
 
 
 

 
 
 
 
 
Další informace 
 
MAXPRO NVR XE Zařízení třetích stran  

Podívejte se do příslušné příručky na vašem 
DVD s dokumentací nebo na webové stránky 
produktů Honeywell na adrese 
www.honeywellvideo.com. 

Na Honeywell Open Technology Alliance 
(HOTA) je k dispozici obsáhlý seznam všech 
zařízení třetích stran, které podporuje MAXPRO 
NVR 
www.security.honeywell.com/hota/. 

 

 
 
 

 
 

Honeywell 
 

www.honeywellvideo.com 
+1.323.4576 (North America only) – (Pouze pro Sever ní Ameriku) 

https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index. html 
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Instalace hardwaru 
Konfigurace Honeywell IP kamery 
Live View 
Konfigurace za řízení třetích stran 
Pokro čilé funkce 

 

Úvod 
 
 
Děkujeme, že jste zakoupili Honeywell MAXPRO® NVR XE. Před instalací si tento návod pozorně 
přečtěte. 
 
 

Vše vybalte 
 
Ujistěte se, že položky, které jste obdrželi, se shodují s těmi, které jsou uvedeny v objednávce a na 
obalu. Krabice by měla obsahovat: 
 
 

 
 
 
Poznámka  Další periferie (nejsou součástí balení) budou rovněž třeba pro dokončení 
instalace (například Honeywell IP kamery, PoE switch, VGA monitor a  příslušné kabely). 
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Pokro čilé funkce 
 
 
 
Poznámka Detailnější informace o pokročilých funkcích MAXPRO NVR XE jsou 

dostupné v kompletních příručkách na vašem DVD s dokumentací ve 
složce UserManuals. 

 
 

Záložka Konfigurátor 
Záložka Konfigurátor  se používá k nakonfigurování video zařízení a k nastavení vašeho 
systému MAXPRO NVR XE. Záložka Konfigurátor se skládá ze sedmi podzáložek: 
Systém, Disk, Kamera, Rozvrh, I/O, Sekvence, Uživatel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záložka Vyhledávání 
Použijte záložku Vyhledávání , chcete-li najít nahrané video či události. 

1. Zaškrtněte políčko u kamer(y), kde bylo video nahráno. 

2. Vyberte podmínky vyhledávání ve filtru data a času a poté klikněte na tlačítko 
Vyhledat .  

 

Konfigurace za řízení třetích stran 
 
 
 
Zařízení mimo firmu Honeywell se konfigurují pomocí MAXPRO NVR. Chcete-li nastavit 
kamery jako videový vstup: 

1. Otevřete MAXPRO NVR.  

2. Klikněte na záložku Kamera  v záložce Konfigurátor . 

3. V oblasti Nalézt kamery  klikněte na        pro nalezení připojených kamer v podsíti.  

4. Klikněte na tlačítko          pro přidání zařízení do seznamu kamer a ujistěte se, že 
uživatelské jméno a heslo v Pokročilém nastavení se shodují s těmito údaji na 
kameře.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Chcete-li změnit výchozí parametry na kameře, vyberte ji a klikněte na         vedle 

Otevřít Web View pro pokro čilé nastavení , čímž otevřete panel s pokročilým 
nastavením kamery, kde můžete změnit nastavení dle potřeby.  

6. Klikněte na Uložit, aby nová nastavení nabyla platnosti.  

 
Poznámka  Pro detailní informace o přidávání a konfiguraci kamer třetích stran, které 

nepodporují automatické přidávání, se podívejte do MAXPRO NVR V2.5 
Operator’s Guide. 

 

Podzáložky záložky Konfigurátor : 
 
Systém : Nahrávání, email, prázdniny/výjimky v rozvrhu. 
Disk : Konfigurace a monitorování disků, na které se ukládá video. 
Kamera : Nalezení a přidávání síťových kamer, okamžitá 
konfigurace, nahrávání, rozpoznání pohybu videa. 
Rozvrh : Nastavení rozvrhu pro nahrávání videa.  
I/O: Nastavení vstupu a výstupu pro každou kameru.  
Sekvence : Vyberte sekvenci kamer pro živé video. 
Uživatel : Nastavení uživatelského přístupu a oprávnění. 

MAXPRO NVR XE Client 
(Single-Site) Software a 
Server Software/ DVD s 
dokumentací, záchranné DVD 

USB klávesnici 

napájecí kabel 
(není na obrázku) 

tento návod USB myš 



 
 

 
 

 
 

 

Live View 
 
 

Přihlaste se do prohlíže če MAXPRO NVR 
1. Jakmile kliknete na průvodce                , objeví 

se dialog pro přihlášení. Vyčkejte, zatímco vás 
systém automaticky přihlásí jako přihlášeného 
uživatele Windows. 

2. Otevře se MAXPRO NVR a zobrazí se záložka 
prohlížeče (viz níže). Oblast Zařízení na levém 
panelu obsahuje seznam všech nalezených 
síťových kamer. 

 
 

Zobrazení živého videa 
 
Chcete-li se podívat na video z kamer, poklepněte na MAXPRO NVR v seznamu Zařízení, 
což zobrazí video ze všech nalezených kamer v prohlížeči. Kamery můžete rovněž 
zvýraznit a přetáhnout do panelu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací prvky p řehráva če živého videa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfigurace Honeywell IP kamery 
 
 

Použití pr ůvodce MAXPRO NVR 
(Live Video pomocí 3 kliknutí) 
 

Zapněte jednotku MAXPRO NVR XE. Až se 
objeví přihlašovací dialog, přihlaste se jako 
administrátor systému Windows (Uživatelské 
jméno: Administrator , heslo: Password1 ). 
Průvodce se spustí automaticky, ale může to dvě 
minuty trvat. 
 

1. Objeví se dialog KONFIGURACE . Až bude 
síť připravena (síťová ikona vlevo dole na 
liště), klikněte na                  (KROK 2), čímž 
akceptujete výchozí nastavení a dostanete 
se k VYHLEDÁVÁNÍ KAMER. 

Chcete-li přizpůsobit nastavení 
požadavkům vašeho systému, postupujte 
podle tabulky níže. Po počátečním 
nastavení to také můžete udělat v klientovi 
MAXPRO NVR. 

 

Pole Popis 

Formát videa NTSC, PAL 

Začít nahrávání Nahrávání začne, jakmile bude 
kamera přidána v MAXPRO NVR. 

Dynamická 
synchronizace IP 
adres 

NVR synchronizuje změny IP 
adresy zařízení. 

Automaticky 
přidat nalezené 
kamery 

Nově připojená zařízení jsou 
automaticky přidána do seznamu 
Zařízení. 

Vybrat sí ť kamer Vyberte síť vašich kamer. 

Automatické 
přiřazování IP 
adres 

Přiřadí kameře validní statickou IP 
adresu. Použijte jen, pokud nemáte 
DHCP server a chcete přiřadit IP 
adresu v rozsahu sítě vašeho 
počítače. 

Filtrovat 
nalezené kamery 

Filtruje nalezené kamery podle 
modelu kamery a/nebo rozsahu IP 
adres. 

Klikněte na tlačítko                   (RESET), 
pokud chcete resetovat hodnoty bez 
uložení změn. 

2. Objeví se okno VYHLEDÁVÁNÍ KAMER . 
Každá nově připojená kamera je 
identifikována a je jí přidělena IP adresa, 
načež se kamera restartuje. Nalezení a 
přidání kamer může trvat několik minut. 
Uvidíte indikátor Probíhá vyhledávání... a 
vyskakovací zprávu v pravém dolním rohu 
vašeho monitoru. Seznam zmizí, když jsou 
kamery přidány do MAXPRO NVR. 

Klikněte na tlačítko                  (HOTOVO), 
až když jsou všechny připojené kamery 
nalezeny a přidány.  

Klikněte na tlačítko                   (ZPĚT), 
pokud se chcete vrátit na stránku 
KONFIGURACE. 

3. Objeví se okno INSTALACE . Klikněte na 
tlačítko                (OTEVŘÍT), pokud chcete 
otevřít aplikaci MAXPRO NVR (viz 3 Live 
View). 

 

Poznámka  Chcete-li přidat zařízení, která 
nejsou od firmy Honeywell, 
podívejte se do sekce 
Konfigurace zařízení třetích stran.  

Instalace hardwaru 
 
 

Zapojení periferií — Situace se dv ěma sítěmi 
 
Konfigurace zobrazená níže ukazuje síť pro IP kamery a rovněž volitelnou síť pro pracovní 
stanice a mobilní zařízení. 

1. Položte jednotku MAXPRO NVR XE na rovný povrch.  

2. Připojte klávesnici, myš a napájecí kabel (přiloženo) a následně připojte monitor a 
Honeywell IP kamery. Pro zapojení kamer budete rovněž potřebovat PoE switch. 
Můžete také připojit přes síťový switch klientskou pracovní stanici portem klientské 
pracovní stanice. Tím získáte vzdálený přístup ke svojí jednotce NVR. Výchozí IP 
adresa klientské pracovní stanice musí být změněna na dostupnou statickou IP 
adresu na síti klientských pracovních stanic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz sekci Další informace  o podporovaných zařízeních Honeywell a zařízeních třetích 
stran. 
 

Zdířky na zadním panelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

místní monitor 

Sériová 
přípojka 
(nevyužitá) 

switch sítě klientských pracovních stanic PoE switch sítě kamer 

síťový port klientské pracovní 
stanice (přednastavený na 
172.25.254.101) 

síťový port kamery 
(přednastavený na 
192.168.1.101) 

bezdrátový 
router 

mobilní zařízení 

analogové kamery 

IP kamery a encoder 
Honeywell či třetích stran: 
kontaktujte svého 
dodavatele. 

encoder 

klientská pracovní stanice 

Přípojka 
PS/2 

Vstup/výstup zvuku 
(nevyužitý) 

Konektor DB15 
Připojit k VGA 
monitoru 
(není součástí balení) 

USB 2.0 (x4) 
Připojit k USB klávesnici, 
myši  (přiložené) 

Display port 
(nevyužitý) 

Přípojka 
PS/2 

Síť klientských 
pracovních stanic 
Připojit k switchi 
klientských pracovních  
stanic  

Síť kamer 
Připojit k PoE 
switchi  

Sériová 
přípojka 
(nevyužitá) 

 

KROK 1 – KONFIGURACE  

KROK 3 – INSTALACE  

Vyskakovací 
okno 

KROK 2 – VYHLEDÁVÁNÍ 
KAMER  

Seznam připojených Honeywell IP 
kamer, které nalezl MAXPRO NVR. 

Záložka Zařízení: právě aktivní. Záložka 
Alarmy: potvrzování a rušení alarmů. 

Obrázky/klipy: vyberte 
obrázky a klipy k prohlížení. 
Poklepněte nebo přetáhněte 
klip k panelu Prohlížeče pro 
přehrání. Chcete-li 
exportovat klip pro forenzní 
účely, klikněte na šipku pro 
přepnutí do módu Plné 
časové osy a následně 
klikněte na ikonu Export 
klipu . 

Ovládací prvky přehrávače 
živého videa 

právě přihlášený 
uživatel 

 
časová osa 

pauza 

přehrát dozadu přehrát dopředu 

časový skok k rychlému 
nalezení videa 

výběr data a času pro 
začátek nahrávání 

počet detekovaných 
alarmů 

změna rychlosti 
přehrávání 


