
 

 

Návod Video Viewer 1.9.9 

1 Dodávaný licencovaný software 

Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho 

nastavení, najdete v rozšířené příručce, kterou si můžete stáhnout z uvedeného odkazu: 

http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf 

1.1 Instalace a síťové připojení 

1) Instalace softwaru 

Klikněte na http://www2.viakom.cz/stahuj/dvr/SW_klient_video_viewer/Video_Viewer_pro_Win_Mac/ pro 

stažení poslední verze programu Video Viewer z Internetu. Sledujte instrukce na displeji a nainstalujte 

program. Když je instalace kompletní, zobrazí se ikona “ ” na ploše Vašeho PC. 

2) Síťové připojení 

 Lokální připojení (LAN) 

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro 

používání po internetu. 

a) Připojte DVR k Vašemu PC kříženým RJ45 síťovým kabelem, nebo přímím pomocí switche. Tovární 

hodnoty nastavení sítě DVR jsou: 

Bod Tovární hodnoty 

IP adresa 192.168.1.10 

Uživetelské jméno admin 

Heslo admin 

Port 80 

b) Nastavte v počítači IP adresu na “192.168.1.XXX” (kde XXX je 1~255, mimo 10) aby bylo PC a DVR  

na stejné doméně. 

c) Dvojklikem na ikonu “ ” na ploše spusťte program Video Viewer. Továrně se zobrazí “Adresář” panel 

na pravé straně.  

d) Klikněte na “ ” pak na “ ” a vložte tovární hodnoty IP adresy, uživatelského jména, hesla a portu 

pro spojení s DVR.  

NEBO 

Klikněte na “ ” a pak na “ ” pro vyhledání IP adres(y) DVR(ek) se stejnou doménou jako 

Vaše PC. Nalezené IP adresy budou v seznamu a mohou být přidány do adresáře kliknutím na 

“ ”.  

e) Dvojklikem na IP adresu z adresáře se PC spojí s vybraným DVR. 

http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf
http://www2.viakom.cz/stahuj/dvr/SW_klient_video_viewer/Video_Viewer_pro_Win_Mac/


 

 

 Dálkové připojení (Internet) 

Po dokončení nastavení sítě můžete k Vašemu DVR přistupovat přes internet. 

a) Dvojklikem na ikonu “ ” na ploše Vašeho PC spustíte program Video Viewer. Továrně se zobrazí 

“Adresář” panel na pravé straně.  

b) Klikněte na “ ” pak na “ ” a vložte tovární hodnoty IP adresy, uživatelského jména, hesla a portu 

pro spojení s DVR.  

NEBO 

Klikněte na “ ” a pak na “ ” pro vyhledání IP adres(y) DVR se stejnou doménou jako Vaše 

PC. Nalezené IP adresy budou v seznamu a mohou být přidány do adresáře kliknutím na ” ”.  

c) Dvojklikem na IP adresu z adresáře se PC spojí s vybraným DVR.  

1.2 Ovládací panel přehled 

V programu Video Viewer jsou k dispozici dva ovládací panely a záleží, který se vám nejvíce zamlouvá. 

Zjednodušená verze (výchozí) 

 



 

 

Rozšířená verze 

 

Přehled hlavních tlačítek 

Tlačítka 
Funkce Popis funkce 

Zjednodušená Rozšířená 

  Adresář 
Klikněte pro zobrazení IP adres(y). IP můžete přidat, odebrat, nebo 

vyhledat pro vzdálené spojení s DVR. 

 
 

Různé nastavení 

 

Vzdálené 

nastavení 
Klikněte pro detailní nastavení DVR. 

 

Nastavení 

nahrávání 
Klikněte pro detailní nastavení nahrávání. 

 

Různá 

nastavení 

Klikněte pro nastavení jazyka programu. 

Změna se projeví, až po restartování 

programu 

  Výpis událostí 
Klikněte pro výpis všech událostí, pro vyhledávání událostí podle 

data, nebo přehrávání nalezených událostí. 

 /   /  
Nahrávání / Konec 

nahrávání 
Klikněte pro zapnutí / vypnutí manuálního nahrávání.  

  Fotka 
Klikněte pro uložení fotky aktuálního zobrazení na displeji. Kam se 

fotka uloží, nastavte v “Nastavení nahrávání”.  

  Informace Klikněte pro zobrazení aktuálního připojení k síti 

  Ovládání DVR Klikněte pro přechod na panel vzdáleného ovládání DVR. 

 



 

 

1.3. Hlavní operace 

Nahrávání 

Chcete-li nahrávat na dálku ve stejnou dobu pro každou událost, nebo alarm na straně DVR klikněte na “ ” 

nebo “ ” → “ ” běžte do záložky “Nastavení nahrávání”.  

 

 

V záložce “Nastavení nahrávání”, nastavte následující parametry: 

  Typ nahrávání 

  Přepisování HDD 

  Před- / po-alarmový nahrávací čas 

  Nastavení času nahrávání 

  Cesta pro nahrávání 

Je-li “Manuální nahrávání” zaškrtnuto, klikněte na ikonu “ ” nebo “ ” v hlavním ovládacím panelu pro 

okamžité spuštění nahrávání. Nahraná data budou uložena podle nastavené cesty.  

Je-li “Pohybové nahrávání” a / nebo “Alarmové nahrávání” zaškrtnuto, musí být také funkce povolena na 

vzdálené straně. Nahrávání je pak automaticky spuštěno na DVR a nahrávky budou uloženy dle nastavené 

cesty. 

Přehrávání 

Chcete-li přehrávat nahranný záznam, klikněte na ikonu “ ” nebo “ ” a vyberte záložku “Nahrávání” nebo 

“zálohování”. Objeví se úplný seznam nahrávání a vy si vyberete dle Vašich požadavků.  



 

 

 

Chcete-li okamžitě přehrávat záznam, klikněte na tlačítko “Play”, nebo dvakrát klikněte na vybraný log log.  

Zálohování po síti 

Klikněte na ikonu “ ” → “ ”, nebo klikněte na ikonu “ ” pro vstup do “Záloha” tady vyberte a 

vyspecifikujte požadovaný časový úsek pro zálohu. Zálohovat se bude z aktuálně vybrané IP adresy. 

 

Funkce Popis 

Číslo HDD / Kanálu Zadejte číslo disku a kanálu, na kterém jsou uložena požadovaná 

data. 

Záloha podle času Vyberte datum a čas začátku hledané události “Cas Zacatku” a 

datum a čas konce hledané události “Cas Konce”.  

Záloha podle události Vyberte požadovaný log v tabulce. Logy jsou seřazeny od 

nejnovějšího k nejstaršímu. 

 Pro rychlou orientaci v logách, zaškrtněte, pouze požadovanou událost, 

kterou chcete nalézt “System” / “Manualni” / “Alarm” / “Pohyb”. 

 Chcete-li zobrazit jiné logy, než jsou na stránce, klikněte na, “Predchozi 

stranka” nebo “Dalsi stranka”.  

 Aktualizaci logů provedete kliknutím na “Reload”.  

Cesta k souboru Zadejte cestu, kam se mají ukládat požadované video záznamy. 

  



 

 

Funkce Popis 

Současné přehrávání Chcete-li při stahování souborů zároveň sledovat obraz, zaškrtněte 

“Soucasne Prehravani”.  

Nechcete-li sledovat video, zrušte zaškrtnutí “Soucasne Prehravani”. 

Pak pouze uvidíte informaci o zbývajícím čase stahování. 

Stáhni / Zruš Klikněte na “Stahnout” pro start nebo na “Zrusit” pro zrušení zálohy. 

Upgrade firmwaru 

Upgrade se používá pro vylepšení funkcí DVR nebo zařízení. 

Note: Před použitím této funkce se ujistěte, že máte správné soubory pro vaše zařízení od instalační 

firmy nebo distributora. 

Krok1: Klikněte na „ “, vyberte IP adresu zařízení v adresáři. 

Krok2: Klikněte na „ “ pro zobrazení okna pro upgrade, „Aktualizace serveru“. 

 

Krok3: Klikněte na „Vlozit“ pro přidání aktualizačních souborů. 

 

Krok4: Klikněte na „Aktualizace Firmware“ pro start upgradu firmwaru. 

Note: Dokončení procesu upgradu trvá několik minut. V žádném případě neodpojujte zařízení od 

napájení, mohlo by dojít ke zničení přístroje. Přístroj se restartuje po upgradu firmwaru. 

Krok5: Vyberte znovu IP adresu zařízení a klikněte znovu na „ “ a zkontrolujte, zda došlo k upgradu firmwaru. 



 

 

1.4. E-Mapa 

Video Viewer je nyní také Centrální Monitorovací Systém (CMS), který umožňuje dálkovou správu až 16ti 

zařízení současně.  

Note: Před použitím této funkce se ujistěte, že Video Viewer má spojení se všemi zařízeními (až 16), 

které chcete vidět na monitoru. 

E-Mapa jde použít pouze, pokud mate přepnuto na full screen verzi (Rozšířená).  

Přiřazení E-mapy skupině DVR 

KROK 1: Ve zjednodušené verzi klikněte na “ ” pro přepnutí ovládacího panelu do full screen verze a klikněte 

na ikonu E-mapy “ ”. 

Note: Popis tlačítek naleznete v kapitole “Zjednodušená verze (výchozí) na straně 2 a “Rozšířená 

verze” na straně 3. 

 

KROK 2: Klikněte pravým tlačítkem myši v levém horním okně a vyberte jednu ze tří přednastavených skupin E-

Map: Google E-MAP, Single E-MAP, nebo Building E-MAP. 

Google E-MAP – stáhne si mapu z Googlu 

       Single E-MAP – vyberte z Vašeho archivu mapu požadovaného geologického regionu ve formátu .bmp  

       Building E-MAP – vyberte z Vašeho archivu mapu areálu, nebo půdorys domu ve formátu .bmp 

 

  

  



 

 

 

Jak přidat skupinu Google E-MAP: 

Vložte jméno pro Google E-MAP skupinu. 

Vložte konkrétní adresu nebo orientační bod a klikněte na 
tlačítko „Search“ nebo posuňte mapu ručně na místo, 
které chcete. 

Klikněte ne IP adresu a přesuňte ji na požadované místo. 

Klikněte na „Apply“ pro uložení a konec. 

 

Jak přidat skupinu Single E-MAP: 

Vložte jméno pro Single E-MAP skupinu. 

Klikněte na „…“ pro načtení souboru s mapou BMP,JPEG 

Klikněte ne IP adresu a přesuňte ji na požadované místo. 

Klikněte na „Apply“ pro uložení a konec. 

 

Jak přidat skupinu Building E-MAP: 

Vložte jméno pro Building E-MAP skupinu. 

Zvolte celkový počet podlaží budovy. 

Vyberte číslo podlaží z rolovací nabídky. 

Vložte jméno tohoto podlaží. 

Klikněte na „…“ pro načtení souboru s mapou BMP,JPEG 

Klikněte ne IP adresu a přesuňte ji na požadované místo. 

Běžte na krok3, vyberte další podlaží a opakujte krok3  
až krok6, dokud nenastavíte všechny podlaží budovy. 

Klikněte na „Apply“ pro uložení a konec. 

 
 

KROK 3: Když je vytvořena skupina zařízení v E-Mapě uvidíte v levém horním okně celý strom připojených 

DVR.  



 

 

 

 

Ikona popis 

 Připojené zařízení je kamera. Když je vybraná, má červenou barvu. 

 Připojené zařízení je DVR. Když je vybrané, má červenou barvu. 

 

Při pohybu, nebo alarmu se na obrazovce objeví pohybující se panáček pro upoutání Vaší 
pozornosti. Pro okamžitou informaci, co se děje, dvakrát klikněte na ikonu DVR a objeví se 
náhled s on-line živým obrazem. 

Jak upravit / odstranit existující skupinu E-Map 

 Skupina Google E-Map 

Klikněte pravým tlačítkem na jméno skupiny pro otevření menu  

a vyberte “Editaci E-MAP” nebo “Odstranění E-MAP” dle potřeby. 

Můžete také přidávat jednotlivé mapy do E-Map group nebo jednotlivá 

patra do Building E-Map group nebo detaily do existující Google E-Map 

group. 

 



 

 

 Skupina Single E-Map 

Klikněte pravým tlačítkem na jméno skupiny pro otevření menu a 

vyberte “Editaci E-MAP” nebo “Odstranění E-MAP” dle potřeby. 

 

 Skupina Building E-Map 

Klikněte pravým tlačítkem na jméno skupiny pro otevření menu a 

vyberte “Editaci E-MAP” nebo “Odstranění E-MAP” dle potřeby. 

 



 

 

 Chcete-li upravit, nebo smazat části building E-Map group, klikněte pravým tlačítkem na jméno 

části skupiny a vyberte “Editaci E-MAP” nebo “Odstranění E-MAP” jak potřebujete. 

 

 

 


