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1. WSTĘP 

1.1 UWAGA! 

Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie zdejmuj osłony obudowy. Naprawę 

oraz prace konserwacyjne należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi. 

1.2 UWAGA! 

Urządzenie nie może być wystawione na działanie wilgoci. W przeciwnym razie 

istnieje ryzyko powstania zwarcia lub przebicia. 

 

1.3 OSTRZEŻENIA I ZALECENIA 

INSTALACJĄ I OBSŁUGĄ URZĄDZENIA POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ 

WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. 

Rejestrator cyfrowy SIGNAL pracować powinien w odpowiednich warunkach 

środowiskowych. 

Prawidłowa temperatura pracy urządzenia powinna znajdować się w przedziale 

0oC ~ +45oC (32oF ~ 113oF) a wilgotność względna powietrza powinna wynosić 

poniżej 85%. 

Napięcie zasilające powinno zawierać się w granicach 110 ~ 230 VAC, 47 ~ 63 

Hz. Wysoka temperatura i nieprawidłowe warunki eksploatacji znacznie skracają 

żywotność dysków twardych. Najbardziej optymalną temperaturą pracy jest 

przedział +20oC ~ + 30oC (68oF ~ 86oF) 

Z dyskami i innymi nośnikami pamięci należy obchodzić się ostrożnie. 

Po odłączeniu zasilania należy odczekać 30s aby talerze dysków przestały 

wirować. 

Wcześniejsze przemieszczanie dysków może spowodować ich uszkodzenie. 
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Dyski należy chronić przed przepięciami. 

Nie należy ich kłaść „na boku" ani układać w stosach. 

Czyścić jedynie suchą, antystatyczną szmatką. 

Kratki wentylacyjne na obudowie muszą być odsłonięte. 

Nie zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, piecy, kaloryferów, 

itp.) 

Przewód zasilający powinien być umieszczony tak, aby zapobiec 

przypadkowemu wyrwaniu wtyku zasilającego z gniazda. 

Nie wrzucać metalowych elementów do wewnątrz obudowy! 

Urządzenie elektroniczne - należy obchodzić się z nim ostrożnie. 

Trzymać z dala od wody i nie używać w pomieszczeniach i środowiskach 

wilgotnych. W przypadku kontaktu z cieczą wyłączyć urządzenie jak najszybciej i 

skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. 

Używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia elektroniki. 

Nie przekraczać dopuszczalnych wartości napięcia na wejściu urządzenia, gdyż 

może to spowodować zwarcie lub pożar. 

Po skonfigurowaniu parametrów zalecane jest wykonanie ich kopii lub 

odnotowanie zmian. 

Urządzenie chronione jest prawami autorskimi. 

1.4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wszystkie informacje, rysunki i specyfikacje zawarte w tej instrukcji zostały 

oparte na najnowszych danych o wyrobie, dostępnych podczas publikacji. 

Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian. 

Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia 

lub wypadki spowodowane użytkowaniem urządzenia, wynikłe z nie stosowania 

się do niniejszej instrukcji. 

Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z dużą starannością. Mimo to 

producent i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu 

brakujących lub błędnych danych zawartych w tej instrukcji. 
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1.5 OGRANICZENIA GWARANCJI 

 

Rejestratory DVR SIGNAL objęte są gwarancją producenta. 

Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej. 

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z 

nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem. Gwarancji nie podlegają 

urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi 

wtykami. 

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami 

atmosferycznymi, lub przepięciami. 

Zgłoszenie reklamacyjne może nie zostać skierowane do realizacji, jeśli karta 

zgłoszenia nie będzie poprawnie wypełniona, a w szczególności jeśli nie będą 

podane objawy uszkodzenia lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny. 

Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi 

produktami. 

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej 

dystrybutora. www.adiglobal.com  

http://www.adiglobal.com/�


 

 
4 

2. PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO 

URUCHOMIENIA 

Przed pierwszym uruchomieniem należy zamontować dysk(i) w rejestratorze. 

Wszelkie czynności montażowe powinno się wykonywać przy odłączonym 

napięciu! 

Aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia, należy odkręcić pokrywę obudowy i 

odsunąć 

ją do tyłu. Dyski powinny być przykręcone do stelaży wewnątrz obudowy 

czterema 

śrubami tak, aby uniemożliwić ich przemieszczanie. Opcjonalnie zamontować 

można 

nagrywarkę. Nagrywarka służyć może jedynie do archiwizacji nagranego 

materiału. 

Do urządzeń należy podłączyć przewody sygnałowy i zasilający. 

Zarówno dyski jak i nagrywarka powinny być kompatybilnymi urządzeniami. Ich 

lista  

stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.  

Zdjęcie 1: zamontowane dyski twarde oraz 
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2.1  Panel przedni i panel tylny 

(a) Widok od przodu DVR 4/8/16-ch Economic DVR 

Widok od przodu DVR 4-ch Economic DVR 

(b) Widok od przodu 4/8/16-ch Advanced DVR 

Rys. 2.2 Widok od przodu 4/8/16-ch 

Advanced DVR 

 

2.2 Opis panelu płyty czołowej  

Uwaga: Opisy panelu czołowego mają charakter tylko informacyjny  

 
Dotyczy ADKRD042E 

Pozycja Nazwa Opis 

1 Port USB  

Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB. jak pendrive USB, HDD 

USB kopii zapasowej, albo aktualizacji oprogramowania firmowego; lub 

podłączenia myszy USB 

2 
RECORD 

(NAGRYWANIE) 
Nagrywanie ręczne. 

3 MENU/+ 1. Wejście w menu  2. Zwiększenie wartości w ustawieniach. 

4 
BACKUP/- (kopia 

zapasowa) 

1. Zmniejszenie wartości w ustawieniach.  2. Wejście do trybu kopii 

zapasowej. 

5 
SEARCH 

(wyszukiwanie) 
Wejście do trybu wyszukiwania 

6  Pauza / Odtwarzanie  

7  Klawisz przewijania wstecz 

8  Szybkie przewijanie do przodu 

9  1. Wyjście z trybu odtwarzania. 2. Wyjście z aktualnej karty lub status 

10 Power (Zasilanie) LED zasilania. 
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HDD Lampka świeci niebiesko przy czytaniu / zapisie HDD. 

Backup (Kopia 

zapasowa) 
Lampka świeci niebiesko przy kopiowaniu plików i danych. 

Net (Sieć) Lampka świeci niebiesko jeśli podłączenie do sieci jest możliwe. 

Play (Odtwarzanie) Lampka świeci niebiesko przy odtwarzaniu wideo. 

REC (nagrywanie) Lampka świeci niebiesko przy nagrywaniu. 

BACKUP/- (kopia 

zapasowa) 
LED wskazuje aktywność kopii zapasowej 

11 
Klawisz 

wprowadzenia 
Potwierdzenie wyboru 

12 
Klawisz kierunku Zmiana kierunku wybranych pozycji 

Wiele ekranów Zmiana trybu wyświetlania na ekranie  

 

 

 

 
Odnosi się do serii ADKRD084A, ADKRD164A, ADKRD042DA, ADKRD084DA, 

ADKRD164DA 
Pozycja

  
Nazwa Opis 

 

1 

1-9 (Przycisk cyfrowy) Wprowadzanie cyfr 1-9 lub wybór kanału. 

0/10+ (Przycisk cyfrowy) 
Wprowadzenie cyfry 0, 10 i liczby wyższej jednocześnie, dla kanałów 10 do 

16 

2 Klawisz wprowadzenia Potwierdzenie wyboru 

3 
RECORD 

(NAGRYWANIE) 
Nagrywanie ręczne. 

4 SEARCH (wyszukiwanie) Wejście do trybu wyszukiwania 

5  Pauza / Odtwarzanie  

6 Info Sprawdzenie parametrów ustawionych dla zapisu.  

7  Klawisz przewijania wstecz 

8 
BACKUP (kopia 

zapasowa) 
Wejście do trybu kopii zapasowej. 

9  Szybkie przewijanie do przodu 

10 Audio/+ 1. Ustawienie Audio   2. Zwiększenie wartości w ustawieniach. 

11 PTZ/- 
1. Wejście do trybu PTZ (poruszanie góra/dół, obrót i zoom).  

2. Zmniejszenie wartości w ustawieniach. 

12  1. Wyjście z trybu odtwarzania. 2. Wyjście z aktualnej karty lub status 

13 Menu Wejście w menu 
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14 Port USB  

Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB jak pendrive USB, HDD USB 

kopii zapasowej, albo aktualizacji oprogramowania firmowego; lub 

podłączenia myszy USB 

15 

Rec (nagrywanie) Lampka świeci niebiesko przy nagrywaniu.  

HDD Lampka świeci niebiesko przy czytaniu / zapisie HDD. 

Backup (Kopia 

zapasowa) 
Lampka świeci niebiesko przy kopiowaniu plików i danych. 

Net (Sieć) Lampka świeci niebiesko jeśli podłączenie do sieci jest możliwe. 

Play (Odtwarzanie) Lampka świeci niebiesko przy odtwarzaniu wideo. 

Power (Zasilanie) Wskaźnik zasilania, gdy podłączone, świeci niebiesko. 

16 
Klawisz kierunku Zmiana kierunku wybranych pozycji 

Wiele ekranów Zmiana trybu wyświetlania na ekranie  
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2.3 Panel tylny 4/8/16 CH DVR 

Panel tylny 4-ch Economic DVR 

 
 

 

Panel tylny 4/8-ch Advanced DVR 

 
1 Podłączenie monitora 2 Podłączenie monitora jako wyjścia AUX 

(pomocniczego) kanał po kanale. Tylko wyświetlanie 

wideo, bez pokazywania menu 

3 Wyjście Audio, podłączenie do skrzynki 4 Podłączenie do kamery obrotowej 

1 

Wyjście wideo: Podłączenie 

monitora 
2 

Podłączenie monitora jako wyjścia AUX 

(pomocniczego) kanał po kanale. Tylko 

wyświetlanie wideo, bez pokazywania menu 

3 Wyjście Audio, podłączenie do 

skrzynki wzmacniacza 
4 Wejściowe kanału wideo 1-4 

5 
WEJŚCIE ZASILANIA 

6 
Wyjście VGA podłączyć do monitora 

7 Port sieciowy 8 Podłączyć mysz USB lub zewnętrzne 

urządzenie USB 

9 
Podłączenie do kamery obrotowej 

10 
Podłączyć do klawiatury 

11 
1 kanał wyjścia przekaźnika 

Podłączyć do alarmu zewnętrznego 12 
+5 V i uziemienie 

13 Podłączyć do zewnętrznego czujnika 

1-4 
14 4 kanały wejść Audio 
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wzmacniacza 

5 Podłączyć do klawiatury 6 Podłączyć do zewnętrznego czujnika 1-4 

7 Wejściowe kanału wideo 1-4 8 Wyjście VGA podłączyć do monitora 

9 Port sieciowy 10 Tylko dla myszy USB 

11 +5 V i uziemienie 12 4 kanały wejść Audio 

13 WEJŚCIE ZASILANIA 14 Dla chłodzenia urządzenia 

 

Panel tylny 16-ch Advanced DVR 

 
1 Podłączenie do kamery obrotowej 2 Podłączyć do klawiatury 

3 Podłączyć do zewnętrznego 

czujnika 1-16 

4 Podłączyć do urządzenia wyświetlania wysokiej 

rozdzielczości (opcjonalne) 

5 Port sieciowy 6 Wyjście VGA podłączyć do monitora 

7 Podłączenie monitora 8 Wejściowe kanału wideo 1-16 

9 4 kanały wejść Audio 10 Zasilanie zał./wył. 

11 Dla chłodzenia urządzenia 12 +5 V i uziemienie 

13 1 kanał wyjścia przekaźnika 

Podłączyć do alarmu zewnętrznego. 

14 Tylko dla myszy USB 

15 Podłączenie monitora jako wyjścia 

AUX (pomocniczego) kanał po 

kanale. Tylko wyświetlanie wideo, 

bez pokazywania menu 

16 Wyjście Audio, podłączenie do skrzynki 

wzmacniacza 

17 WEJŚCIE ZASILANIA   

 

2.4 KONTROLA REJESTRATORA 

Rejestrator może być obsługiwany na 3 sposoby: przy pomocy panelu 

przedniego, przy pomocy pilota zdalnego sterowanie oraz przy pomocy myszy. 

Pilot i mysz wchodzą w skład zestawu. Rejestrator będzie współpracował z 

każdą myszą przewodową podłączoną do USB. Niektóre myszy bezprzewodowe 

mogą nie być kompatybilne z urządzeniem. 
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2.5 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

Pilot zasilany jest dwoma bateriami AAA. Jeśli urządzenie nie działa należy: 

sprawdzić polaryzację baterii (czy zostały prawidłowo umieszczone w 

urządzeniu). 

upewnić się, że baterie są sprawne. 

sprawdzić czy dioda IR pilota i odbiornik IR na rejestratorze nie są zasłonięte. 

 
Nr Nazwa Funkcja - opis 

1 Włącz/Wyłącz 
Wyłączenie pracy software'u. Aby ostatecznie wyłączyć rejestrator 

należy użyć przełącznika na panelu tylnym 

2 INFO Szybkie przejście do podmenu Informacje 

3 REC 
Uruchamia/wyłącza nagrywanie ręczne (zielony kwadrat w oknach 

kamer oznacza nagrywanie ręczne) 

4 Klawisze numeryczne Wybór kamery 

5 Podziały ekranu Wybór podziału ekranu 

6 SEARCH Przejście do menu wyszukiwania nagrań 

7 MENU Wejście do menu 

8 ENTER Zatwierdzanie wybranych opcji 

9 Klawisze kierunkowe Nawigacja po menu 

10 +/- Zmiany w wartościach w polach wyboru w menu 

11 Kontrola odtwarzania Klawisze kontroli odtwarzania nagrań 

12 AUDIO Włącza dźwięk na danym kanale 

13 SEQ Włącza lub wyłącza opcję przełączania pomiędzy kanałami 

14 BACKUP Wejście do menu KOPIA 

15 PTZ Kontrola kamer szybkoobrotowych 

Domyślnie ID pilota i rejestratora to 0. 

Aby sterować kilkoma rejestratorami przy pomocy jednego pilota, należy obu 

urządzeniom ustawić różne ID. Można to zrobić z poziomu menu rejestratora za 

pomocą myszy. Następnym krokiem jest zaprogramowanie pilota. Aby pilot mógł 

sterować rejestratorem o innym ID niż 0, należy kolejno: 
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skierować pilota w stronę urządzenia, 

wcisnąć na pilocie dwa razy klawisz 8, 

wpisać żądane ID klawiszami numerycznymi z pilota (ID=7 - wcisnąć 7, ID=16 

-wcisnąć 16), 

przycisnąć ENTER na pilocie, aby zatwierdzić. 

 

2.6 MYSZ USB 

Sterowanie myszką jest najprostszą i najbardziej intuicyjną metodą kontroli pracy 

rejestratora. Menu zostało zaprojektowane w taki sposób, aby za jej pomocą 

można było wykonać każdą możliwą operację. 

 

W zestawie znajduje się mysz optyczna przewodowa. Do pracy z rejestratorem 

można używać dowolnej myszy przewodowej USB, a także niektórych modeli 

myszy bezprzewodowych USB. 

 

Mysz podłączona do urządzenia w dowolnym momencie pracy powinna zostać 

wykryta w ciągu 5 sekund. Jeśli nie da się poruszać kursorem, należy ponownie 

wyjąć i włożyć wtyk USB do portu. 

 

Wprowadzanie i zatwierdzanie dokonanych zmian, operacje wyboru, 

zaznaczenia dokonujesię lewym klawiszem myszy. 

 

Prawy klawisz myszy służy do wywołania menu kontekstowego i wyjścia poziom 

wyżej w menu. 

 

Za pomocą rolki zmieniać można wartości w menu kontekstowych. 

Dla pól w których należy wprowadzić znaki pojawia się automatycznie klawiatura 

ekranowa. 
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Zdjęcie 2 Klawiatura ekranowa 

 

3 PIERWSZE URUCHOMIENIE 

3.1 WŁĄCZANIE ZASILANIA 

Przed pierwszym włączeniem należy sprawdzić wszystkie połączenia. 

Podłączyć przewód zasilający do rejestratora. 

Włączyć urządzenie przełącznikiem na panelu tylnym obudowy. 

Poczekać aż system zostanie załadowany. Na ekranie zostaną wyświetlone 

informacje, a po zakończeniu ładowania pojawi się okno kreatora. 

Przy pierwszym uruchomieniu skorzystać można z szybkiego wprowadzania 

ustawień, który krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez podstawową 

konfigurację. 

Jeśli użytkownik nie zdecydował się za pierwszym razem skonfigurować 

systemu przy pomocy kreatora, prawidłowa kolejność postępowania to: 

ustawienie daty, godziny, języka, strefy czasu 

ustawienie parametrów sieciowych (IP, maska podsieci, brama domyślna) 

konfiguracja nagrywania dla każdego kanału 

formatowanie dysku 

 



 

 
13 

UWAGA: Dyski są formatowane przez rejestrator we własnym systemie plików, 

formatowanie MUSI

3.2 WYŁĄCZANIE ZASILANIA 

 być wykonane przez rejestrator! Formatowanie na PC lub 

przez inne urządzenie przed włożeniem dysku do DVR'a nie jest konieczne. 

 

UWAGA: Niektóre modele rejestratorów posiadają funkcję bezpiecznego 

podglądu i konfiguracji, która sprawia, że menu widoczne jest jedynie na jednym 

monitorze (VGA lub BNC). Jeśli po podłączeniu nie pojawi się okno logowania, 

należy przytrzymać klawisz STOP (niektóre modele: ESC) na panelu przednim w 

celu przełączenia wyświetlania menu na inne wyjście. 

 

Wyłączenie zasilania zawsze powinno odbywać się w sposób kontrolowany. W 

żadnym wypadku nie powinno się wyłączać urządzenia wyjmując przewód 

zasilający z gniazdka bądź z zasilacza, lub za pomocą przełącznika na tylnym 

panelu, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie elektroniki i skasowanie 

nagrań. Dlatego też wysoce rekomendowanym jest stosowanie zasilaczy UPS 

lub innego bezpiecznego źródła zasilania. 

 

Aby poprawnie wyłączyć rejestrator należy: 

 

przy pomocy pilota: 

przytrzymać klawisz POWER 

potwierdzić komunikat wskazujący chęć wyłączenia urządzenia. 

po zakończeniu pracy systemu należy wyłączyć zasilanie przełącznikiem na 

tylnym panelu urządzenia. 

obsługując DVR myszą: 

wejść do menu klikając  

kliknąć na ikonę 'Zamknij' 

potwierdzić komunikat ostrzegający o zakończeniu pracy urządzenia. 

po zakończeniu pracy systemu należy wyłączyć zasilanie przełącznikiem na 

tylnym panleu urządzenia. 
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3.3 LOGOWANIE 

Rejestrator jest urządzeniem posiadającym wiele poziomów zabezpieczeń. 

Jednym z nich jest możliwość definiowania użytkowników o różnym stopniu 

posiadanych uprawnień. Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest 

zalogowanie się jako administrator, w celu wprowadzenia wszystkich 

podstawowych ustawień. Domyślny login administratora: admin, hasło domyślne: 

123456. Po niezbędnych pracach związanych z konfiguracją należy zmienić 

hasło administratora! 

 

Konta użytkowników logujących się do rejestratora lokalnie pozwalają również na 

logowanie się zdalnie, np przez przeglądarkę internetową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 3 Ekran logowania 

3.4 Ustawienia menu głównego  

 

Kliknąć prawym przyciskiem myszy, lub nacisnąć przycisk ENTER (wejście) na 

płycie czołowej, by wejść do menu głównego  
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Zdjęcie 4 menu głównego 

 

3.5 PODGLĄD NA ŻYWO 

Nadrzędnym poziomem menu, a zarazem poziomem dostępnym również dla 

niezalogowanych użytkowników, jest okno podglądu obrazu z kamer. Każda 

kamera 

posiada w swoim rogu ikonę 

informującą o statusie nagrywania. 

Rozróżniamy 4 tryby nagrywania.  

 

 

 

 

 

 

Symbol Znaczenie 

Zielony Nagrywanie ręczne 

Żółty Nagrywanie po detekcji ruchu 

Czerwony Nagrywanie wyzwolone alarmem 

Niebieski Nagrywanie wg harmonogramu 

 

Zdjęcie 5 Okno podglądu 
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4. FUNKCJE PODSTAWOWE 

Menu rejestratora zostało podzielona na 8 działów głównych. Menu jest w języku 

polskim. 

 
Zdjęcie 6 Menu główne rejestratora 

4.1 USTAWIENIA PODGLĄDU 

Menu -> Ustawienia -> Podgląd 

 

Ustawienia pogrupowane są w 4 zakładki. 

kamery oraz ustawienie indywidualnych 

' Podgląd ' pozwala na zmianę nazwy parametrów obrazu. 

' Monitor Główny'

 

 służy do konfiguracji wyświetlania obrazu na aktualnie 

ustawionym monitorze głównym (CVBS, VGA). Należy wybrać podział ekranu z 

listy możliwych podziałów odpowiednich dla ilości kanałów w urządzeniu. 

Wybrać można również kolejność wyświetlania kanałów w matrycy. UWAGA: 

Kanały nie mogą się powtarzać! Podział ekranu na wyjściu głównym 

analogowym i VGA jest zawsze taki sam, natomiast menu jest wyświetlane na 

jednym z nich (wybranym). 
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Zdjęcie 7 Menu ustawień wyświetlania na monitorze głównym 

 

'SPOT' - monitor dodatkowy wyświetlać może tylko jeden kanał jednocześnie w 

trybie pełnoekranowym. Można ustawić dowolną sekwencję 8 kamer, przy czym 

kamery mogą się powtarzać. Czas przełączania definiuje się w sekundach. Czas 

0 oznacza brak przełączania. UWAGA: przełączanie spot, przy stawieniu 

wartości 0, zatrzymuje się na aktualnie wyświetlanej w momencie konfiguracji 

kamerze. 

' Maska ' - zdefiniować można maksymalnie 3 obszary stref prywatnych dla 

każdego kanału. Strefy prywatne są maskowane na monitorach głównych i 

pozostają na nagraniu, strefy prywatne nie są widoczne na wyjściu dodatkowym 

SPOT! 

Zdjęcie 8 Obraz z kamery ze zdefiniowanymi strefami 
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Aby określić obszar strefy prywatności należy w zakładce 'Maska', dla 

wybranego kanału, wejść do ustawień, a następnie metodą przeciągnij i upuść 

zaznaczyć obszar w polu widzenia kamery. Po zakończeniu operacji należy 

wyjść do poprzedniego menu klikając w dowolnym miejscu prawym klawiszem 

myszy. Zdefiniowana strefa prywatna zostanie aktywowana po zapisaniu 

ustawień. Aby usunąć strefę należy przejść do ustawień, a następnie kliknąć na 

jej obszarze 2x lewym klawiszem myszy. Strefa z szarej zamieni się w czarne 

pole - będzie to oznaczało, że jest usunięta. Zmiany zostaną zapisane po 

kliknięciu przycisku 'Zapisz' 

4.2 DEFINIOWANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW 

Menu -> Ustawienia -> Użytkownik 

 

Zdefiniowane w rejestratorze uprawnienia użytkowników są najwyższymi w 

hierarchii. Aby dodać użytkownika należy wejść do menu 'Użytkownik'. 

Wyświetlona zostanie lista już utworzonych użytkowników. Przy pierwszym 

uruchomieniu jedynym użytkownikiem jest administrator: admin. Konta 

administratora nie da się usunąć z systemu. Nie jest również dozwolona 

modyfikacja jego uprawnień ani ograniczenie dostępu. 
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Zdjęcie 9 Lista dostępnych użytkowników 

Aby dodać nowego użytkownika, należy kliknąć na przycisk 'dodaj'. Pojawi się 

nowe okno 

i otwarta pierwsza zakładka. Należy w polu 'Użytkownik' podać żądaną nazwę, 

oraz 

dwukrotnie podać hasło. Możliwe jest też przypisanie stałego adresu MAC, co 

ogranicza 

użytkownika do korzystania z jednego komputera. 

 
Zdjęcie 10 Ogólne ustawienia konta użytkownika 

 

W zakładce 'Autoryzacja' pokazane są wszystkie możliwości nadania lub 

ograniczenia uprawnień. Ograniczenia te są nadrzędnie i ich wprowadzenie 

może być anulowane jedynie w trybie edycji użytkownika. 
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Zdjęcie 11 Szczegółowe uprawnienia użytkownika 
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5. NAGRYWANIE 

5.1 KONFIGURACJA PARAMETRÓW NAGRYWANIA 

Menu -> Ustawienia -> Nagrywanie 

 

Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić ustawienia parametrów 

zapisywanego materiału wideo. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki 

'Nagrywanie'. W otwartym oknie znajdować się będzie 6 zakładek: 

'Aktywuj ' - pozwala ustalić, czy dana kamera ma nagrywać wideo i audio. 

' Ust. Nagrywania ' - pozwala na określenie szczegółowych parametrów 

nagrywania takich jak: 

 

Rozdzielczość: CIF 352x288 lub 4CIF(D1) 704x576 

Ilość klatek na sekundę nagrania 

Typ kodowania: stały bitrate CBR lub automatycznie dobierany zmienny bitrate 

VBR 

Dla opcji VBR określić można jakość wideo 

Max bitrate pozwala na określenie średniej wartości bitrate'u strumienia wideo. 

'Czas' - ustawienia czasu nagrywania wideo z danej kamery przed i po 

wystąpieniu zdarzenia alarmowego. 

'Opis' - znaki mające pojawić się na obrazie z kamery: zegar i nazwa kanału. 

Edytować można położenie OSD na ekranie. 

' Nadpisywanie' - włącz lub wyłącz tą funkcję. 

'Zdjęcie ' - rejestrator wykonywać może zdjęcia w rozdzielczości CIF. Ustawić 

można parametry tej funkcji takie jak interwał robienia zdjęć (podczas trwających 

zdarzeń alarmowych) oraz jakość. 

Zdjęcie 11 Konfiguracja parametrów nagrywania wideo z poszczególnych 

kanałów 
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Opisane parametry należy zmieniać przy wyłączonym nagrywaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 12 Konfiguracja parametrów nagrywania wideo z poszczególnych 

kanałów 

5.2 KONFIGURACJA HARMONOGRAMU 

Menu -> Ustawienia -> Harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 13 Konfiguracja harmonogramu nagrywania 
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Rejestrator pozwala na ustawienie trzech harmonogramów: nagrywania, detekcji 

ruchu i wejść alarmowych. Pierwszy pozwala na zdefiniowanie odcinka czasu, 

wg którego prowadzona ma być automatyczne rejestracja. Harmonogram dla 

detekcji ruchu i dla wejść alarmowych określa przedziały czasowe w których 

nagrywane są zdarzenia. W pozostałym czasie zdarzenia danego typu będą 

jedynie aktywne, lecz nie nagrywane  

(UWAGA! Patrz: konfiguracja harmonogramu dla alarmów). 

 

Procedura aktywowania i dezaktywowania okresów w harmonogramie 

wszystkich typów wygląda tak samo. Po przejściu do menu ustawień 

harmonogramu wyświetlona zostanie tabela. Jej rzędy reprezentują dni tygodnia 

a kolumny poszczególne odcinki (godziny) dla doby każdego z dni. 

Harmonogram ustawić można dla każdego kanału indywidualnie. Nad tabelą 

znajdują się 2 ikony. Wybierając je edytować można harmonogram klikając na 

poszczególne pola dodając lub usuwając okresy aktywności. Pole niebieskie 

oznacza harmonogram aktywny, szare - nieaktywny. W ten sposób określić 

można czas w harmonogramie z rozdzielczością 1 godziny. Aby wprowadzić 

dokładniejsze przedziały czasu należy kliknąć 2x lewym klawiszem myszy na 

dowolnej kratce reprezentującej godzinę z danego dnia. Wówczas otworzy się 

menu, gdzie ręcznie, z dokładnością do minuty wprowadzać będzie można 

przedziały czasowe. 

6. OPERACJE ZAAWANSOWANE 

6.1 ALARMY 

 

Rejestrator Signal posiada możliwość rozpoznania takich zdarzeń alarmowych 

jak: 

utrata wideo, 

detekcję ruchu, 
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obsługę przekaźnikowych wejść i wyjść alarmowych, 

innych alarmów wynikających ze statusu urządzenia. 

 

Poprawna konfiguracja alarmów i zdarzeń jest kluczem do optymalnego 

wykorzystania możliwości rejestratora. Konfigurację obsługi zdarzeń 

uzależnionych od czynników zewnętrznych należy zawsze wykonywać w 

rzeczywistym środowisku pracy kamer i urządzenia rejestrującego. 

 

Menu -> Ustawienia -> Alarmy 

6.2 DETEKCJA RUCHU 

 

Detekcja ruchu jest zaimplementowaną matematyczną funkcją w systemie 

operacyjnym rejestratora. Jej ustawień powinno się dokonywać, gdy kamery są 

już ustawione, w rzeczywistym, nie symulowanym środowisku pracy. 

 

Menu Ruch składa się z 2 zakładek: 'Ruch' i 'Harmonogram'. 

Aby włączyć obsługę alarmu należy w zakładce ruch dla wybranego kanału(-ów) 

zaznaczyć pole wyboru w kolumnie 'Aktywuj'. Następnie wybrać można czas 

podtrzymania istnienia alarmu. Kolejne 2 kolumny to ustawienia zdarzeń 

wyzwalanych istnieniem alarmu i strefy detekcji. Na początek zaleca się 

zdefiniowanie strefy detekcji. Klikając na przycisk 'Ustawienia' w kolumnie 

'Strefa'. Wyświetli się obraz z kamery oraz maska pól detekcji ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 14 Definiowanie strefy detekcji ruchu 
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Wyświetlone będzie również menu. Suwakiem należy definiować żądaną 

czułość. 

 - zaznacza cały obszar 

 - czyści obszar detekcji ruchu 

 - włącza tryb testu detekcji ruchu 

 - zapisuje ustawienia 

 

Obszar detekcji zaznaczać można myszą metodą 'przeciągnij i upuść'. Aby 

opuścić to menu należy kliknąć  

 

Przechodząc do ustawień aktywacji zdarzeń powiązanych (kolumna 'Aktywuj', 

przycisk 'Ustawienia'), wyświetlone zostanie okno dialogowe. W zakładce Alarm 

wybrać można zdarzenia i reakcje: 

Buzzer - włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego w rejestratorze. 

Kamera na pełny ekran - można wybrać kanał który zostanie przełączony w tryb 

pełnoekranowy. 

Wybrać, czy uruchomione ma zostać jakieś wyjście przekaźnikowe. 

Określić, czy rejestrator ma wysłać email z informacją o zdarzeniu. 

Czy wykonane ma być zdjęcie z dowolnej kamery. 

 

W zakładce Nagrywanie określić można, jakie kamery mają rozpocząć 

nagrywanie po wykryciu detekcji ruchu. 

 

Zakładka P.T.Z. służy do zdefiniowania ruchów kamer szybkoobrotowych, jakie 

mają być powiązane ze zdarzeniem. 
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Zdjęcie 15 Menu definiowania powiązań alarmów i nagrywania z wykryciem 

ruchu 

Harmonogram definiowany w zakładce Harmonogram, w menu Ruch określa 

przedziały czasu w jakich detekcja ruchu jest aktywna oraz wykrywana. Aby 

nagrywanie było możliwe, konieczne jest określenie czasu nagrywania w 

zakładce Menu -> Ustawienia -> Harmonogram opisanego w poprzednim 

rozdziale. Procedura tworzenia harmonogramu jest analogiczna do opisanej 

wcześniej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 16 Konfiguracja harmonogramu aktywności obsługi alarmu 
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6.3  DETEKCJA UTRATY WIDEO 

Rejestrator jest w stanie wykryć brak sygnału wideo z danego kanału. Ustawienia 

reakcji rejestratora na tego typu sytuację są analogiczne do tych dla detekcji 

ruchu (za wyjątkiem możliwości włączenia nagrywania). 

6.4  OBSŁUGA WEJŚĆ ALARMOWYCH 

Obsługa wejść alarmowych służy do pobierania informacji w postaci sygnału 0/1 

z urządzeń zewnętrznych. Jest to interfejs służący do komunikacji z wszelkiego 

rodzaju czujnikami lub innymi urządzeniami sterującymi (np. centralami 

alarmowymi). 

 

Sygnał nie powinien przekraczać wartości z przedziału -7 V - +12 V. 

 

Wejścia alarmowe pracować mogą jako normalnie otwarte (NO) lub normalnie 

zwarte (NC). Wejście należy aktywować, zaznaczając pole wyboru przy nazwie. 

W zakładce Czas Alarmu w kolumnie aktywuj można skonfigurować reakcje 

rejestratora na wygnał na wejściach alarmowych. Możliwości ustawienia reakcji 

są takie same jak dla detekcji ruchu. Harmonogram definiowany w zakładce 

Harmonogram, w menu Wejścia Alarmowe określa przedziały czasu w jakich 

sygnały są wykrywane i obsługiwane. W pozostałym czasie sygnały są 

ignorowane. Procedura tworzenia harmonogramu jest analogiczna do opisanej 

wcześniej. 

6.5  OBSŁUGA WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 

Rejestrator może sterować urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy wyjść 

przekaźnikowych. W menu Wyjście Alarmowe zdefiniować można czas trwania 

sygnału po włączeniu oraz nazwę wyjścia przekaźnikowego. Harmonogram 

definiuje przedziały czasu w jakich sterowanie wyjściami przekaźnikowymi jest 

możliwe. Procedura tworzenia harmonogramu jest analogiczna do opisanej 

wcześniej. W zakładce Buzzer zdefiniować można czas trwania sygnału 
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dźwiękowego wydawanego przez rejestrator. 

6.6  INNE ALARMY 

Pozostałe zdarzenia, na jakie reagować może rejestrator to: 

' Dysk pełny ' - alarmuje o małej ilości miejsca na dysku, ilość tę można określić. 

' Konflikt IP' - jeśli w sieci znajdują się 2 lub więcej urządzeń o tym samym IP 

' Rozłączony ' - informuje o utracie połączenia siecią 

' Disk Warning '

6.7  STEROWANIE PTZ 

 - ostrzeżenie o awarii dysku 

 

Możliwe reakcje (w zależności od zdarzenia) to włączenie alarmu dźwiękowego, 

uruchomienie wyjścia przekaźnikowego, wysłanie wiadomości email do 

zdefiniowanego odbiorcy. Dodatkowe alarmy nie wymagają zdefiniowania 

harmonogramu. 

Rejestrator posiada możliwość sterowania kamerami szybkoobrotowymi 

wykorzystującymi wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacji szeregowej. 

Przed przystąpieniem do konfiguracji połączeń z rejestratorem należy upewnić 

się, czy ustawienia kamer są wykonane poprawnie. Każda kamera powinna 

posiadać inny adres! 

 

Parametr Możliwości 

Adres 1 - 255 

Prędkość 

przesyłu bit/s 

110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 

230400, 460800, 921600. 

Protokół NULL, PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, 

VISCA, SAMSUNG, RM110, HY, N-control. 

 

 

Menu -> Ustawienia -> PTZ 
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Pierwszym krokiem jest podłączenie kamer do portu PTZ z tyłu obudowy 

rejestratora. Należy przy tym postępować zgodnie ze wskazaniami w instrukcji 

kamery. W systemie rejestratora należy następnie przejść do menu PTZ, gdzie 

dostępne będą 2 zakładki. Pierwsza z nich o nazwie Port Szeregowy służy do 

zdefiniowania połączenia dla każdego kanału. Aby aktywować daną kamerę 

należy zaznaczyć pole wyboru Aktywuj, podać jej adres, prędkość i protokół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 17 menu konfiguracji połączeń kamer szybkoobrotowych 

 

W zakładce Zaawansowane istnieje możliwość definiowania presetów, tras i 

patroli. Wszystkie te dane zapisywane są w kamerze. UWAGA: Jeśli kamera nie 

jest kompatybilna z rejestratorem i nie współpracuje na poziomie konfiguracji 

patroli i tras, należy je ustawiać korzystając z OSD kamery. Zwykle zapisane 

patrole i trasy wywołać można presetem, np. patrol#X = preset#90 + X. 

 

Sterowanie kamerą szybkoobrotową możliwe jest z poziomu okna podglądu. Aby 

sterować kamerą należy wybrać w trybie podglądu kanał, następnie na pasku 

menu kliknąć ikonę PTZ. Wyświetlone zostanie menu sterowania kamerą. 
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Zdjęcie 18 Menu sterowania kamerą szybkoobrotową w oknie podglądu 

 

Jeśli kamera pracuje w standardzie PelcoD lub PelcoP, na panelu sterowania 

pojawią się dodatkowe przyciski pozwalające na wykorzystanie wycieraczki 

 oraz dodatkowego światła  
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6.8  USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 

Menu -> Ustawienia -> Zaawansowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 19 Menu ustawień zaawansowanych 

6.9  RESET 

Resetu dokonać może administrator. Reset przywraca wszystkie ustawienia do 

stanu fabrycznego, w tym adres IP, ustawienia harmonogramu nagrywania, kont 

użytkowników, hasła administratora. Wykonanie tej operacji może spowodować , 

że połączenie się zdalne z rejestratorem stanie się niemożliwe. Operacja resetu 

jest nieodwracalna! Przed przystąpieniem do niej należy upewnić się, że 

rejestrator podłączony jest do bezpiecznego 

źródła zasilania. Operacja spowoduje, że rejestrator sam uruchomi się ponownie. 

Podczas operacji nie wolno odłączać rejestratora z sieci zasilającej, gdyż może 

to spowodować jego uszkodzenie. 

6.10  IMPORT/EXPORT KONFIGURACJI REJESTRATORA 

Funkcja eksportu pozwala na zapisanie danych konfiguracyjnych rejestratora w 

postaci jednego pliku *.config. 

 

Aby zapisać konfigurację rejestratora należy: 
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Umieścić w porcie USB na panelu przednim lub tylnym rejestratora nośnik 

pamięci Flash (np. pendrive). 

Wejść do menu 'Import/Eksport'. 

W oknie, które się wyświetli wybrać z menu interesujący nas nośnik pamięci 

(powinien on zostać wykryty automatycznie, pendrive zostanie wyświetlony jako 

USB-1). Jeśli urządzenie nie zostało wykryte przez rejestrator należy kliknąć 

przycisk 'Odśwież' lub ponownie włożyć je do portu. 

Rejestrator pozwala na poruszanie się po katalogach zapisanych na nośniku, 

tworzenie nowych folderów, kasowanie plików w celu zwolnienia pamięci. Plik 

konfiguracji zajmuje około 150KB. 

Po wybraniu odpowiedniego katalogu należy kliknąć 'Eksport'. 

 

Aby wczytać zapisaną konfigurację urządzenia należy: 

Umieścić w porcie USB na panelu przednim lub tylnym rejestratora nośnik 

pamięci Flash (np. pendrive) z plikiem konfiguracji. 

Wejść do menu 'Import/Eksport'. 

W oknie, które się wyświetli wybrać z menu interesujący nas nośnik pamięci 

(powinien on zostać wykryty automatycznie, pendrive zostanie wyświetlony jako 

USB-1). Jeśli urządzenie nie zostało wykryte przez rejestrator należy kliknąć 

przycisk 'Odśwież' lub ponownie włożyć je do portu. 

Rejestrator pozwala na poruszanie się po katalogach zapisanych na nośniku 

-należy odnaleźć poszukiwany przez nas plik. 

Po zaznaczeniu pliku należy kliknąć 'Import'. 

Rejestrator uruchomi się ponownie. 

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do importu ustawień należy upewnić się, że 

rejestrator podłączony jest do bezpiecznego źródła zasilania. Operacja 

spowoduje, że rejestrator sam uruchomi się ponownie. Podczas operacji nie 

wolno odłączać rejestratora z sieci zasilającej, gdyż może to spowodować jego 

uszkodzenie. 
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6.11  CZARNA / BIAŁA LISTA 

Czarna / biała lista służy do zdefiniowania adresów IP lub ich segmentów, z 

których dozwolone jest logowanie się na rejestrator. Czarna lista to lista 

blokowanych adresów IP, biała lista to lista dozwolonych adresów IP. 

Przykładowo na zdjęciu 20 pokazana jest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 20 Konfiguracja czarnej / białej listy. 

W zależności od ilości blokowanych lub autoryzowanych adresów użytkownik wg 

własnych potrzeb powinien wybrać, czy definiowana ma być lista czarna czy 

biała. Nie można zdefiniować obu list jednocześnie. 

 

 



 

 
34 

6.12  AKTUALIZACJA 

Rejestrator jest urządzeniem cyfrowym posiadającym swój własny system 

operacyjny czasu rzeczywistego. Aktualizacja firmware'u jest wskazana w 

przypadkach, gdy system został niepoprawnie skonfigurowany a przywrócenie 

ustawień fabrycznych nie skutkuje, lub gdy nowa wersja poszerza funkcje 

urządzenia o istotne dla użytkownika elementy. 

 

Aby zaktualizować system operacyjny rejestratora należy: 

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy upewnić się, że rejestrator 

podłączony jest do bezpiecznego źródła zasilania. Operacja spowoduje, że 

rejestrator sam uruchomi się ponownie. Podczas operacji nie wolno odłączać 

rejestratora z sieci zasilającej, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. 

umieścić w porcie USB na panelu przednim lub tylnym rejestratora nośnik 

pamięci Flash (np. pendrive) z plikiem aktualizacji. 

wejść do Menu -> Aktualizuj. 

w oknie, które się wyświetli wybrać z menu interesujący nas nośnik pamięci 

(powinien on zostać wykryty automatycznie, pendrive zostanie wyświetlony jako 

USB-1). Jeśli urządzenie nie zostało wykryte przez rejestrator należy kliknąć 

przycisk 'Odśwież' lub ponownie włożyć je do portu. 

Rejestrator pozwala na poruszanie się po katalogach zapisanych na nośniku. 

Należy wskazać odpowiedni plik. 

Po wybraniu odpowiedniego pliku należy kliknąć 'Aktualizuj' i postępować 

zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 

UWAGA! Podczas aktualizacji ekran może włączać się i wyłączać. Nie należy 

samemu restartować urządzenia. Wszelkie operacje wykona automatycznie. 

Aktualizacja trwać może do kilku minut. Rejestrator poinformuje użytkownika o 

zakończonej instalacji komunikatem na ekranie. 
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7. OBSŁUGA REJESTRATORA PRZEZ SIEĆ 

7.1 KONFIGURACJA REJESTRATORA 

Menu -> Konfiguracja -> Sieć 

 

Wielozadaniowy system operacyjny typu pentaplex pozwala na realizowanie 

zdalnej obsługi urządzenia przez sieć, bez wpływu na obsługę lokalną. Aby 

rejestrator pracował poprawnie w sieci LAN lub WAN należy uprzednio 

skonfigurować jego parametry sieciowe w menu. Jeśli nie ma możliwości 

podłączenia rejestratora do monitora i ma on pracować jednie jako sieciowe 

urządzenie obsługiwane zdalnie, konfiguracja sieciowa jest możliwa. Sposób 

konfiguracji zdalnej zostanie opisany w następnych rozdziałach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 21 Podstawowe parametry ustawień połączenia sieciowego rejestratora. 

 

 

Przechodząc do menu ustawień sieci wyświetlone zostanie okno dialogowe z 

czterema zakładkami: 

'Sieć'. 
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'2-gi strumień'. 

'Email'. 

'Inne ustawienia'. 

W zakładce 'Sieć' należy wprowadzić: 

Port HTTP - domyślnie 80 

Port Serwera - domyślnie 6036 

 

UWAGA! Zmieniając porty należy sprawdzić, czy nowo wprowadzane nie są 

wykorzystywane przez inne programy - może to spowodować utratę 

przesyłanych pakietów w sieci i niepoprawną pracę urządzenia. 

Adres IP w sieci LAN. 

Maskę podsieci - maska podsieci determinuje adresy IP oraz bramę domyślną. 

Bramę domyślną (np. adres routera). 

Adres(y) serwera DNS. 

Parametry dla PPPoE, jeśli połączenie ma być realizowane przez rejestrator. 

Jeśli chcemy, aby parametry te były dobrane automatycznie (np. 

przyporządkowane do rejestratora na podstawie adresu MAC przez router), 

możemy zaznaczyć opcję 'Uzyskaj IP automatycznie'. Parametry 3 - 6 zostaną 

automatycznie pobrane przez DVR. 

 

W zakładce '2-gi strumień' istnieje możliwość określenia parametrów strumienia 

dodatkowego. Można wykonać szybką konfigurację dla wszystkich kanałów 

jednocześnie. W polu wyboru prędkości przesyłu (kl./s) oznaczenie 4x8 oznacza, 

że wszystkie 8 kanałów transmitować będzie obraz z prędkością 4kl./s. 
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Zdjęcie 22 Konfiguracja strumienia dodatkowego 

 

CBR oznacza z ang. Constant Bit Rate czyli stały bitrate definiowany przez 

użytkownika. VBR oznacza z ang.  

 

Variable Bit Rate czyli zmienny bitrate. W przypadku wyboru kodowania VBR 

aktywne staje się pole wyboru jakości wideo. Na podstawie algorytmów 

zaimplementowanych w systemie rejestrator dobiera najlepszą wartość 

strumienia. Ze względu na charakter kompresji wartość max bitrate określa 

średnią maksymalną wartość strumienia. 

 

Karta 'Email' zawiera opcje połączenia z serwerem poczty wychodzącej SMTP. 

Pola w zakładce należy uzupełnić danymi dostarczonymi przez dostawcę usługi. 

Można zdefiniować maksymalnie 3 odbiorców. 

UWAGA: Jeśli serwer SMTP podany jest w formie domeny, należy upewnić się, 

że serwery DNS są skonfigurowane poprawnie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 23 Konfiguracja serwera SMTP 

 

Zakładka 'Inne ustawienia' zawiera informacje o obsłudze protokołu DDNS. 

DDNS wykorzystywany jest dla przekierowań połączeń nie posiadających 
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własnego stałego adresu IP. Jeśli w sieci LAN znajduje się więcej niż jedno 

urządzenie przekierowane na adres zewnętrzny, lub sieć lokalna jest bardzo 

rozbudowana, zaleca się aby obsługą DDNS zajmował się router lub modem 

ADSL (urządzenie najwyższe w hierarchii sieci LAN). 

 

Zdjęcie 24 Konfiguracja DDNS 

 

W polach wprowadzić należy dane dostarczone przez providera usługi DDNS. 

 

UWAGA! Oprócz poprawnej konfiguracji rejestratora, w celu korzystania z 

rejestratora poza siecią lokalną konieczne jest odpowiednie przekierowanie 

portów i adresu IP w urządzeniach za to odpowiedzialnych!! 

7.2 PODGLĄD PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ 

Rejestrator Signal posiada wbudowany serwer web, umożliwiający korzystanie z 

niego przy pomocy przeglądarki internetowej. Ze względu na fakt, iż 

wykorzystywane są kontrolki ActiveX, poprawne generowanie szaty graficznej i 

multimedialnej strony www możliwe jest tylko przez przeglądarkę Internet 
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Explorer. Pozostałe przeglądarki, np. Mozilla Firefox lub Opera posiadają 

możliwość pobrania wtyczek, które pozwalają na korzystanie z silnika IE. 

 

Przed pierwszym zalogowaniem się na rejestrator należy zmodyfikować 

domyślne  

ustawienia zabezpieczeń dla połączeń internetowych przeglądarki. W tym celu, 

mając  

uruchomione okno IE, trzeba wejść do: 

Narzędzia -> Opcje Internetowe -> zakładka: Zabezpieczenia 

 
Zdjęcie 25 Wejście do ustawień opcji internetowych IE 

 

W zakładce 'Zabezpieczenia' należy wybrać opcję 'Poziom niestandardowy...' 
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Zdjęcie 26 Konfiguracja opcji internetowych IE 
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W oknie konfiguracji wybrać dla ustawień ActiveX opcje, jak poniżej: 

 
Zdjęcie 27 Konfiguracja opcji formantów ActiveX 

 

Należy zatwierdzić wprowadzone zmiany i wyjść do okna przeglądarki. 

Podczas pierwszego uruchomienia przeglądarka poprosi o zweryfikowanie 

dostawcy kontrolek. Należy zatwierdzić klikając Uruchom. W nowszych wersjach 

IE pojawić się może pasek informujący o zagrożeniu - należy potwierdzić wyjątek 

bezpieczeństwa i uruchomić otwieranie dodatku na wszystkich witrynach. 

 
Zdjęcie 28 Instalowanie oprogramowania do obsługi strony www 

 

Po wczytaniu i zainstalowaniu się ActiveX-ów (może to trwać nawet kilka minut w 
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zależności od prędkości łącza) w oknie przeglądarki pokaże się ekran logowania. 

Język strony www będzie domyślnie taki, jak język ustawiony lokalnie na 

rejestratorze. Podczas logowania można wybrać inny język. Login i hasła są 

identyczne, jak dla użytkowników lokalnych rejestratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 29 Główne okno podglądu przez przeglądarkę IE 

 

Przeglądarka internetowa umożliwia pełną obsługę rejestratora. Klikając prawym 

klawiszem myszy na oknie podglądu uzyskujmy dostęp do opcji dodatkowych. 

Klikając na zakładkę 'KONFIGURUJ' uzyskujemy dostęp do opcji rejestratora, a 

także do konfiguracji lokalnego nagrywania i przechwytywania zdjęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 30 Konfiguracja lokalna dla ustawień serwera www 
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7.3  CONTROL CENTER 

Aplikacja Control Center pracować może w systemie operacyjnym Windows XP, 

Vista, 7. Jej zadaniem jest zarządzanie rejestratorami podłączonymi do sieci 

Internet. Przy pierwszym 

 

uruchomieniu program poprosi o stworzenie konta użytkownika. UWAGA: Konto 

definiowane w rejestratorze nie jest tym samym, które założone ma zostać w 

programie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 31 Logowanie do Control Center 
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Pierwszym krokiem po uruchomieniu programu jest dodanie do listy urządzeń 

żądanego rejestratora. 

Aby dodać urządzenie należy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejść do zakładki 'Konfiguracja' (1). 

Wybrać obszar monitorowania (2), lub jeśli nie jest zdefiniowany, dodać go. 

Kliknąć ikonę 'Dodaj urządzenie' (3). 

Jeśli urządzenie znajduje się w sieci LAN, można wyszukać je automatycznie (4). 

W przeciwnym wypadku konieczne jest wprowadzenie adresu IP ręcznie. 

- Znalezione urządzenie na liście można wybrać i dodać do obszaru 

monitorowania (5). 

Zdjęcie 32 Dodawanie nowego urządzenia 
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Dodane urządzenie będzie widoczne na liście. W polach 'Użytkownik' i 'Hasło' 

wpisać należy dane konta zdefiniowanego w rejestratorze. 

Będąc w trybie podglądu można prawym klawiszem myszy uzyskać dostęp do 

menu kontekstowego. W oknie możliwe jest sterowanie kamerami PTZ, wybór 

rodzaju odbieranego strumienia, stworzenie dowolnego układu kamer. Możliwe 

jest też zrzucanie zdjęć z kanałów oraz ręczne nagrywanie wideo i audio. 

 

Nagrywanie lokalne możliwe jest również po stworzeniu harmonogramu 

nagrywania 

lokalnego dla każdego z kanałów. 

Aby skonfigurować nagrywanie dla danego kanału należy: 

przejść do zakładki Konfiguracja -> Konfiguracja lokalna -> Lokalna konfiguracja 

Zdjęcie 33 Okno podglądu 



 

 
46 

podstawowa. Należy sprawdzić czy ustawienia nagrywania są prawidłowe. 

Zaleca się, aby dla nagrywania w komputerze zainstalowany był dedykowany 

dysk twardy. 

przejść do zakładki 'Konfiguracja harmonogramu lokalnego'. 

Wybrać kanał z listy. 

Na harmonogramie przedstawione są dni tygodnia. Dla każdego z nich można 

włączyć nagrywanie zaznaczając myszą obszar na osi czasu.  

 

Po zakończeniu definiowania kanału należy zapisać ustawie 

 
Zdjęcie 34 Przykładowy harmonogram dla Kamery01 
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Zdjęcie 35 Konfiguracja uprawnień użytkownika. 

i 
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Dla programu możliwe jest stworzenie zaawansowanych uprawnień użytkownika. 

W tym celu należy przejść do Konfiguracja -> Użytkownicy. Należy dodać nowe 

konto, a następnie na drzewie opcji uprawnień zaznaczyć poziom dostępu. 

Konfiguracji tej dokonywać może tylko administrator (SYSTEM). UWAGA: należy 

pamiętać, że do logowania się na urządzenie wykorzystywane jest konto 

zdefiniowane na rejestratorze i uprawnienia tam określone są nadrzędne. 

 

Zdalna konfiguracja rejestratora jest dostępna jako jedno z menu 

oprogramowania. Przy konfiguracji zdalnej parametrów należy pamiętać, że 

lokalnie nie może być zalogowany żaden inny użytkownik. Zmiana niektórych 

parametrów może spowodować przerwę w nagrywaniu lub restart urządzenia. 

Należy korzystać ze stabilnego połączenia internetowego przy konfigurowaniu 

parametrów, ponieważ utrata połączenia przy zapisywaniu konfiguracji może 

skutkować błędną konfiguracją urządzenia. 

 
Zdjęcie 36 Zdalna konfiguracja parametrów rejestratora. 
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8. PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ I ARCHIWIZACJA 

Nagrany materiał wideo można przeglądać i archiwizować lokalnie lub zdalnie.  

8.1 LOKALNE PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ 

W oknie podglądu można uzyskać dostęp do szybkiego odtwarzania 

najnowszych nagrań. W tym celu należy kliknąć na ikonę odtwarzania na pasku 

menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 37 Wejście do menu szybkiego odtwarzania nagrań. Po wejściu do trybu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 48 Szybkie odtwarzanie nagrań. 
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odtwarzania okno podzielone zostanie na 4/8/16 domyślne kanały. 

Na wyjściu głównym, na którym wyświetlanie menu jest wyłączone, obraz z 

podglądu przejdzie w tryb odtwarzania. Pasek kontroli nagrania również nie 

będzie widoczny. Na pasku znajdują się: 

przyciski kontroli odtwarzania wideo, 

oś czasu służąca do szybkiego odnajdywania momentu nagrania, 

przyciski podziału ekranu. 

Aby wyjść z menu odtwarzania, należy wcisnąć  

 

Aby przeglądnąć wszystkie nagrania, odnaleźć i zarządzać konkretnymi plikami 

należy wejść do: 

 

Menu -> Wyszukaj 

Menu przeszukiwania nagrań składa się z 4 podmenu pogrupowanych w 

zakładkach: 

'Wyszukiwanie po czasie', 

'Wyszukiwanie po zdarzeniach', 

'Zarządzanie plikami', 

'Obraz'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 39 Menu wyszukiwania nagrań na osi czasu. 
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Menu 'Wyszukiwanie po czasie' składa się z graficznego przedstawienia nagrań 

na osi czasu (kolor niebieski to nagrania, szary - brak nagrań), oraz z kalendarza 

pozwalającego na wybór dnia nagrań. Na kalendarzu dni w których nagrania 

miały miejsce zą zaznaczone ramką. Aby rozpocząć odtwarzanie wystarczy na 

osi czasu myszą wskazać żądany moment początku (żółta pionowa linia), a 

następnie wcisnąć przycisk 'odtwarzaj' . UWAGA: Przy ustawieniu 

maksymalnych parametrów nagrywania, możliwe jest odtwarzanie maksymalnie 

4 wybranych kanałów jednocześnie. 

 

 
Zdjęcie 40 menu wyszukiwania zdarzeń. 

 

Nagrania wyszukiwać można również po zdarzeniach. Aby to zrobić należy 

przejść do zakładki 'Wyszukiwanie po zdarzeniach', a następnie: 

Na kalendarzu wybrać dzień, który chcemy przeszukać, 

Wybrać kanał, dla którego chcemy wykonać analizę, 

Określić, jakiego rodzaju alarmy mają być uwzględniane przy przeszukiwaniu 

nagrań, 

Po zdefiniowaniu wszystkich kryteriów należy wcisnąć przycisk 'Wyszukaj', 

Nagrania zostaną wyświetlone po lewej stronie jako lista szczegółów. Po 

dwukrotnym kliknięciu na jeden z nich zostanie uruchomione odtwarzanie. W 

trybie podglądu będzie można włączyć dodatkowe kanały. 
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Zarządzanie plikami pozwala na operacje na plikach. Wyszukiwanie plików jest 

analogiczne jak w przypadku poprzednich zakładek. 

 
Zdjęcie 41 Zarządzanie plikami 

 

Odnalezione pliki można Usuwać (opcja zastrzeżona dla administratora) lub 

blokować przed nadpisaniem (w przypadku włączonej opcji nadpisywania HDD). 

 

Ostatnia zakładka służy do zarządzania zdjęciami wykonanymi przez rejestrator 

lub  

użytkownika. 
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Zdjęcie 42 Zarządzanie zdjęciami zapisanymi na rejestratorze. 

 

 

Jest to menu, w którym przejrzeć można wykonane wcześniej lokalnie przez 

operatora zrzuty ekranu. Aby wyszukać zdjęcia należy wybrać przedział czasu, 

jaki ma być przeszukany, oraz kanały jakie mają być brane pod uwagę. 

Wyszukane zdjęcia zostaną wyświetlone po lewej stronie okna. Zdjęcia można 

usuwać, blokować przed usunięciem, zapisywać na zewnętrznym nośniku, lub 

dokonać archiwizacji wszystkich plików. Po kliknięciu na przycisk 'Zapisz', pliki 

automatycznie zostaną zapisane w katalogu głównym (folder dvrcapture) 

aktualnie podłączonej zewnętrznej masowej pamięci flash. 

8.2 ARCHIWIZACJA LOKALNA 

Menu -> Kopia 

 

Aby zarchiwizować wybrany przedział czasu należy przejść do menu 'Kopia'. W 

rubrykach 'Start' i 'Stop' należy uzupełnić datę i czas początku i końca okresu 

archiwizacji. Wybrać należy kamerę - można wskazać 1 - 8 kamer. Po kliknięciu 
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'Wyszukaj' w kolumnie po lewej stronie okna wyświetlą się pliki. Domyślnie 

zaznaczone są wszystkie odnalezione nagrania. Wybrać można ich dowolną 

ilość. Po zakończeniu wyboru należy kliknąć 'Kopia'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 43 Wyszukiwanie nagrań do archiwizacji. 

 

 

Archiwizację można wykonywać na nośnik USB podłączony do rejestratora lub 

na płyty CD/DVD, o ile zamontowana jest nagrywarka. Nośnik można wybrać z 

listy. W razie konieczności można dołączyć program odtwarzający 

zarchiwizowane pliki w formatach *.dvr (format rejestratora) lub *.avi. 

 

Przycisk 'Kasowanie dysku' służy do formatowania pamięci flash. 
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8.3 PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ PRZEZ WWW 

Wszelkie operacje lokalne na nagraniach można wykonywać zdalnie, przy 

pomocy strony www. W tym celu należy zalogować się na rejestrator zdalnie 

przy pomocy przeglądarki Internet Explorer, a po zalogowaniu przejść do 

zakładki 'Wyszukaj'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 44 Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań przez www. 

 

W menu 'Wyszukaj' dostępne są te same opcje co przy przeglądaniu lokalnym. 

Na początek należy wybrać typ wyszukiwania (ikony po lewej stronie okna): po 

czasie lub po zdarzeniu. Dostępna jest też opcja zarządzania plikami. 

 

Następnym krokiem jest odnalezienie poszukiwanego nagrania: należy 

wprowadzić na kalendarzu po prawej stronie okna datę poszukiwanego nagrania 

i wybrać kanał, dla którego przeszukiwanie ma być wykonane. Po kliknięciu 

ikony 'Wyszukiwanie' na osiach czasu zostanie wyświetlony pasek o kolorze 

niebieskim, reprezentujący czas nagrania dla każdego z kanałów. Należy 

następnie wybrać numery kanałów do odtworzenia i kliknąć przycisk 'Odtwórz'. 

Należy pamiętać, że dla maksymalnych parametrów nagrywania możliwe jest 

odtwarzanie maksymalnie 4 kanałów jednocześnie. 
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Zdjęcie 45 Odtwarzanie nagrań. 

 

Nagrania odtwarzane są w podziale 2x2 kanały lub w trybie jednego kanału. 

Wybrać można dowolny układ kanałów, zaznaczając ich numery w oknie wyboru, 

a następnie ponownie klikając na przycisk 'Odtwarzaj'. Oś czasu zawsze 

reprezentuje odcinek 30 minut. Możliwe jest tworzenie zrzutów ekranowych po 

kliknięciu na ikonę  

 

Przeszukiwanie plików w trybach szukania po zdarzeniu i zarządzania plikami 

jest analogiczne. Funkcje te są identyczne, jak dla obsługi lokalnej rejestratora. 

8.4 ARCHIWIZACJA PRZEZ STRONĘ WWW 

Wszelkie lokalne funkcje archiwizacji nagrań można wykonywać zdalnie, przy 

pomocy strony www. W tym celu należy zalogować się na rejestrator przez 

przeglądarkę Internet Explorer, a po zalogowaniu przejść do zakładki 

'Archiwizuj'. 

 

W prawej części okna należy wprowadzić czas początku i końca wyszukiwanych 

nagrań. Niżej należy wskazać kanały, których nagrania będą brane pod uwagę 

przy archiwizacji. Po wprowadzeniu tych zmiennych należy kliknąć na ikonę 

'Wyszukiwanie'. 
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Na liście wyświetli się lista plików. Z niej należy wybrać ostatecznie pliki 

przewidziane do archiwizacji zaznaczając je w polu wyboru   Jeśli ilość 

wyszukanych kanałów jest na tyle duża, że nie mieści się na jednej stronie, 

należy przechodzić pomiędzy nimi klawiszami  Klawisze 

 dotyczą wszystkich wyszukanych plików. Po zaznaczeniu 

wybranych plików należy wybrać ścieżkę, gdzie ma być zapisana kopia nagrań z 

rejestratora, oraz kliknąć 'Archiwizuj'. 

 
Zdjęcie 46 Archiwizacja plików przez www. 

 

 

W kolumnie stan można na bieżąco śledzić postęp archiwizacji. Rejestrator 

zasugeruje przed rozpoczęciem pobierania plików, pobranie kodeka 

niezbędnego do renderowania wideo. Dla użytkowników, których komputery 

mogą nie posiadać niezbędnych wtyczek, pobranie pliku i jego instalacja jest 

wysoce wskazana. 
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8.5 PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ PRZEZ APLIKACJĘ CONTROL 

CENTER 

Aplikacja dedykowana do pracy z rejestratorami Signal ma możliwość zdalnego 

dostępu do archiwum rejestratora. W celu odtworzenia nagrań należy zalogować 

się do aplikacji, a następnie: 

Przejść do działu 'Wyszukiwanie' (1), domyślnie otworzy się menu 'Odtwarzanie'. 

Przejść do zakładki 'Zdalne odtwarzanie' (2), 

Wybrać żądane urządzenie (3), 

Wybrać datę (4), 

Wybrać kanały (5), 

Kliknąć wyszukaj (6). Dla wybranych kanałów pojawią się na osi czasu kolorowe 

paski oznaczające typ zapisu, 

Zaznaczyć na osi czasu żądany moment początku odtwarzania(7), 

Kliknąć 'Odtwarzaj' (8) aby uruchomić odtwarzanie. 

Klawisze  pozwalają kolejno na wybranie: początku odcinka 

nagrania, końca odcinka nagrania, anulowania wprowadzonych czasów, 

archiwizacji wybranego przedziału. Po kliknięciu na  rejestrator spyta 

gdzie zapisać pliki. Należy wskazać ścieżkę 
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i kliknąć 'OK'. Do czasu zakończenia pobierania ikona będzie podświetlona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 47 Zdalne odtwarzanie nagrań przez aplikację. 
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8.6 ARCHIWIZACJA NAGRAŃ PRZEZ APLIKACJĘ CONTROL 

CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 48 Archiwizacja zdalna 

 

Aplikacja dedykowana do pracy z rejestratorami Signal ma możliwość zdalnego 

dostępu do archiwum rejestratora. W celu wykonania kopii nagrań należy 

zalogować się do aplikacji, a następnie: 

Przejść do menu 'Wyszukiwanie' (1), 

Wejść do podmenu 'Kopia zapasowa' (2), 

Wybrać zakładkę 'Zdalne archiwizowanie' (3), 

Wybrać rodzaj archiwizacji (4). Dla archiwizacji po czasie nie jest możliwe 

późniejsze wybranie typu zapisu oraz wyselekcjonowanie plików, 

Określić czas startu i końca nagrań (5), 

Wybrać typ zapisu, jaki ma być zarchiwizowany (6), 

Wybrać rejestrator i kanały, które mają być zarchiwizowane (7), 

Kliknąć 'Wyszukaj' (8). Na liście w przypadku archiwizacji 'po zdarzeniu' pojawią 

się pliki, z których należy wskazać te, mające zostać skopiowane. 

Po kliknięciu na ikonę 'Archiwizacja' (9) pliki zaczną być kopiowane na dysk 
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komputera do folderu określonego w ustawieniach programu. 

 

 

9. PODGLĄD MOBILNY 

Rejestrator Signal umożliwia użytkownikowi wykorzystanie telefonu 

komórkowego do  

podglądu obrazu z monitoringu. Aby było to możliwe, telefon komórkowy musi 

być  

wyposażony w jeden z poniższych systemów operacyjnych i posiadać 

połączenie  

z internetem (lub siecią LAN). 

Kompatybilne telefony/systemy operacyjne to: 

– Windows Mobile  

– Symbian  

– Android 

– BlackBerry 

– iPhone 

Aplikacja do podglądu mobilnego nosi nazwę SuperCam. Pliki instalacyjne 

znajdują się na  

CD dołączonym do rejestratora, stronie www producenta lub są do pobrania z 

serwisów  

dystrybucyjnych oprogramowania dla danej platformy (np. Android Market). 

Aplikacja jest  

darmowa.  

Aby zainstalować aplikację, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego 

modelu  

telefonu komórkowego. 
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Zdjęcie 49 Okna aplikacji SuperCam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych modelach telefonów. 

 

Mając zainstalowany program na swojej komórce, aby uzyskać podgląd zdalny z 

rejestratora należy: 

upewnić się, że telefon połączony jest z siecią LAN lub Internet. 

odnaleźć na liście zapisanych urządzeń program 'Super Cam Pro' ('Super Cam') 

i otworzyć go. 

Pokazane zostanie okno, gdzie program poprosi o wprowadzenie 3 informacji: 

adresu rejestratora, nazwy użytkownika i hasła. Jeśli rejestrator umieszczony 

jest w sieci lokalnej, z którą łączy się telefon można wprowadzić adres LAN 

urządzenia. 

Kliknąć 'Login'. 

Na ekranie telefonu pojawi się menu programu. Aby przejść do podglądu na 

żywo, należy wejść do działu 'Live'. 
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Przy kolejnym logowaniu dane zostaną pobrane z pamięci telefonu, jeśli 

poprzednio zaznaczono opcję 'Remember settings' w oknie logowania. 

 

10. LISTA KOMPATYBILNYCH, ATESTOWANYCH 

URZĄDZEŃ 

KOMPATYBILNE DYSKI USB 
 

Marka Pojemność 

SSK 512MB, 1G, 2GB 

Netac 4GB 

Kingston 2GB 

Aigo 2GB 

Smatter vider 1GB 

SanDisk 4GB 

 

KOMPATYBILNE NAGRYWARKI SATA 
 

Marka Model 

TECLAST GH22NP20/TL-22XD 

BENQ DW220S-0K4 

LITEON DH—20A6S01C 

LITEON DH-20A4P02C 

SAMSUNG TS-H653B 

 

 

 

KOMPATYBILNE DYSKI TWARDE SATA 
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Marka Pojemność 

Seagate Barracuda LP ST3200542AS 2TB 

Seagate Barracuda 7200.11 

ST31500341AS 

1.5T 

Seagate SV35.3 ST31000340SV 1T 

Seagate Pipeline HD.2 500G 

Seagate Barracuda 7200.10 320G 

Seagate Barracuda 7200.10 

ST3250310AS 

250G 

Seagate Barracuda 7200.11 

ST3160813AS 

160G 

Seagate Barracuda 7200.10 ST380815AS 80G 

Maxtor Diamondmax 21 STM3160215AS 160G 

HITACHI Deskstar HDS721616PLA380 160G 

HITACHI Deskstar 80G 

WD WD1600JS 160G 

Samsung HD161HJ 160G 
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11. WYMAGANIA SYSTEMOWE APLIKACJI 

KLIENTA 

Urządzenie Parametr minimalny Parametry optymalne 

CPU Intel Celeron 2.4GHz Intel Core(TM)2 Duo CPU 

E4600 

Chipset Intel 845 G31/P31 

HDD 80GB 80GB 

RAM 512MB 1GB 

VGA NVIDIA GeForce 

MX440/FX5200 ATIRADEON 

7500/X300 

GMA3100/NVIDIA GeForce 

8400/ ATI RADEON HD3450 

System 

Operacyjny 

Windows 2000(SP4 above) 

/Windows XP(SP2 above) 

/VISTA 

Windows 2000(SP4 above) 

/Windows XP(SP2 

above)/VISTA 

DirectX 9.0 9.0 
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12. KALKULATOR POJEMNOŚCI DYSKÓW 

W celu oszacowania orientacyjnej potrzebnej pojemności dysków poniżej w 

tabeli zostają zestawione uśrednione wartości dla różnych trybów nagrywania. 

Standard 
Rozdzielczo

ść 

Ilość 

kl./s 
Jakość wideo 

Bit Rate 

(kbps) 

Wymagana 

przestrzeń (MB/h) 

PAL D1/4CIF 25 

Najwyższa 2M 915 

Wyższa 1.5M 700 

Średnia 1M 465 

Niska 768K 297 

Najniższa 512K 241 

NTSC D1/4CIF 30 

Najwyższa 2M 910 

Wyższa 1.5M 712 

Średnia 1M 468 

Niska 768K 297 

Najniższa 512K 241 

Wartości powyżej należy traktować orientacyjnie. Bit Rate podany dla jednego 

kanału. Wymagana przestrzeń podana dla trybu nagrywania ciągłego. 
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