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1. WSTĘP 

Witamy 

Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! 
 

Przed przystąpieniem do pracy z rejestratorem prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i 
ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji, gdyż jest to warunek prawidłowej 
instalacji i eksploatacji urządzenia. 

 

UWAGA! 

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi 
bez wcześniejszego poinformowania. 

Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszanie produktów mogą wystąpić niewielkie 
różnice pomiędzy opisami zawartymi w poniższej instrukcji a rzeczywistością.  

 

Akcesoria 

Upewnij się, czy są dołączone w zestawie wszystkie wymienione akcesoria. 

Przed rozpoczęciem instalacji, otwórz opakowanie i sprawdź, czy znajdują się w nim: 

Zasilacz 230VAC / 12VDC – 1 szt. 

Taśma do podłączenia dysku twardego – 1 szt. dla serii VC lub 2szt. dla pozostałych 

Pilot – 1 szt. – nie dotyczy serii VC 

Myszka – 1 szt. 

Przewód sieciowy - nie dotyczy serii VC 

Złącza wejść alarmowych - nie dotyczy serii VC 

Płyta CD – 1 szt. 
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2. UWAGI 

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia lub utraty danych 

spowodowanych niewłaściwą eksploatacją. 

DVR powinien działać w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. 

Nie instaluj rejestratora w środowisku wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym. 

Umieść rejestrator na stabilnej powierzchni montażowej. 

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją 

Nie należy rozlewać żadnych płynów na urządzenie. 

W wewnątrz urządzenia nie należy umieszczać żadnych innych urządzeń oprócz HDD. 

Nie demontuj urządzenia przy podłączonym zasilaniu. 

Użyj zalecanych dysków twardych HDD. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi jest tylko dla odniesienia, stosownie do dostępnych produktów. 

Może zawierać dane niedokładne lub błąd w drukowaniu. 

Aktualizacje lub zmiany produkty mogą wystąpić bez wcześniejszego powiadomienia. 

Zamieszczone zdjęcia mogą się różnić i są pokazane do celów poglądowych. 

W przypadku niejasności skontaktuj z działem obsługi klienta 

 

Bezpieczeństwo elektryczne 

Instalacja oraz operacje powinny być przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent nie 

odpowiada za żadne szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub użytkowania 

Transport urządzenia 

Unikaj wstrząsów, gwałtownych wibracji lub zalania wodą zarówno w czasie transportu, instalacji 

oraz użytkowania. 

Instalacja 

Ostrożnie obchodź się z urządzeniem. 

Nie podłączaj zasilania do urządzenia przed podłączeniem kamer i innych instalacji. 

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu. 

Wykwalifikowany personel 

Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis. Producent nie 

ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane naprawy. 
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3. CECHY PRODUKTU 

3.1. OGÓLNE 

Ten rejestrator jest doskonałym cyfrowym urządzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano system 

operacyjny Linux, aby zapewnić stabilną pracę. Popularny system kompresji plików video H.264 oraz 

G.711 audio daje wysoką jakość obrazu i dźwięku przy użyciu niskiego strumienia transmisji. Unikalna 

funkcja odtwarzania poklatkowego [frame by frame] pozwala na dokładną analizę szczegółów 

zapisanych obrazów. Wielozadaniowość pozwala prowadzić jednocześnie podgląd na żywo, zapis i 

zsynchronizowane odtwarzanie audio i wideo.  

Urządzenie zapewnia pełną funkcję transmisji danych w sieci. 

Ten rejestrator zaprojektowano tak, aby osiągnąć wysokie bezpieczeństwo i solidność. Podwójny 

strumień transmisji przez sieć zapewnia możliwość pracy w sieci lokalnej LAN, a jednocześnie 

możliwe jest zdalne prowadzenie monitoringu z dużych odległości przez sieć zewnętrzną, np. Internet. 

Ten produkt znalazł szerokie zastosowanie w różnych obszarach działalności, takich jak bankowość, 

telekomunikacja, transport, ochrona mieszkań, w przemyśle (fabryki, magazyny, biura) i w wielu 

innych… 

 

3.2. WŁAŚCIWOŚCI 

PODGLĄD NA ŻYWO 

Urządzenie posiada dwa wyjścia video: wyjście analogowe BNC oraz wyjście VGA obsługiwane 

jednocześnie 

KOMPRESJA 

H.264 DLA WIDEO i G.711dla audio, obsługuje rozdzielczość D1 i do 25 klatek/s. 

ZAPIS 

Tryby nagrywania to ręczny, harmonogram, alarm, detekcja ruchu, itp.; Odsługuje dyski SATA 

i funkcję SMART, archiwizację USB i za pomocą Internetu. 

ODTWARZANIE 

Rejestrator umożliwia zapis z każdego kanału w czasie rzeczywistym, a równocześnie pozwala na 

wyszukiwanie, odtwarzanie nagrań, podgląd oraz wyszukiwanie przez sieć , archiwizację itp. Możliwe 

są różnego rodzaju metody odtwarzania zapisanego materiału: powolne, szybkie, wstecz i poklatkowe. 
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Wyszukiwanie nagrań można prowadzić według zadanego czasu, co pozwala na obejrzenie zdarzeń, 

które miały miejsce w dokładnie określonym przedziale czasu. 

 

STEROWANIE KAMERAMI I ALARMAMI 

Urządzenie umożliwia zdalne sterowanie kamerami, wejścia do podłączenia urządzeń alarmowych, 

detekcję ruchu, alarm utraty sygnału wideo, alarm zamaskowania kamer; wyjścia alarmowe do 

podłączenia urządzeń alarmowych lub sterowania oświetlenia. 

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE 

USB 2.0 to szybki interfejs do podłączania różnych urządzeń w celu wykonania kopii zapasowych; 

standartowy interfejs Ethernet umożliwi pracę w różnych sieciach. 

PROTOKOŁY SIECIOWE 

TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP i inne.; Urządzenie pozwala na podgląd z kamer 

w czasie rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie nagrań, zdalną konfigurację rejestratora. Zawiera 

aplikację klienta do bezpośredniego podglądu przez przeglądarkę Internet Explorer. 

STEROWANIE. 

Sterowanie odbywać się może za pomocą klawiatury, myszki lub pilota przy wykorzystaniu 

intuicyjnego graficznego menu. Można również zdalnie zarządzać konfiguracją rejestratora. 

3.3. INSTALACJA 

3.3.1. SPRAWDŹ REJESTRATOR I DOŁĄCZONE AKCESORIA 

Proszę dokładnie sprawdzić zawartość opakowania. Jeżeli brakuje którejkolwiek z pozycji, skontaktuj 

się ze sprzedawcą. 

3.3.2. INSTALACJA DYSKU TWARDEGO 

Przygotowanie 

Przygotuj wkrętak z końcówką „+”. 

Uwaga: Ilość dysków rożni się dla każdego modelu urządzenia. Patrz specyfikacja. Pojemność 

każdego z dysków może wynieść do 2 TB. 

Kroki 

Odkręć 4 śruby mocujące pokrywę i ją zdemontuj 
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Przykręć 4 śruby do dysku. Wkręć tylko na około 3 obroty. 

Umieść dysk twardy w odpowiednie otwory w rejestratorze i przesuń dysk tak, aby wkręty znalazły 
się w zwężonych częściach otworów. 

Dokręć solidnie wkręty od dysku. 

Podłącz przewód SATA i zasilanie do dysku. 

Załóż obudowę i solidnie dokręć wkręty. 

 

Uwagi 

Zalecamy używać rekomendowane przez nas dyski HDD. 

Dyski HDD będą formatowane automatycznie podczas uruchamiania systemu, co może spowodować 

utratę danych. 

Czas zapisu zależy od pojemności dysku i parametrów pracy rejestratora (ustawienia nagrywania, 

ustawienia kodowania). Proszę zobaczyć formularz w rozdziale 7.2. 

 

3.3.3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE 

Przygotowanie do instalacji 

Kamery, monitor, przewody AV, mysz, inne przewody. 

Instalacja 

DVR pracuje w pozycji poziomej. Podłącz kamery do wejść wideo w panelu tylnym. 

Podłącz wyjście wideo do monitora. 

W przypadku korzystania z dostępu do sieci podłącz kabel sieciowy do złączaRJ45. 

Mysz USB powinna być podłączona z przodu lub z tyłu panela do gniazda USB. 

Podłącz zasilanie. 

 

Uwagi 

Zastosowano złącze video typu BNC. Obsługiwany format video: PAL/NTSC BNC（1.0VBP- P，75Ω） 

Sygnał wideo powinien być dobrej jakości, o małych zniekształceniach, niskie zakłócenia, 

gwarantujące naturalne kolory i odpowiednią jasność obrazu. 
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Zagwarantuj stabilność i niezawodność sygnału z kamery: 
Zainstaluj kamerę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, 
substancji łatwopalnych, itp. 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy kamery i rejestrator powinny mieć wspólne uziemienie. 
 

Zagwarantuj stabilność i niezawodność transmisji sygnału: 
Proszę używać wysokiej jakości wizyjnych przewodów ekranowanych i odpowiednich wtyków BNC. 
Jeśli odległość jest zbyt duża, można użyć skrętki oraz elementów dopasowujących tzw. video balun. W 
celu zapewnienia wysokiej jakości obrazu można też wykorzystać światłowody. 
Należy przeprowadzać przewody wideo z dala od silnych zakłóceń elektromagnetycznych, zwłaszcza 
wysokich prądów i napięcia. 
 

Zapewnij solidne połączenia i przeprowadzenie przewodu.  

Linia sygnałowa i wtyki przewodów powinny być dobrze zamocowane i dobrze ze sobą połączone. 

Unikaj zimnych lutów i utlenionych połączeń. 

Ten symbol informuje użytkownika o konieczności używania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi 

dołączonej do urządzenia. 

3.4. PANEL PRZEDNI / TYLNI 

3.4.1. PANEL PRZEDNI 

Seria VC 

Panel przedni: 

 

RYS 3-1 PANEL PRZEDNI DLA SERII VC 

Nr. Nazwa Opis 

1 IR Odbiornik sygnału z pilota; 

2 Esc 
Powrót do poprzedniego, anuluj operację; 

Powrót to trybu na żywo podczas odtwarzania. 



 

 

9 

3 
Przyciski 

kierunkowe 

 

Góra / dół: zmiana aktywnych wartości, umożliwiają przemieszczanie w górę 

lub w dół; Aktywują pole zmiany cyfr w polu tekstowym; 

 

Lewo / prawo: zmiana prędkości odtwarzania. 

4 Enter 

Potwierdzenie zmiany; 

Przełączenie do domyślnego przycisku; 

Wejście do Menu Konfiguracji. 

5 Fn 

Pojedynczy obraz: Sterowanie PTZ i kolorem obrazu; 

Przełączanie pomiędzy zakładkami w menu 

Ustawianie detekcji ruchu: Za pomocą przycisku ”Fn”; 

Wyczyść: Naciśnij ”(≥1.5sek.) aby wyczyść zawartość wpisu w polu edycji 

Przełączanie metody wpisu w polu tekstowym; 

Współpraca z menu podpowiedzi. 

6 USB Gniazdo do podłączenia myszy, Dysku USB, itp. 

7 ON/OFF Włączenie lub wyłączenie urządzenia. 

RYS 3-2 OPIS PRZYCISKÓW PRZEDNIEGO PANELA DLA SERII VC 

 

Seria VH i VM 

Panel Przedni: 

 

RYS 3-3 PANEL PRZEDNI DLA SERII VH / VM 
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Panel Przedni: 

Nr. Nazwa Opis 

 

1 LCD 
1、IP, Czas; 

Wyświetla 

alarmy, kod 

usterki, adres 

pilota zdalnego 

sterowania i 

temperaturę 

wewnątrz 

urządzenia.  

2、

Status 

połączen

ia 

sieciowe

go. 

3、Status 

dysków HDD 

i ich liczba. 

“E” oraz 

migający 

znak 

oznacza 

awarie 

dysku. 

4、Cykliczne wyświetlanie 

statusu nagrywania ( miganie 

“Zapis”, Świeci ciągle “Stop”). 

2 IR Odbiornik sygnału z pilota; 

3 Esc 
Powrót do poprzedniego, anuluj operację; 

Powrót to trybu na żywo podczas odtwarzania. 

4 

Przyciski 

kierunko

we 

Góra / dół: zmiana aktywnych wartości, umożliwiają przemieszczanie w górę 

lub w dół; Aktywują pole zmiany cyfr w polu tekstowym; 

 

Lewo / prawo: zmiana prędkości odtwarzania. 

5 Enter 

Potwierdzenie zmiany; 

Przełączenie do domyślnego przycisku; 

Wejście do Menu Konfiguracji. 

6 Fn 

Pojedynczy obraz: Sterowanie PTZ i kolorem obrazu; 

Przełączanie pomiędzy zakładkami w menu 

Ustawianie detekcji ruchu: Za pomocą przycisku ”Fn” ; 
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Wyczyść: Naciśnij ”(≥1.5sek.) aby wyczyść zawartość wpisu w polu edycji 

Przełączanie metody wpisu w polu tekstowym; 

Załączenie/wyłączenie funkcji. 

7 USB Gniazdo do podłączenia myszy, Dysku USB, itp. 

8 ON/OFF Włączenie lub wyłączenie urządzenia. 

RYS 3-4 OPIS PRZYCISKÓW PRZEDNIEGO PANELA DLA SERII VH / VM 

 

3.4.2. PANEL TYLNI 

Seria VC 

 

RYS 3-5 PANEL TYLNI DLA SERII VC 4CH 

 

RYS 3-6 PANEL TYLNI DLA SERII VC 8CH 

 

RYS 3-7 PANEL TYLNI DLA SERII VC 16CH 
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Nr. Nazwa Opis 

1 Video input Wejścia video sygnału z kamer（BNC） 

2 Audio input Wejścia Audio 

3 
Video/Audio 

output 
Wyjścia video/audio（BNC） 

4 Sieć Podłączenie RJ-45 do sieci. 

5 VGA Wyjście monitora VGA 

6 DC 12V Zasilanie DC 12V. 

7 Port AB Port RS-485 do sterowania kamerami obrotowymi. 

TAB 3-8 OPIS ZŁĄCZ PANELA TYLNEGO DLA SERII VC 

SERIA VH i VM 

 

RYS 3-9 PANEL TYLNI DLA SERII VH / VM  4CH 

 

RYS 3-10 PANEL TYLNI DLA SERII VHP / VMP  4CH 

 

RYS 3-10 PANEL TYLNI DLA SERII VH / VM  8CH 
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RYS 3-11 PANEL TYLNI DLA SERII VHP / VMP  8CH 

 

 

RYS 3-12 PANEL TYLNI DLA SERII VH / VM  16 CH 

 

RYS 3-13 PANEL TYLNI DLA SERII VHP / VMP  16 CH 

Panel Tylni: 

Nr. Nazwa Opis 

1 Video input Wejścia video sygnału z kamer（BNC） 

2 Audio input Wejścia Audio 

3 
Video/Audio 

output 
Wyjścia video/audio（BNC） 

4 Sieć Podłączenie RJ-45 do sieci. 

5 VGA Wyjście monitora VGA 
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6 DC 12V Zasilanie DC 12V. 

7 Porty Alarm in/out, Port RS-485 do sterowania kamerami obrotowymi. 

8 HDMI Wyjście monitora HDMI 

TAB 3-14 OPIS ZŁĄCZ PANELA TYLNEGO DLA SERII VH / VM 

 

3.4.3. PANEL TYLNI – ZŁĄCZE I/O 

Seria VH i VM 

 

RYS 3-15 ZŁĄCZE I/O DLA SERII VH / VM  4CH 

 

RYS 3-16 ZŁĄCZE I/O DLA SERII VH / VM  8CH 
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RYS 3-17 ZŁĄCZE I/O DLA SERII VH / VM  16CH 

Panel Tylni: 

Nr. Nazwa Opis 

1 Wejścia alarmowe 
Podłączenie zewnętrznych urządzeń alarmowych (Czujniki 

ruchu,centrale alarmowe itp.) 

2 Masa Podłączenie masy 

3 Wyjścia alarmowe 
Wyjście dla zewnętrznych urządzeń alarmowych ( Syrenki, brzęczyki, 

centrale alarmowe) 

4 Port RS-485 Port RS-485 do sterowania kamerami obrotowymi PTZ. 

TAB 3-18 OPIS ZŁĄCZA I/O 
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Podłączenie portu sterowania P/T/Z 

Porty A, B protokołu RS-485 służą do sterowania PTZ . Należy zwrócić uwagę że jest jedno podłączenie 

A + , oraz drugi B - . Jeżeli jest podłączonych kilka urządzeń PTZ zalecamy podłączyć rezystor 120Ω 

równoległe na końcu linii AB w celu zmniejszenia zakłóceń sygnału. 

3.5. MYSZ 

Oprócz sterowania za pomocą przycisków na panelu czołowym lub pilota, można także użyć myszki do 

poruszania się po menu rejestratora. Podłącz mysz USB do gniazda USB urządzenia. 

Lewy przycisk myszki 

Jeżeli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, to pojawi się na ekranie pole do wpisania hasła. Po 

zalogowaniu kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wejść do menu głównego, podczas podglądu w 

czasie rzeczywistym. 

Naciśnij lewy przycisk myszki na wybraną ikonę, aby wejść do jej funkcji. 

Wybór opcji z rozwijanej listy: 

Służy do wyboru typu danych podczas ich wprowadzania: Klikając na ikonę zmian, można przełączać 

następujące opcje: litery małe, litery duże, cyfry oraz znaki specjalne 

Zmienia stan pola wyboru i bloku dynamicznego. 

W trybie sterowania PTZ 3D, kliknij przycisk myszy i przeciągnij do prawego dolnego rogu. Umożliwia 

uruchomienie 3D PTZ. Przeciągnij z prawego dolnego do maksymalnie w lewo i w górę, aby sterować 

precyzyjnie 3D PTZ. Patrz rozdział 4.1.2 PTZ. 

Podwójne kliknięcie lewego przycisku myszki 

Wybór i potwierdzenie lub otwarcie opcji. Na przykład, kliknij dwukrotnie ikonę odtwarzania. 

W podziale podglądu na wiele okien kliknij dwukrotnie jeden kanał, aby uzyskać wybrany obraz na 

pełnym ekranie, kliknij dwukrotnie, aby powrócić do poprzedniego podziału. 

Uruchomienia specjalne operacje, na przykład dwukrotne kliknięcie pliku uruchamia jego 
odtwarzanie. 

 

Naciśnięcie prawego przycisku myszki 

Otwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiające: wybór podglądu pojedynczej kamery lub 

podziału na podział 4 / 9 / 16 (w zależności od wersji), testowanie PTZ, ustawianie kolorów, 

wyszukiwanie nagrań, włączanie, wyłączanie i ustawianie zapisu, sterowanie wejściami i wyjściami 

alarmowymi, wejście do głównego menu. 
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Wyjście z opcji bez zachowania wprowadzonych zmian 

Środkowe pokrętło myszki 

Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiększa ich wartość 

Przesuwa stronę w górę lub w dół 

Uruchamia zoom 3D podczas sterowania PTZ 

Poruszanie myszką 

Przesuwa kursor po ekranie 

 

Zaznaczenie i przeciągnięcie 

Wybór obszaru detekcji ruchu. 

Ustawianie stref ukrytych. 

Wybierz funkcję zoom 3D podczas sterowania PTZ. 

 

3.6. PILOT 

Pilot i opis do zdalnego sterowania rejestratorem jest pokazany na rysunku zamieszczonym poniżej. 

Proszę zwrócić uwagę, iż pilot nie należy do standardowego wyposażenia niektórych serii 

rejestratorów i może nie być dołączony do akcesoriów spakowanych z rejestratorem. 

Numer Oznaczenie Funkcja 

1 Add Zmiana adresu pilota. Naciśnij Add. Pojawi się 

menu zmiany ID na monitorze. Wybierz adres 

DVR 

2 Mult Zmiana podziału 

3 Klawisze numeryczne Przyciski numeryczne od 0 do 9 

4 Rekord Nagrywanie 

5 Fn Przycisk funkcyjny 

6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / Wejście do menu 

7 Esc Anulowanie operacji / Wyjście z podmenu lub 
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menu 

8 Przyciski Kierunkowe Przyciski nawigacyjne 

9 ►| Przewijanie do przodu 

10 Poprzedni ↑ Poprzedni plik 

11 |◄◄ Przewijanie do tyłu 

12 Następny ↓ Następny plik 

13 |◄ Wolne odtwarzanie 

14 ■ Stop 

15 ►► Szybkie przewijanie 

16 ►|| Odtwarzanie / Pauza 

. 

 

1 

5 

7 

9 
11 

15 

16 

2 

8 

3 

4 

10 

12 
13 

14 

6 
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3.7. METODA WPROWADZANIA TEKSTU 

W polu wprowadzania, wybierz tabelę dużych lub małych liter, numeryczną, ewentualnie symboli. 
Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wybrać odpowiedni znak (literę, cyfrę lub symbol); 

Są dostępne znaki jak pokazane poniżej: _ oznacza spacje, ← usunięcie znaku 

 

Tabela liter 

 

RYS 3-19 TABELA LITER  

Tabela cyfr 

 

RYS 3-20 TABELA CYFR 

Tabela symboli 

 

RYS 3-21 TABELA SYMBOLI 

3.8. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 

3.8.1. WŁĄCZANIE 

Przed uruchomieniem rejestratora sprawdź: 

• czy dysk twardy i wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. 
• czy parametry zasilania rejestratora są zgodne ze specyfikacją. 
• czy do zasilania użyto oryginalny zasilacz 12V DC. 
• czy zasilanie z sieci jest stabilne; w razie potrzeby użyj UPS. 
 

Przy prawidłowej instalacji DVR naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim. Zaświeci się niebieska 

dioda i nastąpi automatyczne uruchomienie DVR. 
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Po upływie ok. 20 sek. procesu uruchamiania następuje wykrywanie podłączonego sprzętu a 

następnie DVR generuje sygnał dźwiękowy i przechodzi do trybu wielo-ekranowego podglądu na 

żywo Jest to sygnał gotowości do rozpoczęcia pracy przez użytkownika. Szczegóły dotyczące obsługi 

będą omówione w dalszej części instrukcji. 

Jeżeli w harmonogramie zapisu ustawiono kalendarz nagrywania rejestrator automatycznie 

rozpocznie proces nagrywana 

 

RYS 3-22 WIELOEKRANOWY PODGLĄD NA ŻYWO 

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie wyłącznie zasilaczy rekomendowanych przez dystrybutora. 

3.8.2. WYŁĄCZANIE 

Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk on-off lub wejdź do menu rejestratora i 

wybierz polecenia wyłączenia. 

【Menu Główne】->【Wyłączenie】->【Zamknij】. 

 

RYS 3-23 WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Uwaga: Podczas wymiany HDD należy wyłączyć DVR i odłączyć zasilanie. 
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3.8.3. PRZERWANIA I AWARIE 

Restart po awarii lub zaniku zasilania następuje po zapisaniu rekordów przed awarią. DVR wraca do 

normalnego cyklu pracy. 

3.9. IKONY 

3.9.1. OPIS IKON 

：Zapis 

：Utrata video 

：Detekcja ruchu 

：Blokada kanału 

：Uruchomione wyświetlanie kamer w sekwencji  

3.9.2. POLA WYBORU I ZATWIERDZANIA 

：Opcja nie wybrana 

：Opcja wybrana 

：Rozwijanie menu 

：Potwierdzenie zmian/wejście do menu. 

：Anulowanie zmian/anulowanie wejścia do menu. 

：Ustawianie parametrów 

：Zapisywanie ustawień 

：Przywracanie ustawień fabrycznych 
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：Kopiuj bieżące ustawienia do innych kanałów. 

：Wejście do menu konfiguracyjnego. 

：Konfiguracja alarmów, detekcji ruchu 

3.10. PODGLĄD NA ŻYWO 

W trybie podglądu na żywo wyświetlane są obrazy z kamer, ich nazwy, data, czas oraz ikony 

wskazujące stan zapisu i stany alarmowe. Przełączenie wyświetlania kanałów można dokonywać za 

pomocą panela przedniego, pilota zdalnego sterowania lub przy pomocy myszki podłączonej do DVR. 

Jeśli załączony jest komunikat powiadamiania o detekcji ruchu, zaniku sygnału, konfliktach IP, pojawi 

się okno jak na RYS 3-22 STAN ALARMU: 

Ustawienia -> Alarmy -> Ustawienia Alarmów – Proces -> Proces i zaznacz okno „Pokaż wiadomość” 

 

 

RYS 3-24 STAN ALARMU 
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4. OBSŁUGA  

4.1. MENU PODRĘCZNE 

Po naciśnięciu prawego przycisku myszy ukaże się menu podręczne jak na RYS 4-1. 

 

RYS 4-1 MENU PODRĘCZNE (PRAWY PRZYCISK MYSZY) 

4.1.1. PRZEŁĄCZANIE EKRANÓW 

Maksymalnie 16 kanałów na jednym ekranie, użytkownik może wybrać jeden, cztery, dziewięć i 

szesnaście kanałów. 

 

4.1.2. PTZ CONTROL  

P/T/Z - Ustawianie protokołu transmisji przez port RS-485 jest opisane w rozdziale 6.4 

4.1.3. OBRAZ 

Ustawianie indywidualnych parametrów obrazu każdego kanału (odcień, jasność, kontrast, nasycenie, 

wzmocnienie i poziom bieli). Dwa okresy czasowe ustawień w zależności od różnicy między dniem a 

nocą. Dla każdego z dwóch ustawień okresowych urządzenie automatycznie przełączy się na zadane 

ustawienia zależne od pory dnia jak pokazano na rys. poniżej. 
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RYS 4-2 USTAWIENIA KOLORU 

【Okres】Można ustawić dwa okresy w zależności od oświetlenia w ciągu dnia i nocy, urządzenie 

automatycznie przełączy czas konfiguracji. Należy wybrać opcję Włącz. 

【Odcień】Ustawienia odcienia i przebarwień obrazu  

【Jasność】Wizualna jasność obrazu, ustawianie jasności obrazu w zależności od środowiska i 

oświetlenia, do jasności obrazu odpowiedniej dla obserwacji. 

【Kontrast】Ustawianie kontrastu (najlepszego stosunku bieli do czerni). 

【Nasycenie】Czystość obrazu w kolorze, im większa wartość, tym bardziej kolorowe obrazy 

【Gain】Regulacja poziomu wzmocnienia sygnału wizji celem poprawy jego jakości. 

【Biały Poziom】Zmiana wartości poziomu bieli mająca na celu poprawę jakości wyświetlanego obrazu 

Uwaga: Funkcje mogą się różnić w zależności od trybu. 

4.1.4. WYSZUKIWANIE NAGRAŃ 

Zapoznaj się z rozdziałem 4.3 WYSZUKIWANIE. 
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4.1.5. ZAPIS CIĄGŁY 

Uwaga: Użytkownik musi mieć przyznane uprawnienia do modyfikacji opcji nagrywania 

W ekranie na żywo włącz menu podręczne (patrz rys 4.1) i wybierz【Nagranie】, lub naciśnij klawisz 

【video】w pilocie zdalnego sterowania celem wywołania okna jak na RYS 4-3. 

 

RYS 4-3 TRYB ZAPISU 

【Ręczny】Najwyższy priorytet, bez względu na aktualny status każdego kanału, odpowiednie kanały 

będą nagrywane, gdy będzie aktywowany przycisk "Ręczny”; 

【Harmonogram】Zapis będzie zależny od ustawień w harmonogramie nagrywania. (Ciągły, detekcja 

ruchu lub alarm); 

【Stop】Zatrzymanie zapisu na wszystkich kanałach. 

Aby zmienić stan zapisu pojedynczego kanału należy najpierw sprawdzić stan nagrywania wybrany – 

niewybrany (niewybrany oznacza, że dany kanał nie jest zapisywany; Wybrany oznacza: zapis jest 

aktywny). Następnie za pomocą myszy lub używając klawiszy【⊳】 i 【�】celem przeniesienia 

aktywnego pola do kanału, a następnie klawiszami 【�】 i 【�】albo klawiszami numerycznymi 

przełączyć status nagrywania. 

Uwaga: Wybór przycisku „Wsz.” zmieni wybrany stan nagrywania dla wszystkich kanałów 

4.1.6. WYJŚCIA ALARMOWE 

Patrz rozdział 4.6 Wyjścia alarmowe 
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4.1.7. GŁÓWNE MENU 

Po wybraniu funkcji【MENU GŁÓWNE】w menu podręcznym (patrz rys 4.1), wprowadź nazwę 

użytkownika i hasło, kliknij【OK】aby wejść do menu systemu. Pokazuje to RYS. 4-4 

 

RYS 4-4 LOGOWANIE DO SYSTEMU 

Domyślny zestaw użytkowników: 

Rodzaj użytkownika Nazwa użytkownika Typowe hasło 

Administrator admin 123456 

Użytkownik user 123456 

Ukryty default default 

TABELA 4-1 DOMYŚLNI UŻYTKOWNICY 

Uwaga: Istnieje zabezpieczenie hasła. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu nazwy i hasła 

pojawi się alarm, zaś po 5 nieudanych losowaniach nastąpi 30 minutowa blokada systemu. Dla 
bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnych haseł. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
dodawania grup, użytkowników oraz modyfikować uprawnienia użytkowników zapoznaj się z 

rozdziałem 4.4.5 Aby zmienić rodzaj wpisywanych znaków wybierz  

4.2. MENY GŁÓWNE - WSTĘP 

Jak pokazano na poniższym rysunku, w menu głównym znajdują się opcje wyszukiwania, ustawień, 

pamięci (dysków), urządzeń zewnętrznych-wyjść, zarządzania i wyłączenie systemu. 
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RYS 4-5 MENU GŁÓWNE 

【WYSZUKAJ】Wyszukiwanie nagrań według typu, kanału, czasu i nagrywania. 

【USTAWIENIA】Ustawienie materiału do zapisu, detekcji ruchu, usterek, alarmów, systemu, sieci i 

zarządzanie użytkownikami. 

【DYSKI】Zarządzanie dyskiem twardym HDD i kopia zapasową. 

【WYJŚĆIA】Konfiguracje portu RS-485, wyjść alarmowych i wyjść monitora. 

【ZARZĄDZANIE】Wyświetlanie logów zdarzeń, wersji oprogramowania, statystyka użycia połączenia 

sieciowego, użytkownicy sieciowi, ustawienie wartości domyślnych i automatyczne zadania. 

【 WYŁĄCZENIE 】 Wylogowanie użytkownika, wyłączenie urządzenia, restart systemu oraz 

przełączenie użytkownika 

4.3.  WYSZUKIWANIE 

Podczas podglądu na żywo naciśnij prawy przycisk myszki i w menu podręcznym (patrz rys 4.1) 

wybierz【WYSZUKAJ】 System przełączy się do interfejsu wyszukiwania zapisanych nagrań, które 

pokazane jest na RYS. 4-6 . WYSZUKIWANIE NAGRAŃ 
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RYS. 4-6 WYSZUKIWANIE NAGRAŃ 

Nr. Typ Opis 

1 Kalendarz 

Naciśnij na ikonę kalendarza  w celu wyświetlenia listy kalendarza z 

dostępnymi nagraniami (tylko daty podświetlone na zielono zawierają 

nagrania). Następnie naciśnij na wybrana datę, aby wywołać listę plików z 

nagraniami. Ta lista jest automatycznie aktualizowana przez system). 

2 Czas Wybierz czas początku wyszukiwania nagrań. 

3 Odtwarzanie 
Kontrola odtwarzania: Stop/Play, pauza, szybkie, wolne, 

poprzednia/następna ramka w trybie pauzy. 

4 Typ nagrań Wybierz typ nagrań. Zawiera wszystkie, alarm zewnętrzny, detekcja ruchu 

5 Kanał Wybierz wyszukiwany kanał 

6 Pliki 
Wybierz odtwarzanie poprzednich lub następnych plików; Wybierz 

odtwarzanie poprzednich lub następnych kanałów 

7 Wyszukaj 
Po wybraniu czasu początku wyszukiwania nagrań wybierz tą ikonę, aby 

wyszukać pliki. 

1 

2 

4 

5 

8 

7 

9 

10 

3 6 
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8 Archiwizuj 
Wybierz “ ” aby wykonać archiwizację plików wybranych z listy 

wyszukanych nagrań. Zaznacz wymagane pliki poprzez klikniecie w okno 

obok pliku i zaznaczenie “√” 

9 Lista plików 

Max. może być pokazane na liście 128 zapisanych plików wideo. Wybierz 

wymagany plik i naciśnij klawisz Enter lub podwójnie kliknij myszką, aby 

rozpocząć odtwarzanie. 

Typ plików: R—zapis ciągły, A—zapis w alarmie; M—detekcja ruchu. 

10 Odtwarzaj Rozpocznij odtwarzanie. 

TAB 4-2 OPIS INTERFEJSU WYSZUKIWANIA NAGRAŃ 

Kontrola odtwarzania: 

Przycisk Opis Uwagi 

Szybkie 

Odtwarzanie ►► 

Przyspieszanie odtwarzania 

o kolejny poziom 

 

Wolne odtwarzanie ►> 

 

W trybie odtwarzania, kliknij 

ten przycisk, aby przełączyć 

się między różnymi 

powolnymi trybami jak slow 

1 lub slow 2. 

Liczba klatek na sekundę może 

różnić w zależności od wersji. 

 

Odtwarzanie / Pauza ►|| 

Zatrzymanie odtwarzania lub 

ponowne jego uruchomienie 

 

 

Następny plik / Poprzedni 

plik ►|  |◄ 

Przełączenie odtwarzania na 

poprzedni lub następny plik 

 

 

Przycisk Opis Uwagi 

 

Odtwarzanie wstecz 

/ pauza ||◄ 

Naciśnięcie tego przycisku 

podczas odtwarzania, 

spowoduje zmianę na 

odtwarzanie wstecz. Kolejne 

Naciśnięcie wstrzyma 

 

 

Jeżeli system jest w trybie 

odtwarzania wstecz lub 

poklatkowo – naciśnięcie 
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odtwarzanie. 

 

Odtwarzanie klatka 

po klatce 

W trakcie normalnego 

odtwarzania naciśnij 

przycisk pauzy. Naciskając 

przycisk ►| ,lub |◄ możesz 

odtwarzać zapisany obraz 

klatka po klatce. 

przycisku: 

 Odtwarzanie /Pauza  ►||  

spowoduje przejście do trybu 

normalnego odtwarzania. 

 

TAB 4-3 KONTROLA ODTWARZANAI 

Notatka ： 

1, - Podczas odtwarzania pokazany jest pasek stanu, szybkości odtwarzania, kanału, czasu, postępu 

odtwarzania i inne informacje. 

2- Prędkości odtwarzania i przewijania są zależne od modelu i wersji DVR. 

4.4. USTAWIENIA 

Po wejściu do ustawień zostaną wyświetlone takie opcje jak: System, Zapis, Internet, Alarmy, 

Użytkownicy i Usterki. Patrz RYS. 4-7 USTAWIENIA. 

 

RYS. 4-7 USTAWIENIA 
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4.4.1. SYSTEM  

Wejście do ustawień systemowych: 

 

RYS. 4-8 USTAWIENIA SYSTEMOWE 

【Czas systemu】：Ustaw aktualną datę i czas. 

 Uwaga: Po zmianie czasu kliknij przycisk „ZAPISZ”. 

【Format Daty】: Pozwala ustawić format, w jakim jest wyświetlana data; możliwe formaty: RRRR MM 

DD, MM DD RRRR, DD MM RRRR. 

【Czas letni (DST) 】: Wybierz pole “DST” aby włączyć funkcje zmiany czasu letniego. 

【Separator daty】: Służy do ustawienia znaku separującego (kropka, kreska, ukośnik) 

【Format czasu】: Pozwala wybrać tryb wyświetlania czasu: 24-godzinny lub 12- godzinny 

【Język】: Umożliwia wybór języka wyświetlania. (Niektóre rejestratory mogą posiadać wbudowany 

tylko jeden język). 
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【HDD Pełny】：Opcja ta służy do ustawienia zachowania się rejestratora po zapełnieniu dysku 

twardego. Możliwe opcje to: zatrzymanie nagrywania lub nadpisywanie (automatyczne kasowanie 

najstarszych nagrań i zapisywanie na uwolnionym miejscu). 

【Długość plików】: Służy do ustawienia długości nagrania, przypadającego na jeden plik. Pozwala 

określić maksymalne rozmiary plików, zapisywanych na dysku, co ma znaczenie podczas 

wyszukiwania plików. Domyślnie 60min. (max 120) 

【DVR Nr.】：Jest to adres rejestratora, używany do połączenia ze zdalną klawiaturą oraz podczas 

sterowania pilotem. 

【Video Standard】standard:  Służy do wyboru standardu wizyjnego: NTSC lub PAL. 

【 Auto wylogowanie】  Służy do ustawienia czasu (0-60 min.), po jakim użytkownik zostaje 

automatycznie wylogowany, jeżeli nie są wykonywane żadne operacje 

4.4.2. ZAPIS  

Podstawowe zarządzanie 

Menu „ZAPIS”: definiuje opcje związane z rejestracją obrazu 

 

RYS 4-9 PODSTAWOWE USTAWIENIA NAGRYWANIA 



 

 

33 

【Kanał】Wybór kanału do ustawień 

【Kompresja】Dostępna jest H.264 

【Rozdzielczość】Wybór rozdzielczości nagrywania dla wybranego kanału. Opcję można wybrać z 

rozwijanej listy: D1/CIF/. Proszę zwrócić uwagę że rozdzielczość może być inna dla różnych kanałów. 

Dodatkowy strumień obsługuje CIF/QCIF . 

【Ilość Klatek na sekundę FPS】PAL: 1fps-25fps; NTSC: 1fps-30fps. 

Uwaga：Maksymalna rozdzielczość nagrywania i ilość klatek zależy od modelu rejestratora. 

Zapoznaj się z odpowiednią specyfikacją 

【Ustawienia Bit Rate】Stały (CBR) lub zmienny (VBR). Dla VBR  można ustawić 6 poziomów jakości 

nagrywania video 

【Audio】 Służy do załączenia / wyłączenia nagrywania toru Audio razem z Video. 

【Bit Rate】 Określa prędkość transmisji strumienia video w Kb/s 

 

【Zdjęcie】Wybierz tę opcję aby ustawić parametry przechwytywania zdjęć obrazu 

【Tryb】Metoda wykonywania zdjęcia poprzez wyzwalanie 

【Wielkość obrazu】Ustawienie rozmiaru zdjęcia (CIF) 

【Jakość】Wybór jakości 6 poziomów 

【Częstotliwość zdjęć】Wybór ilości zdjęć na sekundę，1s/pc 2s/pc 3s/pc 4s/pc 5s/pc 6s/pc 7s/pc 

8s/pc 

【Więcej ustawień】wybierz przycisk 【Ustawienia】 
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RYS. 4-10 WIĘCEJ USTAWIEŃ 

【 Wyświetlanie nazwy kanału】Aktywacja wyświetlania nazwy kanału w oknie podglądu na żywo 

【Wyświetlanie daty】Aktywacja wyświetlania daty w oknie podglądu na żywo 

【Wyświetlanie kanału - Ustaw】Zmiana pozycji wyświetlania numeru kanału 

【Wyświetlanie czasu Ustaw】Zmiana pozycji wyświetlania czasu 

【Ukrywanie video】Zamaskowanie fragmentu obrazu. Po kliknięciu na przycisk „Ustaw” pojawia się 

lista i 4 możliwe maski prywatności do ustawiania. 

【Podgląd】 Ustawienia maskowania stref pokazane na ekranie wyświetlacza. Nie będą widoczne 

strefy maskowania w sieci i w zapisie. 

【Monitor】Ustawienia stref maskowania. Będą widoczne strefy maskowania w sieci i w zapisie. 

【Kopia】Kopia ustawień danego kanału do innych kanałów  
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RYS. 4-11 HARMONOGRAM ZAPISU 

【Kanał】 

Wybierz Kanał i ustaw kalendarz nagrywania. Zielony pasek oznacza zapis ciągły, żółty oznacza zapis 

po detekcji ruchu a czerwony po naruszeniu wejścia alarmowego (dotyczy modeli z wejściami 

alarmowymi). Aby ustawić wymaganą metodę naciśnij przycisk【USTAW】. 

【Kopia】Kopia ustawień danego kanału do innych kanałów. 

 

RYS. 4-12 HARMONOGRAM ZAPISU - PLAN 
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【Typ rekordu 】Zawiera 6 okresów dla których można zdefiniować nagrywanie 

【Ciągły】Oznacza zapis ciągły 

【D.R.】Zapis po wystąpieniu detekcji ruchu 

【Alarm】Zapis po naruszeniu wejścia alarmowego (dotyczy urządzeń z wejściami alarmowymi) 

4.4.3. SIEĆ  

Ustawienia parametrów do pracy urządzenia w sieci. Domyślny adres IP rejestratora to: 192.168.1.88 

Ustawienia podstawowe 

 

RYS. 4-13 KONFIKURACJA SIECI – USTAWIENIA PODSTAWOWE 

【DHCP】funkcja automatycznego wyszukiwania adresu IP. Przy aktywnej funkcji DHCP, nie można 

modyfikować: adresu IP / Maski podsieci / Bramy sieciowej – te wartości są nadawane automatycznie. 

Jeżeli wyłączysz DHCP, to rejestrator automatycznie uzyska dynamiczny adres IP po ponownym 

uruchomieniu urządzenia. 

Pamiętaj, że nie można modyfikować adresu IP, maski i bramy sieciowej, jeżeli używasz połączenia 

PPPoE 
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【Adres IP】Użyj przycisków（��）lub wprowadź cyfry aby zmienić【adres IP】 a  następnie【

Maska podsieci】 i 【Brama】dla tego adresu IP. 

【Pierwszy DNS Server】Wprowadź preferowany DNS: adres IP serwera DNS 

【Alternatywny DNS】Wpisz alternatywny DNS: 

【Adres fizyczny】MAC adres karty sieciowej 

 

Zaawansowane ustawienia (RYS. 4-14 ZAAWANSOWANE USTAWIENIA SIECIOWE): 

 

RYS. 4-14 ZAAWANSOWANE USTAWIENIA SIECIOWE 

【PPPOE】połączenie sieciowe typu PPPOE 

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane od dostawcy Internetu. 

Kliknij przycisk OK, należy ponownie uruchomić urządzenie, aby uaktywnić konfigurację. 

Po ponownym uruchomieniu, rejestrator automatycznie realizuje połączenie z Internetem. Adres IP w 

PPPoE jest dynamiczny. Możesz uzyskać informacje o adresie IP po ponownym wejściu do ustawień. 

Uwaga! PPPoE nie jest obecnie wspierane dla polskich dostawców Internetu. 
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【DDNS】uruchamia funkcje aktualizacje adresu hosta DDNS stosowane w przypadku posiadania sieci 

z dynamicznym adresem IP 

 

Wybierz typ operatora DDNS (obsługiwane obecnie, to CN99 DDNS, NO-IP DDNS, Private DDNS i 

dyndns DDNS, Sysdns DDNS z wielu innych kompatybilnych) Włącz funkcję i wpisz wymagane dane 

dla odpowiedniego operatora. 

Po poprawnej konfiguracji, można zalogować się za pośrednictwem sieci przeglądarki Internet 

Explorer przy użyciu nazwy DDNS. 

Prywatne DDNS jest dostępne do użytku z określonego serwera DDNS i oprogramowania klienckiego. 

Szczegóły znajdziesz w rozdziale 6.1 DDNS 

【NTP】Funkcja automatycznej synchronizacji czasu przez sieć z serwera czasu 

Serwer IP: Wprowadź nazwę serwera NTP 

Port：Ten SNTP działa tylko w połączeniu typu TCP , unikalny port to 123. 

Częstotliwość aktualizacji można ustawić od 1 min do 65535 min. 

Strefa czasowa : London: GMT+0, Berlin: GMT +1,  Cairo: GMT +2,  Moscow: GMT +3, New Delhi: 

GMT +5,  Bangkok: GMT +7,  Hong Kong/Peking: GMT +8,  Tokyo: GMT +9,  Sydney: GMT +10,  

Hawaii standard time(HST): GMT-10,  Alaska standard time(AKST): GMT-9,  Pacific standard time 

(PST): GMT-8,  Mountain standard time(MST): GMT-7,  Central standard time(CST): GMT-6, Eastern 
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standard time(EST): GMT-5,  Atlantic standard time(AST): GMT-4,  Brazil: GMT-3,  middle Atlantic: 

GMT-2. 

NTP 

 

【IP Filter】System może zarządzać uprawnieniami dostępu przez sieć. Tylko użytkownicy znajdujący 

się w liście zaufanych użytkowników mogą się połączyć z DVR. System obsługuje max 64 zaufanych 

adresów IP 

 

PORTY 
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【Limit połączeń】Zakres: 0-10, 0 oznacza blokadę połączeń sieciowych 

【Połączenie sieci NUM】Zakres 0-32. Maksymalne wysyłanie danych do sieci. Liczba zależy od 

przepustowości sieci, im większa liczba, tym większe obciążenie sieci. Ma to wpływ na płynne 

odtwarzanie wideo. 

Automatyczne ustawienie dostosowuje te ustawienia na podstawie dostępnych zasobów sieci. 

【Pobieranie z sieci】Można ustawić zakres 0-8 

【Typ transferu】Do wyboru jest opóźnienie, płynny i samo-adaptacja. Według tych ustawień system 

automatycznie dopasuje strumień wysyłania 

【Pobieranie LAN】po wybraniu prędkość wzrasta o około 1.5-2 razy. 

【HTTP Port】Domyślnie: 80. Możliwość zmiany 

【Port TCP】Domyślnie: 80, Możliwość zmiany 

【UDP Port】Domyślnie: 8001, Możliwość zmiany 

【UPnP Port】Protokół otwarcia mapowania portów routera. Upewnij się, że UPnP jest włączony na 

routerze, szczegóły znajdują się w rozdziale 6.3.3 

【Multicast】pozwala na utworzenie grupy Multicast. Należy ustawić adres IP serwera oraz port. 

E-mail 

 

SMTP Server - Wpisz adres serwera 
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Port - Domyślnie 25. Można go zmienić. 

Użytkownik - Konto pocztowe nadawcy. 

Hasło - Hasło konta pocztowego. 

OD -Adres email nadawcy 

Tytuł - Wpisz temat wiadomości 

Odbiorca - Wpisz adres email odbiorcy. Max 3 adresy 

Można ustawić zwłokę wysyłania oraz szyfrowanie wiadomości SSL 

 

【FTP】：Aby aktywować transfer FTP zaznacz kwadrat “Załącz” i zatwierdź przyciskiem “Zapisz” 

 

Typ – Wybierz z rozwijanej lisy Zapis FTP lub wysyłanie zdjęć na FTP. 

IP serwer - Wprowadź adres IP serwera FTP. 

Port - Wprowadź port. 

Użytkownik - Wpisz nazwę użytkownika serwera FTP 

Długość pliku. Jeżeli wpis będzie większy niż rzeczywista długość pliku, system załaduje cały plik. 
Jeżeli wpis będzie mniejszy niż rzeczywista długość pliku, system wyśle tylko zadeklarowaną długość. 
Gdy wartość wynosi 0, system wyśle wszystkie pliki. 

Hasło Podaj hasło do zalogowania do serwera. 
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Zdalny katalog - Wskaż katalog na serwerze, do którego będą kopiowane pliki 

Zapisz - Zapisanie zmian 

Dzień powszedni – wybór dni harmonogramu działania 

Okres – wybór godzin obowiązywania 

【Alarm Center】Okno zarezerwowane 

4.4.4. ALARMY 

Okno zarządzania alarmami (RYS. 4-15 KONFIGURACJA ALARMÓW): 

 

RYS. 4-15 KONFIGURACJA ALARMÓW – ALARM LOKALNY 

【Alarm wej. Kanał nr.】Wybierz nr. wejścia alarmowego (dotyczy urządzeń z wej. alarmowymi) 

【Załącz】Aktywacja działania wejścia 

【Typ】Wybierz stan wejścia – Normalnie Otwarty NO lub zamknięty NC. 

【Kopia】Kopia ustawień danego kanału do innych kanałów 
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【Proces】Szczegółowe ustawienia alarmowe są przedstawione poniżej na RYS. 4-16 KONFIGURACJA 

ALARMÓW - HARMONOGRAM: 

 

RYS. 4-16 KONFIGURACJA ALARMÓW - HARMONOGRAM 

【okres】 Ustaw wymagany okres aktywności 

 

RYS. 4-17 KONFIGURACJA ALARMÓW – USTAW LINK 
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【Ustaw Link】 wł/wył.  

Umożliwia powiązanie funkcji po wystąpieniu alarmu【Nagrywany Kanał】, 【PTZ Aktywacja】,  

【Tour】, 【Zdjęcie】 

 

RYS. 4-18 KONFIGURACJA ALARMÓW - PROCES 

Możliwość aktywacji funkcji【Alarm Out】, 【Pokaż wiadomość】, 【wyślij E-mail】 i 【Buzzer】 

Czas trwania alarmu można ustawić od 10-300s 

Uwaga: Niektóre urządzenia nie posiadają funkcji alarmowych. Zapoznaj się ze specyfikacją 

urządzenia. 
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Detekcja ruchu 

 

RYS. 4-19 KONFIGURACJA ALARMÓW - DETEKCJA  

【Detekcja ruchu】Aktywacja detekcji ruchu. Jest możliwość regulacji poziomów czułości detekcji.  

【Ustaw obszar】22*18 =396. Precyzyjne wyznaczenie obszaru, w którym ma działać detekcja ruchu. 

Po kliknięciu okienka ustaw obszar wyświetla się na ekranie podgląd kanału z nałożonym rastrem 396 

pól dla których można zdefiniować aktywność detekcji ruchu. Pola podświetlone na czerwono – to 

pola, gdzie detekcja ruchu jest aktywna. 

Po wybraniu przycisku PROCES wyświetlą się okna do szczegółowej konfiguracji jak pokazane na 

rysunkach RYS. 4-20, RYS. 4-21 i RYS. 4-22 

【Utrata sygnału】Aktywacja detekcji utraty sygnału video. Funkcja ta pozwala zdefiniować sposób 

reakcji na wyłączenie kamery lub na uszkodzenie przewodu wizyjnego. 

【Zamaskowanie kamery】Gdy ktoś zasłoni obiektyw, lub wyjście wideo będzie w jednym kolorze, to 

system w odpowiedni sposób zareaguje na tę sytuację. 

4.4.5. UŻYTKOWNICY 

Uwaga: 

Nazwy grup i użytkowników mogą mieć od 1-6 znaków. Prawidłowe nazwy mogą zawierać litery, 

cyfry i niektóre symbole: podkreślenie, kropka. Nie można stosować znaków specjalnych jak spacja. 

Nie ma ograniczeń co do liczby grup lub użytkowników. Domyślnie są dwie różne grupy w poziomach: 
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admin i default.  

Zarządzanie użytkownikami określone na dwóch poziomach: administrator i poziom użytkownika. 

Nazwy grup i użytkowników nie mogą być kopiowane, a każdy użytkownik może należeć tylko do 

jednej grupy. 

Menu do zarządzania użytkownikami rejestratora jest pokazane na RYS. 4-23 UŻYTKOWNICY. 
Do wyboru są funkcje: 

• Dodaj użytkownika 

• Modyfikuj użytkownika 

• Dodaj grupę 

• Modyfikuj grupę  

• Zmień hasło. 

 

RYS. 4-23 UŻYTKOWNICY 

【Dodaj użytkownika】Dodanie nowego użytkownika. 

Użytkownicy domyślni to: "admin" i ukryty "default". Fabryczne hasło tych użytkowników to 
123456. "Admin" ma uprawnienia zaawansowane. Użytkownik „default" ma ograniczone prawa. 

 

Użytkownicy mogą należeć tylko do jednej grupy. Prawa dostępu użytkownika nie może przekroczyć 

praw grupy. 
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【Modyfikuj użytkownika】Zmiana praw dostępu i informacji dla danego użytkownika. 

【Dodaj grupę】Dodanie nowej grupy z wybranym poziomem dostępu. 

Utwórz grupę i wybierz pożądane uprawnienia z 60 pozycji takie jak wyłączanie urządzenia, dostęp do 

panela sterowania i konfiguracji, podgląd na żywo, odtwarzanie, nagrywanie, tworzenie kopii 

zapasowych zapis, sterowanie PTZ, konta użytkowników, informacje o systemie, alarm in / out 

ustawienia konfiguracji systemu, zarządzanie, konfiguracja nagrywania, aktualizacja, itp. 

【Modyfikuj grupę】Modyfikacja wybranej grupy użytkowników. 

【Zmień hasło】Zmiana hasła dla wybranego użytkownika. 

Uwaga:. W przypadku utraty hasła dostępu administratora dystrybutor zastrzega sobie prawo do 

odpłatnego usunięcia zapomnianego hasła 

 

Wybierz użytkownika, wpisz stare hasło i dwa razy nowe hasło. 

Naciśnij【Zapisz】aby zapisać zmiany 

Hasło może zawierać 1-6 cyfr, liter lub wybranych symboli. Spacja i niektóre znaki specjalne nie są 

dozwolone, 

Konto administratora może zmienić hasła innych użytkowników. 
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4.4.6. USTERKI 

Okno do ustawień informacji o usterkach jest przedstawione na RYS. 4-24 

 

RYS. 4-24 ABNORMITY 

【Brak dysku】Aktywacja alarmu jeżeli dysk twardy, HDD, nie zostanie wykryty  

【Proces】Wybór metody powiadomienia:【Alarm Out】, 【Pokaż wiadomość】 i 【Wyślij Email】. 

【Brak miejsca na dysku】Aktywacja alarmu jeżeli pozostała pojemność dysku twardego jest mniejsza 

niż wymagana. 

【Proces】Te same metody jak dla opcji Brak dysku 

【Net Odłączenie】Aktywacja alarmu jeżeli sieć LAN jest odłączona. 

【Proces】Te same metody jak dla opcji Brak dysku oraz wybór nagrywanego kanału video. 

【IP Konflikt】Aktywacja alarmu jeżeli wystąpił konflikt adresu IP. 

【Proces】Te same metody jak dla opcji Brak dysku 
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【Błąd dysku】Aktywacja alarmu jeżeli wystąpi błąd zapisu lub odczytu dysku 

 

 

 

4.5. DYSKI 

4.5.1. HDD ZARZĄDZANIE 

Okno ustawień i zarządzania dyskami jest przedstawione na: RYS. 4-25 HDD ZARZĄDZANIE 

 

RYS. 4-25 HDD ZARZĄDZANIE 

HDD – Ustawienia podstawowe 

Okno do podstawowych ustawień dysków HDD jest przedstawione na RYS. 4-26 HDD ZARZĄDZANIE - 

PODSTAWOWE. Pokazane są na nim informacje o ogólnej pojemności, o pozostałej ilości wolnego 

miejsca, status pracy, oraz typ czy jest do zapisu i odczytu. 
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RYS. 4-26 HDD ZARZĄDZANIE - PODSTAWOWE 

【Format】Format wybranego dysku. 

Uwaga: format dysku twardego spowoduje całkowitą utratę nagrań wideo 

【Ustaw】Wybór typu pracy dysku. Zapis/Odczyt, Tylko odczyt lub Dołączony. 

W trybie tylko odczyt dane po zapełnieniu dysku nie zostaną nadpisane. 

Dołączony to dodatkowy dysk przechowujący nagrania z wybranych kamer dla bezpieczeństwa przed 

utratą nagrań w przypadku awarii jednego z dysku 

HDD S.M.A.R.T. Informacje o kondycji dysku twardego. Szczegółowe informacje są dostępne w 

fachowej literaturze  
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RYS. 4-27 S.M.A.R.T 

Rekord HDD 

Okno z informacjami o nagraniach jest przedstawione na RYS. 4-28 HDD ZARZĄDZENIE – i pokazany 

jest na nim czas początku i końca dostępnych nagrań. 

 

RYS. 4-28 HDD ZARZĄDZENIE –ZAPIS 
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4.5.2. BACKUP 

Podłącz zewnętrze urządzenie pamięci USB i wybierz okno BACKUP pokazane na RYS. 4-25 HDD 

ZARZĄDZANIE. Pojawi się okno wykonania kopi nagrania video do pamięci USB pokazane na rysunku 

poniżej 

 

RYS. 4-29 BACKUP 

【Wykryj】: Identyfikacja i informacja o urządzeniu podłączonym do gniazda USB. 

【Backup】: Naciśnij ten przycisk aby przejść do kolejnego kroku wykonania kopi zapasowej nagrania. 

Wyświetli się okno przedstawione na rysunku RYS. 4-30 Backup. 

【Kasuj】Usunięcie wszystkich danych z pamięci USB 

Uwaga: Ta operacja spowoduje utratę danych z pamięci USB. 
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RYS. 4-30 BACKUP 

Wybierz początek i koniec wyboru nagrań w zakładce Start-Stop. Po wybraniu czasu naciśnij przycisk

【Dodaj】aby dodać pliki z nagraniami do listy. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie pliki  naciśnij przycisk

【Usuń wszystko】aby wyczyścić listę. 

Zaznacz pliki, które chcesz skopiować poprzez zaznaczenie kwadratu obok pliku i naciśnij przycisk 

【Start】aby rozpocząć kopiowanie plików. Na dole okna wyświetli się pasek postępu. 

Notatka: Na dysk USB razem z nagraniami kopiowany jest także odtwarzacz nagrań. Nie dotyczy 

modeli -VC 

4.6. WYJŚCIA 

Okno przeznaczone do konfiguracji wyjść urządzenia jest przedstawione na RYS. 4-31 WYJŚCIA 

URZĄDZENIA. 
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RYS. 4-31 WYJŚCIA URZĄDZENIA 

4.6.1. PTZ 

Ustawienie kanału do sterowania PTZ, protokołu, adresu, prędkości, itp. dla portu sterowania PTZ. 

Na początku ustaw adres kamery obrotowej i podłącz prawidłowo wyjścia A i B z rejestratora do 

głowicy. Aby uniknąć uszkodzeń portów sterowania zalecamy zastosowanie specjalnych izolatorów 

zabezpieczających przed przepięciami na szynę sterowania PTZ.. Interfejs konfiguracji PTZ jest 

przedstawiony na RYS. 4-32 PTZ KONFIGURACJA: 

 

RYS. 4-32 PTZ KONFIGURACJA 
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【Kanał】: Wybierz kanał kamery do sterowania PTZ  

【Protokół】: Wybierz obsługiwany przez kamerę protokół transmisji (np.: PELCO-D)  

【Adres】: Wybierz adres kamery do sterowania:  Domyślnie 1. 

Uwaga:. Ten adres musi odpowiadać adresowi kamery obrotowej w przeciwnym wypadku sterowanie 

nie będzie możliwe.  

【Prędkość】: Wybierz prędkość transmisji kamery obrotowej. Domyślnie 9600. 

【Bity danych】Domyślnie: 8 

【Bity Stop】Domyślnie: 1 

【Parzystość】Domyślnie: None 

4.6.2. WYJŚCIA ALARMOWE 

Okno przeznaczone do konfiguracji wyjść alarmowych jest przedstawione na RYS. 4-33 WYJŚCIA 

ALARMOWE. 

 

RYS. 4-33 WYJŚCIA ALARMOWE 

【Rodzaj alarmu】Wybór wyjścia alarmowego 1 lub 2 

【Harmonogram】Ustaw harmonogram według którego wyjścia alarmowe będą aktywowane przez 

system. 
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【Ręczny】 Wyjścia będą aktywowane zgodnie z występującymi zdarzeniami. 

【Stop】Zatrzymanie pracy wyjść alarmowych. 

【Status】Informacja o aktualnym stanie wyjść alarmowych. 

Uwaga: Niektóre modele nie są wyposażone w wyjścia alarmowe. Zapoznaj się ze specyfikacją 

urządzenia. 

4.6.3. KONFIGURACJA PORTU RS232 

Okno przeznaczone do konfiguracji portu RS232 jest przedstawione na rys. 4-34 

 

RYS. 4-34 KONFIGURACJA PORTU RS232 

【Funkcje】Wybór urządzenia do komunikacji. 

【Prędkość】Wybierz prędkość przesyłu danych. 

【Bity danych】Domyślnie: 8 

【Bit Stop】Domyślnie: 1 

【Parzystość】Domyślnie: None 

Uwaga: Port obecnie nie jest wykorzystywany 
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4.6.4. EKRAN 

Dostosowanie wyświetlania na monitorze i głównym 

Wyświetlanie Menu 

 

RYS. 4-35 USTAWIENIA EKRANU 

【Przezroczystość】: Ustawienie przezroczystości tła menu 

【Nazwa kanału】: Zmiana nazwy wyświetlanego kanału. Można użyć liter i cyfr oraz znaków 

specjalnych.  

Notatka: 1) Nazwa kanału nie może przekroczyć 48 znaków 

             2) Jeżeli ilość znaków przekroczy 16 to mogą wystąpić problemy podczas podziału 

kamer na wiele okien 

【Wyświetlanie czasu】: Aktywacja wyświetlania czasu na ekranie monitora 

【Wyświetlanie Kanału】: Aktywacja wyświetlania nazwy kanału na ekranie monitora 

【Pozostałe Info】: Dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie 
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Konfiguracja wyjść 

 

RYS. 4-36 KKRAN –REGULACJA OBRAZU 

【VGA Rozdzielczość】Wybór rozdzielczości VGA i częstotliwości odświeżania, Domyślnie 1024 × 768 

przy 60 Hz 

【Regulacja obrazu TV】Dostosowanie wyjścia TV (BNC). Ustaw obraz do odpowiednich rozmiarów 

monitora. 

【Ustawienie kolorów VGATV】Regulacja obrazu wyświetlanego na monitorze. Ustawia się Odcień, 

Jasność, Kontrast i Nasycenie. 

【Ustawienie kolorów TV 】Regulacja obrazu wyświetlanego na TV (BNC). Ustawia się Odcień, 

Jjasność, Kontrast i Nasycenie. 
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RYS. 4-37 EKRAN - TRASA 

Tour to zaprogramowany cykl, według którego będą wyświetlane po sobie odpowiednie kamery. 

Zwłoka - odstęp pomiędzy wyświetlaniem kolejnego kroku. Można ustawić od 5-120s,  

W zależności od modelu rejestratora i ilości kanałów dostępne są tryby wyświetlania po jednym 

kanale, po cztery, po dziewięć oraz szesnaście kanałów. 

【Typ Motion Tour】: Wyświetli się kamera po wystąpieniu detekcji ruchu. 

【Alarm Tour Type】: Wyświetli się kamera po wystąpieniu alarmu 

Notatka: Aby zatrzymać cykl wyświetlania naciśnij na ikonę strzałki w prawym górnym rogu 

ekranu. Spowoduje to zatrzymanie cyklu wyświetlania. 

4.7. ZARZĄDZANIE 

Rysunek 4-34 pokazuje opcje zarządzania rejestratorem 
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RYS. 4-38 ZARZĄDZANIE 

4.7.1. ZDARZENIA 

【ZDARZENIA】Wyświetlenie listy zdarzeń systemowych. 

 

RYS. 4-39 ZDARZENIA 
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Wybierz typ zdarzenia, czas początku i końca wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk WYSZUKAJ. 

System wyświetli listę zdarzeń posegregowaną według czasu wystąpienia. 

Typy zdarzeń: Działanie systemu, konfiguracja, Zapisywanie, alarm, nagrywanie, użytkownicy, 

usunięte i odtwarzanie. Wybierz typ i czas filtra zdarzeń. 

 

Aby usunąć wszystkie zdarzenia kliknij przycisk "WYCZYŚĆ",. 

 

4.7.2. WERSJA 

【Wersja】: Wyświetla właściwości urządzenia, wersje oprogramowania i inne. 

【Aktualizacja】: Podłącz pamięć USB zawierającą uaktualnienia oprogramowania i kliknij przycisk 

"START”, aby rozpocząć aktualizację.  

Podczas wykonywania aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia!  

Uwaga：Aktualizacja może spowodować uszkodzenie urządzenia. Operację aktualizacji powinna 

wykonywać wykwalifikowana osoba. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do płatnej naprawy w 

przypadku uszkodzenia urządzenia podczas aktualizacji. 

 

4.7.3. DOMYŚLNE 

【DOMYŚLNE】Przywrócenie konfiguracji do ustawień fabrycznych. Jest możliwość wyboru pozycji do 

aktualizacji RYS. 4-40 USTAWIENIA DOMYSLNE 
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RYS. 4-40 USTAWIENIA DOMYSLNE 

Notatka: Przezroczystość menu, język, format czasu, format wideo, adres IP, nazwa użytkownika, 

itp. nie są przywracane do wartości domyślnych. 

4.7.4. BPS 

【BPS】 Pokazuje diagram przepustowości wideo dla każdego kanału video 

Notatka：Przedstawione wartości mają charakter informacyjny 

4.7.5. AUTO ZADANIA 

【Auto Zadania】Ustawienie zadań przy automatycznym restarcie systemu. 

4.7.6. UŻYTKOWNICY ON-LINE 

【Użytkownicy On-line】Wyświetla informację o użytkownikach zalogowanych przez sieć 
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4.8. WYŁĄCZENIE 

 

RYS. 4-41 WYŁĄCZENIE 

【Wylogowanie】Wylogowanie bieżącego użytkownika 

【Zamknij】Wyłączenie urządzenia 

【Restart Systemu】Restart urządzenia 
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5. PODGLĄD PRZEZ SIEĆ  

5.1. OBSŁUGA PRZEZ SIEĆ 

5.1.1. POŁĄCZENIE PRZEZ SIEĆ 

Dla rejestratorów wyposażonych w wyświetlacz LCD sprawdź status połączenia na wyświetlaczu. 

Znak “ ” oznacza błąd połączenia. 

Aby zapewnić połączenie przez sieć ustaw w rejestratorze adres IP, maskę podsieci i bramę zgodne z 

ustawieniami posiadanego routera lub dostarczone przez operatora internetowego. 

Szczegółowe informacje znajdują się u zakładce ustawień sieciowych.  

Patrz menu【USTAWIENIA,【INTERNET】 

Aby upewnić się, że adres IP jest prawidłowy sprawdź połączenie za pomocą polecenia systemu 

Windows "ping". 

 

5.1.2. URUCHOMIENIE FORMATÓW ACTIVEX ORAZ LOGOWANIE 

Użytkownik może zdalnie zalogować się do rejestratora przez Internet Explorer pod warunkiem, że są 

prawidłowo skonfigurowane parametry ustawień sieciowych. 

Jeśli nie możesz pobrać formatów ActiveX, zmień swoje ustawienia przeglądarki w następujący 

sposób. Patrz rys. RYS. 5-1 FORMATY ACTIVE X 
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RYS. 5-1 FORMATY ACTIVE X 

 

Otwórz przeglądarkę Internetową IE i w polu adresu wpisz adres IP. Na przykład, jeśli adres IP 

rejestratora jest 10.10.3.16, to wpisz http://10.10.3.16. Patrz rysunek 5-2. 

 

 

 

 

 

 

  

RYS. 5-2 ADRES IP 

 

Wpisz adres IP 
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RYS. 5-3 OKNO LOGOWANIA 

Jeżeli system zapyta, czy zainstalować dodatek to kliknij przycisk Tak. 

Jeśli instalacja zostanie zablokowana przez system Windows, należy dodać IP do listy zaufanych 

witryn lub obniżyć poziom zabezpieczeń w Internet Explorer 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu zostanie wyświetlony ekran logowania, jak na rysunku 

5-3 

Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło. 

Nazwa fabryczna to admin, a hasło 123456. 

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, należy zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu. 

 

RYS. 5-4 INSTALACJA FORMATÓW ACTIVE X 

Przycisk 

zgodności 
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5.1.3. OKNO PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ 

 

RYS. 5-5 OKNO PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ 

Numer Nazwa Opis 

1 Kanał Wybór kanału 

2 Klawisze funkcyjne 

Pogląd na żywo, Odtwarzanie lokalne, 

Interkom 

Po naciśnięciu przyciski Live otworzą się 

wszystkie kanały video 

3 Okno podziału Zmiana podziału wyświetlanych okien 

4 
Ustawienia kolorów i ścieżek 

zapisu 

Modyfikacja ustawień obrazu oraz zmiana 

ścieżek zapisu obrazu i zdjęć oraz zdalny 

restart urządzenia 
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5 Sterowanie PTZ Przyciski do sterowania kamerą obrotową 

6 Pasek Menu 

Przycisk konfiguracji, wyszukiwania 

nagrań, ustawień alarmowych, informacja 

o programie i wylogowanie. 

TAB 5-1 OPIS 

5.1.4. POGLĄD NA ŻYWO 

Kliknij lewym przyciskiem myszy na nazwę kanału, który chcesz wyświetlić. Na aktualnie włączonym 

polu, otoczonym zielonym prostokątem pojawi się obraz z wybranego kanału. Patrz RYS. 5-6 WYBÓR 

KANAŁU: 

 

RYS. 5-6 WYBÓR KANAŁU 

Wybierz jeden ze strumieni przesyłu obrazu. Dostępny jest strumień główny lub strumień dodatkowy, 

po którym przesyłany obraz gorszej jakości dla połączeń sieciowych o ograniczonej przepustowości 

danych. Informacje o strumieniu pokazane są na RYS. 5-7 INFORMACJA O STRUMIENIU 

 

 

RYS. 5-7 INFORMACJA O STRUMIENIU 

W dolnym, lewym rogu okna wyświetlana jest nazwa kanału 

W górnym, prawym rogu okna wyświetlana jest data i czas ustawiona w urządzeniu 

Naciśnij na wybrane okno“ ”（znajduje się na dole z lewej strony ekranu）aby 

przełączyć tryb wyświetlanego podziału okien. 

W prawej dolnej części ekranu znajdują się przyciski funkcyjne pokazane na RYS. 5-8 Przyciski 

funkcyjne. Są to: Cyfrowy zoom, zmiana trybu wyświetlania, lokalny zapis, przechwytywanie obrazu, 

audio oraz zamknięcie okna video. 
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 Cyfrowy zoom: Powiększa wybrany fragment obrazu; 

 Zmiana trybu wyświetlania: Przełącza pomiędzy wyświetlaniem jednego kanału a podziałem na 

wiele okien; 

 Lokalny zapis: Zapisuje bieżący podgląd na lokalny dysk komputera. Ustaw ścieżkę zapisu. 

Domyślna to C:\Program Files\IVSWeb\DownLoad\Rec; 

 Przechwytywanie obrazu: Wykonuje zdjęcie obrazu z aktywnego okna. Ustaw ścieżkę zapisu. 

Domyślna to C:\Program Files\IVSWeb\DownLoad\Pic 

Audio: Włącza i wyłącza audio. 

 Zamknij okno video: Zamyka podgląd obrazu dla aktywnego okna video. 

 

Przyciski funkcyjne 

 

RYS. 5-8 PRZYCISKI FUNKCYJNE 

5.1.5. STEROWANIE KAMERY PTZ 

Należy wcześniej ustawić parametry protokołu transmisji. （Patrz 【WYJŚCIA】,【PTZ 】） 

Przyciski umożliwiają sterowanie kierunkiem, przybliżeniem, ostrością, przysłoną, presetami, trasami, 

a dodatkowo funkcjami takimi jak: flip, auto scan, auto flip, auto pan, auto tour itp. 

 

Kierunki obrotu kamery: góra, dół, prawo, lewo, prawy-dół, lewy-dół, prawy-góra, lewy-góra 
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Po naciśnięciu przycisku USTAW można zapisać parametry pracy kamery obrotowej 

 

Auto skan 

Obróć kamerę do wybranego lewego położenia, a następnie kliknij przycisk Lewy limit. Teraz 

obróć kamerę do prawego położenia i kliknij Prawy limit. Zostaną zaprogramowane krańcowe 

punkty podczas skanowania kamery 

Preset 

Ustaw kamerę na wybrany punkt (preset), wpisz nr presetu i kliknij przycisk 

Dodaj –zaprogramowany zostanie preset 1. Przycisk Usuń kasuje preset o wskazanym 

numerze 

Auto tour  

Wpisz numer trasy i numer preset, który chcesz dodać do trasy. Następnie kliknij przycisk 

Dodaj –dodany został jeden preset do trasy. Powtarzaj tę procedurę do momentu, aż dodasz 

wszystkie wymagane presety do trasy. Przycisk Usuń kasuje jeden, wskazany preset z trasy, 

zaś przycisk Usuń grupę kasuje wszystkie presety przypisane do danej trasy. 

Trasa 

Możesz tu zaprogramować trasę ruchu kamery. Najpierw wpisz numer trasy. Kliknij przycisk 

Start nagrywania, co spowoduje zapis ruchu kamery. Używając strzałek sterowania 

kierunkowych wykonaj wymaganą trasę ruchu kamery. Po zakończeniu kliknij przycisk Stop 
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nagrywania. Trasa ruchu kamery zostanie zapamiętana. Jeżeli jest nieprawidłowa lub 

niepotrzebna – skasuj ją przyciskiem Usuń. 

Asystent 

Wybierz odpowiedni parametr z rozwijanej listy. Funkcje zależą od posiadanego modelu 
kamery 

Aux 

Funkcja dostępna dla wybranych modeli kamer. Można kontrolować wyjścia alarmowe  

Filtr światła 

Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń. Jeśli protokół PTZ obsługuje funkcje 

sterowania filtrem IR to można go włączyć / wyłączyć. 

 

 

RYS. 5-9 STEROWANIE PTZ 

5.1.6. KONFIGURACJA 

Rejestrator posiada możliwość zdalnej konfiguracji systemu. Naciśnij przycisk "KONFIGURACJA", aby 

wyświetlić okno konfiguracji systemu. Patrz RYS. 5-10 KONFIGURACJA. 
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RYS. 5-10 KONFIGURACJA 

5.1.7. WYSZUKIWANIE NAGRAŃ 

Naciśnij na przycisk “SZUKAJ”, aby otworzyć okno wyszukiwania nagrań. (RYS. 5-12 ). Można wybrać 

metodę wyszukiwania według alarmów, detekcji oraz wyszukiwania nagrań zapisanych na 

komputerze. 

 

Szukanie nagrań 

Wybierz typ odtwarzania zapisanych danych, a następnie wybierz czas początku, czas zakończenia i 

kanał. Następnie kliknij przycisk Szukaj. Wyświetlone zostaną odpowiednie pliki. 

 

Odtwarzanie 

Kliknij dwukrotnie na jeden z wyszukanych plików, aby rozpocząć odtwarzanie. Aby odtwarzać 

jednocześnie kilka kanałów (max. 4) wybierz numery kanałów przy funkcji Wielokanałowe 
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odtwarzanie. Możliwa jest kontrola odtwarzania wideo za pomocą przycisków sterowania 

znajdujących się na dole ekranu. 

 

RYS. 5-11 KONTROLA ODTWARZANIA 

Pobierz: Wybierz pliki wideo do pobrania na lokalny komputer. Prędkość pobierania i jego status są 

wyświetlane na dole ekranu. 

 

 

RYS. 5-12 OKNO WYSZUKIWANIA NAGRAŃ 
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5.1.8. KONFIGURACJA ALARMÓW  

【OKNO ALARMU】 System powiadomi w wyświetlonym oknie o utracie sygnału wideo, detekcji 

ruchu, zapełnieniu dysku twardego, awarii dysku twardego lub zamaskowaniu wideo,  

【POWIADOM】 Pojawi się okno dialogowe alarm 

【ODTWÓRZ DŹWIĘK】Aktywacja sygnału alarmowego (plik WAV ) , który będzie generowany w 
przypadku wystąpienia alarmu. 

 

Naciśnij na przycisk alarm (patrz rys. 5.5). Zostanie wyświetlone okno do ustawienia funkcji 

alarmowych. RYS. 5-13 OKNO KONFIGURACJI ALARMÓW. Służy ono do ustawiania parametrów 

sygnalizowania (alarmowania) przez rejestrator wystąpienia różnych zdarzeń systemowych, 

wybranych w ramce Typ zdarzenia. 

Wybierz typ zdarzenia w menu takich jak: UTRATA SYGNAŁU (video z kamery), DETEKCJA RUCHU, 

DYSK PEŁNY, BŁĄD DYSKU, MASKA VIDEO lub ALARM ZEWNETRZNY. 

 

RYS. 5-13 OKNO KONFIGURACJI ALARMÓW 
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5.1.9. INFO 

Wyświetlenie informacji o zainstalowanej wersji programu. 

5.2. WYLOGOWANIE 

Rozłączenie połączenia internetowego z rejestratorem. 
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6. FUNKCJE 

6.1. DDNS 

6.1.1. OGÓLNIE 

DDNS to rodzaju systemu, który używa nazwy domeny internetowej w przypadku zmiennego adresu 

IP. DDNS zapewnia stałą nazwę serwera dla dynamicznej domeny, a następnie prowadzi poszukiwania 

domeny i dynamicznego adresu IP. Ta nazwa umożliwia użytkownikowi połączenie się z dynamicznym 

adresem IP użytkownika. 

6.1.2. VSSIP 

VSSIP, którego protokół jest wbudowany w ten rejestrator jest dostawcą serwera domen dla 

kontynentu azjatyckiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dostawcy.  

6.1.3. CN99（WWW.3322.ORG） 

VSSIP jest dostawcą serwera domen dla kontynentu azjatyckiego 

 

6.1.4. NO-IP（WWW.NO-IP.COM） 

Rejestracja 

Aby zarejestrować nowego użytkownika w NO-IP, kliknij 【Create Account】. 

Wybierz domenie i naciśnij na 【Add a Host】. 

Ustawienia w rejestratorze 

Otwórz 【Menu główne】->【USTAWIENIA】->【INTERNET】->【ZAAWANSOWANE】->【DDNS】

i aktywuj wybranego operatora DDNS  



 

 

77 

 

Nazwa Konfiguracja 

DDNS NO-IP DDNS 

IP dynupdate.no-ip.com 

Port 80 

Nazwa hosta xxx.xxx.org 

Nazwa użytkownika xxx 

Hasło xxxxxx 

6.1.5. DYNDNS DDNS（WWW.DYNDNS.COM） 

Rejestracja 

Aby zarejestrować nowego użytkownika kliknij na zakładkę SIGN IN 

Po zarejestrowaniu konta serwis przyśle e-maila. Kliknij na link potwierdzający i dodaj nazwę hosta 

【Add Host Services】 w zakładce [My Services]. Wybierz swoja własna nazwę i postępuj zgodnie z 

procedurą kreatora. 

Aktywacje w rejestratorze 

Otwórz 【Menu główne】,【USTAWIENIA】,【INTERNET】,【ZAAWANSOWANE】,【DDNS】i aktywuj 

wybranego operatora DDNS  

Nazwa Konfiguracja 

DDNS Dyndns DDNS 

IP Members.dyndns.org 

Port 80 

Nazwa hosta xxx.xxx.com 

Nazwa użytkownika xxx 

Hasło xxxxxx 
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6.1.6. TEST I WERYFIKACJA DDNS 

Po ustawieniu danych w rejestratorze, odczekaj kilka minut, aby zaktualizowały się dane. Uruchom 

polecenie START a następnie uruchom w komputerze polecenie CMD, aby otworzyć okno jak na RYS. 

6-1 OKNO KONSOLI CMD. 

 

RYS. 6-1 OKNO KONSOLI CMD 

Wpisz polecenie: ping xxxxxxxxx  (xxx oznacza nazwę hosta) i naciśnij Enter. Wyświetlą się aktualne 

dane adresu IP jak pokazane jest na RYS. 6-2  . 

 

RYS. 6-2 DNS 
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Komputer analizuje nazwę domeny skonfigurowaną w DVR, i wyświetli bieżący adres IP, jak pokazano 

na powyższym rys. 6-2 (podkreślone na czerwono). Gdy polecenie odpowiada to oznacza, że 

ustawienia DDNS są skonfigurowane prawidłowo. Jeśli nie odpowiada to należy sprawdzić połączenie 

sieciowe z rejestratorem i informacje DDNS 

6.2. MAPOWANIE PORTÓW 

 

Mapowanie portów dla danego adresu IP rejestratora jest niezbędne do połączenia rejestratora do 

komputera wewnątrz i na zewnątrz sieci. Kiedy użytkownik łączy się z portu IP, serwer automatycznie 

mapuje transfer do odpowiedniego urządzenia wewnątrz sieci LAN. 

Można używać wielu map portów dla danego adres IP urządzenia do różnych innych urządzeń w 

wewnątrz sieci. Mapowanie portu jest niezbędne również dla innych specjalnych funkcje jak POP, 

SMTP, TELNET itp.  

Teoretycznie, może ona dostarczyć ponad sześćdziesiąt tysięcy portów. 

Na przykład, jeśli chcemy zmapować serwer WWW, który ma adres IP 192.168.111.10, to po prostu 

musimy wpisać adres IP i port TCP 80 do zakładki mapowania portów w routerze. 

 

Drugi sposób do mapowania portu to funkcja UPnP która automatycznie zmapuje porty routera 
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6.3. FUNKCJA UPNP 

Jeśli uaktywnisz funkcję UPnP, nie musisz robić przekierowania portów (Aby korzystać z tej funkcji, 

router do którego jest podłączony rejestrator powinien wspierać funkcje UPNP). Po sprawdzeniu 

UPnP, wybierz port klienta i port internetowy WEB. Po wybraniu portu, który jest używany przez inne 

urządzenia sieciowe, pojawi się komunikat "PORT W UŻYCIU" W takim przypadku wybierz inne, 

nieużywane przez inne urządzenia porty klienta i internetowy WEB. 

Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji, router do którego jest podłączony rejestrator powinien 

wspierać funkcje UPNP 

Krok pierwszy 

Podłącz router do sieci, wejdź do menu routera, znajdź i włącz funkcję UPnP. 

 

Routery wyprodukowane przez różnych producentów mogą mieć pewne różnice. Odwołaj się do 

specyfikacji routera i zapoznaj się z jego ustawieniami. 

Krok drugi 

Podłącz rejestrator do routera. System automatycznie uzyska konfigurację i statyczny lub dynamiczny 

adres IP. Po ustawieniu IP, kliknij na ustawienia zaawansowane i wybierz zakładkę porty i multicast. 

Wybierz tą funkcje i aktywuj,【UPnP port mapping】 

Krok trzeci 

Wejdź do interfejsu zarządzania routerem; wybierz zakładkę porty. Jeśli porty są pokazane to oznacza, 

że mapowanie zostało zakończone. 

Krok czwarty 

Wprowadź adres IP w przeglądarce IE, wpisz dwukropek[ : ] i dodaj na końcu adresu numer portu 

rejestratora, na przykład: 155.157.12.227:81. 

Jeśli używasz oprogramowania klienckiego IMS, należy użyć portu TCP przypisany przez sieć. 

Uwaga: Jeżeli podłączasz w jednej sieci kilka rejestratorów należy ustawić funkcję UPnP w celu 

uniknięcia konfliktu IP i ustawienia rożnych portów dla każdego DVR.  

6.3.1. RĘCZNE MAPOWANIE PORTÓW 

Krok pierwszy 

Podłącz DVR do sieci, wejdź do menu, znajdź i włącz funkcję UPnP. 
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Krok drugi 

Zaloguj się do routera, wejść do konfiguracji routera. Następnie znajdź opcje przekierowania portu. 

Wpisz adres IP rejestratora i ustaw odpowiednie porty. Dodaj HTTP i port TCP do listy map. 

Porty domyślnie DVR to HTTP port 80 i port TCP 8000, jeśli porty są zajęte przez inne urządzenia, 

należy zmodyfikować domyślne porty DVR do innych wolnych portów. 

Krok trzeci 

Wprowadź adres IP w przeglądarce IE, wpisz dwukropek [ : ] i dodaj na końcu adresu numer portu 

rejestratora, na przykład: 155.157.12.227:81. 

Jeśli używasz oprogramowania klienckiego IMS, należy użyć portu TCP przypisany przez sieć. 

 

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące mapowania portów znajdują się w instrukcji obsługi 

routera. 

6.4. FUNKCJA NTP 

Włącz funkcję NTP synchronizować czas rejestratora z serwera NTP. 

Po wybraniu funkcji NTP otwiera się interfejs do definiowania parametrów NTP. jak pokazane jest na 

RYS. 6-2 .Po aktywacji funkcji przez zaznaczenie pola „Załącz” należy wpisać: adres IP serwera, numer 

portu, strefę czasową (Time Zone) oraz częstotliwość aktualizacji. Pamiętaj, że do aktualizacji jest 

niezbędne połączenie z Internetem. 

Domyślnie port to 123.Częstotliwosc aktualizacji może być od 1 to 65535. 

 

RYS. 6-3 OKNO AKTYWACJI NTP 
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6.5. FUNKCJA NTP W REJESTRATORZE 

Wejdź do menu głównego i wybierz 【USTAWIENIA】->【INTERNET】, wybierz 【Zaawansowane】

, a następnie 【NTP】. 

Po wybraniu funkcji NTP otwiera się interfejs do definiowania parametrów NTP. Po aktywacji funkcji 

przez zaznaczenie pola „Załącz” należy wpisać: adres IP serwera, numer portu, strefę czasową (Time 

Zone) oraz częstotliwość aktualizacji. Pamiętaj, że do aktualizacji jest niezbędne podłączenie do 

Internetu. 

Domyślnie port to 123.Częstotliwosc aktualizacji może być od 1 to 65535. 

 

6.6. FUNKCJA NTP W KOMPUTERZE 

Jeżeli DVR działa w sieci lokalnej, użytkownik może stworzyć prywatny serwer jako NTP na swoim 

komputerze.  

Proszę odnieść się do instrukcji poniżej, aby skonfigurować PC jako serwer NTP. 

NTP Serwer w Windows 

Naciśnij “Start”, następnie “Uruchom”(albo naciśnij klawisz Win+R), wpisz w otworzonym oknie 

“regedit”, aby wejść do konfiguracji REGEDIT. 

Zmień klucz przydziału wartość DWORD w: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters registry 

subkey; 

Zmień wartość na 1 i zapisz. 

Restart komputera. 

Uwaga: W tej metodzie podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne 

zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie 

wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy 

wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia 

problemu 

6.7. PTZ 

Podczas podglądu na żywo kliknij prawy przycisk myszki na 【PTZ 】 w odpowiednim kanale video. 

Wyświetli się okno pokazane na RYS. 6-4 OKNO STEROWANIA PTZ. 
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6.7.1. STEROWANIE PTZ 

W menu PTZ, ustaw prędkość poruszania, zoom, Focus (ostrość), Iris (przysłonę). Dodatkowe funkcje 

znajdują się w zakładce „Ustaw”. 

 

RYS. 6-4 OKNO STEROWANIA PTZ 

Okno Funkcji PTZ posiada następujące funkcje: 

• Prędkość: Szybkość wykonywania ruchu głowicy PTZ (1 do 8). 
• Zoom: Zbliżenie / Oddalenie przez płynną zmianę ogniskowej obiektywu 
• Ostrość: Regulowanie ostrości obrazu 
• Iris: Otwarcie / Zamknięcie przysłony obiektywu. 

Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić zoom, ostrość i przesłonę. 

Inteligentne pozycjonowanie SIT 

W środku okna z ośmioma strzałkami, znajduje się inteligentny przycisk pozycjonowania 3D. patrz 

rysunek 6-4. Proszę upewnić się, że wybrany protokół obsługuje tę funkcję. Do sterowania należy użyć 

myszy. Kliknij ten przycisk. System wróci do trybu pojedynczego ekranu. Zaznacz myszką na ekranie, 

aby wybrać rozmiar sekcji. Wybrana strefa wspiera szybkość 4X do 16X. Można automatycznie 

sterować PTZ. Im mniejsze strefy , tym większa jest prędkość. 

 

Funkcje zaawansowane  

Kliknij na zakładkę „Przełącz stronę” (patrz RYS. 6-4). aby wejść do zaawansowanych funkcji 

pokazanych na RYS. 6-5 USTAWIENIA PTZ 

Kliknij przycisk Inne Funkcje. Zostanie wyświetlone okno przedstawione na rysunku 6-5 

Tutaj możesz aktywować następujące funkcje: 

• Preset 

• Trasa 

• AutoTour 
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• Pattern 

• Auto scan 

• Auto pan 

• Flip 

• Reset 

 

RYS. 6-5 USTAWIENIA PTZ 

AUX 

Wybierz zakładkę "Przełącz Stronę”, aby wejść do interfejsu AUX. (Funkcja działa tylko a wybranymi 

modelami kamer)RYS. 6-6 OKNO STEROWANIA WYJŚCIEM Aux 

 

RYS. 6-6 OKNO STEROWANIA WYJŚCIEM AUX 

PTZ SETTING 

Kliknij na【P/T/Z】, aby wejść do menu ustawiania【Preset】, 【Tour-Sekwencja】, 【Trasy】 

i【Granica】. Szare podświetlenie odpowiada, że w danej chwili nie może być nieobsługiwana dana 

funkcja. (RYS. 6-7 USTAWIENIE PRESET). 
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RYS. 6-7 USTAWIENIE PRESET 

Ustawienie Preset 

【Preset】Aby ustawić dany preset wybierz opcje z RYS. 6-7 USTAWIENIE PRESET. Wybierz wybraną 

pozycje kamery za pomocą strzałek kierunkowych oraz zoom. Wybierz numer preset pod jakim ma 

być zapisany i go zapisz naciskając przycisk【Ustaw】 

Teraz możesz dodać ten Preset do wybranej trasy (Tour). 

Programowanie Sekwencji (Tour) 

【 Tour 】 Kliknij przycisk RYS. 6-8 TRASA. Wprowadź numer trasy Patrol No., która będzie 

zaprogramowania, następnie wybierz numer pierwszego presetu , który chcesz dodać i kliknij przycisk 

【Add Preset】.W ten sposób do każdej trasy można zaprogramować do 80 presetów. Wybierz przycisk 

【Delete Preset】aby skasować dany preset.（Funkcje mogą nie być obsługiwane przez niektóre 

protokoły） 

 

RYS. 6-8 TRASA 
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Ustawienie trasy (Pattern) 

Wybierz przycisk 【Pattern】i wybierz numer trasy „Pattern ” RYS. 6-9 . Następnie przycisk【Begin】

,aby rozpocząć naukę trasy. Następnie można przejść do okna do zmiany kierunku, powiększenia, 

ostrości oraz przysłony. Po zakończeniu nauki trasy należy wróć do okna z rysunku RYS. 6-9 i kliknij 

przycisk 【End】. Możesz zapamiętać tą trasę jako np.: Pattern 1. 

 

RYS. 6-9 SCIEŻKA 

Ustawienia automatycznego skanowania 

Wybierz przycisk【Border】jak pokazane jest na RYS. 6-10 

Przejdź teraz do interfejsu obsługi PTZ i za pomocą przycisków sterujących, ustaw kamerę w pozycji, 

która ma stanowić lewą granicę skanowania. Przejdź do okna z RYS. 6-10, kliknij przycisk „LEFT” żeby 

zapisać krańcowy lewy punkt skanowania 

Analogicznie ją zaprogramuj prawą granicę skanowania i naciśnij („Right”) żeby zapisać krańcowy 

prawy punkt skanowania 

 

RYS. 6-10 AUTO-SKAN 
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6.7.2. USTAWIENIA KAMERY 

Wybierz opcję "Przełącz Strona", aby wejść do interfejsu ustawień kamery. (Działanie funkcji zależy od 

protokołu i modelu kamery) (RYS. 6-11 USTAWIENIA KAMERY). Wybierz przycisk【Enter Menu】, lub

【Exit Menu】aby wejść lub wyjść z menu ustawień kamery. 

Wybierz opcję "Przełącz Stronę", aby wrócić do interfejsu RYS. 6-4 OKNO STEROWANIA PTZ 

Klawisze kierunkowe są wykorzystywane głównie do poruszania się po menu kamery tzn. ustawień w 

menu. Przyciski są aktywne zgodnie z pracującym protokołem. Zaciemniony przycisk oznacza 

nieobsługiwaną funkcję. Przyciski góra/dół służą do poruszania się po menu, przyciski lewy / prawy 

do zmiany parametrów. 

 

RYS. 6-11 USTAWIENIA KAMERY 

6.8. INTERKOM 

6.8.1. OGÓLNIE 

Ten rejestrator umożliwia dwukierunkową transmisję audio. Możliwe jest przesyłanie dźwięku z 

mikrofonów podłączonych do wejść rejestratora do sieci oraz odwrotnie z sieci do wyjść rejestratora.  

Ilość przesyłanych kanałów i typ transmisji zależy od posiadanego modelu rejestratora. W celu 

szczegółowych informacji zapoznaj się ze specyfikacją urządzenia. 

6.8.2. KONFIGURACJA 

Lokalna konfiguracja 

Podłącz mikrofon do gniazda wejścia MIC, podłączyć głośnik do portu wyjścia audio. 

Jeśli nie ma odrębnego wejścia MIC, należy podłączyć mikrofon do odpowiedniego kanału audio. 

Uwaga: Wyjście lokalne musi być aktywowane 
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Zdalna konfiguracja na komputerze 

Podłącz mikrofon i głośnik do komputera. 

Włącz dwukierunkową transmisję audio (przycisk Voice Talk) w oprogramowaniu IMS lub przycisk 

(START DIALOG) przeglądarce Internet Explorer. 

6.9. DODATKOWY HDD 

Dodatkowy HDD służy do dodatkowego zapisu wybranych kanałów video stanowiący kopię zapasową 

nagrań w przypadku utraty lub awarii głównego dysku  

Konfiguracja dodatkowego dysku HDD 

Otwórz menu główne w rejestratorze i wejdź do konfiguracji dysków. Wybierz jeden z dysków HDD 

 

RYS. 6-12 USTAWIENIA HDD 

Dodatkowy dysk HDD musi być niezależny. Po przypisaniu dysku jako dodatkowy zapis danych będzie 

na obu dyskach. Należy w ustawieniach harmonogramu zapisu wybrać kamery, które maja być 

zapisywane na dodatkowym dysku. 

 

RYS. 6-13 USTAWIENIA HARMONOGRAMU 
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Po zapełnieniu dodatkowego dysku dane będą nadpisywane. 

Uwaga: Pamiętaj, że potrzebne są, co najmniej dwa dyski HDD do aktywacji tej funkcji 

Wybór kanałów do zapisu na dodatkowym dysku 

Można wybrać Kanały do zapasu na dodatkowym dysku HDD. Wybierz menu główne 

【Konfiguracja】-> 【Zapis】w harmonogramie zapisu i wybierz odpowiednie kanały. 

Uwaga: Jeżeli okno dodatkowego zapisu jest puste to nagrania będą zapisywane tylko na 

normalnym dysku HDD służącym do zapisu/odczytu 

Odczyt danych z dodatkowego dysku HDD 

Aby odczytać nagrania z dodatkowego dysku HDD (np.: w przypadku uszkodzenia dysku głównego) 

należy: 

1-Wyłączyc rejestrator i odłączyć uszkodzony dysk, a następnie ponownie włączyć DVR; 

2-Po uruchomieniu urządzenia wejdź do menu głównego, wybierz 【Dyski】->【HDD Zarządzanie】. 

Podświetl dysk i naciśnij na przycisk USTAW. Zmień typ dysku na „Tylko do odczytu”. Patrz rys. 6.12 

6.10. HDD S.M.A.R.T 

S.M.A.R.T: System monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego 

SMART HDD służy analizy dysku, jego silnika, układu pracy, historii i domyślnych wartości 

zabezpieczeń za pomocą instrukcji i oprogramowania nadzoru. Alarm zostanie wysłany do 

użytkownika automatycznie, gdy wartość będzie poza zakresem zakresu bezpieczeństwa. 

. Uwaga: Różni producenci i różne modele mogą mieć różne opisy Użytkownik nie ma musi 

dokładnie znać znaczenia, wartości wykrywania parametrów 

 

Wybrane parametry SMART: 

Częstotliwość błędów podczas odczytu (Read Error Rate) - częstotliwość występowania błędów, które 

nastąpiły podczas czytania danych z powierzchni dysku. Niezerowa wartość wskazuje problem albo z 

powierzchnią dysku albo z głowicą. Należy zauważyć, że niektóre dyski Seagate w nowych napędach 

często podają wysoką wartość tego parametru, co nie świadczy o uszkodzeniach. 

Liczba realokowanych sektorów (Reallocated Sectors Count) - ilość realokowanych sektorów na dysku. 

Innymi słowy, jeżeli napęd dysku twardego znajduje błędne sektory, to oznacza ten sektor jako 
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"reallocated" i przeniesie dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (zapasowego obszaru 

którego wielkość jest ograniczona).Dlatego na nowoczesnych dyskach twardych, "złe bloki" nie mogą 

zostać znalezione kiedy system operacyjny testuje powierzchnię – wszystkie złe bloki są schowane w 

sektorach reallocated. Wzrost wartości w tym parametrze może przyczyniać się do spadku wydajności 

dysku, a po wyczerpaniu miejsca w obszarze zapasowym do błędnej pracy dysku. Czasami operację tę 

nazywa się remapowaniem. 

Liczba prób uruchomienia osi dysku (Spin Retry Count)- Podaje liczbę prób ponownego uruchomienia 

osi dysku. Ta cecha gromadzi całkowitą liczbę prób początku wirowania, żeby uzyskać pełną szybkość 

pracy osi dysku (pod warunkiem, że pierwsza próba była nieudana). Wzrost tej wartości świadczy o 

problemach z mechaniką dysku. 

Liczba operacji realokowania (Reallocation Event Count)- liczba operacji realokowania sektorów i jest 

ściśle związana z parametrem "Reallocated Sectors Count". Cecha ta podaje liczbę prób przeniesienia 

danych z sektorów błędnych (oznaczonych jako Reallocated) do obszaru zapasowego dysku. Jeżeli 

wszystkie próby przeniesienia udały się to wartość ta jest równa parametrowi "Reallocated Sectors 

Count". Jeżeli nie to wartość ta jest większa. 

Liczba sektorów niestabilnych (Current Pending Sector Count) - Liczba sektorów oznaczonych jako 

niestabilne i czekających na operacje remapowania. 

Liczba nie naprawionych błędów (Uncorrectable Sector Count) - Liczba błędów które nie zostały 

naprawione. 

Parametry SMART możemy odczytać w wielu programach testujących np. CrystalDiskInfo. 

 

RYS. 6-14 PARAMETRY SMART 
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7. DODATEK 

7.1. DEFINICJE 

Podwójny - strumień 

Dwa strumienie: jeden wysoki strumień bitów dla lokalnego podglądu kodowany w 

QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF, drugi niski strumień bitów dla transmisji sieciowej, kodowany w QCIF / 

CIF, 

Wide Dynamic Range - Szeroki zakres dynamiki 

Technika ta pomaga poprawić jakość obrazu w celu uzyskania informacji z ciemnych części obrazu bez 

nasycenia jego jasnych części. 

S．．．．M．．．．A．．．．R．．．．T 

SMART HDD służy analizy dysku, jego silnika, układu pracy, historii i domyślnych wartości 

zabezpieczeń za pomocą instrukcji i oprogramowania nadzoru. 

CVBS 

Standard analogowego sygnału telewizyjnego (tylko obraz). Skrót CVBS jest często rozwijany jako: 

Composite Video, Composite Video Burst Signal (całkowity sygnał wizyjny z impulsami Burst) czy 

Composite Video with Burst and Sync (całkowity sygnał wizyjny z impulsami Burst i synchronizacją). 

Sygnał przesyłany jest w określonym standardzie TV jak NTSC, PAL lub SECAM. 

BNC 

Wtyczki przewodu koncentrycznego, najczęściej 75 omów. Podczas ewentualnego lutowania należy 

zwrócić uwagę na wytrzymałość spoiny i usunąć zadziory. Należy sprawdzić przewód sygnałowy i 

prawidłowość kontaktu złącza, aby nie doprowadzi do znacznego osłabienia siły sygnału 

DNS 

DNS - Domain Name System: usługa, która zachowuje nazwy domenowe i przekształca je na 

przynależne adresy IP.  
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7.1.1. KALKULATOR POJEMNOŚCI DYSKU TWARDEGO HDD 

7.1.2. SZACOWANA KALKULACJA ZAPISU NA DYSKU 

Kalkulator oblicza w przybliżeniu wymaganą pojemność dysku twardego zgodnie z trybem 

nagrywania wideo (typu nagrywania wideo i wideo w czasie przechowywania plików). 

 

Podczas instalacji rejestratora, należy sprawdzić pojemność dysku twardego 

Nie ma ograniczeń dla pojemności jednego dysku twardego na DVR. Wybierz dysk twardy według 

wymaganego czasu przechowywania nagrań 

 

Obliczenie pojemności HDD: 

 

Ogólna pojemność HDD = liczba Kanałów × czas nagrywania (w godzinach) x  rozmiar pliku (MB / 

godzinę) 

 

Podobnie możemy obliczyć czas nagrywania: 

rLiczbaKamegodzękunaGodzinRozmiarPli

dyskuPojemnosc
godzinnagrywaniaCzas

×
=

）.MB/（
）MB（_

)（_  

Notatka: 1GB=1000MB, a nie 1GB=1024MB, więc wyświetlana pojemność dysku HDD jest 

mniejsza podana przez producenta. 

Rozmiar pliku na godzinę (CBR). 

Bit Rate Plik Bit Rate Plik Bit Rate Plik 

96k 42M 320k 140M 896k 393M 

128k 56M 384k 168M 1.00M 450M 

160k 70M 448k 196M 1.25M 562M 

192k 84M 512k 225M 1.50M 675M 

224k 98M 640k 281M 1.75M 787M 

256k 112M 768k 337M 2.00M 900M 

TABELA 7-1 ROZMIAR PLIKU 

Rozmiar pliku jest bardziej nieprzewidywalny, gdy ustawiony będzie typ kompresji na VBR 
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7.1.3. PROBLEMY Z DYSKIEM TWARDYM 

Użyj narzędzia dostarczonego przez producenta dysku twardego w celu przetestowanie jego 

sprawności.  

Zalecamy zastosować dyski Segate lub Western Digital. 

Program do testowania dysków Seagate 

a) Wejdź na stronę http://www.seagate.com/www/pl-pl/support/downloads/seatools/ i pobierz 

oprogramowanie SeaTools jak przedstawione jest na RYS. 7-1 

 

RYS. 7-1 OPROGRAMIOWANIE SEAGATE 

b) Kliknij dwukrotnie, aby zainstalować pobrany plik. Po zainstalowaniu uruchom program. 

c) Wybierz dysk twardy do przetestowania 

Program do testowania dysków WDC 

a) Wejdź na stronę http://support.wdc.com/, wybierz Pomoc Techniczna � Pobieranie. Odszukaj z 

listy swój dysk i pobierz odpowiednie oprogramowanie Data Lifeguard jak pokazane jest na RYS. 7-2 

DIAGNOSTYKA WD 
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RYS. 7-2 DIAGNOSTYKA WD 

b) Kliknij dwukrotnie, aby zainstalować pobrany plik. Po zainstalowaniu uruchom program. 

c) Kliknij na dysk z listy i naciśnij ikonę dysku jak pokazane jest na RYS. 7-3 Program LifeGuard 

 

RYS. 7-3 PROGRAM LIFEGUARD 

c) Wybierz typ testu „Quick test”, a następnie start jak pokazane jest NA RYS. 7-4 TEST 

DYSKU WD 
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RYS. 7-5 TEST DYSKU WD 

Uwaga. Przed rozpoczęciem testu należy pozamykać wszystkie otwarte programy i dokumenty 

Poprawne ukończenie testu jest oznaczone zielonym znakiem V jak na rysunku poniżej. 

 

 

7.2. TYPOWE USTERKI 

DVR nie uruchamia się lub w sposób ciągły restartuje 

Możliwe przyczyny: 

1. System został uszkodzony przez nieprawidłową aktualizację firmware. 

2. Wystąpił problem płyty głównej, proszę skontaktować się z dostawcą. 

3. Wystąpił błąd dysku twardego. Wymień dysk HDD. 

4. Nieprawidłowe podłączenie zasilania 

 

Nie działa pilot 

Możliwe przyczyny: 

1. Sprawdź baterie w pilocie zdalnego sterowania i ich biegunowość; 

2. Sprawdź, czy nie jest zasłonięty odbiornik sygnału pilota; 

3. Sprawdź, czy adres rejestratora odpowiada adresowi wybranemu na pilocie zdalnego sterowania. 

4. Dystans lub kąt jest zbyt duży 
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Nie działa sterowanie PTZ 

Możliwe przyczyny: 

1. Niepoprawnie podłączone przewody RS-485. Porty A i B są odwrotnie podłączone; 

2. Uszkodzona kamera PTZ , niepoprawny protokół transmisji lub adres sterowania; 

3. Równoległe podłącz rezystor 120Ω na końcu linii przy zastosowaniu wielu urządzeń PTZ  

4.Port RS-485 rejestratora jest uszkodzony 

Niewyraźny obraz z kamery 

Możliwe przyczyny: 

1.Upewnij się, że wybrany jest poprawny format wideo. Np. kamera jest NTSC, a rejestrator w PAL 
2.Brak dopasowania impedancji wej-wyj pomiędzy rejestratorem i monitorem  
3.Przewód sygnału video jest zbyt długi lub występują zbyt silne zakłócenia  
4.Niepoprawne ustawienia obrazu w zakresie jasności i kolorów 
5. Awaria urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą 

 

Niewyraźny obraz podczas odtwarzania lub nieprawidłowe uruchomienie odtwarzania. 

Możliwe przyczyny: 

1. Błąd wewnętrzny systemu, uruchom ponownie DVR 

2. Błąd dysku HDD. Sprawdź lub zmień na nowy. 

3. Awaria urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą 

4. Uszkodzony jest przewód od dysku twardego 

5. Uaktualniony program nie jest kompatybilny 

6. Nagrania zostały już nadpisane 

7. Zostało wyłączone nagrywanie 

 

Nie można się podłączyć przez sieć 

Możliwe przyczyny: 

1. Sprawdź czy rejestrator jest połączony do sieci. 

2. Sprawdź parametry konfiguracji sieci rejestratora. 

3. Sprawdź, czy nie istnieje konflikt adresów IP w sieci. 
4. Active X jest wyłączony 
5. Zainstaluj DIRECTX w wersji 8.1 lub nowszy. 
6. Błędny login lub hasło 
7. Użyte oprogramowanie dostępu zdalnego nie jest kompatybilne z rejestratorem 
 

Pobrane nagrania nie mogą być odtworzone 

Możliwe przyczyny: 

1. Wystąpił błąd podczas instalacji odtwarzacza nagrań. 

2 Pamięć USB lub dysk ma błąd. 

3. Sprawdź wersje sterownika graficznego DirectX. Musi być nowsza niż DX8.1. 

Błąd przeglądarki Internet Explorer 

Możliwe przyczyny: 

Zamknij przeglądarkę. Przywróć ustawienia domyślne przeglądarki 

Użyj przeglądarki 32bit, a dla wersji 9 lub wyższej naciśnij przycisk zgodności  
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Notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


