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Podłącz system2 Używanie myszy3
Skorzystaj z poniższej ilustracji, aby podłączyć system rejestratora NVR.

1 2

3

OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy używać 
wyłącznie z dostarczonymi zasilaczami.
Nie można podłączać złącza Ethernet do 
sieci dostępnej poza placówką.

Przestroga: Zainstalowanie baterii niewłaści-
wego typu może spowodować eksplozję. 
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie
z miejscowymi przepisami.

Przestroga: Aby zachować gwarancję i 
zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami 
prawa, wszelkie czynności instalacyjne i 
serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie 
przez odpowiednio wykwalifikowany personel 
techniczny.

Ważne zasady bezpieczeństwa:
• Należy przeczytać te instrukcje i zachować je 
do użytku w przyszłości.
• Nie należy rzucać urządzenia ani narażać go 
na uderzenia. 
•Urządzenie to jest przeznaczone do użytku 
wewnątrz pomieszczeń. Nie należy narażać 
urządzenia na kontakt z deszczem i wilgocią.
•Nie należy kłaść innych urządzeń na tym 
urządzeniu ani blokować otworów wentylacy-
jnych.
•Należy unikać obsługi lub przechowywania tego 
urządzenia w bardzo wilgotnych, zapylonych, 
gorących/zimnych warunkach poza zalecaną 
temperaturą od -10°C do 55°C.

Przestrogi i ostrzeżenia

Zaawansowany rejestrator PoE NVR Quick 
Connection Guide

http://www.honeywellvideo.com/products/video-systems/cameras/ip/index.html

1 Zasilanie (PoE) 2 Kamery IP Mysz5 63 Ruter/przełącznik
(brak w zestawie)

4 Monitor
(brak w zestawie)
*Patrz uwaga na 
stronie 2

*Patrz uwaga na 
stronie 2

1 Zasilanie 2 Kamery IP 4
(brak w zestawie)
Monitor Mysz5

(Do 8 lub 16, zależnie 
od rejestratora NVR)

8-kanałowy rejestrator NVR

4-kanałowy rejestrator NVR

Zasilanie 
(NVR)

3 Ruter/przełącznik
(brak w zestawie)

1 Zasilanie 

*Patrz uwaga na 
stronie 2

(brak w zestawie)
Monitor 4 Mysz2 Kamery IP

(Do 8 lub 16, zależnie 
od rejestratora NVR)

16-kanałowy rejestrator NVR

3 5 Ruter/przełącznik
(brak w zestawie)

Informacja dla użytkownika: To urządzenie przeszło 
pomyślnie testy zgodności z wymogami dla urządzeń 
cyfrowych klasy B, w rozumieniu art. 15 przepisów FCC. 
Limity te zapewniają wymaganą ochronę przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 
Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować 
energię w postaci fal radiowych. Jeśli jest zainstalowane 
niezgodnie z tymi instrukcjami, może powodować 
szkodliwe zakłócenia fal radiowych. Jednak nie ma 
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej 
instalacji.

Jeśli urządzenie zakłóca odbiór transmisji radiowej lub 
telewizyjnej, co można ustalić poprzez włączenie i 
wyłączenie urządzenia, zalecamy, aby użytkownik 
wyeliminował zakłócenia za pomocą jednego lub kilku 
następujących środków zaradczych:
• Zmień położenie lub ustawienie anteny odbiorczej.
• Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem i 
odbiornikiem.
• Podłącz urządzenie do gniazda należącego do innego 
obwodu elektrycznego niż podłączony odbiornik.
• Skonsultuj się z dealerem lub doświadczonym 
technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

UWAGA Zmiany lub modyfikacje urządzenia 
niezatwierdzone przez instytucje odpowiedzialne za 
zgodność z normami mogą skutkować zakazem 
używania urządzenia.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską 
normą ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.

Oświadczenia o zgodności
z przepisami

HCD1F(X); 
HCW1F(X) 

HCD2F(X); 
HCW2S2(X)   

HBD2PR1(X)

HBD2FR1(X); 
HBD2FR2(X)

H2S2P6(X); 
H2S1P6(X) 

HED1PR3(X); 
HED3PR3(X) 

HBD1PR1(X); 
HBD3PR1(X) 

H4D3PRV2(X)

H4D3PRV3(X)

HBD3PR2(X)

H4D2S2(X)

H4D2F1(X); H4D1F1(X); 
H4W1F1(X); H4S1P1(X)

H3D2F1(X); H3D1F1(X); 
H3W1F1(X); H3S1P1(X)

H3D2SR2(X)

H3D2S2(X)

H2D2PR1(X)

1 Lewy przycisk myszy

Kliknij, aby otworzyć pasek nawigacji

Gdy wyświetlany jest podzielony ekran: 
Kliknij dwukrotnie dany kanał, aby go 
wyświetlić. Kliknij go dwukrotnie jeszcze 
raz,aby wrócić do trybu podzielonego 
ekranu.

Podczas przechodzenia pomiędzy menu: 
Kliknij, aby otworzyć opcję menu . 

Kółko przewijania

Użyj, aby zmienić opcje menu.

2 Prawy przycisk myszy

Podczas podglądu na żywo: Kliknij 
prawym przyciskiemw dowolnym miejscu 
na ekranie, aby otworzyć szybkie menu.

W menu systemu: Kliknij prawym 
przyciskiem, aby zamknąć menu.

www.honeywell.com/security/nl

+31 (0) 299 410 200 (alleen voor Noord-Europa)

https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html

Dziękujemy za zakup rejestratora NVR firmy Honeywell. Poniżej opisano sposób instalacji 
trejestratora NVR i logowania. Instrukcje dotyczące konfiguracji kamer można znaleźć w 
Zaawansowany sieciowy rejestrator wideo PoE NVR — instrukcja obsługiznajdującego się na 
płycie CD z dokumentacją i oprogramowaniem, która została dostarczona razem z rejestra-
torem NVR. Aby uzyskać dodatkową pomoc, prosimy o kontakt pod numerem podanym 
poniżej.
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Unpack Everything

Embedded NVR Quick Connection Guide
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Thank you for purchasing a 

Honeywell HEN041X1 4-channel 

Embedded NVR (where X indicates 

the storage option). Follow the 

instructions in this guide to install 

and log in to your NVR. For 

instructions on configuring any 

cameras, refer to the Embedded 

Network Video Recorder User Guide 

Kompatybilne kamery
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Podłączenie do urządzeń zdalnych6

UWAGA: Domyślna rozdzielczość dla rejestratora NVR wynosi 1024 x 768. Zaleca się 
ustawienie maksymalnej rozdzielczości obsługiwanej przez monitor. Aby zmienić 
rozdzielczość, przejdź do Ustawienia > Wyświetlacz. Aby aktywować zmianę, należy 
ponownie uruchomić rejestrator NVR.  
Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, zalecamy skorzystanie z monitora zdolnego do 
pracy w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. 

Jeśli nie podłączono kamer IP przy użyciu Kreatora konfiguracji, należy skorzystać z okna 
zdalnej konfiguracji w obszarze Ustawienia w Menu głównym. 

5 Jeśli wskaźnik stanu jest zielony, oznacza to, że kamera jest podłączona 
i nie wymaga dalszej konfiguracji. Kliknij KO, aby zapisać zmiany. Jeśli kontrolka stanu 
jest czerwona, kliknij       .   Zaktualizuj następujące informacje, jeśli jest to wymagane.

1 Kliknij opcję Urządzenie zdalne w menu głównym, aby przejść do okna Urządzenie 
zdalne.

2 Podłącz kamerę do rutera lub  
przełącznika w tej samej sieci co 
rejestrator NVR.

Kliknij przycisk Szukaj urządzeń.3

4 Sprawdź kamery, które chcesz dodać, 
a następnie kliknij opcję Dodaj. 

Skonfiguruj ustawienia ogólne5

1 Kliknij przycisk Następny krok, aby przejść do Kreatora konfiguracji.

W kreatorze konfiguracji można wykonywać następujące czynności:
• Konfiguracja standardu obrazu
• Konfiguracja daty i godziny
• Konfiguracja dni wolnych od pracy
• Konfiguracja ustawień sieciowych (w tym DHCP)
• Wyszukiwanie i dodawanie kamer IP

2 Dokonaj zmian w każdym oknie, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij 
przycisk Następny krok, aby przejść do następnego okna w Kreatorze konfiguracji. 

Przy pierwszym zalogowaniu pojawi się Kreator konfiguracji.

Kliknij przycisk Zakończ w ostatnim oknie Kreatora konfiguracji, aby zakończyć 
procedurę. Pojawi się komunikat potwierdzający zakończenie konfiguracji.

3

Zobacz nagrany obraz wideo7
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy w głównym trybie wyświetlania, 

a następnie wybierz opcję Szukaj. W razie potrzeby , zaloguj się w systemie, 
używając konta administratora (domyślna nazwa użytkownika: admin; domyślne 
hasło: 1234). 

Łączenie się z chmurą MAXPRO8

1 Kliknij opcję HOST MODE (TRYB HOSTA) dostępną w części OPERATION 
(OBSŁUGA) menu głównego, aby otworzyć okno trybu hosta.

2 Kliknij, aby wybrać chmurę MAXPRO.

Więcej informacji na temat chmury MAXPRO zamieszczono w dokumencie 
„Chmura MAXPRO — wszystko, co powinieneś wiedzieć”.

Rejestrator NVR jest wstępnie skonfigurowany do pracy w trybie samodzielnym. 
Aby połączyć się z chmurą MAXPRO, należy wywołać menu główne.

2 Skorzystaj z kalendarza po prawej stronie, aby wyszukać dokładną 
datę odtwarzania.

3 Użyj menu rozwijanych, aby wybrać kanały do odtwarzania.

4 Kliknij na dole pasek odtwarzania, aby wybrać dokładny czas odtwarzania.

UWAGA: 16-kanałowy tryb wyświetlania ma zastosowanie jedynie do 16-kanałowego 
rejestratora NVR; 8-kanałowy tryb wyświetlania ma zastosowanie do 
8-kanałowych i 16-kanałowych rejestratorów NVR. 

UWAGA: Aby połączyć się z chmurą MAXPRO, należy założyć konto MAXPRO. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących rejestracji na potrzeby korzystania z 
chmury MAXPRO, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy 
Honeywell.

Wybierz tryb wyświetlania

Kalendarza 

Wybierz typ nagrywania

Zaloguj się w systemie4
Gdy rejestrator NVR uruchomi się, system przejdzie do trybu wyświetlania 
wielokanałowego. Uwaga: Liczba wyświetlanych okien może być różna.

Widoczne będą następujące ikony:

Wskazuje Stan Nagrywania

Wskazuje Wykrywanie Ruchu

Wskazuje Utratę Wideo

Wskazuje Blokadę Kamery

UWAGA: Przy pierwszym zalogowaniu pojawi się okno z prośbą o zmianę domyślnego 
hasła. 

UWAGA: YKonto użytkownika i hasło można zmienić przy użyciu myszy USB. Kliknij       , 
aby przełączyć tryb wprowadzania z liczb na litery alfabetu angielskiego 
(małe/wielkie litery) oraz znaki interpunkcyjne.

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć okno logowania.

2 Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika: admin.  Hasło: 1234

3 Wpisz nowe hasło, a następnie wpisz je ponownie.


