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Snabbguide Dahua NVR 
Innan uppstart – Montera lagringsdisk! 

 

Innehåll – Dahua NVR 

Paketet med NVR innehåller: 

1. NVR, Mus, Strömsladd (230v) 

2. Nätverkskabel  

3. Kablage/skruvar för montering av vald lagringsdisk.  

 

Vissa (NVR) nätverkslagrare har även in/utgångar, då följer det även med (gröna) 

inkopplingsplintar för larmportar med i paketet. 

 

 

Börja med att öppna enhetens chassie genom att lossa skruvarna så locket kan tas av. 

Beroende på val av NVR finns det plats för en eller fler 3,5” hårddiskar. I paketet följer det 

med strömsladd och SATA-kabel för hårddisk. 

NVR har inbyggt skärmtangentbord, i denna beskrivning utför vi uppstarten med den 

medföljande musen och skärmtangentbord. För att förenkla installation ytterligare går det 

att använda ett externt tangentbord som ansluts via USB. 
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Anslutningar NVR 

Det vanligaste är att välja en NVR med inbyggda PoE portar* för enklare installation, denna 

snabbguide avser installation av NVR med inbyggda PoE portar. 

 

 

 

*Är din NVR en enhet med inbyggda PoE portar syns det på baksidan där 

portarna är märkta ”PoE Ports” Dahua kameror aktiveras automatisk med 

strömförsörjning via dessa portar, nätverksporten bredvid används till att förse 

systemet med anslutning till internet för åtkomst via mobil applikation eller PC. 

 

 

 

 

 

Uppstart av ny NVR 

Efter montering av hårddisk och anslutning av strömkabel och monitor, påbörjar NVR 

uppstartsläge. 

Följande avsnitt avser programmering av NVR och registrering av kameror för ert nya 

kameraövervakningssystem. 
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Programmering 

Klicka på rullisterna: 

Välj det land som enheten installeras i under fliken ”Location”. 

Välj sedan vilket språk alla menyer ska ha under fliken ”Language” 

Video standard ändras automatiskt – PAL är videostandard för Europa. 

Klicka sedan på ”Next” 

Läs och acceptera användaravtalet 
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Aktivera rätt tidszon 

 

Välj tidszon: 

Välj vilken tidszon som enheten ska använda. 

Aktuell tid i systemet visas. 

Klicka sedan på ”Nästa” 
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Välj lösenord för administratör 

 

Skriv in lösenord: 

Användare blir automatiskt ”admin” vid programmering av enheten för första gången. Repetera valt 

lösenord. ”Snabb fråga (lösenordsledtråd) är valfritt och behöver inte användas. 

Klicka sedan på ”Nästa” 

Välj upplåsningsmönster 

 
Välj upplåsningsmönster: 

Välj ett upplåsningsmönster och repetera samma mönster, detta är ett smidigt sätt att låsa upp 

enheten under installation, vill man inte ha det efter utförd installation kan man stänga av funktionen. 
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Aktivera E-post adress för återställning 

E-post för återställning: 

E-post används som stöd om lösenord gått förlorat och behöver återställas. Säkerhetsfråga är valfritt 

och behöver inte aktiveras. 
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Automatisk sökning av uppdateringar 

Välj om autosökning ska vara aktiv eller inte: 

Autosökning efter uppdateringar sker en gång per dygn. 

Klicka sedan på ”Nästa” 

Enhetsinställningar 

Enhetsinställningar: 

Enhetsnamn – Skriv in ett namn eller nummer som gör att ni kan identifiera systemet via namnet, 

detta gör det enkelt om man har många anläggningar i drift och vill sköta dessa via distans. 

Omedelbar återuppspelning – Justera värdet (standard 5 min), denna funktion används för att direkt 

från live fönstret, titta tillbaka på inspelat material utan att behöva söka via tid och datum först. 
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Automatutloggning – Justera värdet (standard 10min) för automatisk utloggning samt klicka på 

knappen bredvid ”Övervaka kanaler efter utloggning” och välj vilka kanaler som ska visas i utloggat 

läge. 

Klicka sedan på ”Nästa” 

 

 

Inställningar av datum och tid 

 

Justering av tid: 

Systemet visar systemtid och rullisten med tidigare vald tidszon, välj vilket format tiden ska visas samt 

om det ska vara 12- eller 24-tim format. 

DST – Aktivera för att automatiskt hantera sommar och vintertid, skriv in datum eller vecka för 

sommar- resp. vintertid. 

NTP – Om systemet har anslutning till internet rekommenderas att aktivera en NTP server som 

automatiskt justerar klockan så den går rätt i systemet. 

Klicka sedan på ”Nästa” 

 

 

 

 

 

 



Sida | 9  

 

Hantering av speciella helgdagar 

 

 

Lägg till extra helgdagar: 

Om systemet ska ha speciella funktioner på helgdagar så läggs kommande helgdagar (ex. jul) in via 

knappen ”Lägg till helger”. Välj mellan datum alternativt vecka samt om det ska repeteras. 

Klicka sedan på ”Add” 

Vill du inte aktivera helger går du bara vidare med knappen ”Nästa” 
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Nätverksinställningar 

Inställningar för nätverk: 

Denna guide för snabbstart är avsedd för Dahua NVR med inbyggda PoE portar, används NVR utan 

inbyggda PoE portar kommer två nätverkskort synas i listan. 

Vid uppstart har NVR alltid 192.168.1.108 som adress innan justeringar utförts. 

Nätverksinställningarna som justeras här är endast för Internetanslutning för systemet så åtkomst kan 

ske via mobil applikation eller PC-klient. Kameranätverket justeras längre fram i denna guide. 

Börja med att klicka på symbolen som är en penna under benämning ”ändra” i listan. Ett nytt fönster 

öppnas upp. 

Välj om systemet ska använda DHCP eller ha en tilldelad IP-adress. 

DHCP – Aktivera denna om systemet ska sitta monterat där internetaccess finns och det finns 

en router som tilldelar enheter en IP-adress automatiskt. (Det vanligaste alternativet) 

Fast IP-Adress  - Använd detta alternativ om ni erhållit uppgifter om att NVR ska ha en 

specifik IP-Adress. Vid aktivering av fast adress behöver samtliga av fälten IP-adress, 

Subnätmask och Standardgateway fyllas i.  

Klicka sedan på ”OK” 



Sida | 11  

 

P2P – Peer To Peer 

Enkel installation via P2P: 

Om P2P är aktiverat så behövs inga justeringar utföras på kunds nätverk. En enkel registrering kan ske 

genom att scanna systemets QR kod för mobil applikation. Under QR-koden syns även enhetens 

serienummer, denna används för att skapa enkel anslutning via PC. 

Med P2P aktiverat och om man tidigare valt DHCP i nätverksinställningar har kunden alltid tillgång till 

sitt system oavsett om förändringar sker i nätverket så länge systemet tilldelas adress och 

internetanslutning finns. 

Status visar Offline eller Online beroende på om systemet är anslutet till internet under uppstart eller 

inte. 

QR-koder nås efter installation enkelt med ett knapptryck från huvudmeny, detta gör det enkelt för 

slutkunden att ladda ner applikation och scanna enheten igen för åtkomst vid exempelvis byte av 

mobiltelefon. 

Klicka sedan på ”Nästa” 
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Registrering av kameror 

Kameraregistrering: 

Denna snabbguide handlar om aktivering av Dahua´s kameror, vill man aktivera andra fabrikat görs 

det via knappen ”lägg till manuellt” (beskrivning på det ingår inte i snabbguiden). 

Om man vid uppstart redan anslutit Dahua nätverkskameror mot kameraportarna kommer dessa vara 

aktiverade och färdiga i systemet. Alla kameror har då fått samma användarnamn och lösenord som vi 

tidigare valde för NVR på sida 5 i denna guide.  

Som standard kommer kamerorna få adress 10.1.1.65 på port 1 för att sedan adresseras i kronologisk 

ordning Port 2= 10.1.1.66 osv. 

Aktiveras kameror under tiden vi står i detta läge kommer autoregistrering påbörjas och efter cirka 1 

minut är kameran registrerad och klar. 

Vi kommer i denna guide aktivera kameror i efterhand istället för att kunna bestämma vilken IP-

Intervall vi vill att vårt interna kameranätverk ska ha. 

Klicka sedan på ”Nästa” 
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Minnesinställningar 

Lagringshantering på hårddisk: 

Innan denna meny visas behövs det aktiveras hårddisk, välj nästa om det är en ny hårddisk eller 

knappen ”Formatera” om det är en använd hårddisk. 

Välj kanal att justera (i exemplet kamera 1) och ställ in förinspelning (hur långt innan 

rörelsedetektering man önskar ha inspelning startad) 

Inspelningsläget för alla kameror är som standard markerat med konstant inspelning dvs ”Reguljär”, 

för att ta bort konstant inspelning så klicka i rutan vid Reguljär och klicka med vänster musknapp i 

schemat och dra tidsschemat för att lägga till eller ta bort. Samma utförande gäller för alla olika 

alternativ för inspelning. 

Alternativ för inspelning: 

Reguljär – Konstant inspelning 

MD – Rörelsedetekterad inspelning 

Larm – Inspelning när aktivering av kamerans inbyggda ingång aktiveras 

MD och Larm – Inspelning när både Rörelse detekteras samt att larmingång på kamera aktiverats. 

IVS – Inspelning när Videoanalys detekterat vald händelse. 

För snabbare installation kan alla dagar aktiveras genom att klicka på knappen ”alla”, då justeras valt 

inspelningsläge lika på alla dagar med ett knapptryck. 

Om det t ex. ska vara rörelsedetekterad inspelning alla dagar på alla kameror så välj alla dagar och 

markera (gul) rörelseinspelning, använd sedan funktionen ”Kopia” för att automatiskt kopiera detta 

till alla eller utvalda extra kanaler. 

Vill man hellre skriva in tiden som systemet ska detektera och hantera inspelning görs detta via 

symbolen som ser ut som ett kugghjul till höger i bilden, följande bild visar inställning via den vyn. 
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Använd denna meny om tiderna ska justeras på exakta klockslag då det är svårt att se 

sammanställning i schemat där markering av tidsfönster sker via grafiska linjer. 

Klicka sedan på ”OK” 

 

NVR Uppstartad! 

NVR Uppstartad!: 

Alla inställningar för videolagraren är utförda, i kommande sektion aktiverar vi kameror och justerar 

inställningar. 

Klicka på ”OK” 
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Funktionsprogrammering 

Det finns tre olika alternativ på att utföra funktionsprogrammeringen av systemet efter uppstart. 

• Via NVR 

• Via Webbrowser 

• Via Klientprogramvara 

  

 

 

 

 

 NVR         WEB     KLIENT 

 

 

I kommande avsnitt utför vi programmering av dom nödvändiga funktionerna via 

webbläsaren på datorn.  

Funktionsprogrammering - Innehåll 

• Minne 

o Lagring – Funktion/Dagar 

o Schema 

• Kamerahantering      

o Kameralista 

o Plug And Play 

o ONVIF 

o Rörelsedetektering 

o Områden – Känslighet 

• AI – Smart Motion Detection 

o Detektering 

o Smart Sökning 

• Backup 

o Import/Export 

• Användare 

o Skapa ny användare 

o Skapa ny användargrupp 
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Anslut via IP-adress till NVR 

 

 

Börja med att knappa in IP-adressen till NVR i ett webbläsarfönster och se till att din dator 

finns på samma nätverk. (allt går att utföra direkt på NVR om man inte vill ansluta med 

dator). 

För att få reda på IP-adressen på NVR kan man klicka på fliken nätverk direkt i NVR och se 

vilken tilldelad IP-adress systemet fått tilldelat. 

 

Logga sedan in med admin och lösenordet som valdes i samband med uppstart av det nya 

systemet. 
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Startsida Dahua NVR 

 

Ett antal menyer och ikoner finns att tillgå för att utföra alla olika funktioner i kamera-

övervakningssystemet, i denna snabbguide kommer vi endast arbeta i dom nödvändigaste 

delarna för att starta upp kameraövervakningssystemet. För övriga funktioner eller mer 

avancerad programmering erbjuder AXS Nordic löpande utbildningar. 

Minne 

Kontrollera att Skriv över är aktiverat då disken är full, Samt ändra radera utgångna filer från 

aldrig till det antal dagar kunder får ha inspelning. 
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Under fliken Schema syns våra tidigare inställningar då vi valde att aktivera rörelseinspelning 

 

Behövs det utföras ändringar eller tillägg görs detta under denna flik ”Schema” 

Switch 

Under meny Nätverk/Switch justeras IP-adress om man vill ändra från standard 10.1.1.65> 
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Kamera 

Under fliken kamera hittar vi kameralistan som visar anslutna kameror som systemet känner 

av, är kamerorna anslutna via inbyggda PoE portar och av fabrikat Dahua är dom 

självinstallerande och kommer få samma anv./lösen som valdes på NVR. Är det kameror av 

annat fabrikat behöver vi registrera in dessa kameror manuellt. 

 

 

För att registrera en kamera av annat fabrikat så klickar man på ikonen med form som en 

penna på kamerans rad, under fliken tillverkare väljer man kamerans fabrikat eller väljer ett 

standardiserat protokoll ONVIF, sedan fyller man i inloggningsuppgifterna och klickar på OK. 

Kameror som ansluts via ONVIF kommer oftast att arbeta via port 554, medans Dahua 

kameror som är anslutna via PoE port med självinstallation ansluter via port 37777. 



Sida | 20  

 

Videodetektering 

 

Klicka på ikonen LARM samt välj videodetektering i listan, för varje kanal behövs det nu 

klickas i ”Aktivera” i rutan, samt klicka på inställningar för Region och Schema. (Schemat har 

vi ställt in tidigare via fliken minne, men kan ändras på specifik kamera om det krävs) 

Inställningarna för Region utförs via ett rutmönster där det går att ha fyra olika känsligheter 

av detektering, samt att det går i samma fönster att kryssa bort områden som inte ska 

detekteras. 

Efter ändringar tryck på OK och knappen Tillämpa för att registrera ändringarna och fortsätt 

med justeringarna på samtliga kameror. 
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Videodetektering med AI 

Klicka på ikonen AI och sedan på fliken Parametrar, välj sedan SMD som finns längst ner i 

listan. 

Om er kamera har stöd för SMD (Smart Motion Detection) kan det vara en bra funktion att 

aktivera den, systemet känner automatisk av när det är Människa, Fordon eller både och 

aktiverar då inspelning. Med denna funktion slipper man onödiga inspelningar på buskar 

som blåser eller annat som triggar rörelsedetektering i onödan. 

Sökningen sker enkelt via AI-Sökning och filtrerar ut Typen som den detekterat, det går även 

att direkt via AI-Sök både spela upp och exportera videomaterial. 
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Skapa Användare/Grupp 

Klicka på Inställning/Konto för att komma till denna ruta. 

För att skapa en användare klicka på ”Add” och tilldela Användarnamn och Lösenord samt 

vilken grupp den nya användaren ska tillhöra. Bocka i eller ur rutorna för vad användaren ska 

kunna hantera både för System, Sök och Förhandsgranska. 

Det går även att skapa individuella grupper med olika rättigheter, detta görs under fliken 

grupp och med att klicka på knappen ”Add”. 
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Export/Import 

Klicka på ikonen Bibehåll och sedan på fliken ”Hanterare” i meny. Under flik 2 Import och 

Export går det att skapa en exportfil på den nya installationen. Skulle kundens anläggning 

behöva installeras om eller bytas ut efter t ex. ett åsknedslag så kan man använda den 

exportfilen att importera. Försök att alltid ta en Exportfil efter utförd installation, det spar tid!  

 

Kamerainstallationen är nu klar! – På startsidan i högra hörnet där den gula pilen i exemplet 

visar hittar ni QR koder för anslutning av mobil applikation. 

För hantering av PC-Klient och Mobil applikation se vår övriga dokumentation eller kontakta 

AXS Nordic support. 


