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Instalace HDD

1 Odšroubujte upevňovací šrouby držáku pevného disku na přední straně sestavy a vytáhněte jej dopředu, aby 
se pevný disk oddělil.

 ` Pokud je klíč na přední straně zajištěn, otevřete jej pomocí klíče, který byl dodán společně s produktem.
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2 Povolte šrouby na přední/zadní straně držáku a 
držák oddělte.

3 Po výměně/instalaci pevného disku spojte pevný 
disk s držákem pomocí šroubů.

4 Držák s pevným diskem zasuňte do hlavní části a 
šrouby utáhněte, abyste držák upevnili.
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 J  ` Pokud přidáváte do tohoto produktu nový nebo dříve použitý HDD, kromě originálně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, naformátujte 
nový HDD před použitím manuálně.

 ` Pro výměnu nebo instalaci doplňujícího HDD musíte kontaktovat svého prodejce nebo naše zákaznické centrum.

Jak nainstalovat produkt

1 Odstraňte upevňovací konzoli a boční závěsy.

2 Upevněte boční závěsy k základní části.
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3 Nainstalujte upevňovací konzoli na místo instalace.

4 Hlavní část nainstalujte pomocí bočních závěsů na upevňovací konzoli, kterou jste namontovali v kroku 3.
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 J  ` Při instalaci produktu se ujistěte, že jste dodrželi pracovní postup (1 - 4), a dávejte pozor, aby Vám produkt nechtěně nespadl.

 ` Při posouvání sestavy dbejte na to, abyste ji neposouvali, když právě držíte držák pevného disku.

Jak nainstalovat ovládací skříň
Namontujte montážní šrouby a kameru nainstalujte na zeď/podlahu/strop, jak je zobrazeno na obrázku. 
Připojte k hlavní jednotce pomocí spojovacího kabelu ovládací skříně.
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3

Průvodce instalací

1 Výběr jazyka
Vyberte preferovaný jazyk.

2 Nastavení hesla
Nastavte heslo.

※ Pokud se chcete podívat na pravidla vytváření hesel, klikněte na  ikonu

8–9 znaků : jakékoli kombinace anglických písmen, číslic a speciálních znaků
10–15 znaků : dvě kombinace anglických písmen, číslic a speciálních znaků
※ ID není možno vytvořit ze stejných znaků.
※  Není možno použít 4 nebo více po sobě jdoucích nebo opakovaných znaků

2-1. Nastavení hesla kamery
Heslo kamery můžete změnit v jednom kroku.
Je-li heslem kamery výchozí heslo nastavené v továrně, zadejte nové heslo a změňte ho. Heslo se změní a 
zaregistruje se nové heslo.
Není-li heslem kamery výchozí heslo nastavené v továrně, zadejte aktuální heslo kamery. Zaregistruje se aktuální 
heslo kamery.
- Nové heslo : Zadejte nové heslo v souladu s pravidly pro nastavení hesla .
- Potvrďte hesla : Znovu zadejte nové heslo.
 ` Heslo kamery zaregistrované s ONVIF a RTSP nelze změnit.

3 Nastavení sítě
 • Server DHCP : Pokud je DHCP server nastaven jako povolený, IP se ke kameře přiřadí automaticky.
 • Síť 1 (Kamera) : Připojí se ke kameře a přijímá z ní obrazový vstup.
 • Síť 2 (Prohl.) : Přenáší video do webového prohlížeče.
 • Síť 3 (Wi-Fi): Port pro připojení k externí síti Wi-Fi. Port sítě Wi-Fi se používá pro zálohu.
 • Síť 1 (Kamera) / Síť 2 (Prohl.) Nastavení 
- Typ IP : Zvolte metodu síťového připojení. 
- IP adresa, Maska podsítě, Brána, DNS 
- Síť 3 (Wi-Fi) lze nastavit poté, co se zavře průvodce instalací.

※ Více informací týkajících se nastavení sítě najdete v návodu k použití.
► Pokud chcete použít jednoduchý intranet, klikněte na <Další>.

        

4 Nastavení data a času
Nastavte čas a datum a klikněte na tlačítko <Dokončit> , poté se instalace dokončí.

5 Registrace kamery
Po kliknutí na tlačítko <OK> v okně Nastavení dokončeno se dokončí nastavení kamery a zobrazí se okno pro 
registraci kamery.

5-1.  Kamery připojené k portu PoE se automaticky zaregistrují a zobrazí v seznamu registrovaných kamer. Vyberte 
kamery, které mají být registrovány ze seznamu kamer, a klikněte na tlačítko <Registr.>.
►  Kamera nemusí být na seznamu uvedena, pokud z kamery není žádná odezva. Seznam můžete znovu 

naimportovat stisknutím tlačítka <  >.

Po vybrání kamery stiskněte tlačítko registrace.

Vyhledané kamery : 15

Status  |

 Model  |

 IP  |

 MAC  |

 Síť  |

Připojeno Chyby ověření Odpojeno

KonecRegistr.

Kamera Registr.

1/2

5-2.  Po dokončení registrace kamery se zobrazí obnovovací kmitočet nastaveného profilu záznamu. Poté, co 
stisknete tlačítko <Manuální nastavení>, budete moci změnit hodnotu obnovovacího kmitočtu.
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Použit základního průvodce

Zobrazit menu zkratek
Pravým tlačítkem klikněte na živou obrazovku a můžete zhodnotit různé funkce, které NVR nabízí. Přejeďte přes ikonu 
a zobrazí se stručný popis každé funkce.

Živé spuštění

a  Můžete nakonfigurovat živý formát.
b  Můžete nakonfigurovat podporovaný režim rozdělené obrazovky. Můžete zobrazit konečnou sekvenci (  ) v 

sériovém pořadí po konkrétní dobu trvání každého režimu rozdělené obrazovky.
c  Na živé obrazovce můžete nakonfigurovat další funkce, např. ovládání alarmu nebo audia.

Informace k použití produktu
Na svém smartphonu můžete zkontrolovat informace o produktu/návod k obsluze/informace o firmwaru/Často 
kladené otázky/kompatibilitu HDD, seznam, atd. na webové stránce nebo v mobilní aplikaci.

Režim zobrazení 
Rozložení 
Udr. poměr obr. kan.
Stav 
Ovládání PTZ
ZOOM
Zvuk 
Zmrazit
Zastavit poplach
Záznam
Záznam
Přehráv.
Vyhledat
Záloha
Nabídka
Vypnout
Odhl.
Skrýt lištu

a b c

http://hanwha-security.com

http://hanwha-security.com

TRM-1610S

TRM-1610S

TRM-1

TRM-1610S

TRM-1610S

TRM-1610S

TRM-1610S

TRM-1610S

TRM-1

TRM-1610S
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Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například 
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním 
dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od 
ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. 
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, 
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické 
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.
Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně 
stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat 
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Společnost Hanwha Techwin dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k 
tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí. 
Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a 
znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Obsah Balení

USB 2.0
USB 2.0USB 3.0

AUDIO

HDD 1 HDD 2

GPS ANT

POWER REC ALARM

VGA

HDMI

NVR Napájecí kabel Prohlížeč sítě /  
CD s uživatelskou příručkou

Uživatelská příručka nebo Stručná příručka Anténa Wi-Fi Nosný držák

Závit pro montáž držáku Montážní šrouby Upevňovací šrouby pevného disku

Blokovací klíč pevného disku M12 na USB kabel GPS anténa

Ovládací skříň Spojovací kabel ovládací skříně Kabel alarmu
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