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Safety Instruction
These instructions are intended to ensure that user can use the product correctly to
avoid danger or property loss. The precaution measures are divided into “Warnings”
and “Cautions”
Warnings: Serious injury or death may be caused if any of these warnings is
neglected.
Cautions: Injury or equipment damage may be caused if any of these cautions are
neglected.

Warnings: Please follow these safeguards to
prevent injury or death.

Cautions: Please follow these safeguards to
prevent potential injury or material damage.

Warnings
 This installation must be conducted by a qualified service person and should

strictly comply with the electrical safety regulations of the local region
 To avoid risk of fire and electric shock, do keep the product away from rain

and moisture
 Do not touch components such as heat sinks, power regulators, and

processors, which may be hot
 Source with DC 12V or PoE
 Please make sure the plug is firmly inserted into the power socket
 When the product is installed on a wall or ceiling, the device should be firmly

fixed
 If the product does not work properly, please contact your dealer. Never

attempt to disassemble the camera by yourself

Cautions
 Make sure that the power supply voltage is correct before using the camera
 Do not store or install the device in extremely hot or cold temperatures,

dusty or damp locations, and do not expose it to high electromagnetic
radiation

 Only use components and parts recommended by manufacturer
 Do not drop the camera or subject it to physical shock
 To prevent heat accumulation, do not block air circulation around the

camera
 Laser beams may damage image sensors. The surface of image sensors
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Bezpečnostní pokyny

HP

Tyto pokyny jsou určeny uživateli ke správnému používání zařízení, aby se předešlo nebezpečí nebo poškození majetku. Pokyny jsou rozděleny na "Varování" a na "Upozornění". 
"Varování": V případě nedodržení varování hrozí nebezpečí zranění nebo usmrcení. 
"Upozornění": V případě nedodržení upozornění hrozí nebezpečí zranění nebo poškození zařízení.   

HP
Varování: Dodržujte prosím tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění nebo usmrcení. 

HP
Upozornění: Dodržujte prosím tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje. 

HP
Varování

HP
*  Instalaci přístroje smí provádět kvalifikovaná servisní osoba při dodržení platných          bezpečnostních a elektrotechnických norem a předpisů. 
* Chraňte přístroj před deštěm a vlhkostí, aby se předešlo požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 
*  Nedotýkejte se takových komponent, jako jsou např. prvky na odvod tepla, regulátory napájení nebo procesory, které mohou být horké.
* Přístroj napájejte pouze ze specifikovaným napájecím zdrojem.  
* Ujistěte se, že zástrčka je řádně zastrčena do zdířky napájení. 
* Při instalace na zeď nebo strop zařízení řádně připevněte, aby se zabránilo jeho pádu. 
* Pokud přístroj nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. Zařízení sami nerozebírejte. 






HP
Upozornění

HP
* Před použitím přístroje se ujistěte, že napětí napájecího zdorje je správné. 
* Neinstalujte přístroj do příliš teplého nebo studeného prostředí, do prašného nebo vlhkého prostředí, a nevystavujte přístroj silné elektromagnetické radiaci. 
* Používejte poue komponenty a příslušenství doporučené výrobcem. 
* Chraňte přístroj před pádem nebo silnými nárazy. 
* Zajistěte dostatečné větrání přístroje, nezakrývejte ventilační otvory přístroje. 




should not be exposed to where a laser beam equipment is used
 Use a blower to remove dust from the lens cover
 Use a soft, dry cloth to clean the surface of the camera. Stubborn stains can

be removed using a soft cloth dampened with a small quantity of detergent
solution, then wipe dry

 Do not use volatile solvents such as alcohol, benzene or thinners as they may
damage the surface finishes

 Save the package to ensure availability of shipping containers for future
transportation

EU Conformity Statement

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot
be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For
proper recycling, return this product to your local supplier upon the
purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated
collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that
cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European
Union. See the product documentation for specific battery information.
The battery is marked with this symbol, which may include lettering to

indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury(Hg). For proper recycling, return the
battery to your supplier or to a designated collection point. For more information
see: www.recyclethis.info.
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* K čištění skříně přístroje použijte měkký čistý suchý hadřík. K odstranění odolných nečistot použijte měkký hadřík navlhčený v malém množství roztoku čistícího přípravku a pak vytřete do sucha. 
* K čištění nepoužívajte těkavá rozpouštědla, jako jsou alkohol, benzin nebo ředidla, která mohou poškodit povrch skříně přístroje. 
* Uchovejte obal pro případnou pozdější přepravu přístroje. 


HP
EU prohlášení o shodě

HP

2012/19/EU (WEEE směrnice): Takto označený výrobek nesmí být v Evropské unii vyhozen do směsného komunálního odpadu. Přístroj vraťte prodejci při koupi nového ekvivalentního zboží, nebo jej odvezte do autorizovaného sběrného dvora.  

HP
2006/66/EC (bateriová směrnice): Tento výrobek obsahuje baterie, které se v Evropské unii nesmí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Specifické informace o bateriích naleznete v dokumentaci k výrobku. Baterie označené tímto symbolem mohou obsahovat kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Použité baterie vraťte svému prodejci, nebo je odvezte do autorizovaného sběrného dvora. 

HP
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1.Product Introduction

1.1 Introduction

Based on embedded Linux operation system, Milesight NVR Series manages and stores HD video
data. It owns multi-disc management systems, front end HD device management system, HD
video analysis system and high-capacity system for video. Also, it adopts the technology of high
flow capacity data network transmitting&transmission, with multi-channel video decoding, to
achieve functions like intelligent management, safe storage, HD decoding, etc.

1.2 Product Key Functions

Basic Information
 Milesight NVR Series includes NVR Series (Mini NVR 1000 Series, Pro NVR 5000 Series,

Pro NVR 7000 Series, Pro NVR 8000 Series), and PoE NVR Series (Mini PoE NVR 1000
Series, PoE NVR 5000 Series and PoE NVR 7000 Series), which can work with Milesight
network cameras and connect with third party network cameras that support ONVIF.

Monitoring
 Support HDMI video output, maximum to 3840*2160 resolution.
 Support 1/4/8/9/12/14/16/32 screen live view, channel sequence is adjustable.
 Support quick menu in live view .
 Support batch IP editing, setting camera’s video parameters and record schedule.
 Support live view group switch, manual switch and automatic patrol. The interval of

automatic sequence is adjustable.
 Support motion detection and video loss alert.
 Support various PTZ protocols and PTZ operations such as preset, patrol, etc.
 Support central zoom in by clicking the mouse at arbitrary area.
 Support privacy mask.
 Support OSD title and date configuration.
 Equipped with PoE ports for PoE cameras(only available for PoE NVR).

HDD Management
 Support S.M.A.R.T technology.
 Support RAID technology.

Recording/Snapshot and Playback
 Support holiday schedule.
 Support recycle and non-recycle recording mode.
 Support multiple recording types, including timing, alarm, motion detection, motion or

alarm, motion and alarm, etc.
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1. Informace o produktu

1.1 Úvod

Přístroj je založen na embedded operačním systému Linux. Rekordéry řady NVR Milesight zpracovávají a ukládají HD video data. Je implementován systém správy více disků, systém pro správu HD přístroje, systém pro HD video analýzu a vysokokapactiní systém pro video. Je adoptována technologie na síťový přenos velkého objemu dat s více kanálovým dekódováním videa k zajištění inteligentní správy, bezpečného ukládání, HD dekódování atd. 



HP
1.2 Klíčové funkce výrobku

Základní informace
* Rekordéry Milesight NVR zahrnují řadu NVR (Mini NVR 1000, Pro NVR 5000, Pro NVR 7000, Pro NVR 8000) a řadu PoE NVR (Mini PoE NVR 1000, PoE NVR 5000 a PoE NVR 7000). Rekordéry podporují IP kamery Milesight a lze připojit rovněž kamery výrobců třetích stran s podporou platformy Onvif.  

Monitoring
* HDMI video výstup, rozlišení max. 3840x2160. 
* Živý náhled 1/4/8/9/12/14/16/32 vč. automatické sekvence. 
* Rychlé menu v živém obraze. 
* Dávková editace IP parametrů, video parametrů a časovačů kamer. 
* Přepínání skupiny živých náhledů, manuální přepínání, automatická obchůzka. Nastavitelný interval automatického přepínání. 
* Detekce pohybu v obraze, detekce výpadků video signálu. 
* Podpora různých PTZ protokolů, PTZ prepozice, obchůzky atd. 
* Digitální zoom. 
* Privátní masky. 
* OSD titulky, časové razítko. 
* PoE porty pro napájení PoE kamer (pouze řada PoE NVR). 

Správa HDD
* Podpora S.M.A.R.T. technologie. 
* Podpora RAID technologie. 

Nahrávání / snapshot / přehrávání
* Časovač pro záznam vč. svátků. 
* Zastavení nahrávání nebo pokračování nahrávání přepisem nejstarších dat při zaplnění disku. 
* Různé záznamové režimy - dle časovače, alarmové, při pohybu v obraze, vč. různých kombinací. 
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 Support 12 recording time periods with separate recording types.
 Support pre-record and post-record time for motion detection, alarm recording, motion

and alarm recording, motion or alarm recording. And support pre-record for manual
and timing.

 Support recording/snapshot manually.
 Support digital zoom function at arbitrary area in playback.
 Support video data playback.
 Support pause, fast play, slow play, skip forward and skip backward when playback,

locating in progress bar by dragging the mouse.

Backup
 Support USB port backup.
 Support FAT32 format backup.
 Support backup device maintenance and management.

Alarm & Exception
 Support video loss alarm.
 Support motion detect configure and alarm.
 Support Network Disconnected/HDD Full/Record Failed/HDD Failed/HDD Unformat/No

Disk alarms.
 Support various alarm response such as audible warning, sending email, recording and

on/off relay out.

Other Functions
 Support multi-level user management, administrator can create multiple users with

access rights.
 Support manual triggering and clearing of alarms.
 Support operating and configuring information import/export.

Network
 Support remote search, playback and download of video files.
 Support remote acquiring and configuring of parameters.
 Support remote import and export of device parameters.
 Support P2P remote access.
 Support remote acquiring of device status, system log and alarm status.
 Support remote operate system maintenance by format of hard disk, upgrade and auto

reboot, etc.
 Support upload alarm and exceptions to remote host.
 Support remote manual start or stop of recording.
 Support remote manual start or stop of alarm output.
 Support remote BMP image capturing.
 Support remote PTZ control.
 Built-in WEB Server.
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* Podpora 12 záznamových období s různými typy záznamu. 
* Před-alarmový a po-alarmový záznam. 
* Manulání nahrávání / manuální sejmutí statického snímku (snapshot). 
* Digitální zoom při playbacku. 
* Playback video dat.
 * Playback: pauza, zrychleně dopředu, zpomaleně, skokově dopřadu / zpět, ovládání myší v časové liště. 

Zálohování
* Zálohování na USB. 
* Podpora formátu FAT32. 
* Údržba a správa zálohovacího zařízení. 

Alarm & nestandardní události
* Alarm při ztrátě videa. 
* Nastavitelná detekce pohybu, alarm při pohybu v obraze. 
* Alarm při: odpojení sítě, zaplnění HDD, selhání nahrávání, selhání HDD, nezformátovaný HDD, není nainstalován disk. 
* Různé akce při alarmu: bzučák, email, spuštění nahrávání, aktivace alarmového výstupu.   

Ostatní funkce
* Více úrovňový systém uživatelů, administrátor může editovat uživatele a přiřazovat jim uživatelská práva. 
* Manuální spuštění / zrušení alarmu. 
* Import / export provozních a konfiguračních údajů. 

Síťový provoz
* Vzdálené vyhledávání, playback a stahování video souborů. 
* Vzdálený přístup a konfigurace parametrů. 
* Vzdálený import a export parametrů zařízení. 
* Vzdálený přístup pomocí P2P služby. 
* Vzdálený přístup ke stavovým informacím, k provoznímu deníku a informacím o událostech. 
* Vzdálená údržba (formát HDD, aktualizace, auto-reboot atd.).
* Upload alarmů a nestandardních stavů ke vzdálenému hostu. 
* Vzdálené manuální spuštění / zastavení nahrávání. 
* Vzdálené ovládání alarmového výstupu. 
* Vzdálené zachytávání BMP snímků. 
* Vzdálené PTZ ovládání. 
* Vestavěný webový server. 
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2.Hardware

2.1 Panel Buttons

Model Hardware/Interface

4K H.265 Mini NVR 1000 Series

MS-N1009-UT (Firmware version: 71.xx.xx.xx):

MS-N1009-UNT:

4K H.265 Pro NVR 5000 Series

MS-N5016-UT:

MS-N5016-UH/MS-N5032-UH:
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2.1. Popis částí a ovládacích prvků
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4K H.265 Pro NVR 7000 Series

MS-N7016-UH/MS-N7032-UH:

4K H.265 Pro NVR 8000 Series

MS-N8032-UH:

4K H.265 PoE NVR Series

MS-N1009-UPT:

MS-N5016-UPT:

- 9 -
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MS-N7032-UPH:

2.2 Using a USB Mouse

Item Click Description

Left Button

Single- click
Live view: select the channel and show the toolbar of live view.
Menu: select and confirm.

Double-click
Switch between single screen to multi-screen when in live view
mode and playback mode.

Click and
drag

(1) Control rotation direction in PTZ mode.
(2) Set the target area in tamper-proof, motion detection and

privacy mask alarm settings.
(3) Drag the digital zoom area.
(4) Drag the channel and the time scroll bar.

Right Button Single-click
Live view: shows pop-up menu.
Menu: exit and go to Live View.

Scroll-wheel
Scroll up Scroll up the page.

Scroll down Scroll down the page.

2.3 Hard Disk Installation

2.3.1 MS-N7000 series Hard Disk Installation

Step1. Unscrew the back and both sides’ screws to open the upper lid.
Step2. Install the hard disks into NVR with screws shown in below pictures. (SATA Slots of hard
disk should be toward inside NVR.)
Step3. Join the power and data connectors to corresponding hard disk.
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2.2. Použití USB myši

HP
Ovládací prvek

HP
Klik

HP
Popis

HP
Levé tlačítko

HP
Pravé tlačítko

HP
Kolečko

HP
jednoduchý klik

HP
dvojitý klik

HP
stisk a táhnout

HP
jednoduchý klik

HP
otáčení nahoru

HP
otáčení dolů

HP
Živý náhled: výběr kanálu, zobrazení lišty s nástroji pro živý náhled. 
Menu: Výběr / potvrzení. 

HP
Přepínání režimů celá obrazovka / dělená obrazovka. 

HP
(1) Ovládání směru rotace v PTZ módu. 
(2) Nastavení zón pro detekci pohybu, nastavení privátních masek, alarmová nastavení. 
(3) Vymezení oblasti pro digitální zoom. 
(4) Přetáhnutí kanálu, posun v časové liště. 

HP
Živý náhled: zobrazení pop-up menu. 
Menu: vystoupení z menu, vstup do živého náhledu. 

HP
Rolování stránky nahoru.

HP
Rolování stránky dolů.

HP
2. 3. Instalace HDD

2.3.1 Instalace HDD do rekordérů řady MS-N7000

Krok 1: Povolte šrouby na zadní a bočních stranách, sejměte horní kryt.
Krok 2: Nainstalujte disky do NVR pomocí šroubů dle obrázků níže. (SATA sloty hard disku by měly směřovat dovnitř NVR.)
Krok 3: K jednotlivým hard diskům připojte napájecí a datové konektory.   
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Step1

Step2

Step3
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2.3.2 MS-N8000 series Hard Disk Installation

Step1. Unscrew the back and both sides’ screws to open the upper lid.
Step2. Uninstall the upper hard disk panel.
Step3. Install the hard disks into NVR with screws shown in below pictures.(SATA slots of hard
disks should be toward inside NVR)
Step4. Join the power connectors to corresponding hard disks.(Install lower hard disk panel
before upper one)
Step5. Join the data connectors to corresponding hard disk.(Check the connection by below
sequence)

Step1

Step2

Step3
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2.3.2 Instalace HDD do rekordérů řady MS-N8000

Krok 1: Povolte šrouby na zadní a počních stranách a sejměte horní kryt. 
Krok 2: Odinstalujte horní panel pro HDD. 
Krok 3: Nauinstalujte HDD do NVR pomocí šroubů dle obr níže (SATA sloty HDD by měly směřovat dovnitř NVR.). 
Krok 4: K odpovídajícím HDD připojte napájecí konktory. (Nejprve instalujte spodní panel pro HDD). 
Krok 5: K odpovídajícím HDD připojte datové konektory. (Zkontrolujte připojení dle sekvence níže.).  
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Step4

Step5

Note:
1. The SATA slots are in SHORT HALF side and the SATA slot toward inside NVR.
2. The data connector sequence of MS-N7000 series is different from MS-N8000 series’.

- 13 -
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Pozn.: 
1. SATA sloty jsou na krátké straně a SATA slot by měl smřovat dovnitř NVR. 
2. Sekvence datových konektorů u řady MS-N7000 se liší od sekvence u řady MS-N8000. 
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3. L zovorp ínláko

3. mínevatsan ecdovůrP1

By defau enl t, the Setup Wizard will start once the NVR has been loaded. You can click check-box to
turn off the Wizard when startup.

The Setup Wizard will guide you to complete important settings, which makes NVR more
user-friendly.
Step1. Input the user name, password and select system language.
Input new password to modify password .
It is recommended to change the initial password for the safety of your equipment.

Note:
1. If the NVR firmware version out of the factory is xx.7.0.6 or above, the default user name is

“admin” and the default password is “ms1234”;
2. If the NVR firmware is upgraded to xx.7.0.6 or above from a lower version, the default

- 14 -

HP
Po najetí NVR se automaticky spustí průvodce nastavením ("Setup Wizard"). Pokud nechcete, aby se průvodce spouštěl, zrušte zatržení okénka u položky níže. 

HP
Setup Wizard vás provede všemi důležitými nastaveními, takže NVR je uživatelsky příjemný. 
Krok 1. Zadejte uživatelské jméno, heslo a zvolte jazyk systému. 
Ke změně hesla zadejte nové heslo. 
Z bezpečnostních důvodů se doporučuje změnit výchozí nastavení hesla. 

HP
Pozn.: 
1. Pokud tovární verze FW je xx.7.0.6 nebo vyšší, tovární uživatelské jméno je "admin" a heslo je "ms1234". 
2. Pokud jste upgradovali FW z níší verze na xx.7.0.6 nebo vyšší, výchozí heslo po resetu je "ms1234", nebo zůstane původní "123456". 
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password will turn to “ms1234” after a reset, or it will keep the old default password
“123456”;

3. If the NVR firmware version is below xx.7.0.6, the default user name is “admin” and the
default password is “123456”.

Step2. Date and time setting.
Select the Time Zone and date via NTP or you can set date and time manually.

Step3. Network setting.
Input the IP Address, Subnet Mask, Gateway and Preferred DNS Server.
Internal NIC IPv4 Address option is only for PoE NVR Series.

Step4. Disk Management.
Automatically detect the hard disk installed in NVR, and it supports formatting hard disk.
You can create RAID in this page as well. (RAID is only supported on Pro NVR 7000 series, PoE
NVR 7000 series and Pro NVR 8000 series)
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3. Pokud verze FW je nižší než xx.7.0.6, tovární jméno je "admin" a heslo je "123456". 
Krok 2. Nastavení data a času.
Můžete nechat nastavit časové pásmo a datum pomocí NTP serveru, nebo můžete nastavit datum a čas manuálně. 

HP
Krok 3. Síťová nastavení. 
Zadejte IP adresu, masku sítě, IP adresu brány a preferovaný DNS server. 
Vnitřní NIC IPv4 adresa je k dispozici pouze u PoE modelů. 

HP
Krok 4. Správa disků.
NVR automaticky detekuje nainstalovaný disk a podporuje jeho formátování. 
Na této stránce můžete také vytvořit RAID pole. (RAID je k dispozici pouze u modelů řady 7000 a 8000). 
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Click to set up RAID for selected disk.

Note:
RAID will be available after it was enabled and the device rebooted.
Step5. Camera Management.
Search all the cameras in LAN by filtering Protocol and IP Range. Select cameras and click

to add them to NVR.

It can auto detect cameras that connected to PoE ports (only for PoE NVR).

Step6. Record
The user can start all channels recording by clicking .
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HP
Klikněte na tlačítko RAID k vytvoření RAID pro zvolený disk. 

HP
Pozn.: 
RAID bude funkční po jeho povolení a po restartu NVR. 
Krok 5. Správa kamer.
Vyhledejte všechny kamery v LAN pomocí filtrování protokolu a IP rozsahu. Zvolte kamery a klikněte na "Add" pro jejich přidání do NVR. 
Je možné automaticky zdetekovat kamery, které jsou připojeny k PoE portům (k dispozici pouze u modelů s PoE porty). 

HP
Krok 6. Nahrávání. 
Můžete spustit nahrávání všech kanálů kliknutím na  čtvereček u položky "Start all channels always recording". 
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Step6. Login
Input the user name and password to login the system.

3. delhán ýviŽ2

3.2. delhán ýviŽ1

Main Menu and Tool Bar can pop up and hide automatically at the right side or bottom of the
interface.
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HP
Krok 6. Přihlášení
Zadejte jméno a heslo pro přihlášení do systému. 

HP
Lze automaticky zobrazit nebo skrýt hlavní menu a lištu s nástroji v pravé nebo spodní části displeje. 
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Icons Descriptions Icons Descriptions

Lock/Unlock the tool bar One screen layout

4 screen layout 8 screens layout

1+7 screens layout 9 screens layout

16 screens layout 32 screens layout

Select other screen layouts Start all channels recording

Stop all channels recording Adjust image in proportion

Display settings Sequence

Note:
Start all channels recording, Stop all channels recording, Adjust image in proportion and Display
settings are for all displaying channels.
There are multiple icons on each channel displayed in live view, indicating different status of the
channel.

Icons Descriptions

It indicates video loss

It indicates motion detection alarm

It indicates that the current channel is recording.

Right click in the Live View and the quick operation menu pops up.
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HP
Ikona

HP
Popis

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Zamknutí/odemknutí lišty s nástroji 

HP
4 obrazová pole

HP
1+7 obrazových polí

HP
16 obrazových polí

HP
Zvolit jiné uspořádání obrazovky

HP
Vypnout nahrávání všech kanálů

HP
Nastavení displeje

HP
1 obrazové pole

HP
8 obrazových polí

HP
9 obrazových polí

HP
32 obrazových polí

HP
Spustit nahrávání všech kanálů

HP
Nastavit proporce obrazu

HP
Sekvence (automatické přepínání)

HP
Pozn.: 
Spuštění a zastavení nahrávání, nastavení proporcí obrazu a nastavení displeje je společné pro všechny kanály. 
V obraze každého kanálu jsou různé ikony indikující různé stavy kanálu. 

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Výpadek videa

HP
Alarm - detekce pohybu

HP
Daný kanál se nahrává.

HP
Když kliknete do obrazu pravým tlačítkem myši, vyskočí provozní menu. 
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Item Descriptions

Menu Display Main Menu

Single Screen
The selected channel will be full screen. You could go back to previous screen layout by

double clicking the channel

Sub Screen Ctrl Switch to sub screen to operate (Only for Pro NVR 8000 Series)

Multi Screen Switch to multiple screen layouts

Display Info Show channel information, including Camera Number, Bit Rate, Frame Rate and Frame Size

Previous Screen Switch to previous screen

Next Screen Switch to next screen

Logout Log out current user account

Quick Operation for single channel

In live view interface, left click the channel, the quick menu will appear.

Icons Descriptions Icons Descriptions

Manually record Image Configure

PTZ control Original/Resize the image

Audio on/off Digital zoom

Snapshot manually Fisheye Mode

Close menu

Fisheye Mode:

Click to expand Fisheye Mode panel, then set installation mode and display mode for

Milesight Fisheye camera.
Installation Mode: Ceiling Mount/ Wall Mount/ Table Mount
Display Mode: Fisheye View/ 360 Panorama View/ 180 Panorama View/ 4PTZ/ Fisheye + 3PTZ/
Panorama View+3PTZ
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HP
Položka

HP
Popis

HP
Zobrazení hlavního menu.

HP
Zvolená kamera bude zobrazena na celém displeji. Když kliknete 2x na daný kanál, vrátíte se do plvodního uspořádání obrazovky. 

HP
Přepnutí vedlejší obrazovky pro obsluhu (poue modely řady 8000). 

HP
Přepnutí obrazovky s více obrazovými poli. 

HP
Zobrazení info o kanále (číslo kamery, datová a snímková rychlost, rozlišení)

HP
Přepnutí předchozí obrazovky.

HP
Přepnutí následující obrazovky.

HP
Odhlášení aktuálního uživatele. 

HP
Rychlá obsluha jednotlivého kanálu

HP
Když kliknete levým tlačítkem do řivého náhledu, zobrazí se rychlé menu. 

HP
Manuální nahrávání

HP
Nastavení obrazu

HP
PTZ ovládání

HP
Nastavení velikosti obrazu

HP
Digitální zoom

HP
Manuální sejmutí statického snímku ("snapshot")

HP
Režim "rybí oko"

HP
Zavřít menu

HP
Zapnutí / vypnutí audia

HP
Režim "rybí oko" ("fisheye")

HP
Klikněte na 

HP
ke zvětšení "Fisheye Mode" panelu a potom nastavte instalační a zobrazovací mód 

HP
fisheye kamery Milesight. 
Instalační mód: připevnění na strop / na zeď / na stůl.
Zobrazovací mód: zobrazení "rybí oko" / 360 panorama / 180 panorama / 4PTZ / "rybí oko" + 3PTZ / panorama + 3PTZ
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Note:
It is recommended to set Fisheye compatibility to Bundle Stream in Camera side before adding to
NVR.

3.2.  ínádářopsU2

Step1. Select a layout format.

Step2. Set desired channels.

Click to close a channel. Select a window and then select a desired channel to add in.

Click to save the settings or click to reset the layout.
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HP
Pozn.: 
Dříve, než přidáte fisheye kameru k NVR, doporučuje se nastavit "fisheye" kompatibilitu ke svázání se streamem na straně kamery. 

HP
3.2.2 Uspořádání obrazovky ("layout")

HP
Krok 1. Zvolte požadovaný layout.

HP
Krok 2. Nastavte požadované kanály.

HP
Klikněte na

HP
k zavření kanálu. Zvolte obrazové okno a pak zvolte požadovaný kanál pro přidání. 

HP
Klikněte na

HP
k uložení nastavení nebo na

HP
k přenastavení  layoutu.
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3.3 ínávárheřP

3.3. aediv ínávárheřP 1

Playback supports to playback video according to recorded time and to play recorded video files
in specified time period. Synchronous playback of multi-channel is supported.

Step1. Select screen layout, channels date and recording type.
Select playback layout and channels. User can click for quick selecting channels.
Click the date in red when there are recorded files of the selected channels, the record type with

recording data will be shown as below. Select the record type and then click to playback.

Note:
Only the day with red letters means that there are record files.

Video Playback Tool Bar Description
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HP
Lze přehrávat video z určitého časového období. Je podporováno současné přehrávání více kanálů najednou. 

HP
Krok 1. Zvolte layout, kanály, datum a druh záznamu. 
Zvolte layout pro playback a kanály. Uživatel může kliknout na ">>Channel Select" pro rychlý výběr kanálů. Pokud pro zvolené kanály existují záznamové soubory, klikněte na červené datum, zobrazí druh záznamu se záznamovými daty (viz níže). Zvolte druh záznamu a pak klikněte na > ke spuštění přehrávání.  

HP
Pozn.: 
Záznamové soubory existují pouze pro datumy, které jsou zobrazeny červeně. 

Lišta s nástroji pro playback - popis
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The tool bar can display multi-event record. It shows that in this record period what kind of event
has happened. The symbolic meaning of each color is:
Blue—Timing Green --- Motion
Red --- Alarm Purple --- Emergency
And take this bar above as an example, it means that in this recording period, timing and motion
event have been triggered.

Icons Descriptions Icons Descriptions

Next 4 cameras Previous 4 cameras

Timeline zoom in Timeline zoom out

Timeline forward Timeline backward

Rewind Stop

Play Pause

Step reverse Step forward

Speed down Speed up

Digital zoom Audio on

Audio off Snapshot

Timeline cutting Download

3.3. v ínávoholáZ 2 ide ůrobuoso

Recorded files can be backed up by various devices, including USB flash drives (USB flash disk,
USB HDD, USB writer) and eSATA, etc.
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HP
Lišta s nástoji může zobrazit záznam více událostí. Je zobrazeno, jaké události se v daném období vyskytly. Druh události je barevně vyjádřen takto: 

HP
Modrá - Záznam podle časovače         Zelená - záznam při detekci pohybu
Červená - alarmový záznam                 Fialová - tísňový záznam


HP
Ikona

HP
Popis

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Další 4 kamery

HP
Předchozí 4 kamery

HP
Vyzoomování časové osy

HP
Posun časové osy dopředu

HP
Zmenšení časového měřítka

HP
Přetáčení zpět

HP
Přehrávání

HP
Pozastavení playbacku (pauza)

HP
Krok zpět

HP
Krok dopředu

HP
Snížit rychlost

HP
Zvýšit rychlost

HP
Digitální zoom

HP
Vypnout audio

HP
Zapnout audio

HP
Sejmutí statického snímku ("snapshot")

HP
Oříznutí časové osy

HP
Stáhnout ("download")

HP
Záznamové soubory můžete zálohovat na různá zařízení, např. USB flash disk, USB HDD, eSATA atd. 
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Step1. Select Recorded files.
Select the channel and date you want to backup, then select the start time at timeline and click

, it will change into which means cut begins.

Select the end time at time line and click , it will change into , which means cut ends.

Step2. Click , select Backup media and click .

Step3. The window will prompt: Please wait…
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HP
Krok 1. Vyberte záznamové soubory.
Vyberte kanál a datum pro zálohování, pak zvolte čas začátku na časové ose a klikněte na

HP
změní se to na

HP
což znamená, že začalo ořezávání. 

HP
Zvolte čas konce na časové ose a klikněte na 

HP
změní se to na

HP
což znamená, že začalo ořezávání. 

HP
Krok 2. Klikněte na

HP
zvolte zálohovací médium a klikněte na

HP
Krok 3. Zobrazí se okno s výzvou: "Please wait..." (= prosím čekejte)
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Step4. When all backup files have been exported, ‘Backup Successfully’ will be prompted.

Note:
The download time of files depends on the time length of video you want to backup.

3.3. ůkzárbo ínávárheřP3

Step1. Search and look for the snapshot files saved in HDD by selecting channels, start time and

end time, click .

- 24 -

HP
Krok 4. Když jsou všechny zálohované soubory vyexportovány, zobrazí se zpráva "Backup Succesfully" (= zálohování úspěšné). 

HP
Pozn.: 
Doba zálohování závisí na délce videa, které zálohujete. 

HP
Krok 1. Zvolte kanály, čas začátku a konce a pak klikněte na "Search" pro vyhledání požadovaných snapshot souborů. 
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Step2. Enter Picture Info List and look up the pictures.

Click to play the selected picture, or click to auto play pictures.

Icons Descriptions Icons Descriptions

Play backward Play

Previous picture Next picture

Download picture Back to search interface
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HP
Krok 2. Vstupte do "Picture Info List" pro prohlížení obrázků. 

HP
Klikněte na

HP
pro zobrazení zvoleného obrázku, nebo klikněte na 

HP
pro automatické zobrazování obrázků. 

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Přehrávání pozpátku

HP
Přehrávání

HP
Předchozí obrázek

HP
Následující obrázek

HP
Obrázek stáhnout

HP
Zpět do vyhledávacího displeje
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3.3.      ůkzárbo ínávoholáZ4

Step1. Select pictures you want to backup in picture playback interface.

Step2. Click and select backup media to save picture.

3.4 remak ínevatsaN

Before configuration, please ensure that the camera is connected to the same network as your
NVR and that the network setting for your NVR is properly set.
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HP
Krok 1. Zvolte obrázky, které chcete zálohovat. 

HP
Krok.2. Klikněte 

HP
a zvolte zálohovací médium pro ukládání obrázků. 

HP
Dříve než začnete s konfigurací, ujistěte se, že kamery jsou připojeny ke stejné síti jako NVR, a že síťové parametry NVR jsou správně nastaveny. 
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3.4.1 Camera Management

Step1. Add camera.
Method1. Add camera through Device Search interface. ‘Settings’ ‘Camera’ ‘Device
Search’.

1. Select IP Range, NIC and Protocol, which includes ALL, ONVIF and MSSP.
MSSP: You can search out all Milesight camera which has different network segment in the LAN.

2. Click button to search cameras at the same LAN with NVR.

- 27 -

HP
3.4.1 Camera Management (Správa kamer)

HP
Krok 1. Add Camera (Přidání kamery)
Metoda 1. Přidání kamery pomocí "Device Search" ("Settings" -> "Camera" -> "Device Search". 

HP
1. Zvolte IP rozsah, NIC a protokol (k dispozici jsou ALL (všechny), ONVIF a MSSP). 
MSSP: Můžete vyhledat všechny kamery Milesight v LAN, které mají odlišný síťový segment. 

HP
2. Klikněte na "Search" pro vyhledání kamer, které jsou ve stejné LAN jako NVR. 
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3. Select one channel, click button, input password and click button to
finish.

3. Check to batch adding the network cameras if they are with the same password, you can

choose TCP or UDP transport protocol for it. Click to finish batch adding.
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HP
3. Zvolte jeden kanál, klikněte na "Add", zadejte heslo a pak klikněte na "Add" pro ukončení. 

HP
Pokud chcete přidat dávkově více kamer, které mají stejné heslo, zatrhněte okénko u položky "batch adding"; pro kamery můžete vybrat TSCP a UDP přenosový protokol. K ukončení dávkového přidání klikněte na "OK". 
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Note:
The steps for adding the third party PoE cameras plugged into Milesight PoE NVR:
1 Set camera’s IP segment to the same as NVR PoE NIC before plugging to PoE NVR;
2 Select PoE for NIC in Device Search interface, click to search out cameras;
3 Select cameras and click to add them.

Method2. Add camera through camera management interface. ‘Settings‘  ‘Camera’ 
‘Camera Management’.
Select channel ID, input complete information, then click [Add] button.
There are three protocols available for camera connection:
 ONVIF: You can add any ONVIF IP cameras with ONVIF protocols.

 RTSP: You can add any IP cameras with RTSP protocol streams (Port: 554). It needs you to
input complete resource path of the IP camera to add it. Take Milesight device for example,
the resource path of main stream is “rtsp://IP:port/main” and secondary stream is
“rtsp://IP:port/sub”.

 MSSP: You can add Milesight cameras which are in the same LAN with MSSP protocol.
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HP
Pozn.: 
Postup přidání PoE kamer třetích výrobců, které jsou připojeny k PoE NVR Milesight:
1. Dříve než kamery připojíte k PoE NVR,  nastavte jejich IP segment tak, aby byl stejný jako NVR PoE NIC. 
2. V "Device Search" zvolte PoE pro "NIC", a pak klikněte na "Search" pro vyhledání kamer. 
3. Zvolte požadované kamery a kliknětena "Add" pro jejich přidání do systému. 


HP
Metoda 2. Přidání kamer pomocí rozhraní pro správu kamer ("Settings -> "Camera" -> "Camera Management". 
Zvolte ID kanálu, zadejte kompletní informace a pak klikněte na "Add". 
Pro připojení kamer jsou k dispozici 3 protokoly: 
ONVIF: Můžete přidat jakoukoliv Onvif IP kameru s ONVIF protokolem. 

HP
RTSP: Můžete přidat jakoukoliv IP kameru s RTSP streamem (Port: 554). Pro přidání musíte zadat celou zdrojovou cestu ("path") IP kamery. Například zdrojová cesta pro hlavní stream u kamer Milesight je: "rtsp://IP:port/main" a pro sub stream: "rtsp://IP:port/sub". 

HP
MSSP: Můžete přidat jakoukoliv IP kameru Milesight s MSSP protokolem, která je ve stejné LAN. 
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Step2. Check the connection status.

After adding the IP channels, click button on Camera Management interface, then

appears under Status. If it doesn’t appear, you need to check if the network is

connected or whether the user name or password is correct or not.

Step3. Configure camera.
Configure one camera

After successfully adding the camera, click to re-edit the channel info.

Select Parameters page to re-edit parameters of this channel . Click [OK] to save the
configuration.
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HP
Krok 2. Kontrola stavu připojení. 
Po přidání kanálů klikněte na "Refresh" v rozhraní "Camera Management". Pod "Status" se zobrazí "Connected". Pokud se to nezobrazí, musíte zkontrolovat připojení sítě, nebo zda je správně zadané jméno a heslo. 

HP
Krok 3. Konfigurace kamery. 
Konfigurace jedné kamery

HP
Po úspěšném přidání kamery klikněte na 

HP
k editaci info o kanále. 

HP
Ke změně parametrů kanálu zvolte stránku "Parameters". K uložení konfigurace klikněte na "OK". 
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Batch configuring camera

Click , select multiple channels and set parameters of cameras.

Step4. Delete camera.

You can delete this channel by clicking , or you can select multiple devices and then click

to delete.

Step5. Configure PoE Channel (Only for PoE NVR)
1. Connect camera to PoE port, it will detect the camera automatically.
2. If the camera's password is "ms1234", it will be successfully authenticated and be changed into
the same network segment with internal NIC IPv4 address, then the camera will be connected
successfully.
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HP
Dávková konfigurace kamer
Klikněte na "Batch Settings >>", zvolte více knálů, a nastavte parametry kamer. 

HP
Krok 4. Vymazání kamery. 

HP
Můžete vymazat kanál kliknutím na 

HP
nebo můžete zvolit více zařízení, a pak kliknout na 

HP
"Delete" k jejich vymazání. 

HP
Krok 5: Konfigurace PoE kanálu (pouze PoE NVR modely)
1. Připojte kameru k PoE portu; NVR kameru automaticky zdetekuje. 
2. Pokud má kamera heslo "ms1234", bude úspěšně ověřena, NVR jí změní na stejný síťový segment s vnitřní NIC IPv4 adresou a pak bude kamera úspěšně připojena. 
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3. If the camera's password is not "ms1234", the PoE channel will show disconnect status. You

need to input the camera's password by clicking to realize authentication ( you
can also multi-select the devices and then click this button). Then the camera will be changed
into the same network segment with internal NIC IPv4 address and will be successfully connected.
In next time, NVR will use the password you input to authenticate this camera when you re-plug
it.

3.4.2 Device Search

Select Protocol and NIC, then set the IP range, and click to quickly search the IP
devices that support selected protocol at the same LAN with NVR.

Select channels and batch editing their IP information.
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HP
3. Pokud má kamera jiné heslo než "ms1234", u PoE kanálu bude zobrazen status "Disconnect" (nepřipojeno). V tom případě klikněte na "Edit Authentication" a pak zadejte heslo kamery (nebo můžete vybrat více kamer a pak kliknout na toto tlačítko). Potom bude kamera změněna na stejný síťový segment s vnitřní NIC IPv4 adresou a bude úspěšně připojena. Když potom někdy kameru znovu připojíte, NVR použije pro ověření již správné heslo, které jste zadali. 

HP
3.4.2 Device Search (Vyhledávání zařízení)

HP
Zvolte protokol a NIC, pak zadejte IP rozsah a pak klikněte na "Search" k vyhledání IP zařízení, které podporují zvolený protokol a jsou připojeny ke stejné LAN jako NVR. 

HP
Zvolte kanály a pak "batch editing" k dávkové editaci IP parametrů. 
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3.4.3 PTZ Configuration

Advanced

Choose a channel and set the PTZ parameters. Besides, you can click to copy the
same configuration to other channels.

Note:
1. Settings for a PTZ camera must be configured before it can be used. Make sure that the PTZ

and RS-485 of the NVR are connected properly.
2. The PTZ protocol and address of IP channel must be consistent with those of the PTZ

decoder.
Configuration

[Preset]

Preset can be set to move your PTZ camera to a desired preset position. The preset position is the
preparation for Patrol.

Step1. Use the PTZ direction key to rotate the position of preset. Then choose a preset number

and click to save a preset position.
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HP
3.4.3 PTZ Configuration (konfigurace PTZ parametrů)

HP
Advanced (Pokročilé)
Zvolte kanál a nastavte jeho PTZ parametry. Můžete také kliknout na "Copy" pro zkopírování nastavených PTZ parametrů pro další PTZ kamery. 

HP
Pozn.: 
1. Dříve než můžete PTZ kameru použít, musíte v NVR správně nakonfigurovat její parametry. Ujistěte se, že je PTZ kamera (případně PS-485) správně připojena. 
2. PTZ protokol a adresa IP kanálu musí odpovídat těmto parametrům PTZ dekodéru. 

HP
Konfigurace

[Preset] (předvolené pozice)
Lze uložit do paměti předvolené pozice, do kterých pak kamera může automaticky najet. 

Krok 1. Najeďte s kamerou do požadované pozice. Vyberte požadované číslo presetu 

HP
a pak klikněte na

HP
k uložení pozice do paměti.
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Step2. Choose a preset number and click to delete the preset position.

Step3. Choose a preset number and click to check the preset position.

[Patrol]

The camera will patrol according to the preset positions. The total time and patrol speed of the
path is variable.

Step1. Select a path. Up to 8 paths could be set.

Step2. Click to add preset position (up to 48 positions could be added). Set the

parameters of preset positions, including preset position number, scan time and scan speed,

then click .
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HP
Krok 2. Zvolte číslo presetu a pak klikněte na 

HP
k vymazání presetu. 

HP
Krok 3. Zvolte číslo presetu a pak klikněte na 

HP
ke zkontrolování předvolené pozice.

HP
[Patrol] (Automatická obchůzka presetů)

HP
Kamera bude automaticky obcházet zadané presety. Celkový čas a rychlost obchůzky jsou nastavitelné. 

Krok 1. Zvolte trasu. Lze nastavit  až 8 obchůzek (tras). 

HP
Krok 2. Kliněte na

HP
pro přidání presetu do trasy (do trasy lze přidat až 48 presetů). 

HP
Zadejte parametry presetů (pořadí, doba zdržení, rychlost) a pak klikněte na OK. 
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Step3. Select a preset position, click and select in the dialog box to delete it.

Step4. Click to preview the path patrol. Click to stop.

Step5. Click and select in the dialog box to delete all preset positions of the

path patrol.
Note:
1. The preset positions decide the patrol path, which will run according to numerical order of

the preset positions.
2. Scan time is how long the patrol stays on the preset position.
3. Scan speed is the rotate speed of speed dome from one preset position to the next.

[Pattern]

The camera will patrol back and forth in a constant speed. There is only one start point and one
end point.

Step1. Select a pattern and click . Up to 4 patterns could be set.

Step2. Drag the mouse or click 8 direction keys by mouse to rotate PTZ.
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HP
Krok 3. Zvolte preset, a pak kliněte na 

HP
a pak zvolte "Yes" pro vyjmutí presetu z obchůzky. 

HP
Krok 4. Klikněte na > k prohlédnutí obchůzky patrol. Klikněte na čtvereček k jejímu zastavení. 

HP
Krok 5. Klikněte na

HP
a pak zvolte "Yes" pro odstranění všech presetů z obchůzky patrol. 

HP
Pozn.: 
1. Kamera bude objíždět zadané presety podle zadaného numerického pořadí. 
2. "Scan time" představuje dobu zdržení kamery v daném presetu. 
3. "Scan speed" představuje rychlost přesunu kamery z jednoho presetu do druhého.  

HP
[Pattern] (Automatická trasa pattern)
Lze uložit do paměti projetou trasu a tu pak kdykoliv vyvolat. 

Krok 1. Zvolte trasu pattern a pak klikněte na /. Lze naprogramovat až 4 trasy pattern. 

HP
Krok 2. Ovládejte PTZ kameru pomocí myši nebo pomocí 8 směrových tlačítek (vč. ovládání zoomu). 
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Step3. Click to save the PTZ movement patterns.

Step4. Click to preview the pattern. Click to stop.

[PTZ Operation]

Icons Descriptions Icons Descriptions

PTZ direction control and auto scan

button
PTZ speed

Zoom +, Focus +, Iris + Zoom -, Focus -, Iris -

Zoom Focus

Iris

3.4.4 Privacy Mask

Milesight NVR supports to set privacy mask. It is used to cover some privacy area which is not
proper to appear on monitor.
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HP
Krok 3. Klikněte na

HP
k uložení projeté trasy.

HP
Krok 4. Klikněte na 

HP
k vyvolání (spuštění) uložené trasy. Klikněte na 

HP
k zastavení.

HP
[PTZ Operation] (Obsluha PTZ kamery)

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Směrová PTZ tlačítka a tlačítko pro automatické skenování

HP
PTZ rychlost

HP
zoomování+, ostření+, clona+

HP
zoomování-, ostření-, clona-

HP
Zoomování

HP
Ostření

HP
Clona

HP
3.4.4. Privacy Mask (privátní maska)

HP
NVR Milesight podporuje nastavení privátní masky. Maska slouží k zakrytí částí obrazu, které jsou citlivé z hlediska ochrany soukromí. 
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You can add a privacy mask by following steps:
Step1. Select channel and enable privacy mask.
Step2. Set the privacy mask type and drag the mouse to select the area which is privacy on the
live window. You can add 4 areas at most.

Step3. Copy the privacy area to the other channels by clicking the “ ” button on the
bottom of the windows.

Step4. Select “ ” to save the settings.

3.4.5 OSD configuration

You can set OSD (On Screen Display) on NVR, and the OSD will be synchronized to Camera.

Step1. Select channel.
Step2. Select Video Stream, including All Streams, Primary Stream and Secondary Stream.
Step3. Enable video title and timestamp.

Show Video Title: Enable it and the video title will be shown on screen.
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HP
Můžete přidat privátní masku takto: 
Krok 1. Zvolte kanál a povolte privátní masku. 
Krok 2. Zvolte druh masky a tahem myši v živém obraze ohraničte oblast, kterou chcete zakrýt. Lze nastavit až 4 oblasti v obraze. 
Krok 3. Nastavenou masku lze zkopírovat pro ostatní kanály pomocí tlačítka "Copy" dole. 
Krok 4. Klikněte na "Apply" pro uložení provedených nastavení.

HP
3.4.5. OSD configuration (vkládání údajů do obrazu)

HP
Můžete nastavit OSD v rekordéru, které bude synchronizováno s kamerou.

HP
Krok 1. Zvolte kanál. 
Krok 2. Zvolte video stream, (všechny streamy ("All Streams"), primární stream, sekundární stream). 
Krok 3. Povolte vkládání titulku (Video Title) a časového razítka (Timestamp). 

HP
Show Video Title: K povolení zobrazení titulku v obraze zvolte "Enable". 
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Title Position: Set the position for the video title: Top-Left or Top-Right.
Date Position: Set the position for the date: Top-Left, Top-Right, Bottom-Left or Bottom-Right.
Date Format: Set format for date: YYYY-MM-DD, MM/DD/YY or DD/MM/YYYY.

Step4. Copy the OSD settings to the other channels by clicking the “ ” button on
the bottom of the windows.

Step5. Select “ ” to save the settings.

3.4.6 Image Enhancement

You can set Image Enhancement on NVR, and the configuration will be synchronized to Camera.

Step1. Select channel.
Step2. Set the configuration.
Day/Night Mode: Set the Day/Night mode for the channel.
Day to Night Value: Set the Minimum illumination intensity to trigger Night Mode.
Night to Day Value: Set the Maximum illumination intensity to trigger Day Mode.
IR Light Sensor Value: Shows the current value of IR light sensor.
Power Line Frequency: 50Hz and 60Hz are available.
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HP
Title Position: Nastavte umístění titulku v obraze (Top-Left = vlevo nahoře, Top-Right =  vpravo  nahoře).
Date Position: Nastavte umístění datumu v obraze (Top-Left = vlevo nahoře, Top-Right =  vpravo  nahoře, Bottom-Left = vlevo dole, Bottom-Right =  vpravo  dole).
Date Format: Formát pro zobrazení datumu. 
Krok 4. Můžete zkopírovat nastavené OSD pro další kanály kliknutím na "Copy". 
Krok 5. K uložení provedených nastavení klikněte na "Apply". 


HP
3.4.6. Image Enhancement (Nastavení parametrů ke zlepšení obrazu)

HP
V NVR můžete nastavit některé obrazové parametry, které jsou pak synchronizovány s kamerou. 

HP
Krok 1. Zvolte kanál. 
Krok 2. Nastavte parametry.
Day/Night Mode: Režim přepínání den/noc. 
Day to Night Value: Prahová intenzita osvětlení pro přepnutí do nočního módu. 
Night to Day Value: Prahová intenzita osvětlení pro přepnutí do denního módu. 
IR Light Sensor: Je zobrazena aktuální hodnota IR senzoru. 
Power Line Frequency: Frekvence elektrické sítě (50Hz / 60Hz). 
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Corridor Mode: Set corridor mode.
Image Rotation: Set image rotation.
IR Balance Mode: Turn on to avoid IR overexposure.
White Balance: Choose a white balance mode for the channel.
Digital Anti-fog Mode: Set the Anti-fog function on and off.
WDR/HLC: Click to configure Wide Dynamic Range or High Light Control.

Step3. Copy the image settings to other channels by clicking on the bottom of
the windows.

Step4. Select to save the settings.

3.5 Recor )ínávárhaN( d

3.5.1 Preparation for Record

Step1. Ensure your NVR has been installed and the HDD has been initialized, please check it on
“Settings” -> ”Disk Management” interface.

Step2. Ensure that the HDD has sufficient storage space.
Double click the Recycle Mode and select it to ON.
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HP
Corridor Mode: Režim koridor. Vhodné pro sledování úzkých prostor (chodba apod.). 
Image Rotation: Zvolte požadované otočení obrazu. 
IR Balance Mode: Eliminace přesvětlení obrazu IR přísvitem. 
White Balance: Balance bílé. 
Digital Anti-fog Mode: Eliminace zamlžení obrazu. 
WDR/HLC: Nastavení WDR (široký dynamický rozsah) a HLC (kompenzace bodového světla). 
Krok 3. Provedená nastavení můžete zkopírovat pro ostatní kanály pomocí tlačítka "Copy". 
Krok 4. K uložení provedených nastavení klikněte na "Apply". 

HP
3.5.1 Preparation for Record (Příprava pro nahrávání)

HP
Krok 1. Na stránce "Settings" -> "Disk Management" zkontrolujte, zda je NVR nainstalován, a že je inicializován pevný disk (HDD). 

HP
Krok 2. Ujistěte se, že na HDD je dostatečná volná kapacita. 
Klikněte 2x na "Recycle Mode" a nastavte jej na ON (přepisování nejstarších dat).
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3.5.2 Record Schedule

Step1. Select channel.
Step2. Set record schedule.
Method 1: Click to edit schedule. Select Day, Record Type and Time to finish
editing.

Method 2: Select operation type: Timing, Motion, Alarm, Motion&Alarm or Erase. Then drag a
square in the time table to set record effective time. It is convenient for you to set all or clear all

corresponding schedule by clicking or .
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HP
3.5.2 Record Schedule (Časovač nahrávání)

HP
Krok 1. Zvolte kanál. 
Krok 2. Nastavte časovač. 
Metoda 1: Klikněte na "Edit" k editaci časovače. Zvolte den ("Day"), druh záznamu ("Record Type") a čas ("Time"). 

HP
Metoda 2: Nejprve zvolte, jaký druh nahrávání chcete naprogramovat: normální ("Timing"), při výskytu pohybu v obraze ("Motion"), při výskytu alarmu na alarmovém vstupu ("Alarm"), pohyb&alarm ("Motion&Alarm"), vymazání období v časovači ("Erase"). Potom tahem myši vymezte v časové tabulce období, ve kterém má být účinný zvolený druh nahrávání. 
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Step3. Click to copy the same record configuration to other channels.

Batch Settings
Step1. Click to enter Batch Settings interface.
Step2. Select channels and click to start always record.
Step3. Select channels and click to stop record.

3.5.3 Advanced

Make advanced configuration for selected channels. Click to copy the same
configuration to other channels..
Channel: Select the channel which will be set.
Pre Record : Enable/Disable pre-record. It will start recording before the event is triggered.
Duration Time: Event pre-record duration time.
Post Record: Enable/Disable post record. It will keep recording after the event is over.
Duration Time: Event post-record duration time.
Audio Record: Select to record audio or not.
Record Stream Type: Select Main stream or sub stream for record.
Due Time: Set the due time of recording files.

- 41 -

HP
Krok 3. Ke zkopírování nastaveného časovače pro další kanály klikněte na "Copy". 

HP
Dávkové nastavení
Krok 1. Klikněte na "Batch Settings >>" ke vstupu do "Batch Settings". 
Krok 2. Vyberte kanály a pak klikněte na "Start Record" ke spuštění kontinuálního nahrávání zovlených kanálů. 
Krok 3. Vyberte kanály a pak klikněte na "Stop Record" k zastavení nahrávání. 

HP
3.5.3 Advanced (Pokročilá nastavení)

HP
Pokročilá konfigurace zvolených kanálů. Klikněte na "Copy" ke zkopírování provedených nastavení pro ostatní kanály. 
Channel: Zvolte kanál, který chcete konfigurovat. 
Pre Record: Před-alarmový záznam. Uchování důležitých okamžiků před výskytem události. Enable - zapnout, Disable - vypnout. 
Duration Time: Délka před-alarmového záznamu. 
Post Record: Po-alarmový záznam. Uchování důležitých okamžiků po výskytu události. 
Duration Time: Délka po-alarmového záznamu. 
Audio Record: Nahrávání audia. 
Record Stream Type: Zvolte stream pro nahrávání. Main stream - hlavní stream, Sub stream - vedlejší stream. 
Due Time: Nastavte délku záznamu v záznamovém souboru.   
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3.6 Event Settings

3.6.1 Motion Detection

Step 1. Enable Motion Detection.
Select channel , Sensitivity and click to enable Motion Detection.

Step2: Set the area for triggering motion detection.
You can set the area by dragging a square on live view window.
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HP
3.6 Event Settings (Nastavení událostí)

3.6.1. Motion Detection (Detekce pohybu)

HP
Krok 1: Zapněte detekci pohybu. 
Zvolte kanál, nastavte citlivost ("Sensitivity") a zapněte detekci (klikněte na čtvereček u položka "Motion Detection"). 

HP
Krok 2. Nastavte detekční oblast ("Set Motion Region").
Vymezte detekční oblast tahem myši v živém obraze. 
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Note:
The motion detection area will be synchronized to Camera.

Step 3. Set Action for motion detection alarm by clicking .
Record: Record when alarm is triggered.
The user can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Motion, Motion&Alarm or Erase. Then drag a square on the time
table for time setting, it will be more convenient by clicking or to
set or clear all time settings.
2 Click to edit record effective time manually.

Audible Warning: NVR will trigger an audible beep when motion is detected.
The user can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Audible or Erase. Then drag a square on the time table for time
setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit record effective time manually.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.
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HP
Pozn.: 
Detekční zóny budou synchronizovány s kamerou. 
Krok 3. K nastavení akce při výskytu pohybu v obraze klikněte na tlačítko "Edit". 
Record: Při výskytu pohybu se spustí nahrávání. 
Můžete nastavit časovač pro nahrávání při výskytu pohybu v obraze 2 způsoby: 
1. Zvolte nahrávání "Motion" nebo "Motion&Alarm" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období pro záznam ručně pomocí "Edit Time".   

HP
Audible Warning: Výskyt pohybu v obraze je akusticky signalizován. 
Můžete nastavit časovač pro akustickou signalizaci výskytu pohybu v obraze 2 způsoby: 
1. Zvolte "Audible" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   
Trigger Interval: Účinný interval mezi dvěmi akcemi při výskytu událostí. 
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Email Linkage: NVR will send an email to the address you set before.
The user can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type, Email and Erase. Then drag a square on the time table for time
setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit effective time manually.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Event Popup: Trigger alarm screen popup to full screen when alarm is triggered.
You can set display duration time of all triggered channel in ‘Settings’->’General’->’Event Popup
Duration Time’. Then triggered channel will be shown one by one as duration time.

Alarm Output: Trigger alarm output when alarm is triggered.
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HP
Email Linkage: Na přednastavenou adresu se odešle e-mail o výskytu události.
Můžete nastavit časovač pro odesílání e-mailů při výskytu pohybu v obraze 2 způsoby: 
1. Zvolte "Email" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   
Trigger Interval: Účinný interval mezi dvěmi akcemi při výskytu událostí. 
 

HP
Event Popup: Při výskytu alarmu se displej přepne do režimu celé obrazovky. 
Pomocí "Settings"-> "General" -> "Event Popup Duration Time" můžete nastavit dobu zdržení  alarmových kanálů. V nastaveném intervalu se budou alarmové kanály jeden po druhém přepínat na celé obrazovce. 

HP
Alarm Output: Při výskytu pohybu v obraze je aktivován alarmový výstup přístroje. 
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Others: Trigger other channels record when alarm is triggered.

Step 5. Click and to copy the same configuration to other channels.

3.6.2 Video Loss

Step1. Select a channel.
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HP
Others: Záznam dalších kanálů při výskytu alarmu (pohybu v obraze). 

HP
Krok 5. Klikněte na "Copy" ke zkopírování provedených nastavení i pro ostatní kanály. 

HP
3.6.2. Video Loss (Ztráta videa)

HP
Krok 1. Zvolte kanál.



46

Step2. Set Action for video loss by clicking .
Audible Warning: NVR will trigger an audible beep when motion is detected.
The user can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Email or Erase. Then drag a square on the time table for time
setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit effective time manually.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Email Linkage: NVR will send an email to the address you set before.
User can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Email or Erase. Then drag a rectangle on the time table for time
setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit record effective time manually.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.
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HP
Krok 2. Klikněte na "Edit" k nastavení akcí při ztrátě (výpadku) videa.
Audible Warning: Ztráta videa je akusticky signalizována. 
Můžete nastavit časovač pro akustickou signalizaci ztráty videa 2 způsoby: 
1. Zvolte "Audible" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   
Trigger Interval: Účinný interval mezi dvěmi akcemi při výskytu událostí. 

HP
Email Linkage: Na přednastavenou adresu se odešle e-mail o výskytu události.
Můžete nastavit časovač pro odesílání e-mailů při ztrátě videa 2 způsoby: 
1. Zvolte "Email" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   
Trigger Interval: Účinný interval mezi dvěmi akcemi při výskytu událostí. 
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Alarm Output: Trigger alarm output when alarm is triggered.

Step 3. Click and to copy the same configuration to other channels.

3.6.3 Alarm Input

Alarm Input function is supported by MS-N5016-UT, MS-N7016-UH, MS-N7032-UH,
MS-N8032-UH, MS-N5016-UPT, and MS-N7032-UPH.
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HP
Alarm Output: Při ztrátě videa je aktivován alarmový výstup přístroje. 

HP
Krok 3. Klikněte na "Copy" ke zkopírování provedených nastavení i pro ostatní kanály.

HP
3.6.3 Alarm Input (Alarmový vstup)

HP
Funkce alarmových vstupů je podporována těmito modely: MS-N5016-UT, MS-N7016-UH, MS-N7032-UH, MS-N8032-UH, MS-N5016UPT, MS-N7032-UPH. 
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Step1. Set Alarm input Number, Alarm Name and Alarm Type.

Alarm Input No.: The channel which has input signal.
Alarm Name: Set a name for the alarm.
Alarm Type: Choose NO or NC alarm type for the alarm.

Step2. Set action for alarm input by clicking .
Record: Start recording when alarm is triggered.

Trigger Channel Record: Trigger selected channels to record when alarm is triggered.
Channel Record Schedule: Select channel and set corresponding schedule. User can set effective
schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Alarm, Motion&Alarm or Erase. Then drag a square on the time
table for time setting, it will be more convenient by clicking or to
set or clear all time settings.
2 Click to edit record effective time manually.
Copy to Channels: Copy record schedule to other channels by clicking .

Audible Warning: NVR will trigger an audible beep when alarm is triggered.
User can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Audible or Erase. Then drag a square on the time table for time
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HP
Krok 1: Nastavte číslo, jméno a typ alarmového vstupu. 

HP
Alarm Input No.: Číslo alarmového vstupu. 
Alarm Name: Jméno alarmového vstupu. 
Alarm Type: Typ alarm vstupu. NO - normálně rozepnutý, NC - normálně sepnutý kontakt. 
Krok 2: K nastavení akcí při výskytu události na alarmovém vstupu klikněte na "Edit". 
Record: Při výskytu alarmu na alarmovém vstupu se spustí nahrávání odpovídajících kanálů. 

HP
Trigger Channel Record: Zvolte kanály, které se mají při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu začít nahrávat. 
Channel Record Schedule: Nastavte období pro záznam při výskytu alarmu na alarmovém vstupu. 
1. Zvolte "Alarm" nebo "Motion&Alarm" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   
Copy to Channels: Ke zkopírování časovače pro další kanály klikněte na "Copy to Channels". 

HP
Audible Warning: Akustická signalizace alarmu na alarmovém vstupu. 
Můžete nastavit časovač pro akustickou signalizaci alarmu 2 způsoby: 
1. Zvolte "Audible" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
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setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit effective time manually.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Email Linkage: NVR will send an email to the address you set before.
User can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Email or Erase. Then drag a square on the time table for time
setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit effective time manually.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Alarm Output: Trigger alarm output when alarm is triggered.
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HP
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   
Trigger Interval: Účinný interval mezi dvěmi akcemi při výskytu událostí. 

HP
Email Linkage: Na přednastavenou adresu se odešle e-mail o výskytu události na alarmovém vstupu.
Můžete nastavit časovač pro odesílání e-mailů při alarmu 2 způsoby: 
1. Zvolte "Email" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   
Trigger Interval: Účinný interval mezi dvěmi akcemi při výskytu událostí. 

HP
Alarm Output: Při výskytu alarmu na alarmovém vstupu se aktivuje alarmový výstup přístroje. 
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PTZ Action: Trigger PTZ action when alarm is triggered. PTZ action includes Preset and Patrol.
User can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: Email or Erase. Then drag a square on the time table for time
setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit record effective time manually.

3.6.4 Alarm Output

Alarm Output function is supported by MS-N5016-UT, MS-N7016-UH, MS-N7032-UH,
MS-N8032-UH, MS-N5016-UPT, and MS-N7032-UPH.
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HP
PTZ Action: Při výskytu alarmu na alarmovém vstupu může připojená PTZ kamera najet do předvolené pozice ("Preset"), nebo se může spustit obchůzka "Patrol". 
Můžete nastavit časovač pro akci PTZ kamery při alarmu 2 způsoby: 
1. Zvolte "PTZ" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   


HP
3.6.4 Alarm Output (Alarmový výstup)

Funkce alarmového výstupu je podporována těmito modely: MS-N5016-UT, MS-N7016-UH, MS-N7032-UH, MS-N8032-UH, MS-N5016-UPT, MS-N7032-UPH.
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Step 1. Set Alarm output channel, Alarm Name, Alarm Type and Record Channels.

Alarm Output No.: The channel which will output the alarm signal.
Alarm Name: Set a name for the alarm.
Alarm Type: Choose NO or NC alarm type for the alarm.
Dwell Time: The output time for alarm. If the output alarm lasts too long, you can select the
Manually Clear to stop it.
Step2. Select effective Time for alarm output.
The user can set effective schedule as following two ways:
1 Select the operation type: AlarmOut or Erase. Then drag a square on the time table for time
setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
2 Click to edit record effective time manually.

Step3: Copy alarm output settings to other output interface by clicking .
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HP
Krok 1: Nastavení činnosti alarmového výstupu. 

HP
Alarm Output No.: Zvolte číslo alarmového výstupu, který chcete konfigurovat. 
Alarm Name: Nastavte jméno zvoleného alarmového výstupu. 
Alarm Type: Nastavte typ alarmového výstupu. NO - normálně otevřený, NC - normálně zavřený. 
Dwell Time: Délka aktivace alarmového výstupu. Pokud je výstup v alarmovém stavu příliš dlouho, můžete zvolit "Manually Clear" pro manuální zrušení alarmového stavu. 

Krok 2: Nastavte časovač pro činnost alarmového výstupu. 
Můžete nastavit časovač 2 způsoby: 
1. Zvolte "AlarmOut" a pak vymezte období tahem myši  v časové tabulce. 
2. Nebo můžete nastavit období ručně pomocí "Edit Time".   


HP
Krok 3: Ke zkopírování provedených nastavení i pro další alarmové výstupy klikněte na "Copy". 
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3.6.5 Exception

Step1. Select Exception Type.

Network Disconnected: Loss of network.
HDD Full: HDD full. It usually happens when recycle Mode is OFF.
Record Failed: Recording fails, including HDD Failed, HDD Full and so on.
HDD Failed: Failed to recognize HDD.
HDD Unformat: HDD is unformat.
No Disk: There is no HDD.
Step2. Select normal linkage includes Pop up Alarm, Audible Warning and Email Linkage.
Pop Up Alarm: A window will be popped up in Live View if an alarm is triggered.
Audible Warning: NVR will trigger an audible beep.
Email Linkage: An alarm Email will be sent if an alarm is triggered.
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HP
3.6.5 Exception (Činnost NVR při výskytu nestandardních událostí)


Krok 1. Zvolte typ události (ExceptionType)


HP
Network Disconnected: Ztráta síťového připojení. 
HDD Full: HDD je plný. K tomu obvykle dochází, pokud je přepis nejstarších dat vypnutý (tj. položka "Recycle Mode" je nastavena na OFF). 
Record Failed: Nahrávání selhalo (vč. poruchy HDD "HDD Failed", plného disku "HDD Full" atd.)
HDD Failed: Nezdařilo se rozeznat HDD. 
HDD Unformat: HDD je nezformátovaný. 
No disk: V NVR není HDD. 

Krok 2: Zvolte akci při výskytu nestandardní události. 
Pop Up Alarm: Při výskytu události se automaticky otevře okno s živým obrazem. 
Audible Warning: Akustická signalizace události. 
Email Linkage: Při výskytu události se odešle e-mail. 
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3.7 Settings

3.7.1 General

It is to setup the general parameters of NVR, including Device Name, Device ID, HDMI Resolution,
Language, System time, etc.
Event Popup Duration Time: The display duration time for Motion Detection popup screen.
Boot Wizard: Enable it to pop up boot wizard after rebooting.
Local Authentication: Enable it to authenticate the user after rebooting.
Menu Authentication: Enable it to authenticate the user every time when you click menu.
Settings Page Timeout: The interface will switch to Live View automatically according to the time
you set.

3.7.2 Network

3.7.2.1 Basic

Basic configuration includes Working Mode, IP address, Subnet Mask, Gateway, MTU, Internal
NIC IPv4 Address, etc.
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HP
3.7 Settings (Nastavení)

3.7.1 General (Obecná nastavení)

Jde o nastavení obecných parametrů NVR - jméno zařízení, ID zařízení, rozlišení HDMI výstupu, jazyk menu, systémový čas atd. 
Event Popup Duration Time: Doba zobrazení vyskakovacího displeje při výskytu pohybu v obrqaze. 
Boot Wizard: Povolení spuštění průvodce po najetí přístroje. 
Local Authentication: Povolení autorizace po najetí přístroje. 
Menu Authentication: Povolení autorizace při vstupu uživatele do menu. 
Settings Page Timeout: Po uplynutí nastavené doby se při nečinnosti operátora v menu "Settings" přístroj automaticky přepne do živého náhledu. 


HP
3.7.2 Network (Síťová nastavení)

3.7.2.1 Basic (Základní nastavení)

Toto menu zahrnuje např. nastavení pracovního módu, IP adresy, masky sítě, adresy brány, MTU, vnitřní NIC IPv4 adresy, atd.
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Note:
1. Check the DHCP check-box when there is a DHCP server running in the networks.
2. The valid range of MTU is 500~9676.
3. Do not input an IP address conflict with another device.
4. Working mode option is only for NVR 7000/8000 Series. Internal NIC IPv4 Address is only for

PoE NVR Series.

3.7.2.2 UPnP

With the function enabled, you don’t need to configure the port mapping for each port in router,
it will do the port mapping in router automatically once router supports UPnP.

3.7.2.3 DDNS

Using DDNS to solve the dynamic IP address problem.
Check DDNS check-box to enable it, then select a DDNS Server and input the user name,
password and host name. Do not forget to save the configuration.
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HP
Pozn.: 
1.Pokud ve vaší síti běží DHCP server, zatrněte okénko "Enable DHCP". 
2. Povolený rozsah MTU je 500-9676. 
3. Dejte pozor, ať nedojde ke konfliktu IP adres ve vaší síti.
4. Volba "Working Mode" je k dispozici pouze u řady MS-N7000 / 8000. Položka "PoE NIC IPv4 Address" je k dispozici pouze u PoE modelů. 

HP
3.7.2.2 UPnP

Když je tato funkce povolená, nemusíte mapovat porty ve vašem routeru. Pokud váš router podporuje UPnP, provede se mapování portů v routeru automaticky. 

HP
3.7.2.3  DDNS

Pomocí DDNS můžete vyřešit problém vzdáleného přístupu k rekordéru v síti, která má v Internetu dynamickou IP adresu. Nastavte "DDNS" na "Enable", pak zvolte DDNS server, zadejte uživatelské jméno, heslo a jméno hosta. Nezapomeňte provedené nastavení uložit. 
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Milesight has its own DDNS server. Please do port forwarding for HTTP port and RTSP port before
enabling Milesight DDNS. Then input corresponding information and you can use
http://ddns.milesight.com:MAC to access device remotely.
Note:
“Host Name” must begin with letters, and it can only contain number, letters, and hyphen.

3.7.2.4 Email

Email will send receivers a screenshot when the alarm is triggered.

User name: The E-mail address you choose to send emails. Please input full email address into it.
Password: The password of the E-mail.
SMTP Server: The SMTP Server of your E-mail.
SMTP Port: The port of SMTP Server, it’s usually 25.
Encryption: Security Protocol of email sending, including TLS and SSL.
Host Name: It will be attached in the email.
Sender: Named by yourself for the Sender’s E-mail.
Sender Email Address: It must be same as [User name].
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http://ddns.milesight.com:mac
HP
Společnost Milesight má svůj vlastní DDNS server. Dříve než povolíte DDNS server Milesight, namapujte HTTP a RTSP porty. Zadejte odpovídající údaje a pak můžete vzdáleně přistupovat k rekordéru pomocí této adresy: http://ddns.milesight.com:MAC. 
Pozn.: 
"Host Nane" musí začínat písmenem, a může obsahovat pouze písmena, čísla a pomlčku. 

HP
Při spuštění alarmu se na adresu příjemce odešle e-mail s přiloženým sejmutím snímkem. 

HP
User name: Zadejte emailovou adresu, kterou požíváte pro odesílání emailů. 
Password: Zadejte heslo pro přístup k vašemu emailovému účtu. 
SMTP Server: Zadejte SMTP server vašeho emailového účtu. 
SMTP: Zadejte číslo portu SMTP serveru (obvykle 25). 
Encryption: Zabezpečení pro odesílání emailů, vč. TLS a SSL. 
Host Name: Jméno hosta (bude přiloženo k emailu). 
Sender: Jméno odesílatele. 
Sender Email Address: Tato položka musí být nastavena stejně jako položka "User Name". 
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Select Receiver: You can have 3 receivers at most.
Receiver: Named by yourself for the Receiver’s E-mail.
Receiver Email Address: E-mail Address for the receivers.

Select to check if the Mail function is workable.

Note:
If your NVR has a port forwarding IP for Host Name, please input the complete address that
contains the port.

3.7.2.5 P2P

You can watch remote NVR live view in WAN by P2P on M-Sight Pro without doing port
forwarding on router.
Click “Enable” and “Save” to enable P2P.
P2P is enabled successfully when P2P Status shows “Activated”.
After enabling, you can add the NVR on the APP M-Sight Pro for live view via scanning the QR
code on the “P2P” page directly, or inputting the MAC address manually.

There are several status shows on P2P Status after clicking Saving, please check corresponded
possibilities below:

P2P Status Description

Network unavailable Failed to connect with internet

Authentication request failed Failed to authenticate P2P encryption

No idle UUID Please contact Milesight if this status shows up
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HP
Select Receiver: Zvolte příjemce. Jsou k dispozici až 3 příjemci. 
Receiver: Zadejte nějaké jméno příjemce. 
Receiver Email Address: Zadejte e-mailovou adresu příjemce. 
K ověření funkce odesílání e-mailů klikněte na "Test". 


HP
Pozn.:
Adresu "Host Name" zadejte celou, tj. vč. čísla portu. 

HP
Můžete vzdáleně sledovat živý obraz z NVR pomocí P2P cloudu společnosti Milesight, aniž byste museli mapovat porty na routeru. 
Klikněte na "Enable" a "Save" k povolení P2P. 
P2P je úspěšně povolen, pokud P2P Status ukazuje "Activated". 
Potom v aplikaci M-Sight Pro přidejte váš NVR buď pomocí QR kódu, nebo zadejte ručně jeho MAC adresu. 

HP
Po kliknutí na "Saving" může P2P status zobrazovat různé stavy - viz přehled níže: 

HP
Význam

HP
Selhalo připojení k Internetu.

HP
Selhala autorizace P2P zabezpečení

HP
Pokud je zobrazen tento stav, kontaktujte společnost Milesight.
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Activated P2P is available

Login failed Failed to login P2P server

Initialization failed Failed to initialize P2P

Unactivated P2P is disabled

Unknown error Other error

Note:
1. Please make sure that NVR is available for internet before enabling.
2. If your NVR firmware version is not 7x.7.0.9-r2 or above, please contact Milesight to registered
P2P first.

3.7.2.6 More

Push Message Enable
With this option enabled, you can receive the alarm message on the mobile application.
SSH Port
Secure Shell (SSH) has many functions; it can replace Telnet, and also provides a secure channel
for FTP, POP, even for PPP.
Note:
The default SSH port is 22. Only for Milesight R&D debugging.
HTTP Port
The default HTTP port is 80. Please modify HTTP ports according to actual application.
Note:
1. The default HTTP port for IE browser is 80.
2. HTTP port is used for remote network access for 4k/H.265 NVR Series.
RTSP Port
Real Time Streaming Protocol (RTSP) is an application layer protocol in TCP/IP protocol system.
The default RTSP port is 554. Please modify RTSP port according to actual application.
Note:
1. RTSP port is used for remote network live view.
2. RTSP port valid range is 554 or 1024~65535.
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HP
P2P služba je dostupná.

HP
Připojení k P2P serveru selhalo. 

HP
Inicializace P2P selhala. 

HP
P2P služba není povolena. 

HP
Jiná chyba. 

HP
Pozn.: 
1. Dříve než povolíte P2P se ujistěte, že NVR je řádně připojen k Internetu. 
2. Pokud váš NVR nemá firmware 7x.7.0.9-r2 nebo vyšší, kontaktujte Milesight, aby vám zaregistrival P2P.  

HP
Push Message Enable
Když je tato volba povolena, můžete přijímat alarmové zprávy na vašem mobilním telefonu.
 
SSH Port 
SSH umožňuje přístup k různým funkcím - nahrazení Telnetu, zabezpečený kanál pro FTP, POP a PPP. 
Pozn.: Výchozí SSH port je 22. Pouze pro Milesight R&D ladění. 

HTTP Port
Výchozí HTTP port je 80. Změňte nastavení HTTP portu v závislosti na aktuální aplikaci. 
Pozn.: 
1. Výchozí port pro prohlížeč IE je 80. 
2. HTTP port slouží pro vzdálený síťový přístup pro rekordéry řady 4k/H.265. 

RTSP Port
RTSP (Real Time Streaming Protocol) je aplikační vrstva TCP/IP protokolu. Výchozí RTSP port je 554. Změňte nastavení RTSP portu v závislosti na aktuální aplikaci. 
Pozn:: 
1. RTSP port slouží ke vzdálenému síťovému zobrazení živého náhledu.  
2. Pro RTSP port je k dispozici rozsah 554 a 1024-65535.    
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3.7.3 Disk Management

3.7.3.1 Disk Configuration

Select a disk and click to format the disk, set the recycle mode by double clicking
the Mode. After that the disk will be ready.

HDD Type: RAID* means RAID while LOCAL means normal disk mode.
Recycle Mode: Enable recycle mode to enable the recycle for full disk.
Hot Spare: A disk can be used as the hot spare for any array created in the system.
Rebuild: When the array is in Degraded status, the device can start rebuilding the array
automatically with the hot spare disk to ensure the high security and reliability of the data.
Disk information: Click to show the detail information of disk in this array.

RAID Mode
RAID (Redundant Array of Independent Disks) is a storage technology that combines multiple disk
drive components into a logical unit. A RAID setup stores data over multiple hard disk drives to
provide enough redundancy so that data can be recovered if one disk fails.
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HP
3.7.3 Disk Management (Správa disku)

3.7.3.1 Disk Configuration (Konfigurace disku)

Vyberte disk a pak klikněte na "Format" ke zformátování disku. Klikněte 2x na "Mode" k nastavení "Recycle Mode" (přepis nejstaších dat v cyklu). Nyní je váš disk připraven. 

HDD Type: RAID - diskové pole, LOCAL - normální režim disku. 
Recycle Mode: Při zaplnění disku pokračuje záznam přepisováním nejstarších dat. 
Hot Spare: Disk může sloužit jako pohotovostní rezerva (záloha) pro jakékoliv diskové pole vytvořené v systému - viz též dále.  
Rebuild: Když diskové pole vykazuje stav "Degraded Status", NVR může automaticky přebudovat pole, přičemž "Hot Spare" disk je využit pro zálohu dat pro zajištění zabezpečení a spolehlivosti. 
Disk Information: Zobrazení detailních informací o disku. 



HP
RAID Mode
RAID (Redundant Array of Independent Disks) je technologie ukládání dat, která sdružuje více disků do logické jednotky. V RAID módu se ukládají data na více disků tak, aby byla zajištěna dostatečná redundance a v případě selhání některého disku mohla být data obnovena. 
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Step1. Select HDD and click .
Step2. Select RAID Type and HDD port, then click to create a new array. New
array will be available after a while.

Note:
1. RAID only available for 4K H.265 NVR 7000/8000 Series.
2. RAID capacity can not larger than 16TB.

3.7.3.2 S.M.A.R.T Detection

S.M.A.R.T detection is a monitoring system of HDD that detects anticipating failures of HDD and
reports them with various indicators.
Test Type: Fast and Full are available.
Self-evaluation: If the HDD is in good condition, it will pass the self-evaluation.
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HP
Krok 1. Vyberte HDD a klikněte na "RAID". 
Krok 2. Pomocí "RAID Type" zvolte typ pole, které chcete vytvořit, zovlte HDD porty, a pak klikněte na "Create" k vytvoření nového pole. Vytvoří bude chvíli trvat. 

HP
Pozn.:
1. RAID je k dispozici pouze u modelů řady MS-N7000/8000. 
2. Kapacita RAID pole může být max. 16TB. 

HP
S.M.A.R.T. detection je systém monitorování HDD, který může předvídat poruchu HDD a podávat zprávy o HDD s různými indikátory. 
Test Type: Zvolte typ testu. "Fast" - rychlý, "Full" - úplný. 
Self-evaluation: Pokud je HDD v dobrém stavu, je u této položky zobrazeno "Passed". 
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3.7.4 Holiday

It can configure the record or image capture schedule for holidays of the current year.

Click to edit holiday information, including Holiday Name, Holiday Enable, Style, Start Date and

End Date. Then click to save the configuration.
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HP
3.7.4 Holiday (Státní svátky)

Do časovače pro nahrávání videa nebo ukládání snímků lze nastavit datumy státních svátků.  

HP
Klikněte na

HP
k editaci informací o státních svátcích, vč. "Holiday Name" - jméno svátku, "Holiday Enable" 

HP
- svátek povolit, "Start Date" - datum začátku, "End Date" - datum konce. Pak klikněte na "Save" k uložení konfigurace. 
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3.7.5 User

Note:
1. If the NVR firmware version out of the factory is xx.7.0.6 or above, the default user name is

“admin” and the default password is “ms1234”;
2. If the NVR firmware is upgraded to xx.7.0.6 or above from a lower version, the default

password will turn to “ms1234” after a reset, or it will keep the old default password
“123456”;

3. If the NVR firmware version is below xx.7.0.6, the default user name is “admin” and the
default password is “123456”.

Add a new user

Click , then input user information and click to add a new user.

Note:
The user name can only contain letters and number. There are two user levels with different
authority: Operator and Viewer.
Edit user

Select a user, when the background color changes into dark gray, click to edit user privileges.

1 Local Privilege means that the privilege to the monitor connected with NVR.
2 Remote Privilege means that the privilege to web settings.
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HP
3.7.5 User (Správa uživatelů)

HP
Pozn.: 
1. Pokud verze FW z továrny je xx.7.0.6 nebo vyšší, výchozí uživatelské jméno ("user name") je "admin"  a výchozí heslo ("password") je "ms1234". 
2. Pokud byla verze FW aktualizována z nižší verze na verzi xx.7.0.6 nebo vyšší, tak heslo ("password") po resetu se změní na "ms1234", nebo zůstane původní - tj. "123456". 
3. Pokud verze FW je nižší než xx.7.0.6, výchozí uživatelské jméno ("user name") je "admin"  a výchozí heslo ("password") je "123456".

HP
Add a new user (přidání nového uživatele)
Nejprve klikněte na "Add", zadejte informace o uživateli a pak klikněte na "Ok" pro přidání nového uživatele. 


HP
Pozn.: 
Jméno uživatele smí obsahovat pouze písmena a čísla. Jsou k dispozici 2 úrovně uživatelských oprávnění: "Operator" a "Viewer". 

HP
Edit User (Editace uživatele)

HP
Vyberte uživatele, když se pozadí změní na tmavě šedé, klikněte na 

HP
k editaci uživatelských oprávnění. 

HP
1. "Local Privilege" se vztahuje k oprávněním při lokální obsluze NVR pomocí připojeného monitoru. 
2. "Remote Privilege" se vztahuje k oprávněním vzdáleného uživatele při přístupu přes webové rozhraní. 
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Click to modify password.

Delete user

Select a user and click to delete a user.

3.7.6 Upgrade

Step1. Search for USB device, and select the corresponding firmware.

Step2. Click confirm the upgrade.
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HP
Klikněte na

HP
ke změně hesla. 

HP
Delete User (Vymazání uživatele)

HP
Vyberte uživatele a klikněte na

HP
ke smazání uživatele. 

HP
3.7.6 Upgrade (Aktualizace firmware)

Krok 1. Vyhledejte USB zařízení a zvolte odpovídající firmware. 
Krok 2: Klikněte na "Upgrade" k potvrzení aktualzace.
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Note:
The system will auto reboot after confirming upgrade.

3.7.7 Save/Load Configuration

Backup/Restore
Backup: Select a folder and then click to export configuration to USB device.

Restore: Select a .cfg file and then click to import configuration to your NVR.
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HP
Pozn.: 
Po potvrzení aktualizace se systému zrebootuje. 

HP
3.7.7 Save / Load Configuration (Uložení / zavedení konfigurace)

Backup/Restore (Export / import)
Backup: Zvolte složku a klikněte na "Backup" k exportu konfigurace na USB zařízení. 

HP
Restore: Zvolte .cfg soubor a klikněte na "Restore" k importu (zavedení) configurace do NVR. 
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Reset

All parameters can be reset to default settings by clicking .

3.7.8 Maintenance

The NVR will automatically delete your logs and photos after the retention period or permanently
keep the Log and Photo according to your configuration.
Permanent, 1 Month, 2 Months, 4 Months, 6 Months, 8 Months, 10 Months and 12 Months are
available for these two options.

- 64 -

HP
Reset (Návrat na tovární nastavení)
K resetu všech parametrů na výchozí nastavení klikněte na "Yes"

HP
3.7.8 Maintenance (Údržba)

Můžete nastavit, jak dlouho se mají v NVR uchovávat vaše logy a fotografie. 
"Permanent": Trvale.
"1 Month" - "12 Month": 1 - 12 měsíců
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3.7.9 Auto Reboot

You can set day and time for reboot, and the NVR will reboot automatically at the time you set.
Day: Everyday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
Time: 00:00, 01:00, 02.00 ....... 22:00, 23:00.

3.8 Status

You can have a quick view of the information of the device, network, camera, disk and event. This
part is only for your rapid reference. If you want to make any configuration, please go to
corresponding parts accordingly.

3.8.1 Device Information

Device Information includes Device ID, Model, MAC Address, Hardware Version, Software Version,
and Uptime.
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HP
3.7.9 Auto Reboot (Automatický restart zařízení)

HP
Můžete nastavit den a čas pro automatický restart zařízení ke zvýšení stability. 
Day: "Everyday" - každý den, "Monday"-  pondělí, "Tuesday" - úterý, "Wednesday" - středa, "Thursday" - čtvrtek, "Friday" - pátek, "Saturday" - sobota, "Sunday" - neděle. 
Time: 00:00, 01:00.......23:00

HP
3.8 Status (Stavové údaje)

Můžete získat rychlý přehled informací o zařízení, síti, kameře, disku a událostech. Tato část slouží pouze k rychlé referenci. Když chcete provést jakoukoliv konfiguraci přejděte do odpovídající části. 


HP
3.8.1 Device Information (Informace o zařízení)

Stránka "Device Information" zahrnuje "Device ID" - ID zařízení, "Model" - model, "MAC Address" - MAC adresa, "Hardware Version" - verze hardware, "Software Version" - verze software, "Uptime" - doba provozu. 
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3.8.2 Network Status

Network Status includes three main parts: Bandwidth Status, LAN1 and LAN2.

3.8.3 Camera Status

Camera Status includes Channel, Name, IP Address, Record, Frame Rate, Bit Rate, Frame Size and
Status.

The PoE Port Status is only for PoE NVR, it will show you the current power and connection status
of PoE ports.
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HP
3.8.2. Network Status (Stav sítě)

Tato stránka obsahuje 3 hlavní části: "Bandwidth Status" (šířka pásma), LAN1 a LAN2. 

HP
3.8.3 Camera Status (Stav kamery)

Tato stránka obsahuje "Channel" - kanál, "Name" - jméno, "IP Address" - IP adresa, "Record" - nahrávání, "Frame Rate" - snímková rychlost, "Bit Rate" - datová rychlost, "Frame Size" - rozlišení a "Status" - stav.

HP
"PoE Port Status" - jedná se o port NVR; je zobrazeno napájení a stav připojení PoE portu. 
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3.8.4 Disk Status

Disk Status includes Port, Vendor, Status, Total(GB), Free(GB), HDD Type, In Use and Recycle
Mode. The user can see the Total Capacity (GB) and Available Capacity (GB) as well.

3.8.5 Event Status

Alarm

The user can check Alarm Input and Output list here if NVR has corresponded interface. will

turn into when the corresponding alarm is triggered.
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HP
3.8.4 Disk Status (Stav disku)

"Port" - port, "Vendoor" - výrobce, "Status" - stav, "Total(GB)" - celková kapacita, "Free(GB)" - volná kapacita, "HDD Type" - typ HDD, "In Use" - využívání, "Recycle Mode" - režim přepisování. 

HP
3.8.5 Event Status (Stav událostí)

Alarm (Událost na alarmovém rozhraní zařízení)
Je zobrazen stav alarmových vstupů a výstupů NVR. Odpovídající grafická kontrolka se při výskytu události zbarví červeně.  
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Camera Event

The user can check Camera Event here, including Video Loss, Motion and I/O. will turn into

when the corresponding alarm is triggered.

3.8.6 Logs

The user can check, search and export logs in Logs interface. By selecting the Start Time, End
Time, Main Type and Sub Type, which can narrow down the scale of logs, you can search for logs
that you need.
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HP
Camera Event - událost na kameře
Uživatel může na této stránce zkontrolovat události na kameře - tj. výpadek videa, pohyb v obraze a stav alarmového rozhraní kamery. Odpovídající grafická kontrolka se při výskytu události zbarví červeně.  

HP
3.8.6 Logs (Provozní deník NVR)

Na této stránce je zobrazen seznam přihlášení / odhlášení, operací, událostí atd. (tzv. logy). Uživatel může kontrolovat, vyhledávat a exportovat logy. Lze filtrovat logy pomocí času (období), hlavního typu a podtypu. 
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Click to export searched logs to media device.

3.9 Logout

Logout: Exit the current login account.
Reboot: Restart the NVR.
Shutdown: Close the NVR.
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HP
K exportu vyhledaných logů na externí médium klikněte na "Export". 

HP
3.9 Logout (Odhlášení)

HP
Logout: Odhlášení aktuálního uživatele. 
Reboot": Restart zařízení. 
Shutdown: Systémové vypnutí přístroje. 



70

4.WEB Settings

4.1 Login

Select Language on the top-right of interface.
Input the user name, password and click Login to login NVR web page.

Note:
1. If the NVR firmware version out of the factory is xx.7.0.6 or above, the default user name is

“admin” and the default password is “ms1234”.
2. If the NVR firmware version is below xx.7.0.6, the default user name is “admin” and the

default password is “123456”.
3. If the NVR firmware is upgraded to xx.7.0.6 or above from a lower version, the default

password will turn to “ms1234” after a reset, or it will keep the old default password “123456”.

4.2 Menu

Icons Descriptions

Hide or show secondary menu
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HP
4. Nastavení přes webové rozhraní
4.1. Přihlášení

Zvolte jazyk ("Language") vpravo nahoře. 
Zadejte jméno ("User Name"), heslo ("Password") a klikněte na "Login" pro přihlášení. 

HP
Pozn.: 
1. Pokud verze FW z továrny je xx.7.0.6 nebo vyšší, výchozí uživatelské jméno ("user name") je "admin"  a výchozí heslo ("password") je "ms1234". 
2. Pokud byla verze FW aktualizována z nižší verze na verzi xx.7.0.6 nebo vyšší, tak heslo ("password") po resetu se změní na "ms1234", nebo zůstane původní - tj. "123456". 
3. Pokud verze FW je nižší než xx.7.0.6, výchozí uživatelské jméno ("user name") je "admin"  a výchozí heslo ("password") je "123456".

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Skrytí / zobrazení sekundárního menu
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Live view

Play back the video

Make settings for Camera, Record, Event and System

Check Device Information, Network Status, Camera Status, Disk Status and Event Status

Check all operation logs

Log out NVR

4.3 Live View

4.3.1 Camera List

List and play added cameras on Camera List page.

Select one window one camera to play. Or click to get all cameras’ live video.

Icons’ descriptions of Live View

Icons Descriptions Icons Descriptions

Play Primary Stream Play Secondary Stream

Save View Play default view

1 screen mode 4 screens mode
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HP
Živý náhled

HP
Přehrávání videa

HP
Nastavení kamery ("Camera"), záznamu ("Record"), zdálosti ("Event") a systému (System). 

HP
Informace o zařízení ("Device Information"), stav sítě ("Network Status"), stav disku ("Disk Status"), stav události ("Event Status"). 

HP
Kontrola provozních logů. 

HP
Odhlášení z NVR

HP
4.3. Live View (Živý náhled)
4.3.1 Camera List (Seznam kamer)



Na stránce Camera List můžete vybírat kamery pro živé zobrazení.


HP
Zvolte jedno okno a jednu kameru pro zobrazení. Nebo klikněte na

HP
k zobrazení živého videa ze všech kamer. 

HP
Význam ikon na stránce "Live View".

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Zobrazení hlavního streamu

HP
Zobrazení sekundárního streamu

HP
Uložení náhledu

HP
Zobrazení výchozího náhledu

HP
Režim celé obrazovky

HP
4 obrazová okna
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8 screens mode 9 screens mode

Full screen Digital zoom

Snapshot Start all live view

Stop all live view Record

Previous page Next page

Audio on Audio off

And there are multiple icons on each channel displayed in live view, indicating video loss and
alarm status of the channel.

Icons Descriptions

It indicates video loss

It indicates motion detection alarm

4.3.2 PTZ

Operating PTZ, Preset, Patrol and Pattern on PTZ page.

4.3.3 Image Configuration

Adjust image Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness and Noise Reduction Level on Image
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HP
8 obrazových oken

HP
9 obrazových oken

HP
Celá obrazovka

HP
Digitální zoom

HP
Sejmutí statického snímku (snapshot)

HP
Spustit živé zobrazení všech kamer

HP
Zastavit živé zobrazení všech kamer

HP
Nahrávání

HP
Předchozí stránka

HP
Další stránka

HP
Vypnout audio

HP
Zapnut audio

HP
V živém obrazu každého kanálu jsou různé ikony, indikující případný výpadek videa a alarmový stav kanálu. 

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Indikace ztráty videa

HP
Indikace alarmu způsobeného výskytem pohybu v obraze

HP
Provoz PTZ kamer, předvolené pozice "Preset", obchůzka "Patrol", aurtomatická trasa "Pattern".

HP
4.3.3 Image Configuration (Konfigurace obrazových parametrů)

Nastavení jasu ("Brightness"), kontrastu ("Contrast"), barevné sytosti ("Saturation"), elektronického zaostření ("Sherpness") a úrovně potlačení obrazového šumu ("Noise Reduction Level"). 
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Configuration page.

4.4 Playback

To play and backup the recorded files.

4.4.1 How to playback

It supports playback according to recorded time. Play recorded files in specified time period.
Step1. Select channel and date.
Step2. Select record types: Timing, Motion Detection or Emergency.

Step3. Click to play.

Note:
Only the day with a red mark means that there are recorded files.
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HP
Konfigurační stránka.

HP
4.4. Playback (Přehrávání záznamu)

Tato stránka slouží k přehrávání a k zálohování záznamových souborů. 

HP
4.4.1 Jak přehrávat

Pro přehrávání můžete vybrat záznam z požadovaného časového období. 
Krok 1. Vyberte kanál a datum. 
Krok 2. Vyberte druh záznamu pro přehrávání: "Timing" - záznam podle časovače, "Motion Detection" - záznam spuštěný při výskytu pohybu v obraze, "Emergency" - tísňový záznam. 

HP
Krok 3. Klikněte na

HP
ke spuštění playbacku.

HP
Pozn.: 
Záznam existuje pouze ve dnech, jejichž datum je označeno červeně. 
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Video Playback Tool Bar Description

The tool bar can display multi-event record. It shows that in this record period what kind of event
has happened. The symbolic meaning of each color is shown below:
Blue—Timing Green --- Motion
Red --- Alarm Purple --- Emergency
And take this bar above as an example, it means in this recording period, timing and motion
event have been triggered.

Icons Descriptions Icons Descriptions

1 screen mode 4 screens mode

Speed Down Play

Pause Stop

Forward Step Speed Up

Digital Zoom Snapshot

Backup Audio On

Audio Off

4.4.2 Video Files Backup

Recorded files can be cut and backed up from WEB.
Step1. In playback interface, select camera, the date and time to playback.
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HP
Popis lišty s nástroji pro přehrávání

HP
Na liště může být zobrazeno více nahraných událostí. Barevně je indikováno, jaké druhy událostí se vyskytly. Níže je uveden význam: 
Modrá - záznam podle časovače, zelená - záznam při výskytu pohybu v obraze, červená - záznam při události na alarmovém vstupu přístroje, fialová - tísňový záznam (tj. záznam spuštěný obsluhou v nouzi).  

Na liště výše, uvedené jako příklad, se v daném období vyskytuje záznam podle časovače a záznam spuštěný pohybem v obraze. 

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Ikona

HP
Popis

HP
Celá obrazovka

HP
4 obrazová okna

HP
Zpomalené přehrávání

HP
Normální přehrávání

HP
Pauza (pozastavení playbacku)

HP
Zastavení playbacku

HP
Krok dopředu

HP
Zrychlené přehrávání

HP
Digitální zoom

HP
Sejmutí statického snímku (snapshot)

HP
Zálohování záznamu

HP
Vypnout audio

HP
Zapnout audio

HP
4.4.2 Zálohování video souborů

Lze sestřihat nahrané video a zazálohovat ho přes webové rozhraní NVR. 
Krok 1. Na stránce pro playback vyberte kameru a datum a čas pro přehrávání. 



75

Step2. Select Recorded files for Backup.

Click , then select start time and end time by dragging the vertical line on the time bar.

Step3. Backup the recorded files.

Click to select file path, then click to back up recorded files.

4.4.3 Picture Files Backup

Step1. Browse a file path in Local Configuration interface.
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HP
Krok 2. Vyberte záznamové soubory pro zálohování.

HP
Klikněte na

HP
potom posouváním svislého jezdce na časové ose označte čas začátku a konce záznamu, který chcete zálohovat.

HP
Krok 3. Zazálohujte záznamový soubor. 

HP
Klikněte na

HP
k výběru složky a klikněte na

HP
ke spuštění zálohování zvoleného video souboru. 

HP
4.4.3. Zálohování statických snímků

Krok 1. Na stránce "Configuration Interface" vyberte složku pro zálohování. 
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Step2. Pause first when you want to backup a special scene during video playback.

Step3. Click to save the picture.Then the backup picture can be found in the files path you

set before.
Note:
It is recommended to run browser as administrator before getting playback snapshot.

4.5 Settings

4.5.1 Local Configuration

Local Configuration includes Record File Path, Preview Picture Path, Playback Preview Path,
Connection Type, Play Mode and Primary Stream When Fullscreen option.
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HP
Krok 2. Když se při přehrávání objeví scéna, jejíž snímek chcete zachytit, pozastavte playback ("Pause"). 

HP
Krok 3. Klikněte na 

HP
k sejmutí a uložení snímku. Sejmutý obrázek pak lze nalézt v předem zadané složce. 

HP
Pozn.: 
Doporučuje se, abyste předtím, než budete pořizovat snapshot z playbacku, spustili prohlížeč (IE) jako administrátor. 

HP
4.5 Settings (Nastavení)

4.5.1 Local Configuration (Lokální konfigurace)

Stránka "Local Configuration" obsahuje tato nastavení: "Record File Path" (složka pro záznam), "Preview Picture Path" (složka pro ukládání statických snímků sejmutých z živého náhledu),  "Playback Picture Path" (složka pro ukládání statických snímků sejmutých z přehrávaného záznamu), "Connection Type" (typ připojení), "Play Mode" (režim přehrávání), "Primary Stream When Fullscreen" (volba hlavního streamu pro režim celé obrazovky). 
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4.5.2 Camera

Before configuration, please ensure that camera is connected to the same network as your NVR
and the network setting for your NVR is properly setup.

4.5.2.1 Camera Management

Step1. Add Camera.
Method1. Add IP Channel in Device Search interface. ‘Settings’ ‘Camera’ ‘Device Search’.
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HP
Před vlastní konfigurací se ujistěte, že kamery jsou připojeny do stejné sítě jako NVR, a že jsou správněš nastavení síťové parametry NVR. 

HP
4.5.2.1 Camera Management (Správa kamer)

HP
Krok 1. Přidání kamery.
Metoda 1: Přidání IP kanálu pomocí "Device Search". "Settings" -> "Camera" -> "Device Search". 
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1. Select IP Range, NIC and Protocol, which includes ALL, ONVIF and MSSP.
MSSP: You can search out all Milesight camera which has different network segment in the LAN.

2. Click to search cameras at the same network segment with NVR.

3. Select one channel, click button, input password and click to finish.

4. Or you can check to batch adding the network cameras if they are of the same password,
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HP
1. Zvolte IP rozsah ("IP Range"), NIC a protokol ("Protocol") - k dispozici ALL (všechny), ONVIF a MSSP.
MSSP: Pomocí tohoto protokolu může vyhledat všechny kamery Milesight, které mají odlišný síťový segment v LAN.  

HP
2: Klikněte na "Search" k vyhledání kamery se stejným síťovým segmentem jako NVR. 

HP
3. Zvolte některý kanál, klikněte na "Add", zadejte heslo pro přístup ke kameře, a klikněte na "OK". 

HP
4. Nebo můžete zatrhnout čtverečky u více kamer a přidat více kamer najednou ("Batch Adding") za předpokladu, že tyto kamery mají stejné heslo  a můžete pro ně zvolit TCP anebo UDP přenosový protokol. 
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and you can choose TCP or UDP transport protocol for it. Click to finish batch
adding.

Note:
The steps for adding the third party PoE cameras plugged into Milesight PoE NVR:
1 Set camera’s IP segment to the same as NVR PoE NIC before plugging into PoE NVR;
2 Select PoE for NIC in Device Search interface, click to search out cameras;
3 Select cameras and click to add them.
Method2. Add camera through camera management interface. ‘Settings’  ‘Camera’ 
‘Camera Management’.

Select channel id, input complete information, then click button.
There are three protocols available for camera connection:
 ONVIF: You can add any IP cameras with ONVIF protocols.
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HP
Nakonec klikněte na "OK" pro dávkové přidání více kamer najednou. 

HP
Pozn.: 
Přidání PoE kamer třetích výrobců do NVR Milesight:
1. Příve, než připojíte IP kamery k NVR, nastavte jejich IP adresy tak, aby byly ze stejného síťového segmentu jako IP adresa PoE NVR Milesight. 
2. V "Device Search" zvolte "PoE" pro "NIC" a klikněte na "Search" pro vyhledání kamer. 
3. Vyberte kamery a klikněte na "Add" pro jejich přidání do NVR. 

Metoda 2: Přidání kamery pomocí "Settings" -> "Camera" -> "Camera Management".

HP
Zvolte ID kanálu, zadejte kompletní informace a pak klikněte na "Add. 
Jsou k dispozici 3 protokoly: 
ONVIF: Můžete přidat jakoukoliv kameru s podporou ONVIF protokolu. 
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 RTSP: You can add any IP cameras with RTSP protocol streams (Port: 554). It needs you to
input complete resource path of the IP camera to add it. Take Milesight device for example,
the resource path of main stream is “rtsp://IP:port/main” and second stream is
“rtsp://IP:port/sub”.

 MSSP: You can add Milesight cameras which are in the same LAN with this protocol.

Step2. Check the connection status.

After adding the IP channels, click on Camera Management interface, then
appears under Status. If it doesn’t appear, you need to check if the network is connected or
whether the user name, password is correct or not.

Step3. Configure IP Channel.
Configure one camera

After successfully adding the channel, click to re-edit the channel info.

Select [Parameters] page to re-edit this channel parameters. Click to save the
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HP
RTSP: Můžete přidat jakoukoliv IP kameru s RTSP streamem. Pro přidání IP kamery musíte zadat kompletní zdrojovou cestu (path) k RTSP streamu. Příklad - zdrojová cesta k main streamu kamery Milesight: "rtsp://IP:port/main", cesta k sub streamu: "rtsp://IP:port/sub". 

HP
MSSP: Pomocí tohoto protokolu může k NVR přidat IP kameru Milesight, která je ve stejné LAN jeko NVR. 

HP
Krok 2: Kontrola stavu připojení. 
Po přidání IP kamer klikněte na stránce "Camera Management" na položku "Refresh"; pod "Status" by se mělo zobrazit "Connected". Pokud tomu tak není, zkontrolujte připojení sítě nebo zda jméno a heslo pro kameru je správně zadané.  

HP
Krok 3: Konfigurace IP kanálu. 
Konfigurace jedné kamery


HP
Po úspěšném přidání kanálu klikněte na

HP
k editaci informací o kanále. 

HP
Zvolte stránku [Parameters] k editaci parametrů kanálu. Klikněte na "OK" k uložení konfigurace.
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configuration.

You can delete this channel by clicking , or you can select multiple devices and then click

to delete.

Batch configuring camera

Click , select multiple channels and set cameras parameters.

Note:
The user name and password entered here are the default user name and password. The
management port is 80 and the default Transport protocol is UDP.
Step5. Configure PoE Channel(Only for PoE NVR)
1. Connect camera to PoE port, it will detect the camera automatically.
2. If the camera's password is "ms1234", it will be successfully authenticated and be changed into
the same network segment with internal NIC IPv4 address, then the camera will be connected
successfully.
3. If the camera's password is not "ms1234", the PoE channel will show disconnect status. You

need to input the camera's password by clicking to realize authentication ( you

can also multi-select the devices and then click this button). Then the camera will be changed
into the same network segment with internal NIC IPv4 address and will be successfully connected.
In next time, NVR will use the password you input to authenticate this camera when you re-plug
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HP
  

HP
Pokud chcete některý kanál odstranit, klikněte na symbol popelnice

HP
nebo můžete označit více zařízení (kamer) a odstranit je najednou kliknutím na "Delete". 

HP
Konfigurace více kamer najednou (Batch Cofiguring)

HP
Klikněte na "Batch Management", zvolte více požadovaných kamer a pak nastavte jejich parametry. 

HP
Pozn.: 
Jméno a heslo, které se zde zadávají, jsou výchozí jméno a heslo. Management port je 80 a výchozí přenosový protokol ("Transport protocol") je UDP. 

Krok 5. Konfigurace PoE kanálu (pouze pro PoE NVR modely)
1. Připojte kameru k PoE portu NVR, ten ji automaticky zdetekuje. 
2. Pokud je heslo kamery "ms1234", NVR ji úspěšně ověří a nastaví její vnitřní IPv4 adresu ze stejného  síťového segmentu; pak je kamera úspěšně připojena. 
3. Pokud heslo pro přístup ke kameře není "ms1234", kanál bude vykazovat stav "Disconnected" (nepřipojen). V tom případě pomocí "Edit Authentication" zadejte heslo kamery (nebo též můžete zvolit více kamer a pak kliknout na toto tlačítko). NVR kameru úspěšně ověří a nastaví její vnitřní IPv4 adresu ze stejného  síťového segmentu; pak je kamera úspěšně připojena. Když pak někdy kameru znovu připojíte, NVR pro její ověření použijte heslo, které jste zadali.  
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it.

4.5.2.2 Device Search

Select Protocol and NIC, set the IP range, then click to quickly search the IP devices
that support selected protocol at the same LAN with NVR.

Select channels and batch editing their IP information.
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HP
4.5.2.2  Device Search (Vyhledávání zařízení)

Zvolte protokol ("Protocol"), NIC, rozsah IP a pak klikněte na "Search" pro rychlé vyhledání zařízení, která podporují zvolený protokol, a která jsou připojena do stejné LAN jako NVR. 

HP
Zvolte kanály a pak "Batch Editing" pro hromadnou editaci jejich parametrů. 
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4.5.2.3 PTZ Configuration

Select a channel and set the PTZ parameters. You can select [Copy to Camera] to copy the same
configuration to other channels.

Note:
1. The PTZ protocol and address of IP channel must be consistent with those of the PTZ decoder.
2. Settings for a PTZ camera must be configured before it can be used. Make sure that the PTZ

and RS-485 of the NVR are connected properly.

4.5.2.4 Privacy Mask

Milesight NVR support to set privacy masks. It is used to cover some privacy area which is not
proper to appear on monitor.
You can add a privacy mask by following steps:
Step1. Select channel and enable privacy mask.
Step2. Set the privacy mask type and drag the mouse to select the area which is privacy on the
live window. You can add 4 areas at most.

Step3. You can click [Copy to Camera] to copy the same configuration to other channels.

- 83 -

HP
4.5.2.3 PTZ Configuration

Zvolte kanál a nastavte jeho PTZ parametry. Provedená nastavení může zkopírovat též pro další kamery pomocí tlačítka "Copy to Camera".

HP
Pozn.: 
1. PTZ protokol a IP adresa kanálu musí být v suladu s těmito parametr dané PTZ kamery. 
2. Nastavení pro PTZ kameru musíte provést dříve, než můžete kameru použít. Ujistěte se, že PTZ kamera a RS485 terminály NVR jsou řádně propojeny. 

HP
4.5.2.4. Privacy Mask (Privátní maska)

NVR podporuje nastavení privátních masek. Ty slouží k zakrytí částí obrazu na monitoru, které jsou citlivé z hlediska zachování soukromí. 
Můžete přidat masku takto: 
Krok 1: Zvolte kanál ("Channel") a povolte použití masky ("Privacy Mask" - "Enable"). 
Krok 2: Zvolte typ masky a tahem myší v živém obraze ohraničte část obrazu, kterou chcete zakrýt maskou. Můžete zadat až 4 masky v obraze. 

HP
Krok 3: Masky nastavené pro daný kanál můžete zkopírovat i pro další kanály pomocí tlačítka "Copy to Camera". 
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Step4. Select “Save” to save the settings.

4.5.2.5 OSD Configuration

You can set OSD (On Screen Display) on NVR, and the OSD will be synchronized to Camera.

Select channel and finish the info and save.
[Video Stream]: Select stream. All Streams, Primary Stream and Secondary Stream are available.
[Show Video Title]: Enable it and the video title will be shown on screen.
[Video Title]: Set the video title for the channel.
[Title Position]: Set the position for the video title: Top-Left, Top-Right, Bottom-Left or
Bottom-Right.
[Show Timestamp]: Enable or disable timestamp.
[Date Format]: Set format for date: YYYY-MM-DD, MM/DD/YY or DD/MM/YYYY.
[Date Position]: Set the position for the date: Top-Left, Top-Right, Bottom-Left or Bottom-Right.

You can also click [Copy to Camera] to copy the same configuration to other channels.
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HP
Krok 4: Klikněte na "Save" k uložení provedených nastavení. 

HP
4.5.2.5  OSD Configuration (Nastavení OSD údajů)

Můžete na NVR nastavit údaje vkládané do obrazu (OSD - On Screen Display), přičemž tato nastavení budou synchronizována s kamerou. 

HP
Zvolte kanál, proveďte nastavení a pak uložte pomocí "Save". 
"Video Stream": Zvolte stream pro vkládání OSD. "All Streams" - všechny streamy, "Primary Stream" - hlavní stream, "Secondary Stream" - sub stream. 
"Show Video Title": Povolit vkládání titulku do obrazu. 
"Video Title": Nastavte titulek pro daný kanál. 
"Title Position": Umístění titulku v obraze. 
"Show Time Stamp": Povolit vkládání časového razítka do obrazu. 
"Date Format": Formát zobrazení data a času. 
"Date Position": Umístění časového razítka v obraze. 

Provedená nastavení můžete zkopírovat pro další kanály pomocí "Copy to Camera".     
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4.5.2.6 Image Enhancement

You can set Image Enhancement on NVR, and the configuration will be synchronized to Camera.

Step1. Select channel.
Step2. Set the configuration.
Day/Night Mode: Set the Day/Night mode for the channel.
Day to Night Value: Set the Minimum illumination intensity to trigger Night Mode.
Night to Day Value: Set the Maximum illumination intensity to trigger Day Mode.
IR Light Sensor Value: Shows the current value of IR light sensor.
Power Line Frequency: 50Hz and 60Hz are available.
Corridor Mode: Set corridor mode.
Image Rotation: Set image rotation.
IR Balance Mode: Turn on to avoid IR overexposure.
White Balance: Choose a white balance mode for the channel.
Digital Anti-fog Mode: Set the Anti-fog function on and off.
WDR/HLC: Click to configure Wide Dynamic Range or High Light Control.
Step4. You can click [Copy to Camera] to copy the same configuration to other channels.
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HP
4.5.2.6 Image Enhancement (Nastavení parametrů pro zlepšení obrazu)

Můžete na NVR nastavit některé parametry ke zlepšení kvality obrazu, které pak budou synchronizovány s kamerou. 

HP
Krok 1: Zvolte kanál.
 
Krok 2: Proveďte nastavení. 
"Day/Night Mode": Přepínání režimů den / noc. 
"Day to Night Value": Hodnota osvětlení pro přepnutí z denní módu do nočního. 
"Night to Day Value": Hodnota osvětlení pro přepnutí z nočního módu do denního.
"IR Light Sensor Value": Zobrazení aktuální hodnoty osvětlení, detekované fotosenzorem pro IR přísvit. 
"Power Line Frequency": Frekvence elektrické sítě (50Hz / 60Hz). 
"Corridor Mode": Formát obrazu "na výšku" vhodný do chodeb apod. 
"Image Rotation": Natočení obrazu. 
"IR Balance Mode": K eliminaci IR přesvětlení zapněte tuto položku. 
"White Balance": Balance bílé. 
"Digital Anti-fog Mode": Eliminace zamlžení obrazu. 
"WDR/HLC": Široký dynamický rozsah / eliminace bodů s vysokým jasem. 

Krok 4: Provedená nastavení můžete zkopírovat pro další kanály pomocí "Copy to Camera". 
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4.5.3 Record

Preparation for Configuration

Step1. Ensure your NVR has installed and initialized the HDD.

Step2. Ensure that the HDD has sufficient storage space.
Select [Recycle Mode] to "ON" in the case of insufficient capacity of HDD on Disk Management
interface .
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HP
4.5.3. Record (Konfigurace nahrávání)

Příprava pro konfiguraci

Krok 1: Ujistěte se, že v NVR je nainstalován a inicializován HDD. 

HP
Krok 2: Ujistěte se, že na HDD je dostatečná volná záznamová kapacita. 
Pokud disk nemá dostatečnou kapacitu, na stránce "Disk Management" nastavte položku "Recycle Mode" na "ON" (po zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat). 
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4.5.3.1 Record Schedule

Record Schedule
Step1. Select Record Schedule.
Step2. Select the desired channel.

Step3. Set record schedule.
Select record type includes Timing, Motion Detection, Alarm and Motion&Alarm, then set the
time you want to record. It is convenient for you to set all or clear all schedule by clicking

or .

Also, you can click the time bar and reedit the record time

Click [Copy to Camera] to copy the same configuration to other channels.
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HP
4.5.3.1.  Record Schedule (Časovač pro nahrávání)

Časovač
Krok 1: Zvolte "Record Schedule".  
Krok 2: Zvolte požadovaný kanál ("Channel"). 

HP
Krok 3: Nastavte časovač pro nahrávání
Zvolte záznamový režim a pak nastavte období pro nahrávání ("Timing" - normální nahrávání v zadaném období, "Motion Detection" - nahrávání se spustí při výskytu pohybu v obraze, "Alarm" - nahrávání se spustí při alarmu na alarmovém vstupu NVR, "Motion&Alarm" - nahrávání při detekci pohybu nebo alarmu na vstupu). 

HP
Rovněž můžete kliknout do časové lišty a přenastavit čas pro nahrávání. 

HP
Provedené nastavení časovače můžete zkopírovat pro další kanály pomocí "Copy to Camera".
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Batch Settings
Record and Stop are available for user to set or clear always record schedule for selected
channels.

4.5.3.2 Advanced

Make advanced configuration for selected channels. Click [Copy to Camera] and to copy the
same configuration to other channels..

Channel: Select the channel which will be set.
Pre Record : Enable/Disable pre-record. It will start recording before the event is triggered.
Duration Time: Event pre-record duration time.
Post Record: Enable/Disable post record. It will keep recording after the event is over.
Duration Time: Event post-record duration time.
Audio Record: Select to record audio or not.
Record Stream Type: Select Main stream or sub stream for record.
Due Time: Set the due time of recording files.
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HP
Záložka "Batch Settings" (dávkové nastavení)
Jsou k dispozici položky "Record" resp. "Stop" ke spuštění resp. zastavení  kontinuálního nahrávání vybraných kanálů. 

HP
4.5.3.2.  "Advanced" (pokročilá nastavení)

HP
Proveďte pokročilá nastavení pro vybrané kanály. Ke zkopírování provedených nastavení pro další kanály klikněte na "Copy to Camera". 

HP
"Channel": Zvolte kanál, který chcete nastavovat. 
"Pre Record": Zapnutí ("Enable")/ vypnutí ("Disbale") před-alarmového záznamu (tj. záznamu před výskytem události).  
"Duration Time": Délka před-alarmového záznamu. 
"Post Record": Zapnutí ("Enable")/ vypnutí ("Disbale") po-alarmového záznamu (tj. záznamu po skončení události).
"Duration Time": Délka po-alarmového záznamu.
"Audio Record": Nahrávání audia. 
"Record Stream Type": Zvolte stream pro nahrávání ("Main stream" - hlavní stream / "substream" - vedlejší stream). 
"Due Time": Nastavte délku záznamu uloženého v jednom záznamovém souboru. 
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Click [Copy to Camera] to copy the same configuration to other channels.

.

4.5.4 Event

4.5.4.1 Motion Detection

Step 1. Enable Motion Detection.
Select channel , Sensitivity and click to enable Motion Detection.

Step2: Set the area for triggering motion detection.
You can select an area by dragging the mouse to set the trigger area, and this area will be
synchronized to camera.

Step 3. Set Action for motion detection alarm by clicking .

Record: Record when an alarm is triggered.
Select the operation type: Motion or Motion&Alarm. Then drag a line on the time table for time

setting, it will be more convenient by clicking or to set or clear all
time settings.
What’s more, you can click time bar to edit the time accurately.

Click to copy time setting to other day.
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HP
Ke zkopírování provedených nastavení pro další kanály klikněte na "Copy to Camera". 

HP
4.5.4 "Event" (událost)

HP
4.5.4.1 "Motion Detection" (detekce pohybu)

HP
Krok 1: Zapnutí detekce pohybu
Vyberte kanál ("Channel"), nastavte citlivost detekce ("Sensitivity") a zapněte detekci kliknutím na čtvereček u položky "Motion Detection".  

HP
Krok 2: Nastavení detekčních zón
Tahem myši můžete vyznačit detekční zóny. Takto nastavení detekční zóny budou synchronizovány s kamerou. 

HP
Krok 3: Kliněte na "Action" a nastavte požadovanou akci při výskytu pohybu v obraze. 
"Record": Spuštění nahrávání při pohybu v obraze. 
Zvolte druh události ("Motion" - pohyb v obraze, "Motion&Alarm" - pohyb v obraze & alarm na alarmovém vstupu). Potom tahem myši v časové tabulce nastavte období.  


HP
Klikněte na

HP
ke zkopírování pro další dny.
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Audible Warning: NVR will trigger an audible beep when motion is detected.

Drag a line on the time table for time setting, it will be more convenient by clicking
or to set or clear all time settings.
What’s more, you can click time bar to edit the time accurately.

Click to copy time setting to other day.

Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Email Linkage: NVR will send an email to the address you set before.

Drag a line on the time table for time setting, it will be more convenient by clicking
or to set or clear all time settings.
What’s more, you can click time bar to edit the time accurately.

Click to copy time setting to other day.

Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.
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HP
"Audible Warning": Signalizace události vnitřním bzučákem. 
Nastavte období tahem myší v časové tabulce. 


HP
Klikněte na

HP
ke zkopírování pro další dny.

HP
"Trigger Interval": Nastavte efektivní interval mezi 2 akcemi při spuštění události. 

HP
"Email Linkage": Odeslání e-mailu při výskytu události.
Nastavte období tahem myší v časové tabulce. 

HP
Klikněte na

HP
ke zkopírování pro další dny. 

HP
"Trigger Interval": Nastavte efektivní interval mezi 2 akcemi při spuštění události. 
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Alarm Output: Trigger alarm output when alarm is triggered.

Other Channels: Trigger other channels record when alarm is triggered.

Step 5. Click [Copy to Camera] and to copy the same configuration to other channels.

- 91 -

HP
"Alarm Output": Při výskytu události se aktivuje alarmový výstup NVR. 

HP
"Other Channels": Vyberte ostatní kanály, které se mají začít nahrávat při výskytu události na daném kanále. 

HP
Krok 5: Klikněte na "Copy to Camera" ke zkopírování provedených nastavení pro další kanály. 
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4.5.4.2 Video Loss

Step1. Select a channel

Step2. Set Action for video loss.
Audible Warning: NVR will trigger an audible beep when alarm is triggered.

Drag a line on the time table for time setting, it will be more convenient by clicking
or to set or clear all time settings.
What’s more, you can click time bar to edit the time accurately.

Click to copy time setting to other day.

Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Email Linkage: NVR will send an email to the address you set before.

Drag a line on the time table for time setting, it will be more convenient by clicking
or to set or clear all time settings.
What’s more, you can click time bar to edit the time accurately.

Click to copy time setting to other day.

Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.
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HP
4.5.4.2  "Video Loss" (výpadek videa)

HP
Krok 1: Vyberte kanál.

HP
Krok 2: Nastavte akci, která se má spustit při výpadku videa. 
"Audible Warning": Spustí se bzučák.  
Vyznačte období tahem myší v časové tabulce. 

HP
Klikněte na

HP
ke zkopírování pro ostatní dny. 

HP
"Trigger Interval": Interval mezi 2 akcemi. 

HP
"Email Linkage": Při výskytu události se odešle e-mail. 
Vyznačte období tahem myší v časové tabulce. 

HP
Klikněte na

HP
ke zkopírování pro ostatní dny. 

HP
"Trigger Interval": Interval mezi 2 akcemi. 
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Alarm Output: Trigger alarm output when alarm is triggered.

Step 3. Click [Copy to Camera] and to copy the same configuration to other channels.

4.5.4.3 Alarm Input

Alarm Input function is supported by MS-N5016-UT, MS-N7016-UH, MS-N7032-UH,
MS-N8032-UH, MS-N5016-UPT, and MS-N7032-UPH.
Step1. Set Alarm input Number, Alarm Name and Alarm Type.

Alarm Input No.: The channel which has input signal.
Alarm Name: Set a name for the alarm.
Alarm Type: Choose NO or NC alarm type for the alarm.

Step2. Set action for alarm input.
Record: Start recording when alarm is triggered.
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HP
"Alarm Output": Aktivace alarmového výstupu při výskytu události. 

HP
Krok 3: Ke zkopírování provedených nastavení pro další kanály klikněte na "Copy to Camera". 

HP
4.5.4.3. "Alarm Input" (nastavení alarmových vstupů)


Alarmové vstupy jsou k dispozici pouze u některých modelů. 

Krok 1: Zvolte alarmový vstup, nastavte jeho jméno a typ. 

HP
"Alarm Input No.": Zvolte alarmový vstup, který chcete konfigurovat. 
"Alarm Name": Nastavte jméno alarmového vstupu. 
"Alarm Type": Zvolte typ alarmového vstupu. "NO" - normálně otevřený, "NC" - normálně zavřený. 

HP
Krok 2: Nastavte akci, která se má spustit při výskytu události na zvoleném alarmovém vstupu.
"Record". Při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu se spustí nahrávání.   
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Trigger Channel Record: Trigger selected to record when alarm is triggered.
Channel Record Schedule: Set record schedule for selected channel. Also you can click

to copy the schedule to other channel.
Select the operation type, including Alarm and Motion&Alarm. Then drag a line on the time table

for time setting, it will be more convenient by clicking or to set or
clear all time settings.
What’s more, you can click time bar to edit the time accurately.

Click to copy time setting to other day.

Copy to Alarm: Copy alarm settings to other channels which has alarm input.

Audible Warning: NVR will trigger an audible beep when alarm is triggered.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Click [Copy to Alarm] and to copy the same configuration to other channels.
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HP
"Trigger Channel Record": Vyberte kanály, které se mají začít nahrávat při výskytu alarmu na daném alarmovém vstupu. 
"Channel Record Schedule": Nastavte časovač pro tuto akci. 

HP
Klikněte na

HP
ke zkopírování časovače pro ostatní dny. 

HP
"Copy to Alarm": Zkopírování provedených nastavení pro další alarmové kanály. 

HP
"Audible Warning": Při alarmu se spustí bzučák.
"Trigger Interval": Interval mezi 2 akcemí při výskytu usálosti. 

HP
"Copy to Alarm": Zkopírování provedených nastavení pro další alarmové kanály. 
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Email Linkage: NVR will send an email to the address you set before.
Trigger Interval: The effective interval between two actions when event triggered.

Click [Copy to Alarm] and to copy the same configuration to other channels.

Alarm Output: Trigger alarm output when alarm is triggered.

4.5.4.4 Alarm Output

Alarm Input function is supported by MS-N5016-UT, MS-N7016-UH, MS-N7032-UH,
MS-N8032-UH, MS-N5016-UPT, and MS-N7032-UPH.
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HP
"Email Linkage": Při výskytu události se odešle email. 
"Tigger Interval": Interval mezi 2 akcemi při výskytu události. 

HP
"Copy to Alarm": Zkopírování provedených nastavení pro další kanály. 

HP
"Alarm Output": Při výskytu události se aktivuje alarmový výstup NVR. 

HP
4.5.4.4.  "Alarm Output" (konfigurace alarmového výstupu)

Alarmové výstup mají pouze některé modely NVR. 
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Step 1. Set Alarm output channel, Alarm Type, Delay and Alarm Name.

Alarm Output No.: The channel which will output the alarm signal.
Alarm Type: Select alarm type: NO or NC.
Delay: Set the output time for alarm. If the output alarm lasts too long, you can select the
Manually Clear to stop it.
Alarm Name: Set a name for the alarm.
Step 2: Set effective time.

Step3. Click [Copy to Alarm] and to copy the same configuration to other alarm channels.

4.5.4.5 Exception

Step1. Select Exception Type.
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HP
Krok 1: Zvolte alarmový vstup a nastavte jeho typ a jméno. 

HP
"Alarm Output No.: Vyberte alarmový výstup, který chcete konfigurovat. 
"Alarm Type": Nastavte požadovaný typ výstupu: NO - normálně otevřený, NC - normálně zavřený. 
"Delay": Doba aktivace alarmového výstupu. Pokud je alarmový výstup aktivován příliš dlouho, zvolte "Manually Clear" (manuální zrušení). 
"Alarm Name": Zadejte jméno alarmového výstupu. 

Krok 2: Nastavte účinné období pro daný alarmový výstup. 

HP
Krok 3: Klikněte na "Copy to Alarm" ke zkopírování provedených nastavení pro další alarmové výstupy. 

HP
4.5.4.5 "Exception" (činnost NVR při nenormálních událostech)

Krok 1: Zvolte druh události. 
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Network Disconnected: Loss of network.
HDD Full: HDD full, it usually happens when Recycle Mode is OFF.
Record Failed: Recording fails, including HDD Failed, HDD Full and so on.
HDD Failed: Failed to recognize HDD.
HDD Unformat: HDD is unformat.
No Disk: There is no HDD.
Pop Up Alarm: A window will be popped up in Live View if an alarm is triggered.
Step2. Select normal linkage includes Audible Warning and Email Linkage.

4.5.5 System

4.5.5.1 General Settings

To setup the general parameters of NVR, including modify the Device Name, Device ID, set system
time manually and auto logout, etc.

4.5.5.2 Network

4.5.5.2.1 Basic

Basic includes working mode, IP address, subnet mask, gateway, MTU, DNS server, etc.
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HP
"Network Disconnected": Ztráta síťového připojení. 
"HDD Full": Disk je plný. 
"Record Failed": Nahrávání selhalo (vč. "HDD Failed" - selhání HDD, "HDD Full" - plný HDD atd.)
"HDD Failed": Selhání HDD. 
"HDD Unformat": HDD není zformátovaný. 
"No Disk": V NVR není nainstalované HDD. 
"Pop Up Aalrm": Při výskytu události se v živém obraze zobrazí vyskakovací okno. 

Krok 2: Vyberte akci, která se má spustit při výskytu nenormální události: "Audible Warning" - spustí se bzučák, "Email Linkage" - odešle se email.  

HP
4.5.5. "System" (systémová nastavení)

4.5.5.1 "General Settings" (obecná nastavení)

Nastavení obecných parametrů NVR (jméno, ID, systémový čas, automatické odhlašování atd.). 

HP
4.5.5.2  "Network" (síťová nastavení)

4.5.5.2.1 "Basic" (základní síťová nastavení)

Nastavení provozního módu, IP adresy, masky sítě, , brány, MTU, DNS serveru atd. 
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Note:
1. Check the DHCP check-box when there is a DHCP server running in the networks.
2. The valid range of MTU is 500~9676.
3. Do not input an IP address conflict with another device.

4.5.5.2.2 UPnP

With the function enabled, you don’t need to configure the port mapping for each port in router,
it will do the port mapping in router automatically once router supports UPnP.

4.5.5.2.3 DDNS

Using DDNS to solve the dynamic IP address problem.
Check DDNS check-box to enable it, then select a DDNS Server, input the user name, password
and host name. Do not forget to save the configuration.
Milesight has its own DDNS server. Please do port forwarding for HTTP port and RTSP port before
enabling Milesight DDNS. Then input corresponding information and you can use
http://ddns.milesight.com:MAC to access device remotely.
Note:
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http://ddns.milesight.com:mac
HP
Pozn.: 
1. Pokud ve vaší síti běží DHCP server, zatrhněte okénko DHCP. 
2. Platný rozsah MTU je 500-9676. 
3. Zadejte takovou IP adresu, aby nedošlo ke konfliktu IP adres ve vaší síti. 

HP
4.5.5.2.2 "UPnP"

Pokud je UPnP funkce zapnutá, nemusíte provádět mapování jednotlivých portů v routeru. Pokud váš router podporuje UPnP funci, mapování portů v routeru se provede automaticky. 

HP
4.5.5.2.3 "DDNS"

Funkce DDNS umožňuje řešit problém s dynamickou IP adresou. 
Povolte DDNS zatrhnutím odpovídajícího okénka, pak zvolte DDNS server, zadejte uživatelské jméno, heslo a jméno hosta. Uložte konfiguraci. 
Společnost Milesight provozuje svůj vlastní DDNS server. Dříve než povolíte Milesight DDNS, proveďte směrování HTTP a RTSP portů. Potom zadejte odpovídající údaje a pak můžete využít http://ddns.milesight.com:MAC pro vzdálený přístup k NVR. 

Pozn.: 




99

“Host Name” must begin with letters, and it can only contain number, letters, and hyphen.

4.5.5.2.4 Email

Email will send receivers a screenshot when the alarm is triggered.

User name: The E-mail address you choose to send emails. Please input full email address into it.
Password: The password of the E-mail.
SMTP Server: The SMTP Server of your E-mail.
SMTP Port: The port of SMTP Server, it’s usually 25.
Encryption: Security Protocol of email sending, including TLS and SSL.
Host Name: It will be attached in the email.
Sender: Named by yourself for the Sender E-mail.
Sender Email Address: It must be same with [User name].
Select Receiver: You can have 3 receivers at most.
Receiver: Named by yourself for the Receiver E-mail.
Receiver Email Address: E-mail Address for the receivers.

Select to check if the Mail function is workable.

Note:
If your NVR has a port forwarding IP for Host Name, please input the complete address that

- 99 -

HP
"Host Name" musí začínat písmenem a může obsahovat pouze číslice, písmens a pomlčku. 

HP
4.5.5.2.4 "Email" (konfigurace -emailu)

Při výskytu události se příjemci odešle email, s přiloženým stackým snímkem. 


HP
User name: Zadejte emailovou adresu, kterou požíváte pro odesílání emailů. 
Password: Zadejte heslo pro přístup k vašemu emailovému účtu. 
SMTP Server: Zadejte SMTP server vašeho emailového účtu. 
SMTP: Zadejte číslo portu SMTP serveru (obvykle 25). 
Encryption: Zabezpečení pro odesílání emailů, vč. TLS a SSL. 
Host Name: Jméno hosta (bude přiloženo k emailu). 
Sender: Jméno odesílatele. 
Sender Email Address: Tato položka musí být nastavena stejně jako položka "User Name". 

K otestování odesílám e-mailů klikněte na "Test".

 




100

contains the port.

4.5.5.2.5 P2P

You can watch remote NVR live view in WAN by P2P on M-Sight Pro without doing port
forwarding on router.
Click “Enable” and “Save” to enable P2P.
P2P is enabled successfully when P2P Status shows “Activated”.
After enabling, you can add the NVR on the APP M-Sight Pro for live view via scanning the QR
code on the “P2P” page directly, or inputting the MAC address manually.

There are several status shows on P2P Status after clicking Saving, please check corresponded
possibilities below:

P2P Status Description

Network unavailable Failed to connect with internet

Authentication request failed Failed to authenticate P2P encryption

No idle UUID Please contact Milesight if this status shows up

Activated P2P is available

Login failed Failed to login P2P server

Initialization failed Failed to initialize P2P

Unactivated P2P is disabled

Unknown error Other error

Note:
1. Please make sure that NVR is available for internet before enabling.
2. If your NVR firmware version is not 7x.7.0.9-r2 or above, please contact Milesight to registered

P2P first.
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HP

4.5.5.2.5 P2P

Můžete vzdáleně sledovat živý obraz z NVR pomocí P2P cloudové služby společnosti Milesight, aniž byste museli mapovat porty ve vašem routeru.
K povolení P2P zatrhněte "Enable" a uložte to kliknutím na "Save". 
P2P funkce je úspěšně povolena, pokud u "P2P Status" je zobrazeno "Activated". Potom můžete přidat váš NVR v aplikaci  A-Sight Pro naskenováním QR kódu přímo na stránce "P2P" nebo ručním zadáním MAC adresy. 


HP
Po kliknutí na "Saving" se u položky "P2P Status mohou zobrazit různé stavové informace - přehled viz níže:

HP
Popis

HP
Selhalo připojení k Internetu

HP
P2P autorizace se nezdařila

HP
Pokud je zobrazeno toto info, kontaktujte Milesight

HP
P2P služba je dostupná

HP
Přihlášení k P2P serveru se nezdařilo. 

HP
Inicializace P2P se nezdařila

HP
P2P funkce není povolena

HP
Jiná chyba

HP
Pozn.: 
1. Před aktivací P2P se ujistěte, že NVR je připojen k Internetu. 
2. Pokud verze FW vašeho NVR je nižší než 7x.7.0.9-r2, kontaktujte Milesight k registraci do P2P. 
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4.5.5.2.6 More

Push Message Enable
With this option enabled, you can receive the alarm message on the mobile application.
SSH Port
Secure Shell (SSH) has many functions; it can replace Telnet, and also provides a secure channel
for FTP, POP, even for PPP.
Note:
The default SSH port is 22. Only for Milesight R&D debugging.
HTTP Port Setting
The default HTTP port is 80. Please modify HTTP ports according to actual application.
Note:
1. The default HTTP port for IE browser is 80.
2. HTTP port is used for remote network access for 4k/H.265 NVR Series.
RTSP Port Setting
Real Time Streaming Protocol (RTSP) is an application layer protocol in TCP/IP protocol system.
The default RTSP port is 554. Please modify RTSP port according to actual application.
Note:
1. RTSP port is used for remote network live view.
2. RTSP port valid range is 554 or 1024~65535.

4.5.5.3 Disk Management

Disk Management page contains the basic information of the disk. Select a disk and click [Format]
to format the disk.
Recycle Mode: HDD will rewrite data when Recycle Mode is ON.
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HP
"Push Message Enable": Když je povolena tato funkce ("Enable"), můžete do mobilní aplikace přijímat alarmové zprávy. 
"SSH Port": Číslo SSH portu (výchozí: 22). Pouze pro Milesight R&D debugging. 
"HTTP Port Setting": Číslo HTTP portu. Výchozí: 80. Nastavte v závislosti na aplikaci. 
Pozn.: 
1. Výchozí HHTP port pro IE je 80. 
2. HTTP port se využívá pro vzdálený síťový přístup k rekordérům řady 4K/H.265 NVR. 
"RTSP Port Setting": RTSP (Real Time Streaming Protocol) je aplikační vstva TCP/IP protokolu. Výchozí: 554. Nastavte v závislosti na aplikaci. 
Pozn.: 
1. RTSP se využívá pro vzdálený živý náhled. 
2. Platné hodnoty pro RTSP jsou 554 a z rozsahu 1024-65535.


4.5.5.3 Disk Management (správa disku)

Na této stránce jsou zobrazeny informace o disku. Zvolte disk a klikněte na "Format" k jeho zformátování. 
"Recycle Mode": Když je tento režim zapnutý (ON), při zaplnění disku pokračuje nahrávání přepisováním nejstarších dat. 
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4.5.5.3 Holiday

It can configure the record or image capture schedule for holidays of the current year.

Click to open holiday configuration page to modify holiday name, check the ‘Enable Holiday’

check-box, and then select [Type] to setup Start/End date. There are By0 Month, By Week, and
By Date in [Type] mode. Then click [OK] to save the configuration and return to holiday page.
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HP
4.5.5.3 "Holiday" (nastavení svátků)

Na této stránce můžete do časovače pro záznam zadat datumy svátků v aktuálním roce. 


HP
Klikněte na symbol tužky ve sloupci "Edit" k otevření konfigurační stránky pro editaci svátku; zadejte jméno svátku ("Holiday Name"), zatrhněte "Enable Holiday", pak zvolte "Type" k nastavení data začátku ("Start") / konce ("End") svátku. Pro "Type" je k dispozici "By Month", "By Week"" a "By Date". Potom klikněte na "OK" k uložení konfigurace a k návratu do předchozí stránky. 
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4.5.5.4 User

Note:
1. If the NVR firmware version out of the factory is xx.7.0.6 or above, the default user name is

“admin” and the default password is “ms1234”;
2. If the NVR firmware is upgraded to xx.7.0.6 or above from a lower version, the default

password will turn to “ms1234” after a reset, or it will keep the old default password
“123456”;

3. If the NVR firmware version is below xx.7.0.6, the default user name is “admin” and the
default password is “123456”.

Add a new user
Click [Add] to enter the user add menu, input information for the new user, select user level and

set user privileges, then click to save settings.

Note:
User name can only contain letters and number. There are two user levels with different
authority: Operator and Viewer;
Edit user

Click a user, when the background color changes into blue, click to edit user
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HP
4.5.5.4 "User" (správa uživatelů)

HP


Pozn.: 
1. Pokud verze FW je xx.7.0.6 nebo vyšší, výchozí jméno je "admin" a heslo "ms1234". 
2. Pokud je FW aktualizován z nižší verze na verzi xx.7.0.6 nebo vyšší, výchozí heslo se buď změní na "ms1234", nebo zůstane původní "123456". 
3. Pokud je verze FW nižší než xx.7.0.6, výchozí jméno je "admin" a heslo "123456". 




"Add New User" (přidání nového uživatele)
Klikněte na "Add" ke vstupu do menu pro přidání uživatele, zadejte informace o novém uživateli, zvolte uživatelskou úroveň, nastavte přístupová práva a pak klikněte na "OK" pro uložení.
 

HP
Pozn.: 
Jméno uživatele smí obsahovat pouze písmena a číslice. Jsou k dispozici 2 uživatelské úrovně: "Operator" a "Viewer". 

"Edit User" (editace stávajícího uživatele)
Klikněte na uživatele, když pozadí zmodrá, klikněte na "Edit Limit" k editaci uživatelských práv. 
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privileges.
1 Local Privilege means the privilege to the monitor connected with NVR
2 Remote Privilege means the privilege to web settings.

Click to change password.

Delete user

Select a user and click to delete a user.

4.5.5.5 Maintenance
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HP
1. "Local Privilege": Práva pro lokální obsluhu na monitoru připojeném k NVR. 
2. "Remote Privilege": Prává pro vzdálenou obsluhu přes webové rozhraní NVR. 

HP
Klikněte na "Edit Password" ke změně hesla. 

HP
"Delete user" (vymazání uživatele)
Vyberte uživatele a pak klikněte na "Delete" k jeho vymazání. 




4.5.5.5  "Maintenance" (údržba)
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Auto Maintenance
You can set the Log and Photo Retention Period which is from 1 to 12 months or permanent.
According to your configuration, the NVR will automatically delete your logs and photos after the
retention period or permanently keep the Log and Photo.

Reboot

Click to reboot the NVR.

Set Default

Click to reset the NVR to factory defaults(Except IP Address).

Import Configuration File

Click to select one file and click to import the NVR configuration.

Export Configuration File

Click to backup current NVR settings.

System Upgrade

Click to select the firmware file, and you can check to reset configuration to

factory defaults.

Click to upgrade.

Note:
It will take 5 to 10 minutes to upgrade, please do not disconnect the device power during the
process. The device will reboot automatically after upgrading.

4.6 Status

You can have a quick view of the information of the device, network, camera, disk and event. This
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HP
"Auto Maintenance" (automatická údržba)
Můžete nastavit, jak dlouho má být uchováván provozní deník ("Log Retention Period") a sejmutá fota ("Photo Retention Period"). Lze nastavit 1-12 měsíců nebo trvale ("permanent"). Po uplynutí této doby budou logy a fota vymazána. 

HP

"Reboot"
K restartu NVR klikněte na "Reboot". 

"Set Default"
K návratu na tovární nastavení (kromě IP adresy) klikněte na "Reset". 

"Import Configuration File"
Klikněte na "Browse" k vyhledání požadovaného konfiguračního souboru a pak klikněte na "Upload" k importu NVR konfigurace. 


HP


"Export Configuration File"
Klikněte na "Backup" k exportu konfigurace NVR do konfiguračního souboru. 


"System Upgrade" (aktualizace FW)
Klikněte na "Browse" k vyhledání aktualizačního souboru. Pokud chcete současně s aktualizací provést návrat na tovární nastavení, zatrhněte okénko "Reset Settings to Factory Default". 
Klikněte na "upgrade" ke spuštění aktualizace. 

HP
Pozn.: 
Aktualizace trvá cca 5-10min. Během aktualizace nevypínejte napájení NVR. Po aktualizaci se NVR automaticky zrebootuje.


4.6 Status

Na této stránce můžete rychle získat informace o zařízení, síti, kameře, HDD a událostech. 
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part is only for your rapid reference. If you want to make any configuration, please go to
corresponding interfaces accordingly.

4.6.1 Device Information

Device information includes Device ID, Model, MAC Address, Hardware Version, Software Version
and Uptime.

4.6.2 Network Status

Network Status includes three main parts: Receive Bandwidth, LAN1 and LAN2.

4.6.3 Camera Status

Camera status includes Channel, Name, IP Address, Record, Frame Rate, Bit rate, Resolution and
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HP





4.6.1. "Device information" (informace o zařízení)

Informace o zařízení zahrnují ID číslo, označení modelu, MAC adresu, verze HW, verze SW a dobu provozu.  

HP
4.6.2  Network Status (Informace o síti)

Informace o síti mají 3 části: přijímací šířka pásma ("Receive Bandwidth"), LAN1 a LAN2. 

HP
4.6.3 Camera Status (informace o kameře)

Je uvedeno: číslo kanálu ("Channel") , jméno ("Name"), IP adresa ("IP Address"), snímková rychlost ("Frame rate"), datová rychlost ("Bit rate"), rozlišení ("Resolution") a stav ("Status"). 
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Status.

4.6.4 Disk Status

Disk status includes Port, Vendor, status, Total(GB), Free(GB), Type, In Use and Recycle Mode. You
also can check the Total Capacity (GB) and Free Capacity.

4.6.5 Event Status

Alarm

Alarm shows the Alarm Input and Alarm Output status. turns into when alarm is

triggered.

Camera Event

Camera Event shows camera event, including Video Loss, Motion and I/O. turns into
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HP
4.6.4. "Disk Status" (informace o HDD)

Je uvedeno: port ("Port"), výrobce ("Vendor"), stav ("Status"), celková kapacita ("Total"), volná kapacita ("Free"), v používání ("In Use") a nahrávání v cyklu přepisováním nejstarších dat ("Recycle Mode"). 

HP


4.6.5  "Event Status" (informace o alarmových funkcích a událostech)

"Alarm": Info o alarm. vstupech a výstupech. 

HP
"Camera Event": Je uvedeno: výpadek videa ("Video Loss"), pohyb v obraze ("Motion") a událost na alarmovém rozhraní kamery ("I/O"). 
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when alarm is triggered.

4.6.6 Packet Capture Tool

Input IP and Port,then click [Start] to start capture and click [End]to stop. Click [Download] to
backup the captured packet locally.

4.7 Logs

In Log interface, you can check, search and export logs. By selecting the Main Type , Sub Type,
Start Time and End Time which can narrow down the scale of logs, you can search for logs that
you need and then export them locally.
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HP
Zadejte IP adresu a port, potom klikněte na "Start"ke spuštění zachycování. K zastavení zachycování klikněte "End". K uložení zachyceného packetu klikněte na "Download",  

HP
4.7 "Logs" (provozní deník)

Na této stránce můžete kontrolovoat, vyhledávat a exportovat logy (zprávy o provozu NVR). Logy můžete filtrovat podle typu a období, případně je můžete lokálně exportovat.  
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4.8 Logout

Click to exit the current account.
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HP
4.8 "Logout" (odhlášení)

HP
Klikněte na

HP
k odhlášení aktuálního uživatele.
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