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Mini (PoE) NVR řady MS-N7000
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Pro/PoE 7000 Series:

HP
Vypínač napájení

HP
Popis částí
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4.3 Pro/PoE NVR 7000 Series Installation

Step1: Using a cross screwdriver to remove the screws at the back panel in an

anticlockwise direction.

(Pro 7000 Series)

(PoE 7000 Series)

HP
Instalace HDD

Krok 1: Povolte šrouby na zadní straně přístroje. 
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Step2: Slide the upper casing to the right first and lift it up.

Step3: The HDD bracket is rotatable and can be taken down by pulling up and

rotating one side of it.

(Pro 7000 Series)

HP
Krok 2: Odsuňte horní kryt a pak jej zvědněte.

HP
Krok 3: Připevňovací základna pro HDD je otočná, a lze ji vyjmout tak, že ji vysunete nahoru a otočíte jednu její stranu. 
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(PoE 7000 Series)

Step4: To install HDD more conveniently, you can：

1) Remove the bracket.

(Pro 7000 Series)

HP
Krok 4: Pro pohodlnou instalaci HDD můžete postupovat takto: 

1/ Vyjměte z přístroje připevňovací základnu pro HDD
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2) Install the HDD on the bracket.

3) After securing the HDD on bracket, insert the bracket back to the NVR.

(PoE 7000 Series)

Step5: Check if all the 16 screws in HDD bracket are screwed tightly, if not,

screw them tightly in an clockwise direction. And fix the bracket with a screw

in the middle of bracket. Then connect the power cable and data cable to each

HDD.

HP
2/ Připevněte k  základně pevné disky (HDD). 

HP
3/ Po připevnění HDD disků k základně vložte základnu s disky zpět do přístroje. 

HP
Krok 5: Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotažené. Zajistěte základnu pomocí šroubu uprostřed základny. Potom ke každému HDD disku připojte datový a napájecí kabel. 
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(PoE 7000 Series)

Step6: Pull down the upper casing and slide it to the left.

Step7: Retighten the screws on the back.

HP
Krok 6: Nasaďte na přístroj zpět horní kryt. 

HP
Krok 7: Připevněte horní kryt pomocí šroubů na zadní straně přístroje. 
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(Pro 7000 Series)

(PoE 7000 Series)
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5. Connection Overview

Connect different devices to the interfaces of NVR, taking Mini (PoE) NVR and

PoE 7000 NVR for example:

(Mini NVR)

(Mini PoE NVR)

HP
Zapojení

K odpovídajícím rozhraním NVR připojte jednotlivá zařízení; jako příklad jsou dále uvedeny Mini (PoE) NVR a PoE NVR 7000: 
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(PoE 7000 Series)
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6. Ready to Start
Press the power button(this button is not available on Mini PoE NVR), the LED

Indicator will light steadily when it is connected to a power source, taking Mini

NVR and PoE 7000 NVR for example:

(Mini NVR Series)

(PoE 7000 Series)

Note: Milesight 4-CH/8-CH/16-CH Plug and Play NVR features 4/8/16

independent PoE Ports. The software can automatically detect and configure

the network cameras just after being plugged the cable, greatly eliminating

the need for much time and expertise, and achieving a virtually hassle-free

installation process.

HP
6. Spuštění NVR

Stiskněte tlačítko (vypínač) napájení (toto tlačítko není k dispozici na Mini PoE NVR); pokud je NVR připojen ke zdroji napájení, odpovídající LED kontrolka začne nepřerušovaně svítit. 

HP
Pozn.: 4-k./8-k./16-k. NVR rekordéry "Plug-and-Play" jsou vybaveny 4/8/16 nezávislými PoE porty. Po připojení kamer umí software rekordéru kamery automaticky zdetekovat a nakonfigurovat, čímž se snižují nároky na čas a zkušenosti potřebné pro instalaci. 
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N k putsířP V       R

N ínádelhyV V ícomopR Smart Tool    s

If the IP address of the NVR is unknown, please use the Smart Tools to search

the IP address. Smart Tools can automatically detect online Milesight NVRs

connected in the LAN. You can get the IP address of the NVR by searching in

the Tools.

Click on the NVR Tools button to enter the NVR Tools interface:

The specific steps are as follows:

Step1: Input the MAC address (marked as 1) to search your NVR;

Step2: Click on the area (marked as 2) to list the NVR one by one;

Step3: Click on your NVR in the list (marked as 3), then you can change the

parameters including the IP address, Port, Netmask, Gateway and DNS.

HP
Pokud neznáte IP adresu NVR, použijte k jejímu vyhledání program Smart Tools. Tento program umí automaticky zdetekovat všechny NVR Milesight připojené do vaší LAN. Můžete zjistit IP adresu vašeho NVR jeho vyhledáním pomocí Smart Tools. 


Spusťte Smart Tools a pak klikněte na NVR Tools k zobrazení displeje NVR Tools: 

HP
Postup: 
Krok 1: Pro vyhledání vašeho NVR v zobrazeném seznamu vyhledaných NVR zadejte do pole (1) MAC adresu vašeho NVR. 
Krok 2: K řazení vyhledaných NVR podle různých kritérií klikněte do oblasti (2). 
Krok 3: Vyberte váš NVR zatržením políčka ve sloupci (3). Potom můžete nastavovat parametry vašeho NVR pomocí políček pod seznamem vyhledaných NVR: jméno zařízení (Device Name), IP adresa (IP), číslo portu (Port), maska sítě (Netmask), adresa brány (Gateway), adresa DNS serveru (DNS).   
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If the selected NVR shows "Active" in the status bar, you can directly type the

User Name and Password (NVR with version lower than 7x.9.0.3 is using

admin/ms1234 by default), change the IP address or other network values, and

then click “Modify” button;

If the selected NVR shows "Inactive" in the status bar(NVR with version

V7x.9.0.3 or above), click to set the password when using it for the

first time. You can also set the security questions when activating the NVR in

case that you forget the password(You can reset the password by answering

three security questions correctly). Click ‘Save’ and it will show that the

activation was successful.
Note:
(1) Password must be 8 to 32 characters long, contain at least one number and one letter.
(2) You need to upgrade Smart Tools version to V2.4.0.1 or above to activate the NVR.

HP
Pokud je u zvoleného NVR ve sloupci "Status" zobrzeno "Active", zadejte jméno a heslo (NVR ver. nižší než 7x.9.0.3 mají výchozí jméno "admin" a heslo "ms1234"). Nyní proveďte nastavení IP adresy a dalších síťových parametrů a pak klikněte na "Modify". 

HP
Pokud je u zvoleného NVR ve sloupci "Status" zobrazeno "Inactive", musíte NVR nejprve aktivovat (NVR ver. V7x.9.0.3 a vyšší). Klikněte na "Activate" - zobrazí se okno "Activation". 
Zde nastavte jméno a heslo a zadejte odpovědi na bezpečnostní dotazy. Pokud byste někdy zapomněli nastavené jméno a heslo, můžete je resetovat zadáním správných odpovědí na bezpečnostní dotazy.  

Pozn.: 
(1) Heslo musí mít 8-32 znaků, z toho alespoň jednu číslici a jedno písmeno. 
(2) Abyste mohli NVR aktivovat, musíte aktualizovat Smart Tools na V2.4.0.1 nebo vyšší. 
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After activation, you can change the IP address or other network values, and

then click “Modify” button. (Default IP address of NVR is 192.168.5.200. )

Step4: Click on the Browser button (marked as 4) to access to the web page of

the NVR;

You can get more information about Smart Tools from the User Manual.

 ínarhzor ohévobew ícomop RVN yserda PI ínevatsaN

ínešálhiřP

After the NVR being connected to the Internet, you can access to NVR via WEB

by IP address.

If the network segment of the computer and that of the NVR are different, you

need to change the IP address of computer to 192.168.5.0 segment, here are

two ways as below:

a. Start Control Panel Network and Internet Connection Network

Connection Local Area Connection, and double click it.

HP
Když jste provedli aktivaci NVR, můžete nyní nastavit IP adresu a další síťové parametry NVR pomocí políček pod seznamem vyhledaných NVR ( jméno zařízení (Device Name), IP adresa (IP), číslo portu (Port), maska sítě (Netmask), adresa brány (Gateway), adresa DNS serveru (DNS)). (Výchozí IP adresa NVR je 192.168.5.200). 
Krok 4: K zobrazení webových stránek NVR klikněte na tlačítko ve sloupci (4).   

Více informací k programu Smart Tools naleznete v uživatelském manuálu. 

HP
Když je NVR připojen do LAN/Internetu, můžete k němu přistoupit pomocí webového prohlížeče a IP adresy. 
Pokud je IP adresa vašeho PC z jiného síťového segmentu než IP adresa NVR, musíte změnit IP adresu PC na nějakou hodnotu ze segmentu 192.168.5.x. 
Postup: 
a. Zvolte "Start" -> "Nastavení" -> "Síť a Internet" -> Změnit možnosti adaptéru" -> 2x klikněte na síť Ethernet -> okno "Ethernet - stav", záložka "Obecné" -> "Vlastnosti"  -> zvolte položku "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)" -> "Vlastnosti". Zobrazí se okno "Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) - vlastnosti".  
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b. Click “Advanced”, and then click “IP settings” “IP address” “Add”. In

the pop-up window, enter an IP address that in the same segment with

Milesight network camera ( e.g. 192.168.5.61, but please note that this

IP address shall not conflict with the IP address on the existing network);

Step2: Start the browser. In the address bar, enter the default IP address of the

NVR: http://192.168.5.200;

Step3: If the NVR’s firmware version is lower than V7x.9.0.3, it will directly

display the login page, you can log in the NVR with default user name(admin)

and default password(ms1234);

http://192.168.5.190/
HP
b. Klikněte na "Upřesnit". Do okna "IP adresy" zadejte nějakou adresu ze segmentu IP kamery Milesight (např. 192.168.5.61). Pozor.: Zadaná adresa nesmí kolidovat s již existující adresou ve vaší LAN! Případně konzultujte se svým správcem sítě.   

HP
Krok 2: Spusťte webový prohlížeč a do lišty pro adresu zadejte výchozí IP adresu NVR: http://192.168.5.200
Krok 3: Pokud verze firmware NVR je starší než V7x.9.0.3, zobrazí se rovnou přihlašovací okno. Přihlašte se do NVR pomocí výchozího jména ("admin") a hesla ("ms1234"). 
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If the NVR’s firmware version is V7x.9.0.3 or above, you need to set the

password first when using it for the first time. And you can also set three

security questions for your device after activation. Then, you can log in the

device with You can log in to the NVR with the username(admin) and a custom

password.

HP
Pokud je firmware NVR V7x.9.0.3 nebo vyšší, musíte při prvním přístupu nastavit přístupové heslo. Rovněž můžete nastavit odpovědi na bezpečnostní otázky, pomocí kterých můžete v budoucnu resetovat zapomenuté heslo. 
Nyní se můžete přihlásit k NVR pomocí jména ("admin") a nastaveného hesla.  
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Note:
(1) Password must be 8 to 32 characters long, contain at least one number and one letter.
(2) You can click the “forget password” in login page to reset the password by answering three security

questions when you forget the password, if you set the security questions in advance.
(3) If the HTTP Port number is not the default number 80, please input the IP address as follows:

http://IP:Port .
(4) If it’s your first time to access to NVR via WEB, please install the plug-in. And please close the browser

before installing the plug-in.

       delhán ýviŽ

After logging in the NVR, you can add cameras to the NVR through the camera

settings. After adding cameras, please click on the Live View button to get the

preview.

Details are shown as follows:

http://ip:port
HP
 Pozn.: 
(1) Heslo musí mít 8-32 znaků, z toho alespoň jednu číslici a alespoň jedno písmeno. 
(2) Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na "forget password" a nyní můžete resetovat heslo správným zodpovězením bezpečnostních dotazů (za předpokladu, že jste je před tím nastavili). 
(3) Pokud je číslo HTTP portu jiné než výchozí 80, musíte číslo portu zadat za IP adresu oddělené dvojtečkou: http://IP:port
(4) Když přistupujete k NVR přes web poprvé, musíte nejprve nainstalovat plug-in. Před jeho instalací zavřete webový prohlížeč.    

HP
Když jste se přihlásili do NVR, můžete v kamerovém menu přidat kamery k NVR. Po přidání kamer klikněte prosím na tlačítko "Živý náhled" ("Live View") k zobrazení živého náhledu. 
Podrobnosti viz níže: 



51

Note: About other configurations, you can refer to the user manual of NVR.

HP
Pozn.: Informace k další konfiguraci naleznete v uživatelském manuálu k NVR. 



52

urotinom ohínlákol ícomop putsířP

There is another way to access to NVR which you can use the HDMI cable to let

the NVR combine with monitor.

Details are shown as follows:

1 If the NVR’s firmware version is V7x.9.0.3 or above, you need to set the

password to activate the NVR when using it for the first time.

You can also set three security questions after activating the NVR.

HP
Jinou možností přístupu k NVR je přístup pomocí lokálního monitoru připojeného k HDMI konektoru NVR. 
Podrobnosti viz níže: 
(1) Pokud je verze firmware NVR V7x.9.0.3 nebo vyší, musíte při prvním přístupu nejprve nastavit přístupové heslo a aktivovat NVR. 

HP
Po aktivaci NVR můžete rovněž nastavit odpovědi na  3 bezpečnostní dotazy. 
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Note:
1) Password must be 8 to 32 characters long, contain at least one number and one letter.
2) You can click the “forget password” in login page to reset the password by answering three security

questions when you forget the password.
3) If the NVR’s firmware version is lower than V7x.9.0.3, you can directly log in the NVR with default user

name(admin) and default password(ms1234)

2 Password Modifying

HP
 Pozn.: 
(1) Heslo musí mít 8-32 znaků, z toho alespoň jednu číslici a alespoň jedno písmeno. 
(2) Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na "forget password" a nyní můžete resetovat heslo správným zodpovězením bezpečnostních dotazů (za předpokladu, že jste je před tím nastavili). 
(3) Pokud je verze firmware starší než V7x.9.0.3, můžete se k NVR přímo přihlásit pomocí výchozího jména (admin) a hesla (ms1234). 

HP
(2) Změna hesla
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3 Time Setting

4 Network Setting

5 Hard Disk Setup

HP
(3) Nastavení systémového času

HP
(4) Nastavení síťových parametrů

HP
(5) Nastavení HDD
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Click RAID to set up RAID for selected disk. RAID is available for Pro/PoE 7000

Series and Pro 8000 Series.

Note:
RAID will be available after it was enabled and the device rebooted.

6 Camera Adding

HP
K vytvoření RAID pole z vybraných disků klikněte na "RAID". RAID pole je dostupné pouze u NVR řady 7000 a 8000. 

HP
Pozn.: 
RAID pole bude dostupné až po jeho povolení ("Enable") a po restartu zařízení. 

HP
(6) Přidání kamer
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7 Record Setting

Also you can skip the wizard to login directly.

HP
(7) Konfigurace nahrávání

HP
Nebo můžete průvodce WIZARD přeskočit a přihlásit se přímo. 



57

Then add cameras in Camera interface.

Details are shown as follows:

1 Camera Management

2 Camera Search

1. Select IP Range, NIC and Protocol, which includes ALL, ONVIF and MSSP.

HP
Potom v submenu Camera přidejte kamery. 
Podrobnosti viz níže.  

HP
(1) Zvolte "MANAGEMENT" -> "Camera". 

HP
(2) Vyhledání kamer ve vaší síti
1. Nastavte kritéria pro vyhledávání (rozsah IP adres, NIC a protokol). 
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2. Click search button to search cameras at the same LAN with NVR.

3. Select one channel, click Add button, input password and click Add button

to finish

4. Check checkbox to batch adding the network cameras if they are with the

same password, you can choose TCP or UDP transport protocol for it. Click OK

to finish batch adding

After adding cameras successfully, you can back to the Live View to preview.

HP
2. Pro vyhledání kamer ve stejné LAN jako je NVR klikněte na tlačítko "Search" ("Vyhledat"). 
3. Zvolte kameru, kterou chcete přidat, pak kliknete na "Add" ("Přidat"), zadejte heslo pro přístup ke zvolené kameře, a pak klikněte na "Add" ("Přidat") pro přidání vybrané kamery do NVR. 
4. Pro přidání více kamer najednou (musí mít stejné heslo) vyberte nejprve požadované kamery, pak klikněte na "Add". V okně "Batch Adding" zadejte heslo, přenosový protokol a pak klikněte na OK pro dávkové přidání vybraných kamer.  

HP
Když jste přidali kamery, můžete se vrátit do "Live View" ("Živý náhled") k zobrazení živého obrazu z kamer. 


