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THANK YOU 

FOR CHOOSING EQUIPMENT OF TM PARTIZAN! 

Partizan - it's a truly people's product that is available to everyone! 

All equipment of Partizan is being developed in Europe, after which the 

assembly of finished products takes place in the countries of Asia. It 

allows us to offer you a high quality product at a fair price. Creating this 

trademark, we were guided to offer an easy tool for everyday video 

surveillance and security tasks for any type of objects. 

 All Partizan equipment passes a three-level quality control, which 

minimizes the possibility of manufacturing defects. For all Partizan 

equipment 24 months warranty from date of sale. 

This document describes the key hardware features, connection 

diagrams, as well as cautions and warranty conditions. Before working 

on equipment, please read carefully these important materials. 

On the issue of warranty repair and maintenance of Partizan 

equipment, you can contact your manager, or the nearest service center 

listed on our website in the section «Support and service»: 

http://partizan-cctv.com/support-and-service/warranty-and-service.html 

 

If you have difficulties setting up the equipment or technical 

issues, you can contact our technical support service: 

skype:  partizan-support 
e-mail: support@partizan-cctv.com 
phone:  +442070483205  
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PARTIZAN EQUIPMENT LINE 

 

Partizan trade mark was established in 2008 in Eastern Europe.  

Today Partizan is a global brand with its headquarters in London, 

offices in Europe and the CIS countries, covering, among others, the 

Middle East, Asia and Africa countries with dealer network.  

Partizan means reliable and simple to operate equipment for the 

construction of analogue, HD and IP video surveillance systems and 

intelligent access control of any complexity.  

The line of Partizan cameras is represented with analogue and IP-

devices, the range of which enables you to manage both outdoor and 

indoor video surveillance.  

The line of Partizan DVRs is offered in three types: analogue, IP 

and hybrid, ensuring interoperability with any type of cameras.  

Components of Partizan access and control system are represented 

with a wide range of readers, as well as stand-alone and network 

controllers.  

Our equipment goes with free professional Partizan software!  
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WHEN YOU PURCHASE PARTIZAN PRODUCTS, YOU 
RECEIVE THE FOLLOWING BENEFITS: 

 

� High-tech hardware solutions with rich functionality and ease of 

installation; 

� Android and iOS are supported for comfortable remote video 

surveillance; 

� Onvif and RTSP; 

� Free professional software included; 

� Private plug&play service Partizan NoIP;  

� Partizan devices are compatible with most equipment of third party 

manufacturers; 
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WARNING 

� Please, before use this equipment read carefully this manual for your 

safety. 

 

� Read and notice warranty conditions and terms. 

 

� In case of broken equipment, please contact to your Sales or certified 

service center. 

 

� The manufacturer is not responsible for any damages or fault caused 

by this equipment. 

 

SAFETY PRECAUTIONS 

� Do not connect the camera to the unregulated power supply. It can 

lead to fire, electric shock or other hazards. 

 

� Power supply and operating temperature must comply with the 

operational requirements of the camera. 

 

� Do not install the camera near a radiator or heater. 

 

� Do not expose the lens to direct sunlight - it can damage it.  

 

� Do not use the camera without lightning protection equipment.  

 

� Do not attempt to disassemble the camera, as this will void the 

warranty.  

 

� Voltage drop can cause cyclic reboot or turn off the camera.  

 

� When the camera is mounted on metal surfaces is recommended to 

isolate them from the camera body. 
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SCHEME OF ANALOG CCTV SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEME OF IP CCTV SYSTEM  
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INSTALLATION STEPS 

 

� Before camera installation it is recommended to configure the IP 

address and change the default password. This can be done by 

Internet Explorer, or by using the utility Partizan equipment search 

tool. Remember and write down your password! Forgotten password 

can be reset only at the service center. 

 

� For easy mounting we provide substrate, which schematically noted 

designated for drilling the mounting surface. 

 

� Using included dowels, mount the camera on the surface.  
 

� If the camera is mounted on a metal surface - it is recommended to 

additionally use a polypropylene or a rubber gasket to prevent the 

camera body or other static discharges. 

 

� Using hex tools adjust the angle and rotation of the camera. 

 

� After mounting the camera adjust the camera angle and sharpness. 

  

Default IP address 192.168.1.10 

Username Admin 

Password No password! Default password is empty. 

Web port 80 

Onvif port 8899 

RTSP port 554 

RTSP string rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=

1&stream=0.sdp? 

Control port 34567 

Mobile port 34599 
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USER’S GUIDE ON PARTIZAN NOIP SERVICE SETUP 

(for IP-devices) 

NoIP service enables gaining remote access to web interface of 

DVRs or Partizan IP cameras using the device serial number and the 

Internet.  

For NoIP service operation device must have Internet connection, 

and “NoIP Partizan Service” option at the device must be activated 

[Main Menu]-[System]-[Network Services]. You can enable this option 

using the device itself, or the device web interface or CMS Partizan (this 

functionality is activated similar to web interface in the software). 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

              Video Recorder Interface                                       Web Interface 

Fig.1 Cloud service activation 

To check whether the device is connected to the cloud you should 

enter [Main Menu]-[System Information]-[Version]. Also for correct 

work with this service you must use browser Internet Explorer which 

supports plug-ins ActiveX. 
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                          Not connected                                                          Connected 

Fig.2 Cloud service connection status 

 Next, you must go to NoIP service web site http://noip.partizan-

cctv.com/. Two modes of authentication are available: by user and by 

device. To authorize by user free initial registration is required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fig.3 Web site home page  

 

          After the registration, the user must enter the username, password, 

and  image code to enter the menu.  
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  Next, you need to proceed with “Device Management” menu and 

click “Add” to add a new device.  

 

 

 

Fig.4 Adding new device  

         After all the necessary fields are filled in a new device will appear 

in the equipment list.  

Go to “My Devices” and select newly added  device; the service 

will automatically connect to the device and his web interface will be 

displayed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 DVR web interface connected through cloud service 

To connect without registration, (надо перефразировать), device 

serial number and image code must be entered. The authorization enables 

direct connection to the device web interface. 

For quick access to your device with NoIP service, you can use the 

QR-code (page 45). 
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TROUBLESHOOTING 

 

� If the camera IP address is not known, use for the searching cameras 

Partizan equipment search tool, software CMS, or the search function 

in the DVR. 

 

� Before the simultaneous enabling of multiple cameras, change the 

default IP address of the camera. Otherwise the camera will not be 

available over the network. 

 

� Camera configuration is available only in Internet Explorer. If the 

configuration menu is not available, add the camera IP address at the 

list of trusted websites (Main Menu: Tools-Internet options-Security-

Trusted sites. Button «WebSites»). In some cases, we recommend 

using «compatibility Mode». After adding an address, and turn on 

compatibility mode, then restart Internet Explorer.  

 

� To display video streams in other browsers use the add-in QuickTime 

or VLC. The relevant amendments are set separately for each browser.  

 

� During cyclic camera reboot make sure the power source, issue the 

necessary power. Test the device with another power source and a 

short cord from the power supply to the camera. 

 

� Fuzzy or blurred image can be caused by a misconfiguration of the 

lens. Adjust the focus and sharpness of the lens.  

 

� In case of other issues please feel free to contact the technical support 

department: 

skype:        partizan-support 
e-mail:       support@partizan-cctv.com 
tel:             +442070483205 
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WARRANTY 

 

In case of detection of the defect, the Buyer, upon presentation of 

these conditions of warranty service, has the right to repair, acquired 

from the Seller equipment (except for equipment installation) during a 

guarantee period (24 months from the date of purchase). Warranty cases 

when the equipment is out of order due to violations of the rules of use, 

storage or transportation of product, actions of third parties. All customer 

claims must be expressed in writing in the warranty card with a 

description of the sequence of actions resulting there was a loss of 

serviceability of the equipment.  

 

Product not covered by the warranty in cases:  

� Loss of warranty service conditions;  

 

� Violations of the rules of operation, namely:  

 

1) The use of equipment in conditions not stipulated by the 

manufacturer's instruction, the excess of recommended 

manufacturer of load;  

 

2) The presence of mechanical damage (dents, cracks, chips, etc.);  

 

3) The presence of the circumcision cables or connectors (cropping 

cables are allowed only at the distance of 1 cm from the 

connector). Please note that part of the cable from the junction 

box to the camera itself is a technological and in any case can’t be 

damaged or cut, as it will lead to loss of warranty and break your 

camera;  

 

4) Missing or damaged seals on the device;  
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5) Finalization of the functional blocks of the device to modify the 

factory characteristics and use of equipment in the conditions, not 

provided for by its underlying characteristics;  

 

6) Faults caused by ingestion of foreign objects;  

 

7) Failure of the device elements as a result of thunderstorms or 

other natural phenomena;  

 

8) The presence of chemical, electrochemical, electrostatic, thermal 

damage;  

 

9) Damage caused by the mismatch of power supply, cabling 

communication, by the requirements specified in the device's 

instruction;  

 

10) The presence of the damage caused by the installation of 

nonconforming components specifications (which are not 

included with the unit); 

 

11) Incorrect work with the hardware and software products and/or 

incorrect reprogramming. 

 

Warranty does not cover:  

� Damage of other equipment, which works in conjunction with this 

device;  

 

� Compatibility with this device of software products and third party 

products as to their compatibility and configuration systems.  
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Disclaimer of other warranties:  

� The Seller, under any circumstances, be liable for any damages 

whatsoever (including without limitation loss of profits, business 

interruption, loss of business information or other pecuniary loss) 

arising from the use or inability to use the purchased equipment.  

 

Other conditions:  

� All transportation costs are paid by the buyer and are not 

refundable; In case of warranty repair, we compensate for 

shipping both ways. If this is not a warranty case - the company 

does not compensate for delivery.  

 

� Warranty term will be increased at the time of the equipment 

repair;  

 

� Warranty repair is carried out on the territory of the Service 

center of the Seller.  
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TERMS AND STAGES OF WARRANTY REPAIR 

 

Upon detection of equipment failure, the buyer will contact the 

seller to fill in the warranty card and hand over the product for the 

technical expertise and repair. After receiving of the equipment, Service 

center within 3 (three) working days diagnose equipment and provide a 

conclusion on the degree of fault and the timing of repair. This 

conclusion and the repair terms refers to the Buyer via e-mail or mobile 

phone. 

In case of no warranty repair, Service center provides an invoice 

specifying the work and the cost of repairs, which is transferred for 

review and approval to the Buyer. 

Repair of equipment takes up to ten (10) business days if the 

necessary components are in stock. In other cases, the timing of the 

repair will be reported separately. Details and terms are negotiated 

individually with the lead manager or Service Center specialists. 

After repairs, with the Purchaser shall be agreed convenient time 

and method of producing reduced equipment. 
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ PARTIZAN! 

 

Partizan - по-настоящему народный продукт, доступный 

каждому! Все оборудование торговой марки Partizan 

разрабатывается в Европе, после чего сборка готовых изделий 

происходит в странах Азии. Это позволяет предлагать Вам продукт 

высокого качества по справедливой цене. Создавая этот бренд, мы 

руководствовались тем, чтобы предложить удобный инструмент для 

решения повседневных задач по видеонаблюдению и безопасности 

для любого типа объектов.  

Все оборудование Partizan проходит трехуровневый контроль 

качества, что минимизирует возможность  производственного брака. 

На все оборудование Partizan предоставляется гарантия  24 месяца с 

даты продажи.  

В данном документе описаны основные характеристики 

оборудования, схемы подключения, а так же предостережения и 

условия гарантийного  обслуживания. Перед началом работы с 

оборудованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими 

важными материалами! 

По вопросу гарантийного ремонта и сервисного обслуживания 

оборудования Partizan Вы можете обратиться к вашему продавцу 

товара, или в ближайший сервисный центр, указанный на нашем 

сайте в разделе «Поддержка и сервис»: 

http://partizan-cctv.ru/support/warranty.html 
 

Если у Вас возникли трудности в настройке оборудования или 

технические вопросы, Вы можете обратиться в нашу службу 

технической поддержки:  

 

skype:         partizan-support 
e-mail:        support@partizan-cctv.ru  

телефон: 8-800-775-69-28 (бесплатно со стационарных и мобильных 

телефонов из любой точки России).   
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ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ PARTIZAN 

 

Торговая марка Partizan была основана в 2008 году 

в Восточной Европе. 

Сегодня Partizan - это мировой бренд с головным офисом в 

Лондоне, представительствами в Европе и странах СНГ, 

охватывающий дилерской сетью, в том числе, страны Ближнего 

Востока, Азии и Африки.  

Partizan — это надежное и простое в эксплуатации 

оборудование для построения систем аналогового, HD и IP 

видеонаблюдения, а также интеллектуального контроля доступа 

любой сложности. 

Линейка камер Partizan представлена аналоговыми и IP-

устройствами, ассортимент которых позволяет организовать как 

внешнее, так и внутреннее видеонаблюдение. 

Модельный ряд видеорегистраторов Partizan предлагается в 3 

видах: аналоговые, IP и гибридные, обеспечивая взаимодействие с 

любым типом камер. 

Составляющие системы контроля и управления доступом 

Partizan представлены широким ассортиментом считывателей, а 

также  автономных и сетевых контроллеров.    

Вместе с нашим оборудованием мы предоставляем вам 

бесплатное профессиональное программное обеспечение Partizan! 
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ПРИОБРЕТАЯ ПРОДУКЦИЮ PARTIZAN, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

� Высокотехнологичные решения оборудования с богатыми 

функциональными возможностями и простотой установки; 

� Поддержка популярных мобильных платформ (Android, iOs, 

Windows Mobile) для комфортного удаленного 

видеонаблюдения; 

� Поддержка новейших протоколов Onvif Profile S and RTSP; 

� Собственное программное обеспечение Partizan CMS; 

� Собственный plug&play сервис Partizan NoIP; 

� Совместимость устройств Partizan с большинством 

оборудования сторонних производителей;  
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НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 

 

� Перед тем, как выполнять любые работы по подключению 

камер, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации для 

безопасной работы с продуктом и гарантийные условия. 

 

� При возникновении неисправностей, пожалуйста, обратитесь к 

Продавцу или в сертифицированный сервисный центр. 

 

� Производитель не несет ответственности и не возмещает ущерб 

за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении 

правил эксплуатации и монтажа. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

� Не подключайте камеру к электропитанию от 

нестабилизированного источника. Это может привести к 

возгоранию, поражению электрическим током или 

возникновению других опасностей. 

 

� Источник питания и рабочая температура должны 

соответствовать эксплуатационным требованиям камеры. 

 

� Не рекомендуется использование камеры без грозозащитного 

оборудования. 

 

� Запрещается самостоятельно разбирать камеру, так как это 

приведет к потере гарантии. 

 

� Падение напряжения питания может привести к циклической 

перезагрузке или отключению камеры. 

 

� При установке камеры на металлические поверхности 

рекомендуется изолировать от них корпус камеры. 
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ АНАЛОГОВОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

 

 

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
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УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

� Перед установкой камеры рекомендуется выполнить настройку 

IP адреса и сменить стандартный пароль. Это можно выполнить 

при помощи браузера Internet Explorer, либо при помощи 

утилиты Partizan equipment search tool. Запишите установленный 

пароль! Забытый пароль можно сбросить только при помощи 

сервисного центра. 

� Для удобства монтажа в комплекте предоставляется монтажная 

подложка на клейкой основе, на которой схематически отмечено 

места для сверления поверхности установки камеры. 

� Используя дюбеля, входящие в комплект, закрепите камеру на 

поверхности.  
� Если камера устанавливается на металлическую поверхность – 

рекомендуется дополнительно применять полипропиленовую 

или резиновую прокладку во избежание попадания на корпус 

камеры статических или иных разрядов. 

� Используя шестигранные ключи отрегулируйте угол наклона и 

поворот камеры. 

� После установки камеры отрегулируйте угол обзора камеры и 

резкость. 

Сетевые настройки (для IP-устройств) 

  

IP адрес 192.168.1.10 

Имя пользователя Admin 

Пароль По умолчанию пароль не установлен, пустой. 

Web порт 80 

Onvif порт 8899 

RTSP порт 554 

RTSP строка rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=

1&stream=0.sdp? 

Control порт 34567 

Mobile порт 34599 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ СЕРВИСА                                   
PARTIZAN NOIP (для IP-устройств) 

NoIP сервис позволяет получить удаленный доступ к веб-

интерфейсу видеорегистраторов или IP видеокамер Partizan, 

используя серийный номер устройства и сеть Интернет.  

Для работы облачного сервиса видеорегистратор должен иметь 

соединение с сетью Интернет, а также необходимо включить 

функцию «облако» на самом видеорегистраторе [Главное меню]-
[Система]-[Сетевые службы]. Включить данную функцию можно 

используя сам видеорегистратор, либо веб-интерфейс устройства 

или CMS Partizan (в ПО данный функционал включается аналогично 

веб-интерфейсу).                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           Интерфейс видеорегистратора                                            Веб-интерфейс 

Рис.1 Включение облачного сервиса 

Для того чтобы проверить подключен ли видеорегистратор к 

облаку необходимо зайти в [Главное меню]-[Информация о 
системе]-[Версия]. Также для корректной работы с облачным 

сервисом необходимо использовать браузер Internet Explorer, 

который поддерживает плагины ActiveX. 
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                          Не подключен                                                        Подключен 

Рис.2 Состояние подключения облачного сервиса 

Далее необходимо зайти на сайт облачного сервиса 

http://noip.partizan-cctv.com/. На выбор есть два режима авторизации: 

по пользователю, по устройству. Для авторизации пользователем 

первоначально необходима бесплатная регистрация. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  Главная страница сайта 

         После регистрации пользователя необходимо ввести логин, 

пароль и код изображения для входа в меню управления.  
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Далее необходимо зайти в меню «Управления устройством» и 

нажать кнопку «Добавить» для добавления нового устройства. 

Рис.4 Добавление нового устройства 

         После заполнения всех необходимых полей в списке 

оборудования появится новое устройство. 

Зайдя в раздел «Мои устройства» и выбрав недавно 

добавленный видеорегистратор, сервис автоматически подключится 

к устройству и отобразится веб-интерфейс видеорегистратора. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Веб-интерфейс видеорегистратора, подключенный с помощью облачного сервиса 

Для подключения без регистрации, а только к устройству 

необходимо ввести серийный номер видеорегистратора и код 

изображения. После авторизации идет подключение напрямую к 

веб-интерфейсу видеорегистратора. 

Для быстрого доступа к вашему устройству с помощью 

Ноайпи сервиса, Вы можете воспользоваться QR-кодом (стр.45). 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

� Если IP адрес камеры не известен – воспользуйтесь утилитой 

поиска камер Partizan equipment search tool, программным 

обеспечением CMS или функцией поиска в видеорегистраторе. 

� Перед одновременным включением нескольких камер убедитесь 

о смене стандартного IP адреса камеры. В противном камера 

будет недоступна по сети. 

� Конфигурирование камеры доступно только в Internet Explorer. 

Если меню конфигурации не доступно – добавьте IP адрес 

камеры в список надежных сайтов (Меню: Сервис-Свойства 

браузера-Безопасность-Надежные сайты. Кнопка «Сайты»).  

В отдельных случаях рекомендуется использовать «Режим 

совместимости». После добавления адреса и включения режима 

совместимости перезагрузите Internet Explorer.  

� Для отображения видеопотоков в других браузерах 

используются надстройки: QuickTime или VLC. 

Соответствующие дополнения устанавливаются под каждый 

браузер отдельно.  

� При циклической перезагрузке камеры убедитесь, что источник 

питания выдают необходимую мощность. Проверьте 

работоспособность устройства с другим источником питания и 

более коротким шнуром от источника питания до камеры. 

� Нечеткое или размытое изображение может быть обусловлено 

неправильной настройкой объектива. Отрегулируйте фокус и 

резкость объектива.  

� В случае других неисправностей контактируйте с отделом 

технической поддержки пользователей: 

skype:          partizan-support 
e-mail:         support@partizan-cctv.ru  

телефон: 8-800-775-69-28 (бесплатно со стационарных и мобильных 

телефонов из любой точки России).   
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 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

В случае обнаружения неисправности Покупатель, при 

предъявлении этих условий гарантийного обслуживания, имеет 

право на ремонт приобретенного у Продавца оборудования (за 

исключением монтажного оборудования) в течение срока гарантии 

(24 месяца со дня приобретения). 

Гарантийному обслуживанию не подлежат случаи, когда 

оборудование вышло из строя из-за нарушения правил 

эксплуатации, хранения или транспортировки товара, действий 

третьих лиц. 

Все претензии Покупателя должны быть выражены в 

письменном виде в гарантийном талоне с описанием 

последовательности действий, в результате которых произошла 

потеря работоспособности оборудования.  

Товар не подлежит гарантийному ремонту в случаях:  

� Утери условий гарантийного обслуживания;  

 

� Нарушений правил эксплуатации, а именно:  

 

1) Использование оборудования в условиях, не 

предусмотренных инструкцией производителя, превышение 

рекомендуемой производителем нагрузки;  

 

2) Наличие механических повреждений (вмятины, трещины, 

сколы и др.);  

 

3) Наличие обрезанных кабелей, штекеров (обрезка кабелей 

разрешена только на расстоянии 1 см от штекера). Обратите 

внимание, что часть кабеля от распределительной коробки до 

самой камеры является технологической и ни в коем случае 

не подлежит повреждению или отрезанию, так как это 
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приведет к утрате гарантии и нарушит работоспособность 

камеры;  

 

4) Отсутствие или повреждение пломбы на устройстве;  

 

5) Доработка, переработка функциональных блоков устройства 

с целью изменения заводских характеристик и использование 

оборудования в условиях, не предусмотренных его 

исходными характеристиками;  

 

6) Наличие неисправностей, вызванных попаданием внутрь 

посторонних предметов;  

 

7) Выход из строя элементов устройства в результате грозы или 

других природных явлений;  

 

8) Наличие химических, электрохимических, 

электростатических, термических повреждений;  

 

9) Наличие повреждений, вызванных несоответствием питания, 

коммуникационных, кабельных сетей требованиям, 

указанным в инструкции устройства;  

 

10) Наличие повреждений, вызванных установкой компонентов 

несоответствующих техническим характеристикам (которые 

не входят в комплект устройства);  

 

11) Некорректная работа с программно-аппаратной частью 

изделия и/или некорректное перепрограммирование. 

 

 

� Гарантия не распространяется на:  

 

1) Ущерб, причиненный другому оборудованию, которое 

работает в сочетании с данным устройством;  
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2) Совместимость данного устройства с изделиями и 

программными продуктами третьих сторон, относительно их 

совместимости и конфигурирования систем.  

Отказ от других гарантий:  

 

1) Продавец, ни при каких условиях не несет ответственности 

за любой ущерб (включая все без исключения случаи потери 

прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой 

информации или других денежных потерь), связанный с 

использованием или невозможностью использования 

приобретенного оборудования.  

 

� Другие условия:  

 

1) В случае гарантийного ремонта, мы компенсируем доставку 

в обе стороны. Если это не гарантийный случай - компания 

не компенсирует доставку;  

 

2) Срок гарантии увеличивается на время нахождения 

оборудования в ремонте;  

 

3) Гарантия осуществляется на территории Сервисного центра 

Продавца.  
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СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 

При обнаружении неисправностей оборудования, покупатель 

обращается к продавцу для заполнения гарантийного талона и 

передает товар на техническую экспертизу и ремонт. 

После получения оборудования, Сервисный центр в течение 3 

(трех) рабочих дней диагностирует оборудование и дает заключение 

о степени неисправности и сроках ремонта. Данный вывод и сроки 

ремонта передаются Покупателю посредством электронной почты 

или мобильного телефона, указанного в талоне.  

В случае не гарантийного ремонта, Сервисный центр 

предоставляет счет с указанием работ и стоимости ремонта, 

который передается на рассмотрение и согласование Покупателю. 

Ремонт оборудования занимает до 10 (десяти) рабочих дней 

при наличии необходимой компонентной базы. В других случаях, о 

сроках ремонта и возможности использования подменного фонда 

будет сообщаться отдельно. Детали и условия обсуждаются в 

индивидуальном порядке с ведущим менеджером или 

специалистами Сервисного центра. 

После проведения ремонтных работ, с Покупателем 

согласовывается удобное время и способ получения 

восстановленного оборудования.  
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ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ВИБІР ОБЛАДНАННЯ 
ТОРГОВОЇ МАРКИ PARTIZAN! 

 

Partizan - по-справжньому народний продукт, доступний 

кожному! Все обладнання ТМ Partizan розробляється в Європі, після 

чого збірка готових виробів відбувається у країнах Азії. Це дозволяє 

пропонувати Вам продукт високої якості за справедливою ціною. 

Створюючи цей бренд, ми керувалися тим, щоб запропонувати 

зручний інструмент для вирішення повсякденних завдань з 

відеоспостереження і безпеки для будь-якого типу об'єктів. 

Все обладнання Partizan проходить трирівневий контроль 

якості, що мінімізує можливість виробничого браку. На все 

обладнання Partizan надається гарантія 24 місяці з дати продажу. 

У даному документі описані основні характеристики 

обладнання, схеми підключення, а також застереження і умови 

гарантійного обслуговування. Перед початком роботи з 

обладнанням, будь ласка, уважно ознайомтеся з цими важливими 

матеріалами! 

З питання гарантійного ремонту і сервісного обслуговування 

обладнання Partizan, Ви можете звернутися до вашого менеджера, 

або в найближчий сервісний центр, вказаний на нашому сайті в 

розділі «Підтримка та сервіс»: 

 

http://partizan.ua/service-and-support/service-and-warranty.html 
 

Якщо у Вас виникли труднощі в налагодженні обладнання або 

технічні питання, Ви можете звернутися в нашу службу технічної 

підтримки:  

 

 
Skype:         partizan-support 
E-mail:        support@partizan.ua 

Телефон:    +38 (094) 711-22-98 
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ЛИНІЙКА ОБЛАДНАННЯ PARTIZAN 

 

Торгова марка Partizan була заснована у 2008 році у Східній 

Європі. 

Сьогодні Partizan - це світовий бренд з головним офісом у 

Лондоні, представництвами у Європі та країнах СНД, охоплюючий 

дилерською мережею, у тому числі, країни Ближнього Сходу, Азії 

та Африки.  

Partizan — це надійне та просте в експлуатації обладнання для 

побудови систем аналогового, HD та IP видеоспостереження, 

а також інтелектуального контролю доступу будь-якої складності. 

Лінійка камер Partizan представлена аналоговими та IP-

пристроями, асортимент яких дозволяє організувати як зовнішнє, 

так і внутрішнє відеоспостереження. 

Модельний ряд відеорегістраторів Partizan пропонується у 3 

видах: аналогові, IP та гібридні, забезпечуючи взаємодію з будь-

якими типами камер.  

Складові системи контролю та керування доступом Partizan 
представлені широким асортиментом зчитувачів, а також 

автономних та мережевих контролерів. 

Разом з нашим обладнанням ми надаємо вам безкоштовне 

професійне програмне забезпечення Partizan! 
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КУПУЮЧИ ПРОДУКЦІЮ PARTIZAN, ВИ ОТРИМУЄТЕ 

НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ: 

 

� Високотехнологічні рішення обладнання з багатими 

функціональними можливостями і простотою установки;  

� Підтримка популярних мобільних платформ (Android, iOs, 

Windows Mobile) для комфортного віддаленого 

відеоспостереження;  

� Підтримка новітніх протоколів Onvif Profile S та RTSP;  

� Власне програмне забезпечення Partizan CMS;  

� Власний plug&play сервіс Partizan NoIP;  

� Сумісність пристроїв Partizan з більшістю обладнання сторонніх 

виробників;  
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НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ 
 

� Перед тим, як виконувати будь-які роботи з підключення камер, 

уважно вивчіть інструкцію з експлуатації для безпечної роботи з 

продуктом та з умовами гарантійного обслуговування. 

 

� При виникненні несправностей, будь ласка, зверніться до 

Продавця або до авторизованого сервісного центру. 

 

� Виробник не несе відповідальності і не відшкодовує збитки за 

дефекти, що виникли з вини споживача при недотриманні 

правил експлуатації та монтажу. 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

� Не підключайте камеру до електроживлення від 

нестабілізованого джерела. Це може призвести до пожежі, 

ураження електричним струмом або виникнення інших 

небезпек. 

 

� Джерело живлення і робоча температура повинні відповідати 

експлуатаційним вимогам камери. 

 

� Не рекомендується використання камери без грозозахисного 

обладнання. 

 

� Забороняється самостійно розбирати камеру, так як це призведе 

до втрати гарантії. 

 

� Падіння напруги живлення може призвести до циклічного 

перезавантаження або вимкнення камери. 

 

� При установці камери на металеві поверхні рекомендується 

ізолювати від них корпус камери. 
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СХЕМА ПОБУДОВИ АНАЛОГОВОГО 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

 

 

 

СХЕМА ПОБУДОВИ АНАЛОГОВОГО 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
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НАЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 

 

� До встановлення камери бажано виконати зміну IP адреси та 

встановити пароль на користувача admin. Це можна зробити за 

допомогою браузера Internet Explorer або за допомогою утиліти 

Partizan equipment search tool. Запишіть встановлений пароль! 

Загублений пароль можна відновити лише у сервісному центрі. 

� Для простоти монтажу у комплекті присутня монтажна 

підкладка, на якій схематично зображено місця для свердління 

поверхні монтажу. 

� Використовуючи дюбеля, що входять до комплекту, закріпіть 

камеру на поверхні. 

� Якщо камера встановлюється на металічну поверхню – 

рекомендується використовувати додатково поліпропіленову або 

резинову підкладку, щоб уникнути попадання статичного або 

іншого розряду на корпус камери. 

� Використовуючи шестигранні ключі відрегулюйте кут нахилу та 

поворот камери. 

� Після встановлення камери відрегулюйте кути зору камери та 

чіткість зображення.  

  

IP адреса 192.168.1.10 

Ім’я користувача Admin 

Пароль За замовчуванням пароль не встановлено, пустий. 

Web порт 80 

Onvif порт 8899 

RTSP порт 554 

RTSP строка rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=

1&stream=0.sdp? 

Control порт 34567 

Mobile порт 34599 
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ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАНЯЯ СЕРВІСУ                   
PARTIZAN NOIP (для IP обладнання) 

NoIP сервіс дозволяє отримати віддалений доступ до веб-

інтерфейсу відео регістраторів або IP відеокамер Partizan, 

використовуючи серійний номер пристрою та мережу Інтернет.  

Для роботи сервіса Partizan NoIP відеорегістратор повинен 

мати з’єднання з мережею Інтернет, а також необхідно увімкнути 

функцію Partizan NoIP на самому відеорегістраторі [Головне меню]-
[Система]-[Мережеві служби]. Увімкнути цю функцію можна 

використовуючи сам відеорегістратор, або веб-інтерфейс пристрою 

чи CMS Partizan (в ПЗ цей функціонал вмикається аналогічно веб-

інтерфейсу).                

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           Інтерфейс видеорегістратора                                Веб-інтерфейс 

Мал.1 Увімкнення сервісу Partizan NoIP 

Для того, щоб перевірити чи підключений видеорегістратор до 

сервісу Partizan NoIP, необхідно зайти у [Головне меню]-
[Інформация про систему]-[Версія]. Також для корректної роботи з 

сервісом необхідно використовувати браузер Internet Explorer, 

котрий підтримує плагіни ActiveX. 
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                          Не підключений                                                    Підключений 

Мал.2 Стан підключення сервісу Partizan NoIP 

Далі необхідно зайти на сторінку сервісу Partizan NoIP 

http://noip.partizan-cctv.com/. На вибір пропонується два режима 

авторизації: за користувачем, за пристроєм. Для авторизації 

користувачем спочатку необхідна безкоштовна реєстрація. 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.3  Головна сторінка сайту 

Після реєстрації користувача необхідно ввести логін, пароль та 

код зображення для входу в меню керування.  
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Далі необхідно зайти в меню «Управління пристроєм» та 

натиснути кнопку «Додати» для додавання нового пристрою. 

Мал.4 Додавання нового пристрою 

Після заповненя усіх необхідних полів в списку обладнання 

з’явиться новий пристрій. 

Зайшовши у розділ «Мої пристрої» та вибравши нещодавно 

доданий відеорегістратор, сервіс автоматично підключиться до 

пристрою та відобразить веб-інтерфейс відеорегістратора. 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.5 Веб-інтерфейс відеорегістратора, підключений за допомогою сервісу Partizan NoIP 

Для підключення без реєстрації, а тільки до пристрою, 

необхідно ввести серійний номер відеорегістратора та код 

зображення. Післе авторизації відбувається підключення напряму до 

веб-інтерфейсу відеорегістратора. 

Для швидкого доступу до вашого пристрою за допомогою 

NoIP сервісу, Ви можете скористатися QR-кодом (стор.45). 
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ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ 

 

� Якщо невідома IP адреса камери – скористайтеся утилітою 

пошуку камери Partizan equipment search tool, програмним 

забезпеченням CMS або функцією пошуку у відеореєстраторі. 

� Перед увімкненням до мережі кількох камер будьте певні, що 

стандартні IP адреси в камерах змінено. В іншому випадку 

камери будуть недоступні (конфлікт IP адрес). 

� Налаштування камер через веб браузер доступно лише в Internet 

Explorer. Якщо меню конфігурації недоступно – додайте IP 

адресу камери у список надійних сайтів (Меню: Сервіс-

Властивості браузера-Безпека-Надійні сайти. Кнопка «Сайти»). 

В деяких випадках рекомендується використовувати «Режим 

сумісності». Після додавання IP адреси камери у список 

надійних та включення режиму сумісності перезавантажте 

Internet Explorer. 

� Для відображення відео в інших браузерах використовуються 

додатки: QuickTime або VLC. Ці додатки завантажуються до 

кожного браузера окремо. 

� Якщо камера циклічно перезавантажується, переконайтеся що 

джерело живлення постачає достатню потужність. Перевірте 

працездатність камери з іншим джерелом живлення та більш 

коротким шнуром живлення. 

� Нечітке або розмите зображення може бути обумовлене 

неправильним налаштуванням об’єктиву. Відрегулюйте фокус 

та різкість об’єктива. 

У випадку інших несправностей проконсультуйтеся з відділом 

технічною підтримки користувачів:  

 

skype:          partizan-support  
e-mail:         support@partizan.ua 

телефон:     +38 (094) 711-22-98  (тарифікація дзвінків згідно 

тарифів вашого оператора).   
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ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 

У разі виявлення несправності Покупець, при пред'явленні цих 

умов гарантійного обслуговування, має право на ремонт придбаного 

у Продавця обладнання (за винятком монтажного обладнання) 

протягом гарантійного терміну (24 місяці з дня придбання).  

Гарантійному обслуговуванню не підлягають випадки, коли 

обладнання вийшло з ладу через порушення правил експлуатації, 

зберігання або транспортування товару, дій третіх осіб. Всі претензії 

Покупця повинні бути виражені в письмовому вигляді в 

гарантійному талоні з описом послідовності дій, в результаті яких 

відбулася втрата працездатності обладнання. 

Товар не підлягає гарантійному ремонту у випадках: 

� Втрати умов гарантійного обслуговування;  

 

� Порушень правил експлуатації, а саме:  

 

1) Використання обладнання в умовах, не передбачених 

інструкцією виробника, перевищення рекомендованого 

виробником навантаження;  

 

2) Наявність механічних ушкоджень (вм'ятини, тріщини, сколи 

та ін);  

 

3) Наявність обрізаних кабелів, штекерів (обрізка кабелів 

дозволена тільки на відстані 1 см від штекера). Зверніть 

увагу, що частина кабелю від розподільної коробки до самої 

камери є технологічною і ні в якому разі не підлягає 

пошкодження або відрізання, так як це призведе до втрати 

гарантії і порушить працездатність камери;  

 

4) Відсутність чи пошкодження пломби на пристрої;  
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5) Доробка, переробка функціональних блоків пристрою з 

метою зміни заводських характеристик і використання 

обладнання в умовах, не передбачених його вихідними 

характеристиками;  

 

6) Наявність несправностей, викликаних попаданням всередину 

сторонніх предметів;  

 

7) Вихід з ладу елементів пристрою в результаті грози або 

інших природних явищ; 

 

8) Наявність хімічних, електрохімічних, електростатичних, 

термічних пошкоджень;  

 

9) Наявність пошкоджень, викликаних невідповідністю 

живлення, комунікаційних, кабельних мереж вимогам, 

зазначеним в інструкції пристрої;  

 

10) Наявність пошкоджень, викликаних установкою компонентів 

які не відповідають технічним характеристикам (які не 

входять у комплект пристрою);  

 

11) Некоректна робота з програмно-апаратною частиною виробу 

і/або некоректне перепрограмування.  

 

 

� Гарантія не поширюється на:  

 

1) Шкоду, заподіяну іншому обладнанню, яке працює в 

поєднанні з цим пристроєм;  

 

2) Сумісність з цим пристроєм виробами та програмними 

продуктами третіх сторін, щодо їх сумісності та 

конфігурування систем.  
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� Відмова від відповідальності:  

 

1) Продавець, ні при яких умовах не несе відповідальності за 

будь-які збитки (включаючи всі без винятку випадки втрати 

прибутку, переривання ділової активності, втрати ділової 

інформації або інших грошових втрат), пов'язаний з 

використанням або неможливістю використання придбаного 

обладнання.  

 

� Інші умови: 

 

1) У випадку гарантійного ремонту, ми відшкодовуємо доставку 

в обидві сторони. Якщо це не є гарантійним випадком - 

компанія не відшкодовує доставку;  

 

2) Строк гарантії збільшується на час перебування обладнання в 

ремонті;  

 

3) Гарантія здійснюється на території Сервісного центру 

Продавця.  
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СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ УМОВ 

 

При виявленні несправностей обладнання, покупець 

звертається до продавця для заповнення гарантійного талона і 

передає товар на технічну експертизу та ремонт. 

Після отримання обладнання, Сервісний центр протягом 3 

(трьох) робочих днів діагностує обладнання і дає висновок про 

ступінь несправності і терміни ремонту. Даний висновок і термін 

ремонту передаються Покупцеві за допомогою електронної пошти 

або мобільного телефону, зазначеного в талоні. 

У випадку гарантійного ремонту, Сервісний центр надає 

рахунок із зазначенням робіт і вартості ремонту, який передається 

на розгляд і погодження Покупцеві. 

Ремонт обладнання займає до 10 (десяти) робочих днів при 

наявності необхідної компонентної бази. В інших випадках, про 

терміни ремонту і можливості використання підмінного фонду буде 

повідомлятися окремо. Деталі та умови обговорюються в 

індивідуальному порядку з провідним менеджером або фахівцями 

Сервісного центру. 

Після проведення ремонтних робіт, з Покупцем узгоджується 

зручний час і спосіб отримання відновленого устаткування.  
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WARRANTY CARD 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

 

Camera model 

 Модель камеры 

Модель камери 

Serial number  

Серийный номер 

Серійний номер 

Warranty terms 

2 years / 2 года / 2 роки Срок гарантии 

Строк гарантії 

Sales  

Продавец 

Продавець 

Sale date  

Дата продажи 

Дата продажу 

Contacts  

Контакты 

Контакти 

Stamp  

Печать 

Печатка 
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Date of the repair 

 
Дата поступления 

в ремонт 

Дата прийняття в 

ремонт 

Return date 

 Дата возврата 

Дата повернення 

Issue 
 

Неисправность 

Несправність 

Service center tags 

 

Отметки сервисного 

центра 

Відмітки сервісного 

центру 

Stamp  

Печать 

Печатка 
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LENS ADVISOR 

ТАБЛИЦА РАСЧЕТОВ УГЛА ОБЗОРА 

ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ КУТІВ ОГЛЯДУ 
 

IP CAMERAS/ IP КАМЕРЫ/ IP КАМЕРИ 

 

Focus distance 

Фокусное расстояние 

Фокусна відстань 

Field of View 

Угол обзора 

Кут огляду 

1/4” CMOS 16:9 

 Horizontal Vertical 

1,9 mm 91.81° 60.27° 

2,8 mm 70.01° 43.00° 

3,6 mm 57.16° 34.07° 

6 mm 36.20° 20.83° 

8 mm 27.55° 15.70° 

9 mm 24.58°  13.97° 

12 mm 18.56° 10.50° 

22 mm 10.19° 5.74° 

50 mm 4.49° 2.53° 
 

ANALOG CAMERAS/ АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ/            
АНАЛОГОВІ КАМЕРИ 

 

Focus distance 

Фокусное расстояние 

Фокусна відстань 

Field of View 

Угол обзора 

Кут огляду 

1/3” CCD / CMOS  

(Aspect ratio/ Соотношение сторон / Співвідношення сторін)  

 Horizontal Vertical 

1,9 mm 103.27° 86.90° 

2,8 mm 81.20° 65.47° 

3,6 mm 67.38° 53.13° 

6 mm 43.60° 33.40° 

8 mm 33.40° 25.36° 

9 mm 29.86°   22.62° 

12 mm 22.62° 17.06° 

22 mm 12.45° 9.35° 

50 mm 5.50° 4.12° 
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DISK SPACE REQUIREMENTS CALCULATOR 

КАЛЬКУЛЯТОР ОБЪЁМА ВИДЕОАРХИВААРХИВА  

ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ВІДЕОАРХІВА 

 

Resolution 

Разрешение 

Роздільча здатність 

24 hours 7 days 30 days 

Full time recording 1CH 

Постоянная запись 1 канала 

Постійний запис 1 каналу 

CIF 360x288 5 GB 35 GB 150 GB 

Half  D1 720x288 10 GB 70 GB 300 GB 

D1 720x576 20 GB 140 GB 600 GB 

WD1 960x576 24 GB 168 GB 720 GB 

720p 1280x720 34 GB 238 GB 1 TB 

960p 1280x960 46 GB 322 GB 1.4 TB 

1080p 1920x1080 80 GB 560 GB 2.4 TB 

 

                                                    

 

 

 

 

QR code 

 

 

 

 

 




