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Návod k obsluze 
COPYRIGHT ©2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. 
Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů jsou vlastnictvím 
společnosti Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo jejích poboček (dále uváděno 
jako „Hikvision“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod 
jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hikvision jakýmkoli způsobem 
reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost Hikvision 
neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající. 
Informace o tomto návodu 
Tento návod se vztahuje k síťovému videorekordéru (NVR). 
V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a 
veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené 
v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez 
upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách společnosti 
(http://overseas.hikvision.com/en/).  
Používejte tento návod k obsluze pod dohledem profesionálních odborníků. 
Potvrzení o ochranných známkách 

 a ostatní ochranné známky a loga společnosti Hikvision jsou vlastnictvím společnosti 
Hikvision v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím 
příslušných vlastníků. 
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti 
POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY 
SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI 
SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ 
VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, 
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST HIKVISION, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI 
ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, 
VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI 
NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO 
ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. 
POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST 
HIKVISION NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO 
JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST HIKVISION VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY 
POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU.  
PRÁVO VZTAHUJÍCÍ SE KE SLEDOVÁNÍ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO 
VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE 
POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST HIKVISION NEPONESE ŽÁDNOU 
ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.  
V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI KONFLIKTU MEZI TÍMTO NÁVODEM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ 
ZMÍNĚNÉ. 
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Právní informace 

Informace o směrnicích FCC 

Upozorňujeme, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za 
soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele zařízení používat. 

Soulad se směrnicemi FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu 
s omezeními pro digitální zařízení třídy A podle části 15 směrnic FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, 
aby poskytovaly náležitou ochranu před škodlivým rušením, když je zařízení používáno 
v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a 
pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobit škodlivé rušení 
rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech bude pravděpodobně 
způsobovat škodlivé rušení a v takovém případě bude po uživateli požadováno, aby rušení odstranil 
na své vlastní náklady. 

Podmínky směrnic FCC 

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 směrnic FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma 
podmínkami: 

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 

2. Toto zařízení musí přijmout libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí činnost. 

Prohlášení o shodě s předpisy EU 

 
Tento výrobek a případně i dodané příslušenství jsou označeny štítkem „CE“ a vyhovují 
proto příslušným harmonizovaným evropským standardům uvedeným ve směrnici  
EMC 2014/30/ES, směrnici LVD 2014/35/ES a směrnici RoHS 2011/65/ES.  

 

Směrnice 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii 
likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Tento výrobek řádně recyklujte při 
zakoupení nového ekvivalentního výrobku vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej 
zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Více informací naleznete na webu: 
www.recyclethis.info 

 

Směrnice 2006/66/ES (týkající se baterií): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze 
v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní 
informace o baterii naleznete v dokumentaci výrobku. Baterie je označena tímto 
symbolem, který může obsahovat písmena značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo měď 
(Hg). Baterii řádně zlikvidujte odevzdáním svému dodavateli nebo na určeném sběrném 
místě. Více informací naleznete na webu: www.recyclethis.info 

Soulad se směrnicí ICES-003 kanadského Ministerstva průmyslu 

Toto zařízení splňuje požadavky normy CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).  
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Konvence týkající se symbolů 

Symboly, které lze v tomto dokumentu nalézt, jsou vysvětleny v níže uvedené tabulce. 

 

Symbol Popis 

 POZNÁMKA 
S tímto symbolem jsou uvedeny doplňkové informace ke 
zdůraznění, nebo důležité doplňující body hlavního textu. 

 VAROVÁNÍ 

Tento symbol označuje potencionálně nebezpečné situace, které, 
pokud jim nebude zabráněno, by mohly vést k poškození zařízení, 
ztrátě dat, snížení výkonnosti nebo neočekávaným výsledkům. 

 NEBEZPEČÍ 

Tento symbol označuje nebezpečí s vysokou úrovní rizika, které, 
pokud mu nebude zabráněno, může vést ke smrti nebo vážnému 
zranění. 
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Bezpečnostní pokyny 

 Zodpovědnost za správnou konfiguraci všech hesel a ostatních bezpečnostních opatření nese 
montážní pracovník nebo konečný uživatel. 

 Při používání výrobku je nutné přísně dodržovat všechny národní a místní předpisy týkající se 
elektrické bezpečnosti. Podrobné informace naleznete v technických údajích. 

 Dle normy IEC60950-1 by mělo vstupní napětí 100–240 V stř., 48 V stejnosm. nebo 
12 V stejnosm. splňovat požadavky SELV (týkající se velmi nízkého bezpečnostního napětí) i 
požadavky na omezený zdroj napájení. Podrobné informace naleznete v technických údajích. 

 K jednomu napájecímu adaptéru nepřipojujte více zařízení, protože by přetížení adaptéru 
mohlo způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru. 

 Kontrolujte, zda je zástrčka pevně zapojena do napájecí zásuvky. 
 Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, zařízení okamžitě vypněte a odpojte napájecí 

kabel. Poté se obraťte na servisní středisko.  

Tipy k zajištění ochrany a předcházení nebezpečí 

Než zařízení připojíte k napájení a uvedete do provozu, přečtěte si následující tipy: 

 Zajistěte, aby bylo zařízení namontováno v dobře větraném bezprašném prostředí. 
 Zařízení je určeno k používání pouze ve vnitřních prostorech. 
 Udržujte všechny kapaliny mimo dosah zařízení. 
 Zajistěte, aby podmínky okolního prostředí odpovídaly výrobním údajům. 
 Zajistěte, aby bylo zařízení k racku nebo polici pevně připevněno. Silnější nárazy nebo otřesy 

zařízení, ke kterým by došlo při pádu, by mohly poškodit citlivou elektroniku uvnitř zařízení. 
 Pokud je to možné, používejte zařízení se záložním napájecím zdrojem (UPS). 
 Před připojením a odpojením příslušenství a periferních zařízení zařízení odpojte od napájení. 
 S tímto zařízením by měl být používán pevný disk doporučený výrobcem. 
 Nesprávné používání nebo výměna baterie by mohly vést k nebezpečí výbuchu. Baterii 

nahrazujte pouze stejným nebo odpovídajícím typem. Použité baterie likvidujte dle pokynů 
poskytnutých výrobcem baterie.  
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Úvod 

Cluster zařízení NVR nabízí služby sledování tím, že integruje několik zařízení NVR jako spuštěné 
hostitele do jednoho clusteru. K odpovědi na externí služby používá jednu jedinečnou IP adresu. 
Většinu služeb, jako je správa, konfigurace a ovládání, lze nakonfigurovat pomocí této IP adresy. 

Zařízení NVR použitá pro síť clusteru musí splňovat následující požadavky: 

 Cluster a zařízení NVR musí být ve stejné síti LAN. 
 Všechna zařízení NVR musí být stejného modelu a musí mít stejnou verzi firmwaru. 

 POZNÁMKA 

 Jednotlivé clustery umožňují správu 3 až 16 zařízení NVR. 
 Max. počet videovstupů clusteru = jednotlivé kanály NVR * (n−1), kde hodnota „n“ představuje 

počet zařízení NVR v clusteru. Pokud jsou v clusteru například 3 zařízení NVR a každé 
zařízení NVR má 128 kanálů videovstupů, je maximální počet videovstupů clusteru =  
128 * (3−1)= 256 kanálů. 

 Jakmile dojde k vytvoření clusteru, bude jeho IP adresa přístupná za 15 sekund. 
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Přepínání režimu zařízení 

Účel: 

Pokud chcete do clusteru přidat zařízení NVR, musíte přepnout jejich možnost Device Mode na 
hodnotu Cluster Mode a do clusteru přidat alespoň 3 zařízení NVR. Jednotlivé clustery umožňují 
správu 3 až 16 zařízení NVR. 

Krok 1: Otevřete webový prohlížeč, zadejte IP adresu zařízení NVR a poté stiskněte klávesu Enter. 

Krok 2: V okně pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Login. 

Krok 3: Přejděte do nabídky Configuration > System > Cluster Management. 

Krok 4: Pro možnost Device Mode vyberte hodnotu Cluster Mode. 

 
Obrázek 1 Přepnutí pracovního režimu 

Krok 5: Klikněte na tlačítko Save a počkejte, než se zařízení automaticky restartuje. 

 POZNÁMKA 

 Jakmile dojde k nastavení možnosti Device Mode na hodnotu Cluster Mode, některé funkce, 
jako například Channel Management nebo User Management, mohou být zakázány. Vliv tohoto 
nastavení závisí na skutečném okně. 

Vytvoření clusteru 

 POZNÁMKA 

Správa a konfigurace clusteru jsou přístupné pomocí klientského softwaru iVMS-4200. 

Než začnete: 

Zkontrolujte, zda máte správně nainstalovaný odpovídající klientský software iVMS-4200. 
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Počet zařízení NVR v clusteru nemůže být nižší než 3. Zkontrolujte, zda jste nastavili možnost 
Device Mode všech zařízení na hodnotu Cluster Mode. 

Krok 1: V ovládacím panelu klikněte na možnost , nebo přejděte do nabídky Tool > Device 
Management > Device > Hikvision Device. 

Krok 2: Klikněte na možnost Create Cluster. 

Krok 3: Zadejte požadované parametry. 

Krok 4: Klikněte na tlačítko Next. 

 
Obrázek 2 Konfigurace parametrů clusteru 

 Cluster Name: Zadejte dle svých požadavků název clusteru. 
 IP Address: Zadejte IP adresu clusteru. Zkontrolujte, že je IP adresa ve stejné síti LAN se 

zařízeními NVR a nebude docházet ke konfliktu s jinými zařízeními. 
 Port: Jedná se o číslo portu clusteru pro externí službu. 
 HTTP Port No.: Jedná se o číslo portu HTTP clusteru pro externí webovou službu. 
 User Name: Ve výchozím nastavení je uživatelské jméno admin. 
 Password: Zadejte heslo clusteru. 
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 VAROVÁNÍ 

Doporučení k vytvoření silného hesla – ke zvýšenému zabezpečení výrobku důrazně 
doporučujeme, abyste vytvořili silné heslo dle své vlastní volby (s použitím nejméně 8 znaků a 
s využitím nejméně tří z následujících kategorií: velká písmena, malá písmena, čísla a speciální 
znaky). Doporučujeme také pravidelnou změnu vašeho hesla. Zejména v systémech s vysokým 
zabezpečením může změna hesla jednou za měsíc nebo za týden lépe ochránit váš výrobek. 

Krok 5: Přidejte do clusteru zařízení NVR. Zařízení lze přidat následujícími způsoby: 

 Přidání zařízení ručně 

1) Klikněte na tlačítko Add. 

2) Zadejte požadované informace včetně IP adresy, názvu domény a hesla zařízení. 

3) Pro přidání zařízení klikněte na tlačítko Add. 

 
Obrázek 3 Přidání zařízení 

 Přidání zařízení online 

1) Z části Online device vyberte zařízení. 

2) Kliknutím na možnost Add to client přidávejte jednotlivá zařízení, nebo přidejte všechna 
zařízení kliknutím na možnost Add all. 

3) Zadejte požadované informace včetně hesla zařízení. 

4) Pro přidání zařízení klikněte na tlačítko Add. 
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 POZNÁMKA 

 Pokud kliknete na možnost Add all, zkontrolujte, zda jsou pro všechna zařízení v seznamu 
nastavena stejná hesla. 

 Číslo portu clusteru nesmí být v konfliktu s jinými zařízeními. 

Krok 6: Kliknutím na tlačítko Done dokončete přidávání. 

Jakmile dojde k úspěšnému vytvoření clusteru, zobrazí se v oblasti Device for Management. 

 
Obrázek 4 Přidání zařízení NVR do clusteru 
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Přidání zařízení NVR z důvodu zvýšení kapacity 
clusteru 

Jednotlivé clustery umožňují 3 až 16 zařízení NVR. Jakmile dojde k vytvoření clusteru, lze 
zařízení NVR přidávat a odebírat prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče. 

Než začnete: 

Následující pokyny představují kroky konfigurace prostřednictvím klientského softwaru. Chcete-li 
konfiguraci provést prostřednictvím webového prohlížeče, přejděte na IP adresu clusteru:port HTTP, 
například: 192.168.1.64:81. 

Krok 1: V ovládacím panelu klikněte na možnost , nebo přejděte do nabídky Tool > Device 
Management > Device > Hikvision Device. 

Krok 2: V možnosti Device for Management vyberte cluster. 

Krok 3: Klikněte na možnost Remote Configuration > Basic > System > Cluster Management. 
Zařízení NVR v clusteru jsou zobrazena v seznamu Device List. 

 
Obrázek 5 Správa zařízení 

Krok 4: Přidejte do clusteru zařízení NVR. 

1) Klikněte na tlačítko Add. 

2) Zadejte požadované parametry, včetně možností IP Camera Address, Management Port, User 
Name, Password a Confirm. 

3) Klikněte na OK. 
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Obrázek 6 Přidání zařízení NVR 

Po úspěšném přidání se zařízení zobrazí v seznamu Device List. 

Správa úložiště clusteru 

Prostřednictvím klientského softwaru lze všechny HDD v clusteru spravovat a nastavit kvótu 
úložiště HDD.  

Správa HDD 
HDD v clusteru lze zobrazovat a formátovat pomocí jedné jedinečné IP adresy. 

Krok 1: V ovládacím panelu klikněte na možnost , nebo přejděte do nabídky Tool > Device 
Management > Device > Hikvision Device. 

Krok 2: V možnosti Device for Management vyberte cluster. 

Krok 3: Klikněte na možnost Remote Configuration > Advanced > Storage > General. V části 
Configuring the HDD Parameters lze zobrazit informace o HDD, včetně jejich kapacity, volného 
místa, stavu, typu atd. 
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Obrázek 7 Konfigurace parametrů HDD 

 POZNÁMKA 

Výchozí nastavení všech disků pro možnost HDD Group No. je hodnota Group01. 

Krok 4: Volitelné: Naformátujte HDD. 

1) Zaškrtněte zaškrtávací políčko HDD No. 

2) Klikněte na tlačítko Format. 

3) Klikněte na OK. 

Konfigurace typu úložiště 
Režim úložiště HDD je nastaven na hodnotu Quota. Nastavením typu kvóty na hodnotu Space nebo 
Time lze přidělit kapacitu HDD. 

Krok 1: V ovládacím panelu klikněte na možnost , nebo přejděte do nabídky Tool > Device 
Management > Device > Hikvision Device. 

Krok 2: V možnosti Device for Management vyberte cluster. 

Krok 3: Klikněte na možnost Remote Configuration > Advanced > Storage > General. 

Krok 4: V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu pro možnost Quota Type. 

 Time: Kvóta HDD se nastaví na zaznamenávání videí nebo zachycování snímků dle doby 
(jednotka: den). 

 Space: Kvóta HDD se nastaví na zaznamenávání videí nebo zachycování snímků dle místa 
(jednotka: GB). 
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Obrázek 8 Typ úložiště 

Krok 5: Volitelné: Kliknutím na tlačítko Copy To zkopírujete hodnotu kvóty aktuálního HDD na další 
HDD. 

Krok 6: Klikněte na tlačítko Save. 
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Zobrazení stavu clusteru 

Účel: 

Prostřednictvím klientského softwaru lze zobrazit stav clusteru. Tato nabídka zahrnuje IP adresu 
clusteru, velikost volného místa na disku, celkovou zbývající příchozí šířku pásma a další stav 
integrovaných zařízení NVR. Zobrazit lze také stav kamer. 

Než začnete: 

Zkontrolujte, zda je cluster v klientském softwaru přidán a zda je cluster online. 

Krok 1: V ovládacím panelu klikněte na možnost , nebo přejděte do nabídky Tool > Device 
Management > Device > Hikvision Device. 

Krok 2: V možnosti Device for Management vyberte cluster. 

Krok 3: Klikněte na tlačítko Device Status. 

Krok 4: Klikněte na tlačítko Cluster Status. Zobrazit lze IP adresu clusteru, velikost volného místa 
na disku, celkovou zbývající příchozí šířku pásma a další stav integrovaných zařízení NVR. 

 
Obrázek 9 Stav clusteru 

Volitelné: Kliknutím na tlačítko Camera Status lze zobrazit stav kamery včetně názvu kamery, stavu 
nahrávání, stavu signálu atd. 
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Obrázek 10 Stav kamery 

Zpracování výjimek clusteru 

Hostitel clusteru může zpracovávat výjimečné události ve skutečném čase. Mezi typy výjimek 
clusteru patří plné úložiště clusteru, zařízení offline, nedostatečná doba nahrávání, nezdařená 
migrace IPC atd. 

Krok 1: Otevřete webový prohlížeč, zadejte IP adresu clusteru a poté stiskněte klávesu Enter. 

 POZNÁMKA 

Použijte jedinečnou IP adresu clusteru a číslo portu HTTP, například: 192.168.1.64:8001. 

Krok 2: V okně pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Login. 

Krok 3: Přejděte do nabídky Configuration > Event > Basic Event > Exception. 

Krok 4: V rozevíracím seznamu Exception Type vyberte typ, například možnost Cluster storage is 
full. 
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Obrázek 11 Výjimka 

Cluster storage is full: Pokud jsou všechny HDD v clusteru plné, nahlásí spuštěný hostitel výjimku. 

Device is offline: Pokud je zařízení NVR offline, nahlásí spuštěný hostitel výjimku. 

Recording period is insufficient: Nedostatečná doba nahrávání může být způsobena faktory jako 
například změnou přenosové rychlosti IPC. Pokud není kvóta kapacity úložiště HDD pro aktuální 
požadavky dostatečná, nahlásí spuštěný hostitel výjimku a upozorní uživatele, aby kvótu 
překonfiguroval. Mezitím se zobrazí kapacita HDD a požadovaná kvóta kapacity úložiště. 

IPC migration failed: Pokud je zařízení NVR offline, přidělí se zatížení tohoto zařízení NVR jiným 
zařízením NVR v clusteru. Pokud se migrace IPC nezdaří, nahlásí spuštěný hostitel výjimku. 

Krok 5: Zaškrtněte typ Normal Linkage, například možnost Send Email a Notify Surveillance 
Center. 

 POZNÁMKA 

 Pokud zaškrtnete možnost Send Email, přejděte do nabídky Configuration > Network > 
Advanced Settings > Email a nastavte parametry e-mailu. 

 Pokud zaškrtnete možnost Notify Surveillance Center, zkontrolujte, zda jste prostřednictvím 
klientského softwaru iVMS-4200 povolili střežení alarmu (v nabídce Tool > Device Arming 
Control). V opačném případě nebude možné odeslat signál výjimky. 

Krok 6: Klikněte na tlačítko Save. 
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