.1 Vytvořit uživatele 

 
Jméno uživatele: Maximální délka jména je 32 znaků, rozlišují se velká a malá 
písmena. Jméno nesmí být číslovka a nesmí obsahovat znaky: “ / \ [ ] : ; | = , + * 
? < > ` '. 
Heslo uživatele: Maximální délka hesla je 16 znaků, rozlišují se velká a malá pís-
mena. Z bezpečnostního hlediska je minimální doporučená délka hesla 6 znaků. 
Přidělit uživateli Administrátorské oprávnění: Přidělí uživateli stejná práva, jako 
Administrátor NVR. 
Oprávnění přístupu ke kamerám: Nastavte pro uživatele oprávnění přístupu 
k jednotlivým kamerám. Kategorie oprávnění jsou: monitorovat, přehrávat záznam, 
ovládat PTZ a audio. 
 
6.5.2 Upravit uživatele 

Vyberte uživatele a klikněte na Upravit. Uživateli můžete změnit heslo, přidělit ad-
ministrátorské oprávnění a nastavit oprávnění přístupu k jednotlivým kamerám, 
stejně jako při vytvoření nového uživatele. 

 
 
6.5.3 Smazat uživatele 

Vyberte uživatele, jehož chcete smazat a klikněte na Smazat. Operaci potvrdíte 
kliknutím na OK. Poznámka: Administrátora nelze vymazat 
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6.6  Nastavení kamer 

Slouží k přihlášení IP kamer k NVR a jejich nastavení, nastavení plánovaného a po-
plachového záznamu. 
 
6.6.1 Parametry kamer 

1. Vyberte poziční číslo kamery. 
2. Vyberte výrobce. 
3. Vyberte model. 
4. Pojmenujte kameru. 
5. Zadejte IP adresu kamery, nebo její doménové jméno. 
6. Zadejte přihlašovací údaje kamery (uživatelské jméno a heslo). 
7. Povolte/zakažte pořizování záznamu. 
8. Uložte nastavení kliknutím na Použít. 

 
Tlačítkem Test prověříte správnost nastavení kamery (IP adresa, model, jméno, 
heslo), nastavení kamery dokončíte kliknutím na Uložit. Tím se v seznamu kamer 
posune kurzor na další kameru v seznamu. Po změně nastavení dojde k přerušení 
záznamu (maximálně 1 minuta). Kliknutím na Hledat vyhledáte k NVR dosud nepři-
hlášené kamery, které se nacházejí na lokální síti. Výběrem nové kamery, pořadové-
ho čísla kanálu a kliknutím na Přidat vybranou kameru přidáte do seznamu. Auto-
maticky se přenese nastavení položek jako IP adresa. Kliknutím na Zavřít přejdete 
zpět do Parametrů kamer. 
 
Přidání obecné IP kamery s CGI ovládáním 

Pokud kamera není na seznamu podporovaných zařízení, je možné ji přihlásit k NVR, 
jestliže od výrobce kamery máte k dispozici soubor s JPEG CGI ovládáním. Rozhraní 
JPEG CGI tak podstatně zvětšuje rozšiřitelnost kamerového systému s NVR. 
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1. Vyberte poziční číslo kamery. 
2. Vyberte Generický model v poli výrobce kamery. 
3. Vyberte Generický JPEG v poli pro model kamery. 
4. V poli http URL zadejte cgi cestu IP kamery. 
5. Zadejte jméno kamery nebo její IP adresu. 
6. Zadejte přihlašovací údaje kamery (uživatelské jméno a heslo). 
7. Povolte/zakažte pořizování záznamu. 
8. Uložte nastavení kliknutím na Použít. 

 
Poznámka: NVR QNAP podporuje pouze JPEG CGI příkazové rozhraní. Nezaručuje 
kompatibilitu se všemi výrobci a modely IP kamer. 
 
6.6.2 Parametry záznamu 

Vyberte kameru ze seznamu a nastavte rozlišení obrazu, počet snímků za sekundu a 
kvalitu záznamu. Můžete povolit záznam zvuku z kamery. Nastavení uložíte kliknutím 
na Použít. 
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1. Číslo kamery: Pořadové číslo IP kamery v NVR 
2. Komprese videa: Zvolte kompresní kodek pro přenos videa po síti. 
3. Rozlišení: Nastavte rozlišení obrazu pro sledování a záznam. 
4. Počet snímků: Nastavte počet snímků za sekundu. 
5. Kvalita: Nastavte kvalitu video záznamu. Poznámka: Nastavení kodeku, rozli-

šení videa, počet snímků a kvalita přímo ovlivňuje datový tok, síťovou zátěž a ka-
pacitu diskového prostoru spotřebovanou záznamem.  

6. Záznam audia: Zaškrtnutím povolit umožníte záznam zvuku z kamery. 
7. Předpokládaná kapacita pro záznam: Odhad velikosti záznamu. Kapacita, 

kterou ve skutečnosti záznam zabere, závisí především na charakteru snímaného 
obrazu. 

8. Umožnit nouzový záznam: Zaškrtnutím povolíte pořizování nouzového (manu-
álního) záznamu spouštěného operátorem z Monitoru. Nouzový záznam neovliv-
ňuje pořizování plánovaného nebo poplachového záznamu. 

Poznámka: Změny se uloží a provedou po kliknutí na Uložit. Následně může dojít 
k přerušení záznamu (maximálně na 1 minutu) a restartu. 
 
6.6.3 Nastavení plánovaného záznamu 

Lze nastavit průběžný (nahrává se neustále) nebo plánovaný (nahrává se jen v za-
daný čas/dny) záznam. Implicitně je nastaven průběžný záznam. Pro nastavení no-
vého intervalu záznamu vyberte kameru ze seznamu, zadejte dny a čas pořizování 
záznamu a klikněte na Přidat. Pro uložení změn klikněte na Použít. Kliknutím na 
Použít pro všechny kamery zkopírujete zadané nastavení intervalů záznamu na 
všechny kamery přihlášené k NVR. Výběrem intervalu ze seznamu a kliknutím na 
Smazat vybraný interval odstraníte ze seznamu plánovaných záznamů.  
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Poznámka: Nastavit do seznamu lze až 15 časových intervalů. Změny se uloží 
a provedou po kliknutí na Uložit. Následně může dojít k přerušení záznamu (maxi-
málně na 1 minutu) a restartu. 
 
6.6.4 Nastavení poplachového záznamu 

Poplachový záznam je spouštěn událostí spojené s kamerou (aktivace poplachového 
vstupu, detekce pohybu kamerou). Ukládání poplachového záznamu lze omezit na 
zadané časové úseky volbou Použít poplachový záznam jen v určený čas. 
Zkoušku nastavení provedete kliknutím na Test. Pro uložení změn klikněte na Použít. 
Kliknutím na Použít pro všechny kamery zkopírujete zadané nastavení na všechny 
kamery přihlášené k NVR. 
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Poznámka: Změny se uloží a provedou po kliknutí na Uložit. Následně může dojít 
k přerušení záznamu (maximálně na 1 minutu) a restartu. 
 
6.6.5 Pokročilé nastavení 

 
� Maximální délka souboru záznamu: Nastavte délku záznamu v minutách, po 

které se bude ukládat záznam do samostatných souborů. Maximum je 15 minut, 
doporučeno nastavit 2 – 5 minut. 
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Pokud pro záznam zývá méně než … GB: Nastavte minimální místo na záznamo-
vé jednotce, které NVR ponechá volné. Zvolte, zda po dosažení této hranice NVR 
začne přepisovat nejstarší záznamy, nebo přeruší nahrávání. 
Ponechat záznamy nejméně … dny/ů: Nastavte, jak dlouho se mají záznamy 
uchovat, než je možné je přepsat novými. Slouží jako ochrana záznamů proti smazá-
ní v případě nedostatečného místa na úložišti. 
Smazat záznamy po … dnech: Zadejte dobu, po kterou budou záznamy ponecha-
né na úložišti. Den znamená interval 24 hodin. Po vypršení lhůty stáří záznamů jsou 
záznamy automaticky vymazány. Slouží ke splnění stanovených podmínek provozu 
kamerového systému v souladu se směrnicemi a platnou legislativou. 
Před/Po poplachový záznam: 
� Spustit záznam nejmíň … sekund(y) před událostí: Nastavení zajistí trvání 

záznamu na zadanou dobu před vznikem poplachové události. 
� Ukončit záznam obrazu … sekund(y) po skončení události: Nastavení zajis-

tí přesah záznamu na zadanou dobu po zániku poplachové události. 
Dobu před- a po- poplachového záznamu zadejte v rozmezí 30 až 300 sekund. 
Poznámka: Změny se uloží a provedou po kliknutí na Uložit. Následně může dojít 
k přerušení záznamu (maximálně na 1 minutu) a restartu. 
 
6.7  Systémové nástroje 

Slouží k optimalizaci správy a nastavení NVR serveru. Umožňuje nastavit např. zasílání 
výstrahy událostí, restartovat nebo vypnout NVR, aktualizovat Firmware, zálohovat 
nebo obnovit kompletní nastavení NVR, získat historii SMART dat z pevných disků. 
 
6.7.1 Výstražná upozornění 

Zadejte emailovou adresu, na kterou bude NVR posílat výstrahy, IP adresu serveru 
pro odesílání pošty (SMTP) a případně přihlašovací údaje k SMTP. Nastavit lze závaž-
nost chybových zpráv, které NVR odešle. Podrobný výpis typů systémových událostí 
najdete v Protokoly > Systémové události. Po nastavení doporučujeme funkčnost 
ověřit zasláním testovací zprávy. 
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6.7.2 Nastavení SMS zpráv 

Pokud chcete výstrahy 
zasílat na mobilní telefon 
prostřednictvím SMS 
zpráv, nastavte poskyto-
vatele SMS (implicitně je 
nastaven poskytovatel 
Clickatel). Kliknutím na 
Přidat SMS poskytova-
tele otevřete nastavení 
pro Vašeho poskytovatele 
SMS. Text vyplněný v poli 
URL šablona musí být 
v souladu s požadavky Va-
šeho poskytovatele SMS 
zpráv. 
V dolní části obrazovky 
nastavíte typy událostí, 
na které NVR upozorní 
pomocí SMS zprávy. 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.3 Restartovat/ Vypnout 

1. Zvolte Systémové ná-
stroje > Restartovat 
/Vypnout. 

2. Klikněte na Restar-
tovat pro restart NVR 
nebo na Vypnout pro 
jeho vypnutí. 
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6.7.4 Hardwarové nastavení 
 

 
Povolit tlačítko Reset: Podržením tlačítka Reset na 5 sekund NVR vymaže heslo 
Administrátora a nastavení NVR na výchozí hodnoty od výrobce. Implicitně je použití 
tlačítka Reset povoleno. Upozornění: Pokud zakážete použití tlačítka Reset, ujistěte 
se, že máte Vaše heslo bezpečně uschováno. V opačném případě nebudete moci 
vymazat nastavení serveru spolu s nastavením hesla, pokud heslo zapomenete. 
Automaticky zapnout po výpadku napájení: Po výpadku napájení není nutné 
zapínat NVR ručně, zapne se po obnovení napájení a automaticky pokračuje v činnosti. 
Povolit zálohování videa tlačítkem: Povolíte automatickou zálohu nahraných 
záznamů na USB jednotku, kterou připojíte do konektoru na předním panelu: 
1. Nastavte, kolik dnů se bude obsahovat záloha. Příklad: nastavíte-li 3 dny, po 

stisknutí zálohovacího tlačítka se provede automatická záloha všech dnešních, 
včerejších a předvčerejších záznamů na připojený USB disk. 

2. Připojte USB disk do předního USB konektoru, NVR rozpozná paměťový disk 
a rozsvítí modrou LED kontrolku. 

3. Stiskněte tlačítko zálohování na 3 sekundy. Začne probíhat přenos dat zálohy na 
USB disk, kontrolka modře bliká. Po dokončení zálohy kontrolka svítí, pak lze USB 
disk odpojit. 

Poznámka: Pro NVR-104 stačí podržet tlačítko zálohy na 0,5 sekundy. Zálohování 
není možné na disky menší než 10 GB. Takto zálohovat nelze servery VS-80xxU-RP. 
Povolit světelný výstražný signál, pokud je volné místo SATA disku menší 
než: Zadejte hodnotu 1 – 51200 MB. Stav signalizuje NVR změnou barvy kontrolky 
napájení ze zelené na červenou a akustickým signálem. 
Povolit akustickou výstrahu: V případě chybového stavu upozorní akustickým 
signálem. 
Povolit režim záložního zdroje: Pokud jeden ze zdrojů nefunguje správně, NVR to 
oznámí akustickým signálem. Funguje jen ve verzi se zdvojeným napájecím zdrojem. 
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Automatická regulace větráku: NVR automaticky reguluje otáčky větráku v závis-
losti na teplotě uvnitř serveru (doporučené nastavení). Při manuálním nastavení jsou 
otáčky udržovány na nastavené hodnotě. Nastavení není k dispozici pro NVR-104. 
 
6.7.5 Aktualizace Firmwaru 

Před započetím aktualizace Firmwaru se přesvědčte, že soubor s FW odpovídá mode-
lu NVR serveru a jedná se o správnou verzi. 

 
1. Stáhněte si poznámky k verzi Firmware z webových stránek QNAP (http:// 

www.qnapsecurity.com/) a pozorně je přečtěte. Ujistěte se, že je aktualizace firm-
ware potřebná. 

2. Zazálohujte všechna data na diskovém poli NVR serveru, předejdete tak jejich 
případné ztrátě. 

3. Klikněte na Procházet ... a zvolte odpovídající soubor Firmware. Pak klikněte na 
Aktualizovat systém pro zahájení aktualizace. 

Aktualizace může trvat několik minut až několik desítek minut v závislosti na připo-
jení k síti. Vyčkejte do konce procedury. Systém Vás o dokončení bude informovat. 
Upozornění: Během aktualizace zajistěte nepřetržité napájení, aktualizaci nepřeru-
šujte a NVR se nepokoušejte vypnout! To by mohlo mít za následek poškození NVR. 
Poznámka: V případě problému s aktualizací (nelze provést) doporučujeme aktuali-
zaci provádět přednostně z programu QNAP Finder. Pokud NVR funguje bezchybně 
a nepotřebujete přidat nové funkce, není potřeba provádět aktualizaci firmwaru. 
 
6.7.6 Zálohovat / Načíst / Vymazat nastavení NVR 

� Pro zálohu veškerých nastavení (včetně uživatelských účtů, jména serveru, na-
stavení sítě atd.) klikněte na Zálohovat, zvolte Uložit, zadejte jméno souboru 
pro zálohu a znovu klikněte na Uložit. 

� Chcete-li obnovit všechna nastavení ze souboru, klikněte na Procházet, vyberte 
soubor s uloženým nastavením a klikněte na Obnovit. 

� Chcete-li obnovit všechna nastavení na výchozí hodnoty, klikněte na Obnovit. 
Upozornění: Obnovením na výchozí nastavení dojde ke ztrátě všech nahraných 
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záznamů, uživatelských účtů, definic síťových připojení a nastavení NVR serveru. 
Před provedením operace se ujistěte, že jste zazálohovali všechna důležitá data. 

 
 
6.7.7 Replikace dat 

Replikace slouží ke zkopírování/zálohování vybraných záznamů na externí datové 
úložiště typu NAS, na kterém je spuštěna síťová služba Microsoft. Podporováno je 
datové úložiště typy TS-509. 
 
6.7.8 SMART 

S.M.A.R.T. umožňuje monitorovat stav důležitých parametrů pevného disku, jako 
jsou jeho stav, teplota, stav využití. Vyberte disk a klikněte na příslušnou záložku, 
zobrazí se příslušné údaje disku. 

 
Poznámka: SMART funguje jen na vícediskových modelech. 
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Záložka Funkce 

Souhrnně Zobrazí základní stavové informace disku a výsledek posled-
ních spuštěných testů SMART. 

Informace o disku Zobrazí detailní informace o disku jako je model, výrobní 
číslo, kapacita, verze firmware, atd. 

SMART data 
Zobrazí interní data provozu pevného disku, jako jsou pro-
vozní teplota, celková doba provozu, počty zapnutí, různé 
interní chyby, počitadla překročení prahové hodnoty. 

Test Spuštění rychlého nebo úplného SMART testu a zobrazení 
výsledků. 

Nastavení 
Nastavení prahové hodnoty teploty pro záznam do stavového 
protokolu. Umožňuje naplánovat spuštění rychlého a úplného 
testu SMART. Výsledek se zobrazí v záložce Souhrnně. 

 
6.7.9 E-mapa 

Pro usnadnění orientace obsluhy lze nahrát a zobrazit mapu půdorysu z vyznačením 
stanoviště a záběru kamer: 

 
1. Klikněte na Procházet a vyberte obrazový soubor JPEG s mapou. Mapu pak na-

hrajete kliknutím na Nahrát. 
2. Vyplňte titulek, který se při zobrazení mapy ukáže 
3. Kliknutím na Test zkontrolujete správnost nastavení e-mapy. 
 
6.7.10 Ping 

Pomocí menu PING můžete otestovat průchodnost spojení mezi NVR a zadanou IP 
adresou. Zadejte testovací IP adresu a klikněte na Test.  
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6.7.11 Pokročilé nastavení 

Nastavte dobu, po které při nečinnosti uživatele NVR server automaticky odhlásí. 
Funkce zvyšuje zabezpečení systému. 
Poznámka: Automatické odhlášení se neuplatňuje na stránky Monitoru, přehrávání, 
pokročilého nastavení, nastavení úložiště, aktualizace FW, replikace záznamu a sys-
témových záznamů.  

 
 
6.8  Protokoly a statistiky 
 
6.8.1 Seznam událostí 

NVR může archivovat až 10 000 událostí včetně varování, chybových hlášek a stavo-
vých informací. Prozkoumáním seznamu událostí lze v případě selhání nebo chybné 
činnosti odhalit potenciální příčiny. Seznam lze exportovat do Excelového souboru 
kliknutím na Uložit a vymazat kliknutím na Smazat. 

 
 
6.8.2 Sledovací záznamy 

Zobrazí události související s kamerovým systémem, jako jsou připojení kamery, 
detekce pohybu, chybné přihlášení. 
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6.8.3 Seznam přihlášených uživatelů 

Zobrazí informace o aktuálně přihlášených uživatelích (jméno uživatele, čas přihláše-
ní, IP adresa uživatele, protokol připojení, používané služby). 

 
 
6.8.4 Historie přihlášených uživatelů 

Zobrazí historii přihlášení uživatelů (jméno uživatele, čas přihlášení, IP adresa uživa-
tele, protokol připojení, používané služby). 

 
 
6.8.5 Historie připojení 

Zobrazí seznam připojení k NVR prostřednictvím samba, FTP, AFP, HTTP, HTTPS, 
Telnet a SSH protokolů. Můžete zapnout nebo vypnout protokol připojení a uložit 
výsledky do Excelovského souboru. Zapnutí protokolu částečně ovlivňuje výkon NVR. 
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6.8.6 Stav systému 

Zobrazuje stavové informace jako je vytížení procesoru, využití paměti, přenesené 
síťové pakety, otáčky větráčku a teplotu procesoru a disků. Údaje lze využít v přípa-
dě hledání závad činnosti NVR. 

 
 

7. Údržba zařízení 
 
7.1  Smazání hesla a nastavení sítě 

Pokud potřebujete vymazat heslo administrátora, nebo síťové nastavení, podržte na 
5 sekund tlačítko Reset umístěné většinou na zadním panelu přístroje. Server pípne 
krátce a provede reset. Pak se můžete přihlásit s implicitním účtem: 
 
NVR-104:  
Implicitní už. jméno: administrator, implicitní heslo: admin 
 

Všechny ostatní NVR: 
Implicitní uživatelské jméno: admin, implicitní heslo: admin 
 

Poznámka: Funkci tlačítka Reset je možné zablokovat nastavením v Systémové 
nástroje > Nastavení hardware > Povolit tlačítko Reset. 

 
 
7.2  Výpadek napájení nebo svévolné vypnutí NVR 

Pokud dojde k výpadku napájení nebo neoprávněnému vypnutí NVR, server po za-
pnutí pokračuje v činnosti ve stavu, v jakém byl před výpadkem. Zkontrolujte 
v takovém případě, zda NVR funguje správně. V případě nesprávné činnosti: 
1. Pokud došlo ke ztrátě nastavení, obnovte ho z uložené zálohy nebo NVR nastavte 

znovu. 
2. Pokud NVR nefunguje korektně, zálohujte data a proveďte novou instalaci včetně 

formátu pevného disku, případně nainstalujte aktuální verzi firmware. 
3. Situacím nepředvídané ztráty důležitých dat předcházejte zálohováním nastavení 

a pravidelným zálohováním záznamů. 
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4. Pokud je NVR připojen na zdroj UPS a dojde k výpadku napájení, zajistěte vypnu-
tí serveru dříve než dojde k vybití baterie UPS. 

 
7.3  Výměna disku za provozu (režim RAID) 

Pokud je diskové pole v režimu RAID (1, 5, 6), umožňuje NVR v případě poruchy 
disku jeho výměnu za plného provozu. NVR není nutné vypínat ani přerušovat jeho 
činnost. Výměna je podporována jen více diskovými NVR servery. Poznámka: Za 
chodu serveru instalujte náhradní disk až poté, co se ujistíte, že RAID pole je 
v nouzovém režimu. Nouzový režim je signalizován 2 dlouhými pípnutími. Pokus o 
výměnu bezchybného disku může vést ke ztrátě dat. 
 

8. Chybové stavy 
 
� Nezobrazí se obrazovka Monitoru: 

1. Zkontrolujte nainstalování prvku ActiveX a nastavení úrovně zabezpečení pro-
hlížeče na střední nebo nízká (nástroje > možnosti internetu). 

2. Zkontrolujte, že NVR je připojený k síti a zapnutý. 
3. Ověřte, zda nedošlo ke konfliktu IP adresy NVR s jiným zařízením v síti. 
4. Ověřte, že NVR i klientský počítač mají přidělené IP adresy stejné podsítě. 

 
� Nezobrazuje se video z kamer: 

1. V nastavení parametrů kamer zkontrolujte správnost IP adresy, jména a hesla 
pro přihlášení do kamery. Ověřte správnost kliknutím na Test. 

 
� Neukládá se videozáznam: 

1. Zkontrolujte uzamčení diskové šachty nebo připojení disku. 
2. Při instalaci s jediným diskem se ujistěte, že je disk umístěn v šachtě číslo 1. 

Při instalaci disku je třeba postupovat vždy od pozice z nejnižším číslem. 
3. Zkontrolujte, že je disk správně instalovaný, naformátovaný, detekovaný NVR 

a funkční. 
4. Zkontrolujte v parametrech kamer, že je povoleno provádět záznam. Zkontro-

lujte IP adresu kamery a přihlašovací jméno a heslo. 
 
� Nelze provést nastavení NVR: 

1. Ověřte, že jste přihlášení s oprávněním administrátora. 
 
� Video v obrazovce Monitoru je trhané nebo nekvalitní: 

1. Je více klientských přístupů. U menších zařízení je doporučeno používat do 
3 současných přístupů. Přepněte na zobrazení menšího počtu kamer. 

2. Kvalita může být ovlivněna vytížením sítě LAN, nebo propustností připojení při 
vzdáleném přístupu. Přepněte na zobrazení menšího počtu kamer. 

3. Zkontrolujte, jestli není na kameru připojeno více NVR serverů nebo nadměr-
né množství uživatelů. 

 
� Obrazový podklad e-mapy je zobrazený nesprávně: 

1. Ověřte, že soubor e-mapy je ve formátu JPEG. Jiné formáty NVR nepodporuje. 
 
� Program QNAP Finder nemůže najít NVR server: 

1. Prověřte nastavení antivirové ochrany nebo firewallu počítače. Po dobu insta-
lace NVR firewall nebo antivirus dočasně vypněte. 

2. Ověřte, že je NVR zapnutý a správně připojený k síti. 


