
 
 

ZMODO ZS-2004-B-1TB 
 
 

 
 
 
 

Instalační příručka 
 
 
 
 



Obsah balení 
 

 
 

1 x NVR server včetně 1TB disku 
1 x sPOE repeater 
4 x 1080P kamery včetné příslušenství pro montáž 
1 x LAN kabel pro připojení NVR serveru k routeru 
1 x LAN kabel pro připojení sPOE repeateru k routeru 
4 x LAN kabel pro připojení kamer k sPOE repeateru 
1 x napájecí adaptér pro NVR server 

 

 
Popis NVR serveru a sPOE repeateru 

 



Vstup pro napájení 
RESET tlačítko 
HDMI výstup (pro připojení k monitoru) 
2 x USB port (pro připojení USB myši) 
RJ-45 LAN port pro připojení k routeru / do sítě 
8 x LAN port / sPOE pro připojení kamer 
LAN port pro připojení k routeru / do sítě 

 
 

Indikátor stavu systému 
 

 
 

........ Svítí zeleně po nastartování systému 

…....       Svítí modře, kamery a HDD byly detekovány 

........ Bliká modře při zápisu dat na disk 

........ Svítí červeně, pokud není disk nebo nepracuje správně 

........ Bliká červeně v případě nesprávné funkce zařízení. Zkuste 

  restartovat. 
 

Připojení systému 
 

 
 



Najděte správné umístěni pro NVR a sPOE repeater a připojte napájení 
Připojte NVR a sPOE repeater do routeru nebo počítačové sítě. 
Obě zařízení musí být ve stejné síti. 
Připojte kamery do sPOE repeateru pomocí LAN sPOE kabelů (v dodávce) 
K NVR lze připojit monitor pomocí HDMI kabelu. 

 
 

Bezpečnostní požadavky 
Umístěte NVR a sPoE Repeater do dobře větrané oblasti 
Nepokládejte na váš NVR nebo sPoE Repeater žádné předměty. 
Zkuste udržovat NVR a sPoE Repeater na nízké provozní teplotě. 
Během provozu nepohybujte ani netřeste NVR, jinak bude pevný disk 
poškozen 
Pro ochranu NVR a sPoE Repeater použijte přepěťovou ochranu. 
Používejte pouze originální dodané napájecí adaptéry 
 

Místní prohlížení 
Pokud přistupujete k systému lokálně, ujistěte se, že máte 
správně připojte svůj systém, zapněte NVR a sPoE Repeater. Po 
přihlášení do rozhraní NVR počkejte prosím 3-5 minut, než systém 
automaticky přidá kamery. 
 

Vzdálené prohlížení 
S funkčním internetem máte přístup ke svému systému z jakéhokoli místa 
spojení. Chcete-li nastavit vzdálené prohlížení, budete potřebovat mobilní 
zařízení s Android nebo iOS. Nakonfigurujte systém podle následujících 
pokynů vzdálené prohlížení: 
 
Připojte mobilní zařízení ke stejné síti WiFi, ke které je připojen váš NVR. 
Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „Zmodo“ z Google Play nebo z aplikace 
Store. Spusťte aplikaci a zaregistrujte se na účet zdarma Zmodo. K tomu 
budou připojena všechna vaše zařízení. 
 

 
 
Přihlaste se ke svému účtu Zmodo do 15 minut od zapnutí NVR. NVR a 
kamery budou automaticky přidány na váš účet. Pokud ne, klepněte na 



ikonu [+] Přidat zařízení v pravém horním rohu domovské stránky. Vyberte 
způsob připojení „Wireless Device and Smart Kit“ a vyberte ikonu „Smart 
Kit“. Aplikace automaticky vyhledá NVR, které je připojeno ke stejné síti 
jako mobilní zařízení. Přidejte NVR a po zobrazení výzvy stiskněte „Finish“ 

 

 
 
Kromě místního prohlížení systému na monitoru a na dálku na svém 
mobilním zařízení můžete také přistupovat k systému z libovolného 
umístění pomocí webového rozhraní. Stačí zadat na svůj web 
user.zmodo.com prohlížeč a přihlaste se pomocí účtu Zmodo. 

 
Instalace 

Následuje příklad potenciální instalační mapy. Můžete se inspirovat 
následujícím schématem jako obecné vodítko pro vaši instalaci. 

 



 
Pokud instalujete kamery venku, musí být všechna kabelová připojení 
odolné proti povětrnostním vlivům. Před provedením jakékoli trvalé 
instalace a vedení vodičů připojte kamery do sPoE Repeater pomocí 
dodaných kabelů, abyste se ujistili, že součásti nebyly během přepravy 
poškozeny. Před instalací kamer pečlivě naplánujte, kde a jak budou 
umístěny a jak budete směrovat kabeláž, k níž jsou připojeny vaše kamery 
k sPoE Repeateru. Před montáží se ujistěte, že jste vyvrtali příslušné 
otvory pro spuštění kabely sPoE z opakovače sPoE do fotoaparátu. 
 
Zarovnejte držák kamery ke zdi, na kterou chcete nainstalovat 
a označte příslušné díry. Sejměte držák a proveďte vrtání 
tři otvory o něco menší než kotvy na stěně. Použijte kladivo 
opatrně zasuňte kotvy do zdi. Upevněte tři šrouby skrz 
otvory na konzole a do kotev podle obrázku. Připojte fotoaparát k 
sPoE Repeater pomocí směrovaného kabelu. 
 

 
 

Pomocí nastavitelné kamery budete moci upravit polohu kamery 
Umístěte kameru do optimálního zorného úhlu a utáhněte. 
 

 



Technická podpora 

 
Infolinka : 800 118 629 
Email: support@umax.cz 

 
Servisní středisko:  

ConQuest entertainment a. s   
Kolbenova 961/27E 
198 00 Praha 9 


