
2. Vzhľad a popis konektorov 

 
 

Audio výstup   VGA       RJ45 port      Napájanie   Vypínač 

 
 
 
 

Video vstup    Audio vstup         HDMI  USB      Rs485 

 
 Audio výstup   RJ45 port    Vypínač 

AHD REKORDÉR  HDMI 
 

RÝCHLY MANUÁL   
Video vstup Audio vstup        USB  Rs485  Napájanie 

  

 
3.   Zapnutie – vypnutie a prihlásenie 

      
3.1: HDD inštalácia Nainštalujte HDD pevne 

skrutkami do rekordéra a pripojte priložený SATA 

kábel 

 
                                       
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
  

 
Ochrana heslom: Pri 3x zadanom nesprávnom 

hesle sa spustí alarm zariadenia (pípanie)  
Ak zadáte zlé heslo 5x za sebou, rekordér sa 
zablokuje, po cca 1 hodine opätovnom zapnutí 
a vypnutí môžete heslo zadávať znova. 

 
 
4.  Sieťové nastavenia 

 
Choďte do  [Main Menu] > [System Settings] 

>[Network Settings], nsledovne:  
[IP address]: od výroby 192.168.1.10;  
[Subnet Mask]:od výroby 255.255.255.0; 
[Default Gateway]: od výroby 192.168.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Nastavenie nahrávania  
Choďte do <main menu>-<recordings>-< r e c o r 
d settings>.  
[ C h a n n e l ] Zvoľte kanál, ktorý chcete 

nastaviť. Takto nastavte postupne všetky kanály   
[Length] Nastavte si, koľko má mať jeden blok 
nahrávania od 1min do 120min. (rozdelí nahrávky 
podľa zvolenej dĺžky.) 
Ostatné nastavenia podľa potreby : detekcia 
pohybu, časové nahrávanie, odporúčame 
vyskúšať viacej možností a až potom sa 
rozhodnúť čo Vám vyhovuje viac. Je to 
jednoduché, menu máte v SK jazyku.  

 

 

1. Úvod  
 
Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. V prípade 

nejasností kontaktujte svojho predajcu.  
Tento návod slúži k zapojeniu a základnému nastaveniu 
DVR (4 a viac kanálového). 
Po zmene jazyka na český, alebo slovenský máte celé 
menu v tomto jazyku a ďalšie nastavenia si nastavíte 
v menu DVR. Sieťové nastavenie vyžaduje skúsenosti 
práce so sieťou, preto ak neviete nastaviť sieť, router, 
presmerovanie portov a podobne, vyžiadajte si od 
svojho predajcu cenovú ponuku na nastavenie 
zariadenia (spoplatnená služba). 
 
Akékoľvek zmeny v návode sú výrobcom vyhradené 
a môžu sa meniť bez predošlého upozornenia na ne. 

 
 
3. 2: Zapnutie zariadenia   
Pripojte napájanie k rekordéru, rekordér sa 
zapne, rozsvieti sa LED, DVR je pripravené.   
Pozor:  
1. Použite len originál adaptér, inak sa zariadenie 
môže  zničiť, alebo poškodiť.  
2. Zapnite vypínač umiestnený vzadu na 
zariadení. Niektoré modely tento vypínač 

nemajú.  
3.3: Vypnutie zariadenia  
Zariadenie sa dá vypnúť dvoma spôsobmi:  
Choďte do menu a dajte: <main menu>-
<shut down> 
 Tvrdé vypnutie: Vytiahnite napájanie zo 
zariadenia, prípadne vypnite vypínač. 
Pozor: 
1. Obnovenie napájania: Ak sa zariadenie znova 
zapne , všetky nahrávky ostanú zachované 
a zariadenie sa nastaví do statusu ako bolo pred 
vypnutím. 
2. Výmena HDD: Pri výmene HDD musí byť 
zariadenie odpojené od napájania. 
 
3.4: Prihlásenie do systému  
Po zapnutí zariadenia sa musí užívateľ prihlásiť  
menom a heslom,  ako admin, alebo ako klient. 
Default meno je admin, bez hesla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZOR: lP adresa musí zdieľať rovnaké 

nastavenia ako Vám ich prideľuje Váš router aby 

ste zabránili konfliktom v sieti. V prípade, že 

nenastavíte rovnaké segmenty IP adries, masky 

siete a DNS servrov, na zariadenie sa 

nepripojíte. Môžete nastaviť aj DHCP mód , 

vtedy zariadenie samo načíta potrebné údaje 

ktoré uložíte. 

 
Choďte do   [main  menu]  >  [system  settings]  > 
[network settings], zvoľte auto obtain lP address 
(Router musí mať povolené prideľovanie DHCP). 

 
5.1 HDD manažment  
Po inštalácii HDD a zapnutí zariadenia choďte 
do 
<main menu>-<management tools>- 

< storage management> naformátujte HDD. 
Potom nastavte HDD na read-write 

6.  Prístup cez sieť 
 

 
Keď je zariadenie v sieti, môžete sa naňho 

pripojiť cez mozzila-firefox online. 
 
6.1 Pripojenie DVR  
Otvorte prehliadač a zadajte IP adresu 
zariadenia, ktorú ste si nastavili,  napríklad 
 
1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1, napíšte  http://192.168.1.10 

pre pripojenie. 
 
6.2 prihlásenie do DVR  
Vložte meno a heslo. (Default užívateľ je admin 
bez hesla). Zmeňte si admin heslo po prihlásení 
nasledovne: 



 
Pozor: Cez IE browser sú potrebné Pluginy. 
Defaultne ich IE blokuje. Zmeňte  IE security level. 
Chďte do  [internet o p t i o n s ] — [ s e c u r i t y ] 
— [ C u s t o m e r i z e d 
Level]—[ActiveX ], povoľte všetko. Alebo choďte 
na tento web a nainštalujte manuálne 
(http://www.topslink.net); alebo nainštalujte plugin 
z CD. 
 
6.3 Prístup z mobilného telefónu  
Mobile systém: Android, Apple 
Software: Topsview 
Stiahnutie software: Google Market, app store 
 
Pozor: Nastavenie je rôzne podľa toho či máte 
verejnú alebo pevnú IP adresu. Nastavenie 
u predajcu je spoplatnená služba. Vyžadujú sa 
skúsenosti so sieťou na úrovni operátora (admin) 
 
7. Prístup cez internet (CLOUD) 
 
 
 

Ak nemáte od poskytovateľa internetu pevnú IP 
adresu môžete využiť cloud služby online 

z webu. (cloud služba je zadarmo, preto 
poskytovateľ negarantuje dostupnosť ani 
rýchlosť služby, preto odporúčame zaplatiť si 

pevnú IP adresu) 
 
7.1: Prístup z PC  
(1) Choďte na http://topslink.net pre prihlásenie: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 

6.  PLAYBACK 
(2) Postupujte podľa pokynov (v EN jazyku). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Zadajte login pre prístup na Váš rekordér: 

 
 
 

                
 
 
 
 
(4) Po úspešnej registrácii môžete odkiaľkovek na 
svete pristupovať na Vaše zariadenie, ak máte 
prístup na internet. Jednoducho sa prihlásite: Login 
http://www.topslink.net; Vaše meno a heslo, ktoré 
ste zadali pri registrácii.  
(5) Zoznam vašich zariadení je vľavo, kliknite na to, 
na ktoré sa chcete pripojiť. 
 
 

Záruka na zariadenie. 
 

Záruka na zariadenie je 24 mesiacov od 
zakúpenia. Odporúčame inštaláciu firmou s platnou 
licenciou na poskytovanie technickej služby. 
Zariadenie neprikrívajte, hrozí prehriatie a zničenie 
zariadenia !  

 
 

 
 

 
9. Prístup c 

Dovozca, oprávnený záručný a pozáručný servis : 

Speed shop s.r.o., Znievska 1, 85106 Bratislava  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


