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Uwagi i Porady  

• Z urządzeniem postępuj ostrożnie, nie upuszczaj go. 

• Zamontuj jednostkę w specjalnej obudowie (rack), lub umieść ją na solidnej, stabilnej 

powierzchni. 

• Urządzenie do użytku wewnątrz budynków. 

• Nie umieszczaj go w obszarze o słabej wentylacji lub w pobliżu ognia lub innych źródeł 

ciepła, Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, jak również pożar lub porażenie 

prądem. 

• Gdy czyszczenie jest konieczne, zanim zdejmiesz obudowę zamknij system i odłącz 

urządzenie od gniazdka. Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu, tylko 

wilgotnej szmatki do czyszczenia.  

• Zawsze zamknij system przed podłączeniem lub odłączeniem akcesoriów, z wyjątkiem 

urządzeń USB. 

• Bateria litowo-jonowa może grozić wybuchem, jeśli  jest nieprawidłowo wymieniona. 

Wymieniaj tylko na taki sam lub równoważny typ baterii zalecany przez producenta. 

Używane baterie usuwaj zgodnie z instrukcją producenta. 

     

 

 

 

Ten symbol informuje użytkownika o konieczności ważnych działań i 

konserwacji (obsługi) instrukcje w literaturze dołączonej do  

urządzenia. 

  

 

Ten symbol informuje użytkownika o obecności niebezpiecznie 

wysokiego Napięcia wewnątrz produktu, które może być wystarczająco silne, 

aby spowodować ryzyko porażenia prądem. 
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Ważne informacje  

 

Zanim zaczniesz montować urządzenie, proszę przeczytać i przestrzegać wszystkich 

ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tym podręczniku. Zachowaj ten podręcznik razem z 

oryginalnym rachunkiem sprzedaży w celu serwisu gwarancyjnego. 

Po rozpakowaniu urządzenia, należy zwrócić uwagę na brakujące lub uszkodzone 

elementy. Jeśli brak jest jakiegokolwiek elementu, lub jeśli uszkodzenie jest widoczne, 

nie należy instalować tego produktu. W takim przypadku skontaktuj się ze sprzedawcą 

w celu uzyskania pomocy. 

 

Montowanie w obudowie (rack) 

 

Przed zamontowaniem w obudowie skonsultuj się z producentem lub dystrybutorem, w 

celu dobrania odpowiedniego sprzętu, a także aby opracować procedury bezpiecznego 

zamontowania, zapobiegające wysunięciu czy niestabilnemu zamocowaniu. Podczas 

montowania pamiętaj o odpowiednim obiegu powietrza, aby urządzenie działało 

prawidłowo. 

-maksymalna temperatura pracy zamontowanego w obudowie rack urządzenia to 40 

°C. 

Sprawdź etykiety znamionowe produktu jeśli chodzi o wymogi zasilania w celu 

zapewnienia, że żadne przeciążenia nie zachodzą. 

Pamiętaj też, o zapewnieniu prawidłowego uziemienia. Musi to być osobny przewód, nie 

korzystaj z innych połączeń. 
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1.  Przegląd funkcji 
Uniwersalny cyfrowy rejestrator video h264 jest zintegrowanym cyfrowym 

rejestratorem łączącym w sobie funkcje czasowego nagrywania audio/video, 

multiplexera, i serwera video. Daje to możliwość stworzenia jednego 

bezpiecznego rozwiązania. 

 

Funkcja typu triplex umożliwia użytkownikom wyświetlanie wideo na żywo, 

wyszukiwanie, odtwarzanie dowolnego obrazu zgodnie z kryteriami daty / 

godziny lub zdarzenia oraz zdalne monitorowanie jednostki przez internet na PC. 

Podczas gdy nagrywanie DVR jest kontynuowane. 

 

Uniwersalny cyfrowy rejestrator video h264 jest rozszerzony o obsługę dwóch 

kodeków: H.264 i kompresję MJPEG. Co więcej umożliwia on współistnienie 

zgodnych urządzeń sieciowych ip, a także analogowego sprzętu. Poza tymi 

wspaniałymi funkcjami nasz rejestrator posiada nowoczesny graficzny interface 

użytkownika, który ułatwia kontrolowanie działania jednostki. 

 

Uniwersalny cyfrowy rejestrator video h264 posiada zainstalowane 

oprogramowanie, umożliwiające zdalny podgląd i konfigurację sprzętu. 

Oprogramowanie to współpracuje z przeglądarką internetową, dając 

użytkownikowi możliwość oglądania zarejestrowanych zdarzeń, podgląd video 

na żywo  czy konfigurację. Zdalne oprogramowanie jest przechowywane w 

pamięci Uniwersalnego cyfrowego rejestratora i dostarczane innym urządzeniom 

przez interfejsy wan i lan czy połączenie internetowe, do innych zdalnych 

komputerów pracujących pod kontrolą windows. Ułatwia to instalację i naprawę, 

a także gwarantuje, że wszyscy zdalni użytkownicy korzystają z tego samego 

oprogramowania pobranego z jednostki. 
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2.  Instalacja 
W tym rozdziale zostaną opisane procedury instalacji, niezbędne do rozpoczęcia 

korzystania ze sprzętu. 

 

Aby zapobiec awarii systemu lub utracie danych spowodowanej 

nieoczekiwanymi problemami z prądem zaleca się korzystanie z zasilaczy ups. 

 

2.1  Umieszczenie Jednostki  

Zanim umieścisz jednostkę w odpowiednim miejscu, pamiętaj, aby wyłączyć 

sprzęt, przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń. Pamiętaj, aby zapewnić 

odpowiedni przepływ powietrza w pobliżu urządzenia. Trzeba pamiętać o tym, że 

maksymalna temperatura pracy wynosi 40°C. 

 

Urządzenie posiada mechanizmy przepływu powietrza wewnątrz, które 

wydostaje się dolną częścią obudowy. 

  

 

 NOTA:  Pamiętaj, aby nie usuwać gumowych nóżek na spodzie 

urządzenia  i aby zapewnić odpowiednią przestrzeń. umożliwi to 

dobre oddawanie ciepła. 

 

2.2  Wybieranie formatu video.  

Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby działać 

zarówno w formacie PAL jak i NTSC. Aby wybrać 

odpowiedni format użyj przełącznika znajdującego się 

na tylnim panelu obudowy. 

 

 

2.3  Podł ączanie urz ądzeń do jednostki. 
Podrozdział ten zawiera ważne wskazówki dotyczące podłączania urządzeń do 

rejestratora. Zapoznaj się z nimi za nim cokolwiek podłączysz. 

 

Podł ączanie wymaganego sprz ętu.  

Zanim włączysz system, podłącz kamery i główny monitor, aby zapewnić 

podstawowe działanie. Jeśli potrzebujesz, podłącz dodatkowy monitor, aby 

móc oglądać sekwencyjny pełnoekranowy obraz z zainstalowanych kamer. 
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Podł ączanie innych urz ądzeń na krótki czas.  

Jeśli chcesz podłączyć jakieś urządzenie na chwilę, np. pendrive, dysk 

zewnętrzny usb, i chcesz żeby stało ono się częścią jednostki, dokonaj tego po 

starcie systemu. Tylko taka procedura umożliwi poprawne rozpoznanie 

podłączonego sprzętu. 

 

2.4  Gniazda tylnego panelu.  

Na tylnym panelu znajduje się wiele gniazd, umożliwiających podłączenie 

różnorodnych urządzeń. Poniższy obrazek ilustruje dostępne gniazda oraz krótki 

opis ich wykorzystania. 

 

Główny monitor (BNC/ VGA)  

Gniazda te umożliwiają podłączenie głównego monitora, 

który pozwala na podgląd na żywo, odtwarzanie 

nagranych zdarzeń, na pełnym ekranie, oraz z podziałem 

na okna. [gniazdo vga jest opcjonalne] 

 

Dodatkowy monitor  

Dodatkowy monitor jest używany do pełnoekranowego 

sekwencyjnego pokazywania obrazu ze wszystkich 

zainstalowanych kamer. 

 

 

 

 

 

 

Wejścia video  

Grupa gniazd BNC, pozwalająca podłączyć źródła video, 

kamery. Liczba gniazd jest równa ilości kanałów. 

. 

 
 

Alarm I/O & RS485 & wej ście audio  

Kostki połączeniowe pozwalają podłączyć do rejestratora 

alarmu - wejscie/wyjście, RS-485, a także źródeł dźwięku. 

Ułożenie styków różni się w różnych modelach. Spójrz do 

instrukcji konkretnego modelu, aby sprawdzić ułożenie 

styków. 
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Gniazdo LAN (RJ-45)  

RJ45 umożliwia podłączenie rejestratora do sieci, daje to 

użytkownikom możliwość korzystania z dostępnego 

zdalnie interfejsu za pomocą pc 

 

 

Złącza usb (x3)  

Rejestrator wyposażony jest w 2 złącza usb 2.0 na tylnym 

i 1 na przednim panelu. Umożliwiają one użytkownikowi 

podłączenie zewnętrznych urządzeń usb, takich jak: dysk 

zewnętrzny usb, pendrive, czy myszka. 

 

 

Złącze zasilacza.  

Rejestrator posiada złącze zasilacza, proszę podłączyć 

dostarczony zasilacz. 

 
Wyjście audio główne/dodatkowe.  

Złącza te typu RCA, umożliwiają podłączenie urządzeń 

wyjściowych dźwięku, takich jak wzmacniacz. Główny 

służy do odsłuchu z głównego monitora, a dodatkowy z 

dodatkowego monitora. 

 

  

Wejście UTP [opcjonalne]  

UTP oferuje dodatkowe możliwości 

połączeniowe korzystając z przewodu typu 

UTP. Jest to bardzo często 

wykorzystywany przewód w przemyśle 

telekomunikacyjnym. 

O instalacji urządzeń korzystających z UTP, 

dowiesz się z dodatku B i dodatku C. 

 

 

 
 

NOTA:  Przewód UTP przenosi sygnał video i zasilanie do kamer. 
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3.  Ogólna konfiguracja systemu. 
Zanim zaczniesz używać sprzętu, musisz dokonać podstawowych ustawień,  

poniższe podrozdziały wyjaśnią znaczenie klawiszy funkcyjnych przedniego 

panelu, a także sposób ogólnej konfiguracji cyfrowego rejestratora video 

 

Wyświetlane menu ekranowe oraz inne informacje znajdują się na pozycjach 

zgodnych z pokazanym niżej obrazkiem. Nazwa kanału jest wyświetlana w 

lewym górnym rogu okna, niezależnie czy jest to w trybie pełnoekranowym czy w 

trybie wielokanałowym. Bieżący tryb pracy, tryb monitora dodatkowego, tryb  

sterowania głowicą ruchomą, tryb odtwarzania, tryb zamrożenia, oraz tryb 

sekwencyjny; wyświetlane są w lewej dolnej części ekranu.  

Informacje o dacie, i czasie, wyświetlane są w prawej dolnej części ekranu. 

 
Ch4 
 
 
 
 
►*1 

 
 
 
 
 

2008/06/09  PM04:31:22 

 

3.1 Wprowadzenie do funkcji przedniego panelu. 
Za pomocą przedniego panelu, możemy ustawić programowalne funkcje 

jednostki, oraz sprawdzać jej stan. 

 

3.1.1  Opis diod LED 

Diody mają następujące znaczenie: 

 

 
Power LED  

Świecąc sygnalizuje podłączenie odpowiedniego zasilania do 

jednostki. 

 
Alarm LED  

Świecąc sygnalizuje sytuację alarmową. 

 

 
Network LED  

Świecąca oznacza, że rejestrator jest podłączony do sieci, 

migająca zaś informuje o przesyłaniu danych. 

 
REC LED 

Migająca oznacza, nagrywanie w toku. 
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3.1.2  Klawisze funkcyjne. 

Część ta opisuje funkcyjne klawisze, znajdujące się na przednim panelu, 

wykorzystywane w normalnej pracy urządzenia. 

Proszę spojrzeć do instrukcji instalacji, aby obejrzeć wygląd klawiszy 

funkcyjnych. 

CHANNEL 

• W trybach na żywo i odtwarzania, naciśnij klawisz channel, aby zobaczyć 

odpowiedni obraz na pełnym ekranie. Ilość klawiszy channel odpowiada 

ilości obsługiwanych przez jednostkę kamer. 

• W trybie sterowania głowicą ruchomą klawisz 1 jest używany aby wejść 

do menu Set/Go. Klawisz 2 jest używany do pokazywania lub ukrywania  

ustawień parametrów głowicy. 

 

KLAWISZE KIERUNKOWE  

• W trybie powiększenia [zoom] klawisze te zachowują się jak klawisze 

kierunków. 

• W trybie ustawień menu ekranowego, używaj klawiszy lewo/prawo do 

zmiany poprzedniej/następnej opcji, a jej parametry wybieraj za pomocą 

klawiszy góra/dół. 

 

ENTER / ZOOM 

• W menu ekranowym albo w trybie wyboru używaj tego klawisza do 

zatwierdzania i zachowywania zmian. 

• W trybie na żywo na pełnym ekranie, używaj tego klawisza aby zobaczyć 

obraz w 2* powiększeniu, naciskając go ponownie wyjdziesz z trybu 

powiększenia [zoom]. 

 

COPY 

Użyj tego klawisza podczas odtwarzania, do określenia początku i końca 

eksportowanego materiału. W celu uzyskania szczegółów zobacz do 

podrozdziału eksportowanie video. 

 

CALL  

• W trybie na żywo użyj tego klawisza, żeby wejść do trybu kontroli 

monitora dodatkowego. 

• W trybie głowicy ruchomej, użyj tego klawisza w połączeniu z klawiszem 

enter, żeby wejść do menu ekranowego kamery. Zobacz do podrozdziału 

sterowanie głowicą ruchomą, w celu uzyskania więcej informacji. 
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DOME 

Naciśnij ten klawisz, żeby wejść do trybu głowicy ruchomej. 

Zobacz do podrozdziału sterowanie głowicą ruchomą, w celu uzyskania więcej 

informacji dotyczących sterowania głowicą. 

 

ESC 

Naciśnij aby anulować/wyjść z menu ekranowego lub dowolnego trybu, bez 

zachowywania wprowadzonych zmian. 

 

MODE 

Naciskaj ten klawisz, aby zmieniać tryby wyświetlania na głównym monitorze. 

Możesz wybierać z pośród 4 dostępnych trybów: pełny ekran, 4 okna, (2x2), 9 

okien (3x3), 16 okien (4x4). Zajrzyj do podrozdziału 'tryby wyświetlania' w celu 

uzyskania więcej informacji. 

 

PLAY 

Naciśnij ten klawisz, aby przełączać między trybem na żywo a trybem 

odtwarzania. 

NOTA:  Video nagrane w ciągu ostatnich 5-10 minut nie może być 

odtworzone, ponieważ jest jeszcze zachowane w buforze. 

 

FREEZE 

• Naciśnij ten klawisz, aby wstrzymać oglądany obraz w trybie na żywo, 

obraz zostanie zatrzymany, ale informacje o dacie i czasie będą 

aktualizowane. Naciśnij jeszcze raz, aby powrócić do trybu na żywo. 

• Naciśnij freeze podczas oglądania zachowanego video, aby zatrzymać je 

w danym miejscu. Używając strzałek prawo/lewo możesz przewijać obraz 

po pojedyńczej klatce. Naciśnij jeszcze raz freeze by powrócić do 

odtwarzania. 

 

SEQ (Sequence)  

Naciśnij aby rozpocząć sekwencyjne wyświetlanie obrazu z zainstalowanych 

kamer. 

 

MENU 

Naciśnij ten klawisz aby wejść do ekranowego menu. 

SEARCH 

Naciśnij ten klawisz w trybie na żywo, lub w trybie odtwarzania aby wywołać 

menu wyszukiwania, za pomocą daty, czasu, oraz wydarzenia. 
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3.2  Włączanie/ wył ączanie jednostki 
Dla prawidłowego przebiegu czynności włączania i wyłączania zastosuj się do 

odpowiednich procedur. Zapobiegnie to uszkodzeniu sprzętu. 

 

Aby wł ączyć jednostk ę 

Po prostu podłącz dostarczony w zestawie zasilacz do jednostki, a zacznie ona 

proces startowy. 

 

Na ekranie pojawi się kolorowy pasek postępu i informacja system checking. 

Zniknie ona, kiedy system całkowicie wystartuje i będzie gotowy do pracy. 

 

Żeby zamkn ąć lub uruchomi ć ponownie system.   

Naciśnij przycisk menu, i podaj hasło administratora w celu wejścia do menu 

ekranowego, następnie wybierz opcje zamknij, i zatwierdź ją enterem. Pojawi 

się następujące menu. 

Zamknij 
Wyłącz 
Restart 

Wykonaj 
Wykonaj 

 

<Wyłącz> 

Wybierz tą opcję aby wyłączyć całkowicie jednostkę, nie odłączaj zasilania, 

dopóki nie zostanie wyświetlona informacja: “You can safely turn off DVR now!”.  

<Restart>  

Wybierz tą opcję, aby uruchomić ponownie jednostkę, kolorowy pasek postępu, i 

informacja "system checking" będą wyświetlane do momentu całkowitego 

ponownego uruchomienia. 

 

3.3  Wejście do menu ekranowego. 
Konfiguracja rejestratora może być dokonana przez intuicyjne menu ekranowe, 

które w połączeniu z obsługą za pomocą myszki usb, staje się tak wygodne jak 

używanie komputera PC. Aby wejść do menu ekranowego, naciśnij klawisz menu, 

wprowadź hasło administratora lub użytkownika. Ekran weryfikacji hasła wygląda 

następująco: 

 

Wprowadź Hasło 
________ 

Wprowadź Hasło z kl. NUM 
(4-8 Cyfr) 

Wciśnij ◄ by Skasować 
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Domyślne hasła zamieszczone są poniżej, te same hasła służą do obsługi 

zdalnego oprogramowania. 

 

Hasło administratora Hasło u żytkownika 

1 2 3 4 4 3 2 1  

 

NOTA:  Zaleca się zmianę domyślnych haseł w celu zapobiegnięcia 

nieautoryzowanego dostępu do syste 

3.4  Ustawienia daty i czasu 
Użytkownicy mogą ustawić datę, czas, i inne parametry menu ekranowego w 

podmenu data/czas w menu ustawienia systemu. Dostęp do tego podmenu 

realizowany jest z przywilejami administratora.  

W menu ekranowym wybierz OSD setup menu, następnie ustawienia systemu, i 

zatwierdź enterem. Następnie wybierz data/czas aby wejść do ustawień daty i 

czasu. Ustawienia te wyglądają w następujący sposób. 

Data/Czas 
Data 
Czas 
Pokaż Datę/Czas 
Tryb Wyśw. Daty  
Tryb Wyśw. Czasu  
Kolejn. Daty/Czasu  
Daylight Saving Time Setup 

2008/02/21  
PM10:39:26  

1 Wiersz  
R/M/D  

12 godz  
Data/Czas  

 

 

3.4.1  Ustawianie daty i czasu. 

Ustawianie daty i czasu.   

Wybierz data/czas, i zatwierdź enterem aby dostosować ustawienia.  

Klawisze prawo/lewo używane są do zmiany pól, a klawisze góra dół do zmiany 

wartości poszczególnego pola. klawisz enter zatwierdza wybór. 

NOTA:  Nowe ustawienia czasu i daty mają zastosowanie do 

nowonagranych materiałów, data i czas poprzednich nagrań nie 

zmieni się. 

NOTA:  Jeśli zachodzi potrzeba zmiany daty i czasu zaleca się 

sformatowanie twardych dysków, aby zapobiec uszkodzeniu bazy 

danych. 

 

Wyświetlanie Data / Czas.  

Użytkownicy mogą wybrać rodzaj wyświetlania daty i czasu w jednym lub dwóch 

wierszach. Użyj strzałek góra/dół aby wybrać pasujący tobie sposób 

wyświetlania. 
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Tryb Wy świetlania Daty  

TA funkcja pozwala użytkownikowi określić kolejność wyświetlania daty:  

<Y/M/D>, - rok miesiąc dzień 

<M/D/Y> - miesiąc dzień rok 

<D/M/Y> -  dzień miesiąc rok 

Przenieś kursor do tej opcji i naciśnij enter,  gdy opcja zacznie migać za pomocą 

klawisza góra/dół wybierz odpowiednią kolejność. 

 

Tryb Wy świetlania Czasu  

Użytkownik może wybrać między 12-sto godzinnym a 24-ro godzinnym 

sposobem wyświetlania czasu. Użyj klawiszy góra/dół aby wybrać odpowiedni 

format. 

 

Kolejno ść Daty/Czasu  

Opcja ta służy do określenia, czy data czy czas mają być wyświetlana jako 

pierwsze. 

Użyj klawiszy góra/dół aby dokonać ustawień. 

 

3.4.2  Ustawienia Czasu Letniego 

Daylight Saving Time  

Opcja ta służy, do określenia czy używany jest czas letni, czy nie. Wybierz, 

"enable" aby włączyć, lub "disable" aby wyłączyć. 

 

Jeśli funkcja jest wyłączona pola 

DST Start / End time i DST Bias będą niedostępne. 

 

NOTA:  Jeśli funkcja jest włączona na ekranie będzie to pokazane 

przez ikonę czasu letniego, podczas odtwarzania nagranych 

materiałów, lub przeszukiwania zgodnie z kryterium wydarzenia. "S" oznacza 

czas letni, "w" czas zimowy. 

 

DST Start / End  

Opcje te służą do ustawienia trwania czasu letniego. Używaj strzałek prawo/lewo, 

aby zmienić pole, a strzałek góra/dół aby zmienić wartość pola.  

 

DST Bias  

Funkcja ta służy do określenia w minutach, o ile czas ma być przesunięty do 

przodu w stosunku do czasu standardowego. 
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3.5  Ustawienia kamery  IP. 
Zaawansowane hybrydowe możliwości rejestratora pozwalają podłączyć kamery 

ip, razem z analogowymi.  

Wejdź najpierw do menu ekranowego wprowadzając hasło administratora, a 

następnie wybierz system setup, a następnie ip camera support,  aby określić 

liczbę obsługiwanych kamer ip. Kanały kamer cyfrowych będą na końcu 

dostępnych kanałów, np. dla modelu 16 kanałowego będzie to 15 oraz 16 kanał. 

. 

 

NOTA:  Jednostka musi być zrestartowana, aby zastosować zmiany 

ilości kamer IP 

 

Aby ustawić parametry kamery wejdź w ustawienia kamer, i wybierz najwyższy 

dostępny kanał. 

Menu ustawień wygląda następująco: 

 
IP Camera 

IP Camera Select 
IP Camera Title 
Hostname/IP 
Model 
Connection Setup 
Device Setup 
Activated 
Status 

CH16 
CH16 

X.X.X.X 
nDH06x 

 
 

No 
 

 

NOTA:  Jeśli kamera jest aktywna w danym momencie, opcje 3-5 będą  

niedostępne. 

 

3.5.1  Informacje o Kamerze IP 

IP Camera Title  

Wejdź tu aby ustawić nazwę kamery IP, która będzie wyświetlana. 

 

Hostname/IP  

Tutaj ustawisz adres IP lub nazwę hosta, kamery IP; np. 192.168.1.123 

 

Model  

Tutaj wybierzesz model podłączonej kamery IP. 
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3.5.2  Ustawienia Poł ączenia 

Wejdź w "connection setup" aby określić parametry połączenia kamery, a także 

rodzaj transmisji. Menu wygląda następująco: 

 
Connection Setup 

Account 
Password 
Management Port 
Streaming Port  
Streaming Format 
Streaming Protocol 

**** 
**** 
80 

554 
MPEG4 

RTP+RTSP  

 

Account / Password  

Tutaj podajesz nazwę użytkownika i hasło służące do logowania do kamery IP. 

 

Management Port  

Tutaj podaj domyślny port do zarządzania kamerą. 

 

Streaming Port  

Tutaj określisz port do streamingu obrazu i odnoszących się do tej kamery 

komend. 

 

Streaming Format  

Wybierz format streamingu kamery IP - <mpeg4> lub <MJPEG>. 

 

Streaming Protocol  

opcja ta określa protokół streamingu, możesz wybierać pomiędzy: <RTP+RTSP>, 

<RTP/RTSP>, <RTP/RTSP/HTTP>, i <HTTP>. 

 

NOTA:  Jeśli nie znasz powyższych parametrów skontaktuj się z 

producentem kamery. 
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3.5.3 Ustawienia Urz ądzenia 

Wejdź w "device setup" aby ustawić podstawowe parametry kamery IP. 

Parametry te to m.in nazwa produktu, jakość obrazu, dostosowanie obrazu i inne. 

Wybierz opcje "apply changes" żeby zastosować wprowadzone zmiany.  

 

NOTA:  Login i hasło administratora muszą być wprowadzone żeby 

zmienić podstawowe parametry kamery IP. 

 

 

3.5.4 Aktywna 

Wybierz tę opcję "yes" aby uaktywnić połączenie z kamerą ip. Wybierz "no" aby 

dezaktywować to połączenie. 

 

NOTA:  Jeśli połączenie jest aktywne opcje: <Hostname/IP>, <Model>, 

i <Connection Setup> są niedostępne 

 

3.5.5 Status 

Kiedy połączenie jest aktywne, użytkownicy mogą sprawdzić jego status. Menu  

wygląda następująco: 

 

Status 
Model 
Resolution 
PPS 
Bandwidth 
Pkg. lost rate 

nDH06x   
640*480   

15.00   
20 KB/Sec   

0.1% 

 

Informacje pokazane na monitorze są tylko do odczytu. 

 

NOTA: jeśli chcesz zobaczyć sposób ustawienia kamery IP krok po 

kroku zajrzyj do dodatku e "instalowanie kamery IP" 
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3.6  Kalenarz Nagrywania / Jako ść Nagrywania  
Menu Ustawienia Nagrań, służy do ustawiania jakości nagrywania, kalendarza 

nagrywania i innych parametrów nagrywania. Aby wejść do tego menu, jest 

wymagane hasło administratora. Z głównego menu wybierz za pomocą kursora 

"Ustawienia Nagrań" i naciśnij enter. 

Pojawi się następujące menu: 

 

Ustawienia Nagrań 
Record Mode Setup 
Ustawienia Harmonogramu 
Konfiguruj Preset 
Ustawienia dla Kamery 
Ustawienia ezRecord 
Nagrywanie w Pętli 
Nagrywanie Audio 
Usuń Dane 

 
 

Wys. Jakość 
 
 

Wł. 
Wł. 

 

3.6.1 Ustawienia Harmonogramu. 

Ustawienia te służą do określenia kiedy ma być włączana funkcja nagrywania 

zaplanowanego, mogą to być np. noce, weekendy a także dowolny inny czas. 

Jeśli wybierzesz tą opcję ujrzysz następujące menu: 

 

Ustawienia Harmonogramu 
1. Początek Dnia 
2. Koniec Dnia 
3. Początek Nocy 
4. Koniec Nocy 
5. Harmonogram Weekendu 
6. Początek Weekendu 
7. Koniec Weekendu 

AM 06:00   
PM 06:00  
PM 06:00   
AM 06:00   

Wł.   
Pt.  18:00   
Poń 06:00   

 

 

• Dokonaj odpowiednich zmian czasu rozpoczęcia i zakończenia 

nagrywania harmonogramu za pomocą klawiszy kierunkowych,  

• i naciśnij enter aby zatwierdzić, lub esc aby odrzucić wprowadzone 

zmiany. 

• Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji podczas weekendów wybierz on, i 

dokonaj ustawień czasu rozpoczęcia i zakończenia weekendu, i zatwierdź 

je enterem. 

• Naciśnij esc, aby powrócić do poprzedniego ekranu ustawień. 

 



 DVR Instrukcja Użytkownika    

 
 21 

3.6.2  Konfiguruj Preset 

Opcja ta służy do zdefiniowania konfiguracji używanych podczas nagrywania, są 

to jakość nagrywania, i ilość klatek na sekundę. Normalnie zaleca się korzystanie 

z konfiguracji "najlepsza jakość" . poniższa tabela pokazuje dostępne wartości. 

Zajrzyj do rozdziału "zdefiniowane konfiguracje nagrywania" w podręczniku 

menu ekranowego, aby uzyskać więcej informacji. 

 
Tryb: Połowa-D1 (NTSC: 720x240@60PPS; PAL: 720x288@ 50PPS) 

Normalny PPS Normalny  Zdarzenie PPS Zdarzenie 
3.75 NTSC 
(3.125 PAL)  10 KB / Pic  15 NTSC 

(12.5 PAL)  10 KB / Pic  

 

3.6.3  Nagrywanie Tylko Zdarze ń 

Jeśli chcesz, aby nagrać tylko zdarzenie, które spowodowało sytuację alarmową 

podejmij następujące kroki: 

• Wejdź do menu ekranowego, podaj odpowiednie hasło. 

• W menu wybierz "Ustawienia Nagrań" później <Konfiguruj Preset>, i dalej 

znacz < Tylko Zdarzenia>. 

 

 

3.6.4  Ustawienia dla Kamery 

Ta funkcja jest używana do ustawiania pps - ilości klatek na sekundę podczas 

dnia, nocy czy weekendu dla każdego kanału. Konfiguracja Presetów  musi być 

wyłączona, aby zdefiniować tę funkcję. 

Menu wygląda następująco 

(Tryb nagrywania: 720×240@60PPS w NTSC / 720×288@50PPS w PAL).  

 

Ustawienia dla Kamery 
Wybór Kamery 
 
Normalny PPS 
Norm. Jakość 
PPS zdarzeni 
Jakość zdarz 
Aktywuj 

 
Dzień 

15 
Lep. 

30 
Wys. 

Oboje 

 
Noc  

15 
Lep. 

30 
Wys. 

Oboje 

CH1  
Weekend  

15  
Lep.  

30 
Wys. 

Oboje 
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• Najpierw wybierz kamerę aby ustawić jej parametry nagrywania, a jej 

konfiguracja zostanie wyświetlona, pokaże się też obraz z tej kamery. 

• Użyj klawiszy strzałek, aby ustawić odpowiednie wartości, entera aby 

zatwierdzić, lub esc aby odrzucić wprowadzone zmiany konfiguracji. 

• Naciśnij jeszcze raz esc aby wrócić do menu Ustawienia Nagrań. 

 

 

Uwaga: Normalnie całkowita liczba pps nie może przekroczyć 60 (NTSC 

(720×240@60PPS) / 50 PAL (720×288@50PPS). Żeby zwiększyć pps dla 

jednego kanału, musisz zmniejszyć go dla innego.  

 

3.6.5 Ustawienia ezRecord  

Funkcja ta znacznie ułatwia konfiguracje skomplikowanych parametrów 

nagrywania. Pamiętajmy, że aby zadziałała, musimy wybrać opcję <ezRecord> w 

Konfiguracji Presetu.  

 

Wybierz <ezRecord Setup> z <Ustawienia Nagrywania> i naciśnij enter, 

zobaczysz podmenu: 

 

Ust. ezRecord 

Ilość Dni do Zapisu 
Zapis Dzienny 
Zapis Nocny 
Zapis Weekendowy 
 
Average Normal PPS 
Average Normal Quality  

              2 Days   
Tak   
Tak   
Tak   

 
3.75   

                Naj.               

 

Aby ustawić parametry konfiguracji nagrywania ezRecord: 

 

• Wybierz ilość dni do zapisu i naciśnij enter. opcje: average normal pps & 

quality, zostaną obliczone automatycznie. Na podstawie dostępnego 

miejsca na dyskach twardych zostanie obliczona maksymalna ilość dni, 

przez które możesz nagrywać. Jednym słowem im więcej miejsca tym 

więcej będziesz mógł nagrywać. 

Record Info 
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• Wybierz <Zapis Dzienny> aby określić, czy rejestrator ma nagrywać w 

dni powszednie czy nie. 

• Tak samo postępuj z ustawieniami dla nocy i weekendów. Uwaga: 

nagrywanie w weekendy będzie niedostępne, jeśli niezaplanowano go w 

<Ustawieniach Harmonogramu>.  

• Wybierz <Average Normal PPS> i ustaw żądaną liczbę, a liczba dni 

nagrywania przeliczona zostanie automatycznie. 

• Tak samo przeliczona zostanie ilość dni nagrywania, jeśli zmienimy 

parametr opcji <Average Normal Quality>.  

 

 

NOTA:  na dostępną jakość nagrywania ma także wpływ ilość 

podłączonych kamer IP. Co za tym idzie, jeśli liczba ta zmieni się 

ustawienia konfiguracji [<ezRecord Setup>] muszą być 

skonfigurowane ponownie. 

 

3.6.6 Nagrywanie w P ętli 

Użytkownik może ustawić nagrywanie w pętli. W przypadku braku miejsca na 

dysku twardym nowsze nagrania nadpisują starsze, lub nagrywanie do momentu 

zapełnienia dysku twardego. Jeśli w tym drugim trybie dysk zapełni się jednostka 

wyda dźwięk, i na ekranie pojawi się stosowna informacja. 

Aby włączyć opcję nagrywania w pętli, z menu <Ustawienia Nagrywania> 

wybierz, <Nagrywanie w Pętli> i zatwierdź enterem,  strzałkami  ustaw na "on". 

 

3.6.7 Nagrywanie Audio  

Jeśli podłączone są źródła dźwięku, opcja ta jest domyślnie włączona i dźwięk 

zapisywany jest razem z obrazem; a wyłączona, jeśli nie podłączono źródeł 

dźwięku. 
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3.6.8 Usuń Dane  

Opcja ta służy do kasowania normalnych lub nagranych na podstawie zdarzeń 

danych video. W menu Ustawienia Nagrywania  wybierz <Usuń Dane> i naciśnij 

enter. 

Wyświetli się menu: 

 

Usuń Dane 
Usuń Wszystkie Dane 
Usuń Wszystkie Zdarzenia 
Usuń Zdarzenia Od 
Rozpocznij Usuwanie 

Nie  
Nie  

2008/01/01  
Nie  

 

Usuń Wszystkie Dane  

Opcja ta służy do skasowania wszystkich danych z bazy. Aby to uczynić wybierz 

strzałkami Tak  i aby zatwierdzić, w polu <Rozpocznij Usuwanie> wybierz 

<Tak>. 

 

Usuń Wszystkie Zdarzenia  

Opcja ma identyczne działanie, jak opcja powyżej, ale zastosowanie ma do 

danych nagranych na podstawie wydarzeń.  

 

Usuń Zdarzenia od  

Opcja ta służy do kasowania nagranego video przed podaną datą. Za pomocą 

klawiszy strzałek, i entera, dokonaj odpowiednich zmian. 

 

Rozpocznij Usuwanie  

Ta opcja zaczyna proces kasowania. Jeśli ustawimy ją na Tak, proces rozpocznie 

się a ustawienie "Nie" anuluje go. 



 DVR Instrukcja Użytkownika    

 
 25 

4. Podstawowa Obsługa  

Za pomocą przedniego panelu, użytkownicy mają łatwy dostęp do 

podstawowych funkcji rejestratora. Ten rozdział opisuje właśnie podstawowe 

operacje, które użytkownik może wykonać. 

 

4.1  Podgl ąd na żywo / Odtwarzanie Video  

Poniższe podrozdziały opisują ogólne funkcje rejestratora dotyczące oglądania w 

trybie na żywo, i odtwarzania. 

 

4.1.1  Tryby Podgl ądu 

Rejestrator umożliwia wybór pomiędzy różnymi trybami wyświetlania, zarówno w 

podglądzie na żywo jak i podczas odtwarzania zarejestrowanych nagrań. 

Poniżej prezentowane są te możliwości. 

 

Podgl ąd na pełnym ekranie  

Naciśnij klawisz kanału, aby obejrzeć go na pełnym ekranie. 

 

Podgl ąd w wielu oknach  

Różne możliwości są dostępne, aby przełączać się między nimi użyj przycisku 

<mode>. 

 

Dostępne formaty widoku przedstawione są poniżej: 

 

 
 

NOTA:  : tryb podglądu 3x3  dostępny jest tylko w modelach 8 i 16 

kanałowych, a 4x4 w tylko w modelu 16 kanałowym. 
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4.1.2  Powi ększenie cyfrowe [zoom] 

• Istnieje możliwość podglądu na pełnym ekranie z 2× zoomem cyfrowym.  

• Aby tego dokonać wybierz odpowiedni kanał, następnie aby powiększyć 

cyfrowo naciśnij <Enter>.  

• Jeśli chcesz obejrzeć wybrany obszar w powiększeniu przewijaj za 

pomocą strzałek kursora.  

• Aby opuścić ten ekran naciśnij ponownie <Enter> lub <esc>. 

 

4.1.3  Podgl ąd Kamer na żywo 

Można oglądać obraz z kamer na żywo w różnych trybach, włączając pełny 

ekran, 2×2, 3x3 i 4×4. Ogólnie usługa dostępna jest podczas podglądu na 

żywo. 

 

Aby zatrzyma ć obraz na żywo: 
Naciśnij przycisk <FReeze> aby wstrzymacć odtwarzanie, czas systemowy 

nie zostanie zatrzymany. 

Press FREEZE while viewing live image, the image pauses but the date / 

time information does not, and the system clock continues running.  

 

Aby wznowić podgląd na żywo naciśnij <Freeze> jeszcze raz. 

 

4.1.4  Podgl ąd Nagranego Video 

Żeby odtworzyć nagrany obraz, użytkownik musi po prostu wcisnąć przycisk 

<play>. Po wciśnięciu tego przycisku rejestrator zacznie odtwarzać od 

momentu ostatniego  nagrywania. Jeśli naciskamy ten przycisk po raz 

pierwszy odtworzony zostanie nagrany materiał od samego początku. 

Oczywiście użytkownik może wyszukać odpowiedni materiał używając menu 

wyszukiwania. W celu uzyskania więcej informacji zajrzyj do odpowiedniego 

rozdziału. 

 

NOTA:  jeśli nagranie zostało dokonane w trybie D1, możesz 

nacisnąć przycisk <seq> żeby włączyć “deflicker", żeby obraz nie 

był zniekształcony. Wyłącz “deflicker aby powrócić do odtwarzania w 

normalnej rozdzielczości trybu D1. 

Podczas odtwarzania wskaźnik prędkości przewijania będzie wyświetlony w 

lewej dolnej części ekranu. 
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 W trybie odtwarzania można: 

 

Użycie Klawiszy Podczas Odtwarzania.  
Funkcje klawiszy podczas odtwarzania są inne, dlatego opisujemy je poniżej. 

 

� Lewo  - cofanie nagrania 

Ten klawisz używany jest podczas odtwarzania do cofania nagrania, 

powtórne naciśnięcie tego klawisza spowoduje przyśpieszenie 

przewijania o 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, lub 32×.  

 

� Prawo  - przewijanie w przód 

Ten klawisz służy do przewijania do przodu odtwarzanego nagrania. 

Przez powtórne naciskanie tego klawisza możemy uzyskać 

przyśpieszenie przewijania o 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, lub 32×.  

 

� FREEZE 

Naciśnij FREEZE aby wstrzymać odtwarzanie. Wciskaj klawisze 

lewo/prawo żeby przewijać nagranie po pojedyńczych klatkach, 

ponowne naciśnij FREEZE aby wznowić odtwarzanie. 

 

� PLAY 

Naciśnij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie, wyjść z  bieżącego 

trybu, lub powrócić do podglądu na żywo. 

 

Zatrzymanie Odtwarzania I Cofni ęcie o Jedn ą Klatk ę 
Aby zobaczyć poprzednią klatkę i wznowić odtwarzanie wykonaj następujące 

kroki: 

• Aby zobaczyć poprzednią klatkę i wznowić odtwarzanie wykonaj 

następujące kroki: 

• Naciśnij przycisk kanału aby zobaczyć widok kamery na pełnym 

ekranie, 

• Naciśnij <freeze> aby zatrzymać odtwarzanie, 

• naciśnij strzałkę w lewo, aby cofnąć obraz o klatkę, 

• powtarzaj naciskanie aby odnaleźć interesujący moment, 

• Naciśnij ponownie <FReeze> aby wznowić odtwarzanie. 
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4.2  Ustawienia Sekwencji 
Część ta opisuje ustawianie sekwencyjnego pokazywania obrazu z 

zainstalowanych kamer na monitorze głównym i dodatkowym (jeśli jest 

podłączony). Rozwiązanie takie bardzo ułatwia pracę i powoduje, że 

użytkownik może bardziej dostosować sposób wyświetlania do swoich 

potrzeb. 

 

4.2.1 Sekwencja na Głównym Monitorze 

Funkcja automatycznej sekwencji może być włączona w dowolnym trybie 

wyświetlania, wybierz tryb i naciśnij <seq> aby włączyć sekwencje 

automatyczną. Aby wyjść z trybu sekwencji naciśnij esc. 

4-Kamer:   

9-Kamer:  
  (tylko dla modelu 16Ch)  

 

4.2.2 Sekwencja na dodatkowym Monitorze 

Użytkownicy mogą kontrolować wyświetlanie kamer na monitorze 

dodatkowym za pomocą przedniego panelu urządzenia, nie wymaga to 

wchodzenia do menu głównego. Na monitorze dodatkowym mogą być 

wyświetlane obrazy w trybie sekwencyjnym, lub w trybie pojedyńczej kamery. 

Aby dowiedzieć się więcej spójrz do rozdziału ustawianie sekwencji w 

podręczniku menu ekranowego. 

 

Wykonaj następujące kroki aby kontrolować obraz wyświetlany na monitorze 

dodatkowym: 

• Naciśnij <call> na przednim panelu aby wejść do trybu zarządzania 

monitorem dodatkowym, 

W lewej dolnej części ekranu pojawi się komunikat: “Tryb Mon. Pom.” 

 
 

Naciśnij Klawisz 1-16 aby wybrać kamerę 
Naciśnij SEQ aby uruchomić Sekwencję 

Tryb Mon. Pom. 
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• Naciśnij klawisz kanałów aby wybrać kanał, 

• Naciśnij <seq> aby włączyć sekwencje, 

• Możesz także naciskać wielokrotnie klawisz <seq> aby oglądać 

zaplanowaną sekwencję , wcześniej ustawioną w menu Harmonogram 

Monitora Pom. 

• Naciśnij <esc> żeby przejść do trybu zarządzania na głównym 

monitorze. 

4.3  Wyszukiwanie Nagranego Materiału. 
Rejestrator ma możliwość wyszukiwania i odtwarzania nagranych materiałów 

zgodnie z kryteriami daty, czasu, czy zaistniałego zdarzenia. Wprowadź datę i 

czas a rejestrator wyszuka odpowiednie nagranie i zacznie je odtwarzać. 

Użytkownicy mają także możliwość wyszukania materiału na podstawie 

zdarzenia zarejestrowanego na poszczególnym kanale. 
 
W trybie na żywo lub odtwarzania naciśnij <search> aby wejść do menu które 

wygląda następująco: 

 

Szukaj 
----------------------------Szukaj Po Czasie------------------------- 
Od: 
Do: 
Wybierz: 

2008/01/01  00:00:00  
2008/05/01  00:00:00  
2008/01/01  00:00:00  

Begin Playback  
----------------------------Szukaj Po Zdarzeniach---------------------- 
Wybierz kamerę: CH1  CH2  CH3  CH4  

Lista Zdarzeń  

 

4.3.1  Wyszukiwanie Po Czasie 

Podejmij następujące kroki aby odszukać nagranie po dacie i czasie. 

• Naciśnij <search> aby wejść do menu wyszukiwania. 

• Przesuń kursor na pole „Od” aby rozpocząć odtwarzanie najstarszego 

materiału. 

• Przesuń kursor na pole „Do” aby rozpocząć odtwarzanie najnowszego 

materiału. 

• Użyj strzałek kursora w celu ustawienia daty i czasu poszczególnych 

opcji. 

• Enterem zatwierdź zmiany albo <esc> anuluj. 

• Zatwierdź pole <begin playback> aby zacząć odtwarzanie, 

• Naciśnij ponownie play  lub <esc> aby wyjść do trybu odtwarzania na 

żywo. 
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NOTE: Jeśli nie ma nagrania zgodnego z naszymi kryteriami, 

rejestrator zacznie odtwarzać pierwsze dostępne nagranie. 

 

NOTE: Informacja o czasie i dacie będzie wyświetlona na ekranie, 

będzie też zaznaczona informacja o czasie letnim, s - czas letni; 

w - zima. 

4.3.2 Wyszukiwanie Według Zdarze ń 

Lista zdarzeń pozwala użytkownikowi odnaleźć odpowiednie wydarzenie. 

Lista ta wygląda następująco. 

 
Event List 

First Page  
Date         Time 

2008/03/17    11:26:50 
2008/03/17    09:53:03 
2008/03/16    16:14:42 
2008/03/15    03:45:31 
2008/03/12    22:27:56 
2008/03/12    10:09:29 
2008/03/11    12:18:20 
2008/03/10    05:16:00 
2008/03/08    17:11:37 
2008/03/08    16:29:10 
2008/03/08    03:22:17 

Ch. 
2 
5 
3 
1 
1 
7 
6 
4 
2 
8 
2 

Type  
Motion  
Alarm  
Alarm  

Motion  
Alarm  

Motion  
Motion  
Alarm  

Motion  
Motion  
Alarm  

 

Lista pokazuje zdarzenia, wraz z datą, czasem, kamerą na której wydarzenie 

zaistniało oraz typem alarmu.  

Niektóre wydarzenia mogą być skasowane, a niektóre są wyświetlane. 

Najnowsze zdarzenie jest wyświetlane na początku listy. 

 

Aby znaleźć zdarzenie na liście: 

• Naciśnij <search> aby wejść do menu, 

• Aby wybrać kamery z których wydarzenia mają być wyświetlone, użyj 

strzałek kursora i entera zaznaczając interesujące kamery, 

• Wybierz opcję <Lista Zdarzeń> aby wyświetlić listę. 

• Kiedy lista zostanie wyświetlona możesz nacisnąć <esc> aby ją 

opuścić. 

• Użyj strzałek aby odszukać interesujące wydarzenie i naciśnij <enter> 

aby odtworzyć nagranie. 

• Naciśnij <play> aby powrócić do podglądu na żywo. 
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4.4  Exportowanie Video 
Rejestrator ma możliwość eksportowania poszczególnych nagrań na 

urządzenia typu dyski usb, lub nagrania ich na wbudowaną nagrywarkę 

DVD+RW. Wyeksportowany materiał będzie zapisany w pliku z 

rozszerzeniem *.drv. 

 

Jeśli chcemy wyeksportować materiał na urządzenie zewnętrzne upewnijmy 

się, że jest ono podłączone do rejestratora, i port ustawiono o odpowiednich 

parametrach jako port eksportu video.  

 

NOTA:  Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone ma ono 

pierwszeństwo w otrzymaniu eksportowanego materiału, oznacza to, 

że materiał zostanie zapisany na nim, a nie na wbudowanej 

nagrywarce. 

 

W zależności od rozmiaru eksportowanego materiału, zapis może trwać od 

10min do nawet 1 godziny. 

 

4.4.1  Wprowadzenie ezBurn 

Zainstalowana technologia ezBurn umożliwia szybkie i łatwe eksportowanie 

materiałów na urządzenie zewnętrzne albo do zainstalowanej nagrywarki.  

Proces ten Polega na przyciśnięciu przycisków <search> i <copy>, nie 

wymaga on korzystania z menu ekranowego.  

 

Poniższy obrazek opisuje cały proces ezBurn. 

 

 

Poniżej opisano krok po kroku cały proces eksportu materiałów. 

 

NOTA:  Wyeksportowany plik ma rozszerzenie drv i może być 

odtwarzany tylko przez dołączone oprogramowanie. 
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4.4.2  Aby Wyeksportowa ć Normalny Materiał 

Aby wyeksportować normalne nagranie zastosuj się do poniższej procedury: 

• Odszukaj interesujące cie nagranie używając klawisza <search> i 

opisywanych wcześniej funkcji wyszukiwania materiałów na podstawie 

daty i czasu. 

• Zanim dokonasz eksportu upewnij się, że żadne z okien nie jest w 

trybie podglądu na żywo, ponieważ eksport nie zadziała. 

• Podczas odtwarzania materiału, który chcesz wyeksportować naciśnij 

przycisk <copy> do zaznaczenia początku eksportowanego materiału i 

drugi raz do zaznaczenia końca.  

• Następnie pojawi się okno ezburn: 

 

ezBurn confirmation 
Selected Device: Built-in DVD+RW 
All data on the disc will be erased. 
Exported Required Size = 11 MB 

Real Export Range: 
From:  2008/06/07  AM10:41:13 

To:  2008/06/07  AM10:41:21 
Enter: YES   ESC: NO 

 

• Naciśnij <enter> aby potwierdzić, lub <esc> aby anulować. 

 

 

• Jeśli zostanie wyświetlone poniższe okno: Oznacza to, że nie ma 

żadnego urządzenia na którym można zapisać eksportowany materiał, 

należy wtedy podłączyć to urządzenie albo włożyć nośnik i nacisnąć 

<enter> aby ponowić próbę, lub <esc> aby anulować. 

 
 

No exportable device detected. 
Please install the target device/media 

to the DVR. 
Enter: Retry   ESC: Exit 
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4.4.3  Eksport Zdarze ń Video 

Aby wyeksportować zdarzenia video zastosuj się do poniższej procedury: 

• Odszukaj odpowiednie wydarzenie, używając opisanych wcześniej funkcji 

wyszukiwania. 

• Podczas odtwarzania materiału naciśnij przycisk <copy> i pojawi się okno  

ezBurn. 

 

ezBurn confirmation 
Selected Device: Built-in-DVD+RW 
All data on the disc will be erased. 
Exported Required Size = 11 MB 

Export Event Info:  
Data  Time Ch Type 

2008/06/07 AM10:42:35 13 Motion 
Enter: YES   ESC: NO 

 

• Naciśnij <enter> aby potwierdzić, lub <esc> aby anulować. 

 

4.5  Sterowanie Głowic ą Obrotow ą 
Rejestrator pozwala na sterowanie głowicą ruchomą za pomocą przedniego 

panelu. 

 

W trybie na żywo należy nacisnąć klawisz kanału, aby uzyskać widok z 

podłączonej głowicy ruchomej na pełnym ekranie. Aby wejść do sterowania 

głowicą należy nacisnąć klawisz <dome>. Aby wyświetlić porady należy 

przycisnąć klawisz kanału 2. 

Aby wyjść z trybu dome należy przycisnąć przycisk <dome> albo przycisk <esc>. 

 

Aby skonfigurować parametry sterowania głowicą zapoznaj się z dalszymi 

podrozdziałami. 

 

4.5.1 Podłączenie Głowicy 

Wykonaj poniższe kroki, żeby podłączyć głowicę ruchomą: 

• Zobacz do podręcznika instalacji, aby sprawdzić ułożenie styków w porcie 

RS-485,  

• Podłącz styki R+ i R- ruchomej głowicy do styków D+ i D- rejestratora za 

pomocą odpowiedniego kabla RS-485. Zgodnie z ilustracją w podręczniku 

instalacji. 
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4.5.2 Ustawienia Protokołu głowicy 

Lista dostępnych protokołów pokazuje dostępne protokoły, które mogą być 

używane przez podłączone kamery z ruchomymi głowicami. W głównym menu 

wybierz: <Ustawienia Kamery> i zatwierdź enterem. Zobaczysz następujące 

menu: 

 

Analog Camera 
Wybór Kamery 
Protokół PTZ 
ID Kamery PTZ 
Nazwa Kamery 
Ukryta 
Jasność 
Kontrast 
Nasycenie 
Barwa 
 

CH1   
żaden  

0   
CH1  
Nie   

0   
0   
0   
0   

  

 

Żeby ustawić odpowiedni protokół najpierw wybierz odpowiedni kanał kamery. 

Wyboru protokołu dokonaj za pomocą strzałek i zatwierdź enterem. 

 

NOTA:  Zmiany zostaną wprowadzone po ich zachowaniu i wyjściu z 

menu. 

 

4.5.3 Ustawienia RS485 

Rejestrator steruje głowicą ruchomą za pomocą protokołu rs485. Parametry tego 

protokołu muszą być ustawione identycznie w rejestratorze jak i w kamerze.  

 

Aby ustawić parametry protokołu  rs485 w rejestratorze wybierz w głównym 

menu <Ustawienia> a dalej <Ustawienia RS485> i zatwierdź wybór enterem. W 

ten sposób wejdziesz do następującego menu: 

 

Ustawienia RS485 
ID Jednostki                                           
Szybkość Transmisji                                     
Bity Danych 
Bity Stopu 
Parzystość    

224                                  
9600 

8 
1 

Żadna 
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Numer ID musi być taki sam, jak numer ID przydzielony kamerze. Nie może być 

dwóch takich samych numerów ID na tej samej magistrali. Numery ID są z 

przedziału 1-255 

 

 

NOTA:  Zmiany zostaną wprowadzone po ich zachowaniu i wyjściu z 

menu. 

 

4.5.4 Klawisze Steruj ące Głowic ą 

Działanie klawiszy w trybie głowicy ruchomej różni się od ich normalnego 

działania. Spójrz do podręcznika instalacji aby zobaczyć wygląd klawiszy. 

 

Set / Go Preset  

Klawisz ten daje możliwość ustawienia zdefiniowanej pozycji, a także 

przywołanie tej pozycji w celu podglądu. 

 

Toggle Hint Screen  

Ta funkcja pokazuje parametry sterowania kamery, podczas oglądania obrazu. 

Naciskanie powoduje pokazywanie i ukrywanie tego ekranu. 

 

Iris Open  

Użyj aby otworzyć przesłonę głowicy ruchomej. 

 

Focus Near  

Użyj aby dostosować ostrość kamery 

 

Zoom In  

Funkcja ta pozwala powiększyć obszar pokazywany przez ruchomą kamerę. 

 

ESC 

Służy do opuszczenia trybu sterowania głowicą, i powrotu do trybu podglądu na 

żywo i na pełnym ekranie. 

 

 

 

 

 

 

 



DVR Instrukcja Użytkownika           

  
36 

 

Auto / Enter  

• W trybie menu ekranowego klawisz ten służy do zatwierdzania wyboru. 

• W trybie sterowania głowicą, za pomocą tego klawisza uaktywniamy tryb 

automatycznego fokusa i iris. 

Iris Close  

Służy do przymknięcia przesłony. 

 

Focus Far  

Użyj aby dostosować ostrość kamery. 

 

Zoom Out  

Funkcja ta zmniejsza pokazywany obraz, w ten sposób można zobaczyć większy 

obszar, ale mniej dokładnie. 

 

Pan / Tilt  

Użyj aby pochylić I obrócić głowicę. 

 

4.5.5 Ustawienie Zdefiniowanych Punktów (Presetów) 

Rejestrator pozwala na ustawienie zdefiniowanych punktów. Liczba tych punktów 

zależy od modelu głowicy. 

 

Aby ustawić zdefiniowane punkty: 

• Naciśnij klawisz odpowiedniego kanału, aby wyświetlić obraz z kamery na 

pełnym ekranie, 

• Naciśnij <dome> aby wejść w tryb ustawień sterowania, ukaże się 

poniższy ekran. 

• Naciśnij 2, aby ukryć ekran z poradami, naciśnij 2 ponownie aby ekran ten 

się pokazał. Za pomocą strzałek wybierz żądaną pozycję głowicy, którą 

chcesz zapamiętać.  

 

Hint Screen 
DOME / ESC: Exit 
MODE / PLAY: Iris Open / Close 
SEQ / FREEZE: Focus Near / Far 
MENU / SEARCH: Zoom In / Out 
ENTER: Auto Focus / Iris 
◄▲▼►: Pan / Tilt 
CH1: Set / Go Preset 
CH2: Hint Screen On / Off 
 

Dome Control 
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• Naciśnij 1 aby wejść w funkcję Set/Go Preset.. Wyświetli się menu 

zdefiniowanych pozycji: 

Dome Preset 
First Page 

Index 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Set Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Go Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

• Używając strzałek góra/dół wybierz odpowiedni numer pozycji 

zdefiniowanej, 

• Ustaw "Tak" w polu „set preset” i zatwierdź enterem, w ten sposób pozycja 

jest zapamiętana i gotowa do przywołania. 

 

4.5.6 Przywoływanie Zdefiniowanych Pozycji (Presetó w) 

• Aby przywołać zdefiniowaną pozycję wykonaj następujące kroki: 

• Naciśnij <dome> aby wejść w tryb ustawień sterowania, ukaże się 

poniższy ekran. 

• naciśnij 2, aby ukryć ekran z poradami, naciśnij 2 ponownie aby ekran ten 

się pokazał, 

• Za pomocą strzałek wybierz żądaną pozycję głowicy, którą chcesz 

zapamiętać.  

• Naciśnij 1 aby wejść w funkcję Set/Go Preset.. Wyświetli się menu 

zdefiniowanych pozycji: 

Dome Preset 
First Page 

Index 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Set Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Go Preset 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

 

• Używając strzałek góra/dół wybierz odpowiedni numer pozycji 

zdefiniowanej, 

• i w polu <Go Preset> ustaw "Tak" i naciśnij enter aby przywołać 

żądaną pozycję. 

• W tym momencie Głowica kamery ustawi się w zdefiniowanej pozycji. 
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5.  Oprogramowanie Zdalnego Monitorowania 
Oprogramowanie zdalnego monitorowania jest opartym na przeglądarce 

internetowej oprogramowaniem do zdalnej kontroli nad rejestratorem. Za jego 

pomocą użytkownik może oglądać video na żywo, odtwarzać zapisane nagrania, 

czy dokonywać zdalnej konfiguracji systemu przez sieć lan, wan czy przez 

internet, używając do tego celu komputera PC. 

 

Komputer automatycznie pobierze odpowiednie oprogramowanie, kiedy w pasku 

adresu przeglądarki wpiszemy adres IP rejestratora. 

 

Ustawienia konfiguracyjne rejestratora są podobne do tych, które opisane zostały 

w poprzednich rozdziałach dotyczących menu ekranowego, dlatego zajrzyj do 

nich w celu uzyskania większej informacji. 

 

Poniżej prezentujemy zadania, które można wykonać za pomocą 

Oprogramowania zdalnego monitorowania: 

• - Zdalne podglądanie video na żywo lub nagranych materiałów 

• - Zdalna konfiguracja rejestratora 

• - zdalne sterowanie głowicami ruchomymi 

• - powiadomienie o zaistniałej sytuacji alarmowej na rejestratorze 

• - dopuszczalne są maksymalnie 3 równoległe połączenia do 

Oprogramowania zdalnego monitorowania (1 administrator i 3 

użytkowników) 

 

5.1 Wymagania Systemowe Programu RMS 
Element Zalecane 

Minimum: 
Intel® Pentium® M CPU 1.40GHz 
RAM 512 MB  Komputer PC 
Zalecany: 
Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.4GHZ 
RAM 2 GB 

Dysk Twardy Wymagane jest: 20 MB na instalacje 
oprogramowania 

System Operacyjny Windows XP, Windows Vista 
Przegl ądarka Web Microsoft Internet Explorer version 6.0 or above  
Rozdzielczo ść 
Monitora 

Minimum 1024 x 768 z 16-bit color 

Karta Sieciowa 10Base-T (10 Mbps) or 100Base-TX (100 Mbps)  
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5.2 Rozpocz ęcie Instalacji 
Stosując się do poniższego opisu, zainstalujesz Oprogramowanie zdalnego 

monitorowania 

 

5.2.1 Zmiana Ustawie ń Internetowych 

Komputer, na którym będziesz używał Oprogramowanie zdalnego monitorowania, 

musi być ustawiony, tak aby akceptował instalację i działanie kontrolek ActiveX. 

Aby to ustawić postępuj z następującym opisem: 

 

• Zanim zaczniesz używać zdalnego oprogramowania musisz sprawdzić 

adres IP rejestratora, w tym celu zaloguj się do menu ekranowego 

używając hasła administratora i wybierz kolejno opcje: <Ustawienia>, 

<Ustawienia Sieciowe>, i następnie <Ustawienia LAN> i sprawdź adres IP 

rejestratora. 

• Uruchom przeglądarkę internet explorer z pulpitu lub menu start. 

 

NOTA:  Tylko IE ma odpowiednie mechanizmy, które gwarantują 

działanie zdalnego oprogramowania rejestratora. 

• Z menu przeglądarki wybierz: <narzędzia> potem <opcje internetowe> i 

kliknij na zakładkę <zabezpieczenia>, 

• Wybierz strefę <zaufane witryny> i kliknij przycisk: <witryny> aby określić 

ustawienia zabezpieczeń dla tej strefy, 
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• Odznacz pole wyboru: <żądaj weryfikacji serwera https dla każdej witryny 

w tej strefie> 

 

• W polu edycji wpisz adres IP rejestratora i kliknij przycisk <dodaj> aby 

dodać adres do strefy zaufanych witryn. Naciśnij <ok> żeby zatwierdzić 

zmiany, i zamknij okno <zaufanych witryn>.  

• W obszarze poziomu zabezpieczeń kliknij przycisk <poziom 

niestandardowy> i ukaże się okno zabezpieczeń. 

 
• W sekcji <formanty activex i dodatki plug-in" Wszystkie opcje ustaw na 

monituj=on lub włącz=on. 

• Naciśnij 2 razy przycisk <ok> aby zatwierdzić zmiany, i aby zamknąć okno 

opcji internetowych. 
 

Po tych ustawieniach możemy kontynuować instalację. 
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5.2.2 Instalowanie Oprogramowania Zdalnego Sterowan ia 

 

• Uruchom ponownie przeglądarkę wpisując adres IP rejestratora w pasku 

adresu.  

• 2 razy pojawi się komunikat dotyczący kontrolek activex w celu 

potwierdzenia instalacji kliknij <tak>.  

• Oprogramowanie zostanie ściągnięte i zainstalowane automatycznie po 

nawiązaniu połączenia. 

 

NOTE: w adresie ip pomiń wszelkie  poprzedzające 0 np: 

192.168.001.005 zapisz jako: 192.168.1.5  

Jeśli domyślny port został zmieniony podaj go po : w polu adresu np.: 

192.168.1.5:81 

 

 

• Zanim zalogujesz się do zdalnego interfejsu rejestratora pojawi się okno 

sprawdzania zainstalowanej wersji oprogramowania, w celu sprawdzenia 

czy komputer i rejestrator używa tej samej wersji i czy oprogramowanie 

jest już zainstalowane. Proces ten może trwać nawet do 30sekund. 

•  Następnie pojawi się ekran logowania. 
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5.2.2.1  Logowanie I Wylogowywanie 
Możesz się zalogować jako administrator - dostęp pełny do wszystkich opcji, 

także do zdalnej konfiguracji; lub jako użytkownik - dostęp tylko do opcji 

podstawowych.  

 

2 użytkowników i 1 administrator może być zalogowanych jednocześnie. 

Jeśli administrator jest zalogowany do menu ekranowego rejestratora, to nie 

można dokonywać zmian konfiguracji przez zdalne oprogramowanie. 

 

 

Aby uzyskać dostęp do podglądu video wykonaj następujące kroki: 

 

• W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP rejestratora 

• Jeśli zostaniesz poproszony o wprowadzenie loginu i hasła podaj je: 

 
 Typ Loginu      

Domyślny login Admin User 
Domyślne hasło 1234 4321 

 

• Parametry logowania mogą być zapamiętane w celu ułatwienia procesu 

logowania. 

 

• Naciśnij <ok> aby się zalogować. 

• Może to chwilkę potrwać, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie na ekranie 

pojawi się obraz na żywo z podłączonych kamer. 

 

Jeśli zamkniemy przeglądarkę internet explorer, połączenie zostanie przerwane i 

następuje wylogowanie. 
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5.2.2.2 Uaktualnianie Oprogramowania 
 

Jeśli rejestrator posiada nowszą wersję oprogramowania zdalnego 

monitorowania pojawi się stosowny komunikat,  

 
 

• Naciśnij <tak> aby potwierdzić aktualizację.  

• Po zakończonym procesie, musisz jeszcze raz uruchomić przeglądarkę i 

uzyskać dostęp do rejestratora.  

• Komputer pobierze w między czasie stosowne aktualizacje i będziesz 

mógł się zalogować. 

 

5.3    Podstawowe Operacje Zdalnego Monitorowania 
Po połączeniu ze zdalnym interfejsem rejestratora, będzie wyświetlany obraz z 

kamer na żywo. Zajrzyj do podręcznika instalacji w celu sprawdzenia 

reprezentacji graficznej poszczególnych elementów. 

 

Poniższe podrozdziały opisują poszczególne funkcje zdalnego monitorowania. 

 

5.3.1 Podgl ąd Video na Żywo 

Kliknij przycisk <live> na pasku narzędziowym głównego okna, i wybierz tryb 

wyświetlania: Pełny ekran, okno 2x2, okno 3x3, i okno 4x4. Jeśli podłączona jest 

kamera z ruchomą głowicą  i obraz z niej wyświetlony jest na pełnym ekranie 

możemy mieć dostęp do opcji sterowania nią. W celu poznania szczegółów 

czytaj dalej. 
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5.3.1.1  Wybieranie Trybu Wy świetlania 
Wybierz liczbę okien, które mają być wyświetlane na ekranie, masz taki sam 

wybór jak w przypadku obsługi z przedniego panelu urządzenia. Jeśli chcesz 

oglądać dany obraz na pełnym ekranie kliknij dwukrotnie dane okno lub 

odpowiadający mu przycisk z numerem kanału. 

5.3.1.2  Obsługa Głowic Obrotowych 
Oprogramowanie zdalnego monitorowania pozwala zdalnie konfigurować i 

sterować ruchomymi głowicami. 

 

Kliknij na dowolną kamerę z ikoną głowicy, aby uzyskać obraz z tej ruchomej 

kamery. Obraz na żywo zostanie wyświetlony na pełnym ekranie, pokaże się 

także menu sterowania: 

 

Set Preset (•)  

Pozwala zdefiniować do 255 pozycji, które następnie łatwo można przywołać; z 

głowic DynaColor, American  Dynamics, Fastrax, JVC, Panasonic (C & N), and 

Pelco (Pelco P & Pelco D).  

 

Użyj przycisków strzałek do określenia pozycji zdefiniowanej, kliknij <Set Preset> 

i wybierz numer pozycji z listy rozwijanej. Nazwa zapisana pozycji będzie zgodna 

z numerem wybranym z listy.  

 

Go Preset (• ����) 

Służy do przywołania wcześniej zdefiniowanych pozycji. Naciśnij ten przycisk i 

wybierz pozycję aby ją przywołać w celu uzyskania odpowiedniego obrazu. 

 

Auto Focus (A.F.)  

Użyj tego przycisku do włączenia automatycznej regulacji ostrości, aby otrzymać 

wyraźniejszy obraz. 

 

Dome ID (ID)  

Kliknij aby zmienić ID lub protokół kamery. Musisz być zalogowany w odpowiedni 

sposób, żeby zmienić te parametry. 
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Focus +/−  

Kliknij aby dostosować odpowiednią ostrość. 

 

Iris +/−  

Kliknij aby regulować otwarciem przesłony. 

 

Zoom +/−  

Klikaj te przyciski do powiększenia lub zmniejszenia oglądanego obrazu 

Klawisze kierunkowe. 

 

Naciskaj je aby przekręcać odpowiednio kamerę, aby zobaczyć odpowiedni 

obszar. 

 

5.3.2 Szybkie Nagrywanie  

Funkcja instant recording, pozwala nagrać obraz na komputerze. 

 

NOTA:  Nagrywanie dźwięku jest domyślnie wyłączone. 

 

5.3.2.1 Natychmiastowe Nagrywanie Video 
Wykonaj następujące czynności aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie: 
 

� Kliknij przycisk <Instant Recording>, 

� Wybierz folder gdzie ma być zachowane nagranie, 

� Kliknij jeszcze raz <Instant Recording>   aby zatrzymać nagrywanie 

 

NOTA:  Nagranie zostanie zapisane w pliku *.drv  

 

 

5.3.2.2  Aby Odtworzy ć plik Szybkiego Nagrywanie 
Wykonaj następujące kroki aby odtworzyć plik szybkiego nagrania: 

 

• W głównym oknie kliknij przycisk <play> i wybierz zakładkę <Local 

Playback>  

• kliknij <open> aby wyszukać plik z nagraniem,  

• Kliknij <ok>, żeby odtworzyć nagranie. 
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5.3.3  Aby Odtworzy ć Nagrane Video 

Zdalne oprogramowanie monitorowania Rejestratora pozwala odtwarzać 

zarówno nagrane materiały na dysku twardym komputera, jak i zapisane na 

dysku rejestratora. 

 

Aby uzyskać dostęp do ekranu odtwarzania naciśnij <play> w głównym oknie. 

Zakładka <remote playback> służy do odtwarzania plików zapisanych w 

rejestratorze, a zakładka <local playback> do odtwarzania materiałów z 

dysku komputera. 

 

Rejestrator nie przerywa nagrywania podczas jakiegokolwiek odtwarzania  

materiału na komputerze. 

 

5.3.3.1  Zdalne Odtwarzanie Video z Rejestratora 
 

Aby obejrzeć zdalnie nagranie wybierz na głównym ekranie <play> a później 

zakładkę <remote playback>. 

 

Aby odtworzyć określoną część materiału: 

Wybierz <Playback> w polu <selection> podaj datę i czas początku i końca 

żądanego nagrania. Możesz to zrobić używając dostępnych strzałek, lub 

wpisując odpowiednie wartości w polu.  

 

kliknij <ok> aby rozpocząć odtwarzanie. 

 

Druga opcja w polu <selection> - <Download (.DRV)> służy do ściągnięcia 

określonej części materiału na dysk twardy komputera. Określanie początku i 

końca części odbywa się w taki sam sposób jak dla odtwarzania. 

 

Ściągnięte pliki będą w formacie (.drv). 
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5.3.3.2  Aby Odtworzy ć Lokalne Pliki *.drv 
Zakładka <Local Playback> służy do odtwarzania zapisanych na dysku 

komputera plików. 

 

Follow below steps to playback a downloaded *.drv file with the remote 

monitoring software. 

• W tym celu, kliknij przycisk <open> i wybierz odpowiedni plik, 

 

• Następnie kliknij na <ok> aby rozpocząć odtwarzanie lub <anuluj> aby 

anulować 

 

• Obejrzyj materiał, możesz używać przycisków sterowania materiałem,  

 

• Naciśnij <live> żeby powrócić do odtwarzania na żywo 

 

5.3.3.3  Przyciski Sterowania Odtwarzaniem 
Gdy oprogramowanie odtwarza zdalny lub lokalny materiał możesz używać 

następujących przycisków do sterowania: 

 

Ikona  Nazwa Opis 

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ 
Fast Backawad / 

Step Backward 

1. naciśnij żeby odtwarzać video do tyłu, 

 Klikaj, aby zwiększyć szybkość cofania o 1 2 4 8 

16 lub 32. 

2. kiedy materiał jest wstrzymany klikaj aby 

przesuwać wstecz po klatce. 

⊳⊳⊳⊳ / ⌷⌷⌷⌷⌷⌷⌷⌷ Play / Pause 
1. podczas odtwarzania kliknij aby wstrzymać 

2. podczas wstrzymania kliknij aby wznowić 

⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳ 
Fast Forward / 

Step Forward 

1. Kliknij aby przewijać do przodu, klikaj aby 

zwiększyć szybkość przewijania o 1 2 4 8 16 lub 32 

2. podczas wstrzymania klikaj, aby przesuwać 

materiał do przodu po klatce. 
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5.3.4  Wyszukiwanie Przez Wydarzenia 

Kliknij <search> aby wyświetlić listę zdarzeń, zawiera ona do 1024 

zachowanych przez rejestrator wydarzeń alarmowych. 

 

 

Na liście wyświetlone są: numer wydarzenia, data, czas, rodzaj alarmu - 

alarm, ruch, utrata obrazu, itp; oraz kanał kamery na którym wystąpiło 

wydarzenie. 

 

 

Jeśli chcesz obejrzeć materiał z danego wydarzenia, przewiń listę do niego i 

kliknij dwukrotnie aby go odtworzyć. 

 

5.3.5  Robienie Zrzutu Ekranowego 

Przycisk <snapshot> umożliwia zrobienie prostego zrzutu aktualnie 

wyświetlanego materiału, który zostanie zapisywany na pulpicie w formacie 

JPG. 
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5.3.6  W Przypadku Wyst ąpienia Problemów - RMS 

Jeśli komputer cały czas zgłasza potrzebę uaktualnienia zdalnego 

oprogramowania monitorowania należy wyczyścić tymczasowe pliki 

internetowe. 

 
W tym celu w przeglądarce kliknij w menu <narzędzia>  

następnie <opcje internetowe> 

 
i odszukaj miejsce gdzie można usunąć pliki tymczasowe internet explorera, 

uzależnione jest ono od wersji przeglądarki. 
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Dodatek A: Specyfikacja Techniczna 
Uwaga: specyfikacja sprzętu może zmienić się bez powiadomienia. 

 

Specyfikacje VTV-N-3104-IP VTV-N-3108-IP VTV-N-3116-IP 

Video 
System Operacyjny Wbudowany  ( Linux ) 

Wejście 
BNC×4, 1.0Vp-p, 75 

ohm 
BNC×8, 1.0Vp-p, 75 

ohm 
BNC×16, 1.0Vp-p, 75 

ohm 
Wejście urządzeń IP Do 1ch Do 2ch 

Główny  Monitor BNC × 1, 1.0Vp-p, 75 ohm 
Wyjście Dodatkowy 

Monitor 
BNC × 1, 1.0Vp-p, 75 ohm 

Wyjście VGA  800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 pikseli @60 Hz  
Odświeżanie NTSC: 30 PPS/Na kanał, PAL: 25 PPS/Na kanał 
Audio  
Wejście Terminal Block, ×4 Line-in Terminal Block, ×8 Line-in Terminal Block, ×16 Line-in 
UTP Wspierane 

Główne wyjście RCA × 1, 1 Line-Out 
Wyjście 

Dodatkowe Audio RCA × 1, 1 Line-Out 
Typ Kompresji Firmowy 
Próbkowanie 8 KB/s na kanał 
Nagrywanie  
Typ Kompresji H.264 / MJPEG 
Tryb Nagrywania Harmonogram, Alarm, Detekcja Ruchu 
Pre-Alarm Tak 

NTSC 720 × 480 
        720 × 240 
        360 × 240 

Max 30 fps 
Max 60 fps 

Max 120 fps Rozdzielczość 
I Liczba 
Klatek PAL  720 × 576 

       720 × 288 
       360 × 288 

Max 25 fps 
Max 50 fps 

Max 100 fps 
Tryb Nagrywania 8 Poziomów Presetów, Regulowany 
Rozmiar Klatki 1KB do 20KB/Klatkę 
Tryb Zapisu na Dysku Liniowa / Nadpisywanie 
Czas Przechowywania Danych Tak (Programowalny)  
Przechowywanie Danych  
Wbudowane interfejsy HDD ×3, SATA 

Export Danych ×3 Porty USB 2.0, Pendrive lub /DVD+RW 
Alarm  
Wejście Alarmowe ×4, Terminal Block ×8, Terminal Block ×16, Terminal Block 
Wujście Alarmowe Przekaźnik x1, Terminal Block 
Alarm Detekcja N.C./N.O., Programowalne 
Detekcja Ruchu Siatka 16 × 12, Czułość, Regulowany Poziom Wyzwalania 
Detekcja Utraty Video Programowalna 
Communication  
Network Connectivity Ethernet RJ-45 Connector, 10/100 Mbps 
Compatible IP Camera SONY, AXIS, ACTi, Vivotek, Dynacolor 
Remote Control Software Central Management System (CMS), Zdalne oprogramowanie 

Zdalna Obsługa 
Monitorowanie, Odtwarzanie, Nagrywanie, Ustawienia Systemu, 

Sterowanie Głowicą, Archiwum 
RS-485 Terminal Block 
Protokół PTZ DynaColor, Pelco P, Pelco D, AD422, Fastrax 2, Panasonic 
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Wymiary  
Wymiary Jednostki (W×H×D) 362 × 90 × 350 mm (14.2 × 3.5 × 13.7 inches) 
Waga Jednostki 5.5 Kg (12.1 lbs) 
Wymiary Opakowania 
(W×H×D) 

410 × 210 × 500 mm (16.1 × 8.2 × 19.6 inches) 

Waga w opakowaniu 7 Kg (15.4 lbs) 
Temperatura Działania -5°C ~ 40°C (23 °F ~ 104 °F))  
Wilgotność Względna 10% ~ 90% Non-condensing 
Konsumpcja mocy i zasilanie AC 100〜240V, 50-60 Hz, 60W Adaptor 

 

Specyfikacje VTV-N--2104 

Video 
System Operacyjny Wbudowany  ( Linux ) 
Wejście BNC×4, 1.0Vp-p, 75 ohm 

Główny  Monitor BNC × 1, 1.0Vp-p, 75 ohm 
Wyjście 

Wyjście VGA  800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 pikseli @60 Hz  
Odświeżanie NTSC: 30 PPS/Na kanał, PAL: 25 PPS/Na kanał 
Audio  
Wejście RCA ×4 Line-in 

Główne wyjście RCA × 1, 1 Line-Out 
Próbkowanie 8 KB/s na kanał 
Nagrywanie  
Typ Kompresji H.264 / MJPEG 
Tryb Nagrywania Harmonogram, Alarm, Detekcja Ruchu 
Pre-Alarm Tak 

NTSC 720 × 480 
        720 × 240 
        360 × 240 

Max 30 fps 
Max 60 fps 
Max 120 fps 

Rozdzielczość 
I Liczba 
Klatek PAL  720 × 576 

       720 × 288 
       360 × 288 

Max 25 fps 
Max 50 fps 
Max 100 fps 

Tryb Nagrywania 8 Poziomów Presetów, Regulowany 
Rozmiar Klatki 1KB do 20KB/Klatkę 
Tryb Zapisu na Dysku Liniowa / Nadpisywanie 
Czas Przechowywania Danych Tak (Programowalny)  
Przechowywanie Danych  
Wbudowane interfejsy HDD ×1, SATA 

Export Danych ×1 Porty USB 2.0, Pendrive lub /DVD+RW 
Alarm  
Wejście Alarmowe ×4, D-Sub 
Wujście Alarmowe Przekaźnik x1, D-Sub 
Alarm Detekcja N.C./N.O., Programowalne 
Detekcja Ruchu Siatka 16 × 12, Czułość, Regulowany Poziom Wyzwalania 
Detekcja Utraty Video Programowalna 
Communication  
Network Connectivity Ethernet RJ-45 Connector, 10/100 Mbps 
Remote Control Software Central Management System (CMS), Zdalne oprogramowanie 

Zdalna Obsługa 
Monitorowanie, Odtwarzanie, Nagrywanie, Ustawienia Systemu, 

Sterowanie Głowicą, Archiwum 
RS-485 D-Sub 
Protokół PTZ DynaColor, Pelco P, Pelco D, AD422, Fastrax 2, Panasonic 
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Dodatek D: Zalecene Dyski Twarde 
Poniższa lista prezentuje polecane modele dysków twardych, które mogą być 

zainstalowane w rejestratorze. 

 

Marka Nazwa Modelu  Numer Modelu Rozmiar 

Barracuda ES.2 ST3500320NS 500G 

Barracuda 7200.11 ST3500320AS 500G 

Barracuda 7200.11 ST3750330AS 750G 
Seagate 

Barracuda 7200.11 ST31000340AS 1000G 

DeskStar HDP725032GLA360 320G 
HITACHI 

DeskStar HDP725050GLA360 500G 

Maxtor  DiamondMax 22 STM3500320AS 500G 

WD AV WD1600AVJS 160G 

WD AV WD2500AVJS 250G 

WD AV WD3200AVJS 320G 

WD AV WD5000AVJS 500G 

Western Digital  

WD AV WD7500AVVS 750G 

 

 

 



 DVR Instrukcja Użytkownika    

 
 53 

Dodatek E: Instalowanie Kamery IP  
Poniżej prezentujemy przykład instalacji kamery IP NH Series: 

 

1: Zaloguj się do kamery IP. podając jej adres np: 192.168.1.242 następnie podaj 

login i hasło np: login: admin i password 1234  

 
 

2. Wejdź w system menu i kliknij na zakładkę "network" aby sprawdzić port 

zarządzania i port streamingu. Domyślnie port zarządzania to: 80, a streamingu 

to: 554. 
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3. Kliknij na zakładkę "view parameters" aby sprawdzić parametry kamery: 

domyślnie: jasność - Brightness=25, ostrość - Sharpness=128, i kontrast - 

Contrast=128. 

 

 

 

4. Wejdź  w menu "streaming", żeby sprawdzić rozdzielczość: 

MJPEG=1280x960,  

MPEG-4=VGA, i prędkość maksymalna klatek -framerate  15fps.  
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5. Wejdź  w menu ekranowe rejestratora logując się hasłem administratora,  

Następnie wybierz opcje <Ustawienia> --> <IP Camera Support> aby określić 

liczbę obsługiwanych kamer IP. Po tej czynności uruchom ponownie rejestrator 

aby zmiany zostały uwzględnione. 

 

 

6. Wejdź do <Camera Setup> aby ustawić kamerę IP, i wybierz zarezerwowany 

dla niej kanał. Menu będzie wyglądać tak jak poniżej: 

 
IP Camera 

1. IP Camera Select 
2. IP Camera Title 
3. Hostname/IP 
4. Model 
5. Connection Setup 
6. Device Setup 
7. Activated 
8. Status 

CH16 
CH16 

192.168.1.242 
nDH06x 

 
 

NIE 
 

 

7. W polu Hostname/IP wpisz: 192.168.1.242 i wybierz model nDH06x. 

 

 

8. Wejdź  w menu <Connection Setup>, aby podać parametry połączenia:  

Account=Admin, Password=1234, Management Port=80, Streaming Port=554,  

Streaming Format=MPEG4 lub MJPEG, i Streaming Protocol=RTP+RTSP.  

 
Connection Setup 

1. Account 
2. Password 
3. Management Port 
4. Streaming Port  
5. Streaming Format 
6. Streaming Protocol 

Admin 
**** 
80 

554 
MPEG4 

RTP+RTSP  

 

9. W menu <Device Setup> określ parametry urządzenia 

Resolution=quadvga, Sharpness=128, Brightness=25, and Compression=128. 

 
Device Setup 

1. Product ID 
2. Image Resolution 
3. Sharpness 
4. Brightness 
5. Contrast 
6. Apply 

nDH06x 
vga   
128 
25 

128 
No 
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10. W polu <apply> ustaw wartość "Tak", a wprowadzone parametry zostaną 

zastosowane. 

 

11. Ustaw w polu  <IP Camera> --> <Activated> wartość "Tak" a obraz z kamery 

pojawi się po chwili na ekranie. 

 

12. Aby obejrzeć status połączenia wejdź do menu <IP Camera> --> <Status> i 

zobaczysz ekran podobny do tego poniżej: 

 
Status 

1. Model 
2. Resolution  
3. PPS  
4. Bandwidth  
5. Pkg. lost rate 

nDH06x 
640x480 

15.00 
62.53 KB/Sec 

0.00% 

 

Rozwiązywanie problemów: 

Jeśli obraz nie pojawi się sprawdź  następujące możliwości: 

 

• zobacz czy docelowe IP jest osiągalne przez rejestrator, sprawdź  też poprawność 

wprowadzonych parametrów: <Model>,  <Streaming Port>, <Streaming Protocol>, 

i <Streaming Format>. 

• Sprawdź  <Hostname/IP> oraz zobacz czy możesz połączyć się z kamerą za 
pomocą przeglądarki na komputerze PC i upewnij się czy obraz wyświetlany jest 

prawidłowo. 

• Sprawdź parametry <Account>, <Password>, i <Management Port>  

• w menu  <Connection Setup>. Jeśli kamera jest obsługiwana przez rejestrator 

sprawdź  parametry w menu <Device Setup>. Sprawdź  ponownie bezpośrednio 

za pomocą przeglądarki internetowej czy obraz jest wyświetlany. 

• Jeśli wszystkie powyższe kroki nie pomogły problem może leżeć po stronie 

przepustowości łącza lub prędkości systemu. - zmniejsz rozdzielczość, jakość, lub 

fps dla kamery IP, zmniejsz też wartość ustawienia GOV/GOP.  

 

Ograniczenie: 

Dla kamer IP niedostępne są funkcje: 

1. dźwięk 

2. alarm we/wy 

3. Wykrywanie ruchu. 
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DodatekF: Pilot Zdalnego Sterowania  
Klawisze funkcyjne (po lewej stronie) i klawisze sterowania ruchomą głowicą (po prawej 

stronie) pilota są przedstawione na poniższym obrazku. 

 

 



DVR Instrukcja Użytkownika           

  
58 

 

 

Pilot zdalnego sterowania może obsługiwać do 16 rejestratorów jednocześnie.  

 

Aby ustawić sterowanie pilotem trzeba najpierw określić  unikalny ID dla każdego 

rejestratora.  

 

Aby to uczynić postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:  

Na przednim panelu wybierz w menu ekranowym <Menu> --> <Ustawienia> --> <RS485 > 

--> <ID Jednostki>. Możesz wybrać dowolną liczbę w zakresie 224-239, wyjdź z menu aby 

zachować zmiany. 

  

 

   Rabela ID 

ID DVRa 224 225 226 227 228 229 230 231 

Pilot # 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

ID DVRa 232 233 234 235 236 237 238 239 

Pilot # 9 10 11 12 13 14 15 16  
 

Po zmianie ID DVRa , aby obsługiwać rejestrator za pomocą pilota musisz: wybrać 

obsługiwany DVR na pilocie, w tym celu naciśnij przycisk "dvr sel" a potem szybko numer# 

na pilocie.  

Dla przykładu jeśli ID DVRa ustawione jest 225, naciśnij na pilocie "dvr sel" a potem 

szybko 2. W tym momencie pilot obsługuje wybrany rejestrator. Jeśli chcesz zmienić 

obsługiwany rejestrator naciśnij ponownie "dvr sel" i numer # na pilocie. 

 

Jeśli chcesz wyjść z trybu obsługi pojedyńczego rejestratora naciśnij "dvr sel" a potem 

"esc". 
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Dodatek G: Ustawianie Rejestratora za Ruterem 
Dodatek ten opisuje jak podłączyć rejestrator do internetu przez router. 

 

Żeby prawidłowo działał serwer web, np. panel zdalnego zarządzania rejestratorem, 

użytkownik musi otworzyć odpowiednie porty na routerze. Rejestrator domyślnie 

wykorzystuje port 80, który jeśli trzeba można zmienić w menu rejestratora. Upewnij się 

czy twój dostawca internetu nie blokuje tego portu. Jeśli ma to miejejsce, musisz  

dokonać bardziej zaawansowanych ustawienia, lub skontaktuj się z administratorem sieci. 

 

 

Aby mieć dostęp do rejestratora z zewnątrz tzn. przez sieć internet należy dokonać 

odpowiedniego zmapowania portów na routerze. 

Sprawdź w instrukcji jak to zrobić dla konkretnego routera. 

 

 

See the router manufacturer's websites for more instructions on port mapping.  
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Poniżej przedstawiamy przykład routera i ustawień mapowania. 
Zakładamy Ŝe:  

 
Router 

(D-Link DI-724P+) 
WAN IP: 218.160.54.13 
LAN IP: 192.168.0.1 

PC 
IP: 192.168.0.100 

DVR 1 
IP: 192.168.0.167 
Trigger port: 80 

DVR 2 
IP: 192.168.0.200 
Trigger port: 81 

 

Zaloguj się do routera np zapomocą internet explorera i zaloguj się do panelu 

konfiguracyjnego. 

 
 

Kliknij zakładkę <Advanced> i wykonaj następujące czynności, aby przekierować port do 

rejestratora 1. 
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a. Wybierz <Enabled> aby ustawić usługę. 

b. W polu name wpisz nazwę konfiguracji np. rejestrator 1 

c. w private ip wpisz 167 

d. Wybierz http jako protocol type 

e. wpisz 80 w private port 

f. wpisz 80 w public port 

g. kliknij <Always> w ustawieniu Schedule. 

h. Kliknij <apply> 

 

 

Kliknij <continue> jak pojawi się następujący ekran. 

 

 

Aby ustawić mapowanie dla  rejestratora 2. 

 

a. Wybierz <Enabled> aby ustawić usługę. 

b. W polu name wpisz nazwę konfiguracji np. rejestrator 2 

c. W private ip wpisz 200 

d. Wybierz http jako protocol type 

e. Wpisz 81 w private port 

f. Wpisz 81 w public port 

g. Kliknij <Always> w ustawieniu Schedule. 

h. Kliknij <apply> 

 

Od teraz możesz podłączyć się do rejestratora 1 korzystając z adresu internetowego 

http://218.160.54.13:80 

Do rejestratora 2 wykorzystuj adres http://218.160.54.13:81 

 

Jeśli jest więcej rejestratorów za routerem, aby ustawić odpowiednie mapowanie portów 

powtarzaj powyższe kroki dla każdego z nich,  

 

 

 

 


