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1. Wprowadzenie 

1.1 O produkcie 

Rejestratory cyfrowe serii DS-8000-S i DS-7000-S marki HIKVISION to 
nowoczesne rejestratory audio-video oparte na zaawansowanym systemie typu 
embedded z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS) 
zorientowanym  na przetwarzanie, konwersję, kompresję i dekompresję 
sygnałów wizji i dźwięku, ich zapis w postaci cyfrowej na dyskach twardych oraz 
transmisję z wykorzystaniem sieci opartej o TCP/IP. Jest to rozwiązanie 
znacznie polepszające stabilność i niezawodność w stosunku do rozwiązań 
telewizji przemysłowej wykorzystujących komputery typu PC z kartami 
grabującymi. 
 

1.2 Podstawowe właściwości 

Przetwarzanie sygnału: 
• Kompresja sprzętowa H.264 (MPEG-4 part 10) dla wszystkich kanałów 

wizji ze stałą lub zmienną, konfigurowalną szybkością strumienia, 
• Kompresja audio OggVorbis ze stałą szybkością strumienia 16 kbps, 
• Synchronizacja między obrazem a dźwiękiem z danego kanału, 
• Obsługa rozdzielczości wizji QCIF, CIF, 2 CIF, DCIF, 4 CIF, 
• Funkcja wykrywania ruchu w polu widzenia kamery, 
• Nakładanie daty i czasu (tzw. OSD) na nagrywany obraz. 

 
Nagrywanie: 

• Kilka dostępnych rodzajów nagrywania: 
� Harmonogram, 
� Rejestracja ruchu, 
� Rejestracja alarmowa, 
� Rejestracja ruchu i/lub rejestracja alarmowa, 
� Zagęszczanie zapisu przez ruch i/lub alarm. 

• Obsługa do 8 dysków twardych, 
• System plików FAT32, 
• Obsługa systemów S.M.A.R.T, 
• Zapis jednokrotny lub pierścieniowy, 
• Archiwizacja nagrań na pamięci przenośne USB, dyski USB, dedykowany 

dysk wewnętrzny i nośniki optyczne (DVD). 
 
Wyjścia video i odtwarzanie: 

• Wyjście wizyjne główne MAIN typu BNC (CVBS) i VGA, 
• Wyjście pomocnicze wizji (SPOT) typu BNC, 
• Wyjście pomocnicze audio (SPOT), 
• Dowolność ustalania podziałów na wyjściu MAIN i SPOT (DS-8000-S), 
• Obsługa wyświetlania obrazów alarmowych na dowolnym monitorze. 
• Funkcja prywatności (maskowania) wybranych obszarów obrazów oraz 

wygaszania obrazów w podglądzie z zachowaniem ich zapisu. 
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• Wykrywanie zasłonięcia kamery (sabotaŜu), 
• Odtwarzanie od zadanej daty/czasu, 
• Cyfrowe powiększanie obrazów. 

 
Sterowanie PTZ: 

• Obsługa wielu protokołów telemetrii, 
• Wywoływanie presetów, vectorscanów i tras. 

 
Alarmy: 

• Obsługa alarmów z wejść alarmowych, detekcji ruchu wraz z ich 
harmonogramami  aktywności, 

• Obsługa alarmów/błędów systemowych. 
 
Funkcje dodatkowe: 

• Obsługa pilotem zdalnego sterowania, 
• Obsługa sterownikiem operatorskim (DS-1003KI), 
• Obsługa i dowolność konfiguracji uprawnień wielu uŜytkowników, 
• Dziennik zdarzeń alarmowych i systemowych.  

 
Współpraca z siecią komputerową: 

• Obsługa protokołów transportowych TCP i UDP oraz RTP i multicast. 
• Obsługa PPPoE i DDNS, 
• Obsługa synchronizacji czasu NTP, 
• Generowanie powiadomień e-mail, 
• MoŜliwość zdalnej konfiguracji parametrów, 
• Wysyłanie komunikatów alarmowych, 
• Sterowanie PTZ przez sieć komputerową, 
• MoŜliwość zdalnej archiwizacji nagrań, 
• MoŜliwość zdalnej aktualizacji firmware, 
• Dwukierunkowa transmisja audio, 
• Obsługa przez przeglądarkę Internet Explorer. 



 5 

1.3 Przykładowe zastosowanie i urządzania 

współpracujące  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Panel tylny rejestratora  

DS-8008HDI-S 

DS-8016HDI-S 
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Numer Nazwa Opis 

1 
Wejścia  

video i audio 
Wejścia sygnałów wizji i fonii 

2 
Wyjścia SPOT  
video i audio 

Wyjście monitora pomocniczego 
do operacji podglądu i odtwarzania 

3 
Wyjścia MAIN  
video i audio 

Wyjście monitora głównego do 
operacji podgląd, odtwarzania i 

konfiguracji. 

4 Wejście liniowe 
Do sygnał transmitowany po przez 

sieć. 

5 Wyjście VGA 
Do podłączania monitora z 

wejściem VGA. 

RS-232 
Do podłączania urządzeń RS-232. 

Szczegóły w dalszej części 
instrukcji. 

6 

Ethernet 
Do podłączania sieci 

komputerowej w technologii 
Ethernet. 

7 USB 
Do podłączania pamięci flash, 

HDD, zewnętrznych CD/DVD lub 
myszy.   

8 eSATA 
Opcjonalne wyjście interfejsu 

dyskowego SATA II. 

9 SW1 
Przełącznik terminujący tor RS-
485 za pomocą rezystora 120 Ω. 

RS-485 
Do podłączania urządzeń 

PTZ (T+  T-) 

Interfejs klawiatury 
Do podłączania klawiatury 

sterującej i innych rejestratorów w 
systemie 

Wejścia alarmowe 16 wejść alarmowych 

10 

Wyjścia alarmowe 4 wyjścia przekaźnikowe 

11 GND Masa urządzenia 

12 Gniazdo zasilania 100 – 240 VAC 

DS-7016HI-S 
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1.5 Panel czołowy rejestratora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer Nazwa Opis 

1 
Wyjścia video 
MAIN i SPOT 

Wyjście do monitorów głównego 
(MAIN) i pomocniczego (SPOT) 

2 Wejścia video Wejścia sygnałów z kamer 

3  Wejścia audio Wejścia sygnału audio 

4 Wyjścia audio Wyjścia sygnału audio 

5 Wyjścia przelotowe  
Wyjścia przelotowe wizji  

kanałów 1 -16 
6 Wyjścia VGA Wyjścia MAIN w standardzie VGA 

7 RS-232 
Do podłączania urządzeń RS-232. 

Szczegóły w dalszej części 
instrukcji. 

8 LAN 
Gniazdo sieci komputerowej w 

standardzie 10/100 Mbps 

12 Gniazdo zasilania 
100 – 240 VAC 

Przełącznik włączający zasilacz 

DS-8016/8008HDI-S 

DS-7008/7016HI-S 
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Numer Typ Nazwa Opis 

1   Odbiornik pilota podczerwieni 

2 Wskaźniki kamer 1 - 16 

Wskazują na status kamery: 
ZIELONY – nagrywanie 
CZEROWNY – transmisja do sieci 
POMARAŃCZOWY – transmisja do sieci 

i nagrywanie  

3 Wskaźnik zasilania POWER 

Wskazuje na zasilanie rejestratora: 
ZIELONY – rejestrator włączony 
CZERWONY – rejestrator wyłączony 
ZGASZONY – brak zasilania 

READY Rejestrator uruchomiony 
STATUS ZIELONY - włączony pilot IR 
ALARM CZERWONY - wystąpił alarm 
MODEM ZIELONY – połączono z modemem 

HDD 
Migający CZERWONY oznacza zapis lub 

odczyt dysku 
LINK ZIELONY – oznacza połączenie sieciowe 

4 Wskaźniki statusowe 

Tx/Rx 
Migający ZIELONY oznacza transmisję 

danych przez RS-485 
Klawisze 

numeryczne 
Do wprowadzania cyfr, małych i duŜych 

liter oraz symboli 
F1 LIGHT przy sterowaniu PTZ 5 

Klawisze do wprowadzania 
ustawień 

F2 AUX przy sterowaniu PTZ 

MENU 

1. Wejście do menu(tylko z trybu na 
Ŝywo). 

2. Sterowanie WIPER w trybie PTZ. 
3. Przyciśnięcie i przytrzymanie przez 5 

sekund anuluje wydawanie dźwięku 
brzęczyka po naciśnięciu klawiszy. 

ESC 
Anuluje zmiany i przenosi do 

poprzedniego menu 

PLAY 
1.  Odtwarzanie nagrań 
2.  AUTO w trybie PTZ 

REC 
1.  Nagrywanie ręczne 
2.  PRESET w trybie PTZ 

EDIT 

1. W trybie edycji nazwy usuwa znak i 
cofa kursor. 

2. W trybie PTZ sterowanie IRIS+. 
3. Włącza lub wyłącza opcje w menu 

konfiguracyjnym. 

PTZ 
1. Wejście w tryb PTZ. 
2. W trybie PTZ sterowanie IRIS-. 

A 

1. Przełączanie między 
wprowadzaniem cyfr, małych i 
duŜych liter oraz symboli. 

2. W trybie PTZ FOCUS+. 
3. Wyświetla lub ukrywa belkę 

statusową w trybie na Ŝywo. 

PREV 

1. Wybór podziału w trybie na Ŝywo. 
2. W trybie MENU przełącza do obrazu 

na Ŝywo. 
3. W trybie PTZ FOCUS-. 

INFO W trybie PTZ ZOOM+. 

6 Klawisze funkcyjne 

MAIN/AUX 

1. Przełącza sterowanie między 
monitorem głównym a 
pomocniczym. 

2. W trybie PTZ ZOOM-. 

Klawisze 
kierunkowe 

1. W trybie MENU słuŜą do wyboru 
danej opcji. 

2. W trybie PTZ słuŜą do sterowania 
kierunkowego. 

3. W trybie odtwarzanie słuŜą do 
sterowania odtwarzaniem. 

7 Klawisze sterujące 

ENTER 
1. Klawisz potwierdzenia. 
2. Włączanie lub wyłączanie opcji. 
3. Pauza odtwarzania. 
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1.6 Pilot zdalnego sterowania 

 
 

Numer Nazwa Opis 

1 POWER Włączanie/Wyłączanie rejestratora  

2 DEV 
Włączanie/Wyłączanie współpracy z 

danym rejestratorem 

3 
Klawisze 

numeryczne 
Do wprowadzania cyfr, małych i duŜych 

liter oraz symboli 

4 EDIT 

1. W trybie edycji nazwy usuwa 
znak i cofa kursor. 

2. W trybie PTZ sterowanie IRIS+. 
3. Włącza lub wyłącza opcje w 

menu konfiguracyjnym. 

5 A 

1. Przełączanie między 
wprowadzaniem cyfr, małych i 
duŜych liter oraz symboli. 

2. W trybie PTZ FOCUS+. 
3. Wyświetla lub ukrywa belkę 

statusową w trybie na Ŝywo. 

6 REC 
1. Nagrywanie ręczne 
2. PRESET w trybie PTZ 

7 PLAY 
1. Odtwarzanie nagrań 
2. AUTO w trybie PTZ 

8 INFO W trybie PTZ ZOOM+. 

9 VOIP 

1. Przełącza sterowanie między 
monitorem głównym a 
pomocniczym. 

2. W trybie PTZ ZOOM-. 

10 MENU 

1. Wejście do menu(tylko z trybu 
na Ŝywo). 

2. Sterowanie WIPER w trybie 
PTZ. 

3. Przyciśnięcie i przytrzymanie 
przez 5 sekund anuluje 
wydawanie dźwięku brzęczyka 
po naciśnięciu klawiszy. 

11 PREV 

1. Wybór podziału w trybie na 
Ŝywo. 

2. W trybie MENU przełącza do 
obrazu na Ŝywo. 

3. W trybie PTZ FOCUS-. 

12 
Klawisze 

kierunkowe i 
ENTER 

1. W trybie MENU słuŜą do wyboru 
danej opcji. 

2. W trybie PTZ słuŜą do 
sterowania kierunkowego. 

3. W trybie odtwarzanie słuŜą do 
sterowania odtwarzaniem. 

13 PTZ 
1. Wejście w tryb PTZ. 
2. W trybie PTZ sterowanie IRIS-. 

14 ESC 
Anuluje zmiany i przenosi do 

poprzedniego menu 

15 Zarezerwowane - 

16 F1 LIGHT przy sterowaniu PTZ 

17 
Sterowanie 
obiektywem 

Sterowanie przesłoną (IRIS), ostrością 
(FOCUS), powiększeniem (ZOOM) 
kamer PTZ. 

18 F2 AUX przy sterowaniu PTZ 
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Operacje podstawowe wykonywane pilotem IR: 
 
WłoŜenie baterii: 

1. Wyjmij pokrywkę przedziału baterii podwaŜając ją palcem z właściwej strony. 
2. WłóŜ baterie zwracając uwagę na polaryzację. 
3. WłóŜ pokrywkę z powrotem. 

 
 Włączanie pilota: 

1. Wciśnij klawisz DEV, następnie wprowadź ID rejestratora (domyślne ID 
rejestratorów to „88”) i wciśnij ENTER. 

2. Na panelu czołowym rejestratora o tym ID zapali się dioda STATUS 
wskazująca Ŝe moŜliwe sterowanie tym rejestratorem. 

 
Uwaga: Po wyłączeniu/włączeniu zasilania konieczne jest ponowne 
programowanie ID rejestratora w pilocie. 

 
Wyłączenie pilota: 

1. Wciśnij klawisz DEV. 
2. Dioda STATUS zgaśnie i dalsze sterowanie nie będzie moŜliwe. 

 
Wyłączanie rejestratora: 

1. Gdy na panelu czołowym pali się dioda STATUS wciśnij i przytrzymaj klawisz 
POWER przez kilka sekund. 

2. Rejestrator zostanie wyłączony. 
 
Wskazówki dotyczące korzystania z pilota: 

1. Zawsze kieruj pilota w kierunku DVR którym chcesz sterować. 
2. Upewnij się Ŝe wprowadziłeś poprawny kod ID a wskaźnik STATUS jest 

zapalony. 
3. Upewnij się Ŝe baterie są dobre. 
4. Upewnij się Ŝe nic nie przesłania widoczności od pilota do rejestratora. 
5. Rejestratory typy rejestratorów HIKVISION wykorzystują ten sam rodzaj pilota. 
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2. Menu ekranowe 

2.1 Budowa menu OSD 

 

Nazwa menu Dostępne ustawienia 

Ekran 

� Nazwa DVR 
� ID urządzenia 
� Sprawdzanie hasła 
� Wygaszanie ekranu 
� Standard video 
� Włącz skalowanie 
� Jasność obrazu 
� Przezroczystość menu 
� Rozdzielczość VGA 
� Ustawienia DST 
� Ustawienia daty i czasu 

Kamera (Obraz) 

� Wybór kamery 
� Nazwa kamery i pozycja na ekranie 
� Ustawienia jasności, kontrastu, barwy obrazu 

z kamery 
� Nasycenie obrazu 
� Nakładanie OSD na obraz 
� Maski prywatności 
� Ustawienia sabotaŜu kamery 
� Ustawienia utraty sygnału wizji 
� Ustawienia detekcji ruchu 

Zapis 

� Tryb zapisu 
� Ustawienia dysku nr 1 
� Parametry rejestracji 
� Harmonogram rejestracji 
� Czas prealarmu 
� Czas postalarmu 

Sieć 

� Ustawienia IP 
� Ustawienia DNS 
� Ustawienia zaawansowane sieci 
� Adres multicast 
� Adres i port alarmowy 
� Ustawienia PPPoE 
� Ustawienia e-mail 

Alarmy 

� Typ wejść alarmowych 
� Reakcja wy. alarmowych i PTZ  na alarm 
� Ustawienia wy. alarmowych i ich 

harmonogramy  

Wyjątki 
� Rodzaje wyjątków 
� Działanie po wystąpieniu wyjątku 

PTZ 

� Parametry PTZ 
� Ustawianie presetów 
� Ustawienie tras 
� Ustawienie vectorscanów 

RS232 � Ustawienia RS232 

Podgląd 

� Ustawienia trybu podglądu 
� Czas przełączania sekwencji 
� Wyjście alarmowe 
� Czas i monitory wyświetlania obrazów 

alarmowych  

Uzyt 
� Dodawanie, usuwanie uŜytkowników 
� Ustawienia haseł uŜytkowników 
� Ustawienia uprawnień uŜytkowników 

POS (Transakc) � Ustawienia rejestracji POS 

Narzędzia 

� Eksport konfiguracji 
� Przywracanie ustawień fabrycznych 
� Aktualizacja firmware’u 
� Zarządzanie dyskami HDD 
� Kasowanie alarmu na wyjściach alarmowych 
� Restart rejestratora 
� Wyłączanie  
� Dziennik zdarzeń 
� Informacje systemowe 
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2.2 Praca z menu OSD 

Sterowanie rejestratorem i jego konfigurowanie przez menu główne moŜe 
odbywać się za pomocą panela czołowego, pilota IR lub myszki przyłączonej do 
gniazda USB rejestratora.  
Wszystkie operacje dostępne w rejestratorze mogą zostać wykonane z kaŜdego 
z tych urządzeń.  
Do wykonania części operacji (np. archiwizacji, przeglądania materiału) 
konieczne jest posiadanie przez uŜytkownika odpowiednich uprawnień. 
 
Sterowanie myszką: 
Podwójne kliknięcie na obrazie w podziale powoduje wyświetlenie go w trybie 
pełnoekranowym. Ponowne podwójne kliknięcie wywołuje poprzedni podział 
ekranu. 
 
W całym menu kliknięcie lewym klawiszem myszki jest równowaŜne z 
wciśnięciem klawisza ENTER, a kliknięcie prawym klawiszem – wciśnięcie ESC. 
 
Kliknięcie prawym klawiszem myszki powoduje wywołanie następującego, menu 
kontekstowego (część opcji jest rozwijalna – symbol ►).   

� Menu Glow: Daje dostęp menu konfiguracyjnego, 
� Pojedyn: Wyświetla kamery w trybie pełnoekranowym, 
� Multi-Widok: Wyświetla kamery w podziale na 4,9,12 lub16, 
� Nast. Widok: Wyświetla następny zestaw kamer w danym podziale (np.: w 

podziela 2x2 będą to 1 – 4 -> 5 – 8 -> 9 – 12 -> 13 – 16), 
� Sterowanie PTZ: Włącza OSD sterowania PTZ, 
� Odtw: UmoŜliwia wejście do trybu odtwarzania, 
� Zapis Reczny: UmoŜliwia ręczne uruchomienie nagrywania, 
� Zamk. Status (Otw Status): Ukrywa/Pokazuje belkę statusową na 

monitorze. 
� Przeł. Widok: Przełącza sterowanie wyjściem monitorowym. 

Uwaga (dotyczy DS-8008/16HDI-S): Po kliknięciu tej opcji na 
monitorze głównym znika wskaźnik myszki, a pojawia się na 
monitorze pomocniczym. W pasku statusowym Aby ponownie 
przełączyć się na monitor główny naleŜy wybrać „Przeł. Widok” w 
menu kontekstowym na monitorze pomocniczym. Jeśli rejestrator 
nie jest wyposaŜony w monitor pomocniczy koniczne jest 
naciśnięcie klawisza MAIN/AUX na panelu czołowym lub VOIP/MON 
na pilocie IR.   

 
Kliknięcie lewym klawiszem na danej opcji  menu powoduje wejście w tryb jej 
konfiguracji (ustawiania). Po odpowiednim jej ustawieniu kliknięcie lewym 
klawiszem w obszar poza daną opcją zatwierdza zmiany. Zawsze naleŜy 
zatwierdzać zmiany przy opuszczaniu danego menu/podmenu za pomocą 
klawisza ekranowego „OK”.  Kliknięcie prawym klawiszem anuluje wprowadzone 
zmiany i przenosi w menu o jeden poziom wyŜej. Scroll (kółko myszki) powoduje 
zmianę wartości o kolejne wartości. 
 
Sterowanie z panelu czołowego: 
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Poruszanie się po menu ekranowym dokonuje się za pomocą klawiszy 
kierunkowych a wybór danej opcji za pomocą klawisza „ENTER” (pomiędzy 
klawiszami kierunkowymi) lub EDIT. Wyjścia z danej opcji i powrotu do 
poprzedniego menu dokonuje się za pomocą klawisza ESC. Zawsze naleŜy 
zatwierdzać zmiany przy opuszczaniu danego menu/podmenu za pomocą 
klawisza ekranowego „OK”. 
Przesunięcie kursora dokonuje się za pomocą klawiszy ←→  a zmiany wartości 
wybranej opcji za pomocą klawiszy ↓↑. 
Przełączanie monitorów dokonuje się za pomocą klawisza MAIN/AUX. 
Dostęp do menu uzyskuje się za pomocą klawiszy: 

� MENU – menu konfiguracyjne (główne) rejestratora; 
� PLAY – wejście w tryb odtwarzania i archiwizacji nagrań; 
� REC – wejście w menu ręcznego nagrywania. W następnych wersjach 

firmware przewiduje się, Ŝe klawisz ten będzie powodował włączenie lub 
wyłączenie nagrywania PANIC (napadowego) według parametrów 
nagrywania przeznaczonych do rejestracji zdarzeń. 

� PTZ – wejście do menu sterowania PTZ. 
 
Domyślne zarejestrowany jest jeden uŜytkownik – administrator – o nazwie  
„admin” i haśle „12345”. 
 
Po wejściu do menu głównego pojawia się następujący ekran zawierający opcje 
konfiguracyjne: 
 

 
 

Wybrane podmenu jest oznaczone za pomocą białego kwadratu (kursora). MoŜe 
on być przesuwany za pomocą klawiszy kierunkowych; wejście do podmenu 
dokonuje się za pomocą klawisza ENTER. 
 
KaŜde podmenu składa się z odpowiednich składników wśród których 
wyróŜniamy: 
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1. Pola zaznaczane:  - oznacza opcję włączoną 

- oznacza opcję wyłączoną. 
 

    
 

2. Listy przewijalnie: dostępne są w nich więcej niŜ dwie opcje. Aby otworzyć 
listę naleŜy ustawić na niej kursor i wcisnąć klawisze EDIT lub ENTER. 
Przewijanie do wybranej opcji dokonuje się za pomocą ▲▼ lub kółka 
myszki. Zatwierdzenie następuje ENTERem lub lewym kliknięciem myszki. 

 

 
 
3. Pola edytowalne: Pozwalają na wprowadzanie znaków. Aby wejść w tryb 

edycji pola naleŜy wcisnąć klawisz EDIT lub kliknąć myszką. Wciskanie A 
powoduje cykliczne przełączanie się między wprowadzaniem za pomocą 
klawiaturki ekranowej cyfr, duŜych liter (Wyzej), małych liter (Nizej), znaków 
symbolicznych (Symbol). Do wprowadzania znaków słuŜą klawisze 
numeryczne obsługiwane jak w telefonie komórkowym przy pisaniu SMSów. 
Usuwania znaków dokonuje się za pomocą klawisza EDIT. Po zakończeniu 
edycji naleŜ ją zatwierdzić klawiszem ENTER, klikając  lewym klawiszem 
lub anulować ESC/prawym kliknięciem myszki. 

 

 
 
4. Klawisze ekranowe: UmoŜliwiają wejście (otworzenie) do podmenu w celu 

dokładnej konfiguracji zgromadzonych tam parametrów. Otworzenie 
dokonuje się przez ustawienie na danym klawiszu kursora i wciśnięcie 
ENTER lub kliknięcie lewym klawiszem myszki. 
NaleŜy pamiętać o potwierdzaniu wprowadzony zmian za pomocą OK 
przy opuszczaniu podmenu. 

 

 
 
Przy wprowadzaniu znaków pojawia się pasek statusowy jak na rysunkach 
poniŜej. Wskazuje on jakie znaki obecnie wprowadzamy. Przełączanie dokonuje 
się klawiszem A. Przy wprowadzaniu symboli wciskanie klawisza ‘0’ (zero) 
przełącza zestaw symboli. 
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Konfigurowanie nazw jest zdecydowanie łatwiejsze z oprogramowanie 
klienckiego lub przeglądarki internetowej. W przyszłych wersjach firmware 
naleŜy planuje się wprowadzenie klawiatury wirtualnej. 
 

3. Normalna obsługa rejestratora 

3.1 Włączanie rejestratora 

Po podłączaniu wtyczki zasilającej z napięciem 120 – 240 VAC 50/60 Hz. Zapali 
się na czerwono dioda POWER. Jeśli dioda się nie pali naleŜy sprawdzić 
poprawność połączenia oraz połoŜenie przełącznika włączającego połoŜonego 
na tylnym panelu rejestratora. 
 
Jeśli dioda zapaliła się na czerwono naleŜy: 

1. Wcisnąć klawisz POWER. 
2. Dioda zapali się na zielono a rejestrator zacznie się uruchamiać. 
3. Na ekranie pojawią się informacje o inicjalizacji modułów DSP i dysków 

twardych. Sprawdzana jest obecność wszystkich moŜliwych do 
zainstalowania  dysków twardych. Sprawny dysk twardy oznaczany jest 

jako .  Brak dysku lub jego uszkodzenie oznaczane jest . 
Jeśli nie zostanie odnaleziony Ŝaden dysk wyświetl się komunikat „Brak 
HDD”. 

 

3.2 Podgląd na Ŝywo 

Po uruchomieniu się rejestrator automatycznie wchodzi w tryb podglądu obrazu 
z kamer na Ŝywo. Na ekranie zostanie równieŜ wyświetlony pasek statusowy 
zawierający informacje o statusie rejestracji (oznaczony jako Zap). 
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Na przemian ze statusem rejestracji pojawia się równieŜ status alarmów 
(oznaczony jako Alarm). 
 

 
 
Aby wywołać w trybie pełnoekranowym kamerę naleŜy wprowadzić z 
klawiatury numerycznej jej numer. Jeśli rejestrator jest 8 kanałowy 
wystarczy wprowadzić go za pomocą jednego klawisza np.: ‘7’ – kamera 
numer 7. Jeśli rejestrator 16 kamerowy numer naleŜy podać jako 
dwucyfrowy np.: ‘0’ a następnie ‘2’ – kamera numer 2. Wciśnięcie klawisza 
PREV włącza ekran podzielony. Enter włącza/wstrzymuje sekwencję. 
 

3.3 Logowanie 

Domyślnie jest tylko jeden uŜytkownik o nazwie ‘admin’ i haśle ‘12345’. Nazwy 
tego uŜytkownika nie moŜna zmienić; moŜna (i naleŜy w czasie instalacji 
systemu) zmienić jego hasło. Dodatkowo moŜna stworzyć do 15 uŜytkowników o 
dowolnie konfigurowalnych uprawnieniach. 
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Jeśli hasło/nazwa uŜytkownika zostanie wprowadzone niepoprawnie rejestrator 
przejdzie w tryb podglądu na Ŝywo i zamknie okno logowania. 
Wyłącznie celów serwisowych moŜna wyłączyć sprawdzanie hasła w menu 
Ekran. 

 

Sterowanie PTZ 
 
Przed rozpoczęciem korzystania ze sterowania urządzeniami PTZ naleŜy 
skonfigurować odpowiednie ustawienia zawarte w menu PTZ. 
 
Z trybu podglądu na Ŝywo moŜna przejść do sterowania PTZ po wciśnięciu 
klawisza ‘PTZ’. Pojawi się okno OSD narzędzi sterowania telemetrycznego które 
moŜe być obsługiwane myszką.  
 
Do sterowania PTZ kamera musi być wybrana w trybie pełnoekranowym.  
 

Przyporządkowanie funkcji PTZ do klawiszy 

Sterowanie w pionie i poziomie Klawisze kierunkowe ↑↓←→ 

Zoom (powiększenie) ZOOM+ / ZOOM- 

Focus (ostrość) FOCUS+ / FOCUS- 

Iris (przesłona) IRIS+ / IRIS- 

Preset REC / SHOT 

Auto PLAY / AUTO 

Wiper (wycieraczka) WPIER / MENU 

Light (oświetlacz)  LIGHT / F1 

Aux (pomocniczny) AUX / F2 

 
Wywoływanie presetów: 
W trybie PTZ naleŜy nacisnąć REC/SHOT i trzycyfrowy numer presetu. Kamera 
przejdzie do zaprogramowanej wcześniej pozycji. 
 
Programowanie presetów: 
W trybie PTZ naleŜy ustawić kamerę w wybranej pozycji, wcisnąć i przytrzymać 
REC/SHOT i wprowadzić numer presetu. 
 
Tryb automatyczny PTZ: 
W trybie PTZ naleŜy wcisnąć klawisz PLAY/AUTO. Kamera pozostanie w trybie 
automatycznym do czasu naciśnięcia tego klawisza ponownie. 
 
Wyjście z trybu PTZ: 
Wciśnij ESC lub ENTER aby wyjść z trybu sterowania PTZ i powrócić do 
podglądu na Ŝywo. 
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3.4 Nagrywanie ręczne 

 
Aktywację nagrywania ręcznego moŜe dokonać jedynie uŜytkownik o 
odpowiednich uprawnieniach. 
 
W następnych wersjach firmware przewiduje się, Ŝe klawisz ten będzie 
powodował włączenie lub wyłączenie nagrywania PANIC (napadowego) według 
parametrów nagrywania przeznaczonych do rejestracji zdarzeń. 
 
Wciśniecie klawisza REC i podanie właściwego hasła i nazwy uŜytkownika 
spowoduje pojawienie się okna nagrywania ręcznego jak poniŜej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status nagrywania określonego kanału moŜe być następujący: 
 

 Brak nagrywania; 

   nagrywanie (nagrywanie w harmonogramie, alarmu, ruchu); 
 

   transmisja sieciowa. 
 

  nagrywanie i transmisja sieciowa; 
 
 - oznacza włączenie nagrywania; 
 

- oznacza wyłączenie nagrywania; 
 
Start wsz – włącza nagrywanie wszystkich kanałów 
Stop wsz - wyłącza nagrywanie wszystkich kanałów 
Wciśniecie ESC powoduje powrót do podglądu na Ŝywo. 
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3.5 Odtwarzanie 

Aby odtwarzać nagrania z rejestratora uŜytkownik musi mieć nadane 
odpowiednie uprawnienia. 
 
Wciśniecie klawisza PLAY i podanie właściwego hasła i nazwy uŜytkownika 
spowoduje pojawienie się okna odtwarzania jak poniŜej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu to zawiera kilka opcji pozwalających szybko odszukać i odtworzyć 
odpowiednie nagranie: 

1. ‘Kan Głow’: lista przewijalnia pierwszego kanału odtwarzania, 
2. ‘Kan Aux’: lista przewijalnia drugiego kanału do odtwarzania (tylko DS-

8000HDI-S); 
3. ‘Typ zapi’: rodzaj nagrań do wyszukiwania – wszystkie (‘Cal’), zapis ciągły – 

harmonogram (‘Ciagly’), nagrania po wykryciu ruchu w kamerze (‘DetRuch’), 
nagrania po alarmie z wejść alarmowych (‘Alarm’), zapis wywołany ręcznie 
(‘Reczne’), 

4. Zakres czasowy  wyszukiwania nagrań (pola edytowalne), 
 
Po wciśnięciu klawisza ‘Szukaj’ na liście poniŜej wyświetlone zostaną pliki 
odpowiadające zadanym kryteriom. NaleŜy wówczas przejść kursorem do listy 
i wybrać interesujące nas nagranie – wciśnięcie ENTER spowoduje wyświetlenie 
wybranego nagrania. Jeśli nie ma nagrań spełniających kryteria zapytania pojawi 
się okno z komunikatem. Jeśli nagrań jest więcej niŜ 8 reszta wyników jest 
dostępna na kolejnych stronach. Odpowiedź na zapytanie moŜe zawierać 
maksymalnie 500 stron (4000 plików z nagraniami z jednej kamery). 
 
Aby wybrać do odtwarzania lub kopiowania plik z innej strony wyników 
wyszukiwania naleŜy przewinąć numer strony za pomocą klawiszy kierunkowych 
lub wprowadzić jej numer.  
  
Po wciśnięciu ‘Odtw’ rozpocznie się odtwarzanie nagrania od 
wprowadzonego wcześniej czasu startu wyszukiwania.  
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W pasku statusu odtwarzania znajdują się następujące informacje: 
� procentowy postęp w odtwarzaniu pliku, 
� szybkość odtwarzania, 
� czas nagrania jaki juŜ odtworzono, 
� całkowity czas nagrania w pliku, 
� głośność audio. 

Pasek statusu nagrania moŜe zostać ukryty/przywrócony przez naciśnięcie 
klawisza MENU. 
 

Przyporządkowanie funkcji odtwarzania do klawiszy 

PLAY Włączenie/wyłączanie dźwięku 

←→ 
Przesunięcie czasu odtwarzania 

odpowiednio -30 s./ +30 s. 

↑↓ 

Zwiększenie / zmiejszenie  
prędkości odtwarzania: 

klatka - >1/8x -> 1/4x ->1/2x -> 1x  
/ 

1x -> 2x -> 4x -> 8x - > MAX 
W trybie ‘klatka’ przeglądanie kolejnych 
klatek odbywa się za pomocą ENTER. 

ENTER Pauza/Wznowienie odtwarzania 

EDIT 

Pierwsze wciśnięcie EDIT rozpoczyna 
zaznaczanie segmentu pliku do 

kopiowania. 
Drugie naciśnięcie EDIT kończy 
zaznaczanie segmentu pliku do 

kopiowania. 
Po naciśnięciu ESC nastąpi 

automatyczne przejście do trybu 
archiwizacji. 

ESC Wyjście z przeglądania nagrań 

PRV 
Przełączanie między odtwarzanymi 

kanałami 

REC Cyfrowy zoom nagrań 

 
 

3.6 Archiwizacja nagrań 

   
Aby odtwarzać i archiwizować nagrania z rejestratora uŜytkownik musi 
mieć nadane odpowiednie uprawnienia. 
 
Archiwizacji moŜna dokonać na pamięć przenośną USB (Pen-drive), nagrywarkę 
wewnętrzną (jeśli jest zainstalowana), nagrywarkę zewnętrzną USB, dysk twardy 
USB lub dedykowany wewnętrzny dysk twardy. Obsługiwane urządzania 
znajdują się na liście udostępnianej przez producenta rejestratorów. 
 
MoŜna stosować koncentratory USB w celu uzyskania większej ilości 
portów USB.  
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Archiwizacja moŜe odbywać się na trzy sposoby: 
 
Archiwizacja wycinków (klipów) 
Wciśnięcie klawisza EDIT podczas odtwarzania nagrania powoduje rozpoczęcie 
zaznaczenie fragmentu pliku do archiwizacji. Ponowne wciśnięcie EDIT 
spowoduje zakończenie zaznaczania. Maksymalnie moŜna oznaczyć 30 
fragmentów nagrania z jednej kamery. Wciśnięcie ESC spowoduje 
automatyczne otwarcie okna dialogowego z potwierdzeniem kopiowania 
oznaczonych nagrań. Wcześniej w polu ‘ZapisNa’ naleŜy wybrać odpowiedni 
nośnik.  
 
Archiwizacja całych plików  
Zaznaczenie kursorem pliku na liście i wciśnięcie klawisza EDIT spowoduje 
zaznaczenie pliku do kopiowania. Ponowne wciśnięcie EDIT na zaznaczonym 
pliku spowoduje jego odznaczenie. Przeniesienie kursora na klawisz ekranowy 
‘Kopia’ i wciśnięcie ENTER spowoduje rozpoczęcie kopiowania zaznaczonych 
plików do lokalizacji wskazanej przez ‘ZapisNa’. 
 
Archiwizacja bieŜącego dnia 
Przeniesienie kursora klawisz ekranowy ‘KopiaDnia’ i wciśnięcie ENTER 
spowoduje rozpoczęcie kopiowania wszystkich plików ze wszystkich kamer na 
wybrany nośnik. Wcześniej naleŜy upewnić się, Ŝe na nośniku jest wystarczająca 
ilość miejsca. 
 
Jeśli urządzenie archiwizacji nie jest prawidłowo podłączone rejestrator 
wyświetli okno dialogowe z błędem (‘Blad Urzadz’). 
 
Do odtwarzania plików naleŜy wykorzystać dostarczany na płycie CD z 
rejestratorem program FilePlayer. 
 
 

3.7 Wyłączanie rejestratora 

 
Wyłączanie rejestratora za pomocą przełącznika na tylnym panelu lub po 
przez wyciągnięcie wtyczki zasilającej nie jest zalecane i moŜe powodować 
utratę części nagrań a nawet uszkodzeniem dysków twardych. Zaleca się 
wyłączanie DVR za pomocą opcji w menu systemowym lub po przez 
przyciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund klawisza POWER z panelu 
czołowego lub pilota IR. 
 
Aby wyłączyć rejestrator za pomocą menu systemowego naleŜy: 
1. Wejść do menu głównego za pomocą klawisza MENU. 
2. Przenieść kursor na ‘Wyłacz’ i wcisnąć ENTER.  
3. Potwierdzić ‘OK.’ w następnym oknie dialogowym. 
4. Wprowadzić nazwę uŜytkownika i hasło. 
 
Aby wyłączyć rejestrator za pomocą menu systemowego naleŜy: 
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1. Przycisnąć klawisz POWER na panelu czołowym i przytrzymać przez 5 
sekund. 

2. Potwierdzić ‘OK.’ w następnym oknie dialogowym. 
3. Wprowadzić nazwę uŜytkownika i hasło. 

 
W czasie wyłączania rejestrator wyświetli właściwy komunikat. Nie naleŜy 
wówczas wciskać Ŝadnych klawiszy, ale poczekać na całkowite wyłączenie się 
DVR. Zostanie to zasygnalizowane czerwoną diodą POWER.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaleca się stosowanie urządzeń zasilania awaryjnego dla rejestratora i 
kamer systemu CCTV.  
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4. Wyjścia video 

4.1 Wprowadzenie 

Rejestratory DS-8008/DS-8016 są wyposaŜone w dwa wyjścia video MAIN i 
SPOT. Wyjście MAIN dostępne jest w dwóch standardach – CVBS (złącze 
BNC) i VGA (złącze D-SUB15). Wyjście to jest przeznaczone do podglądu na 
Ŝywo, wyświetlania obrazów alarmowych, sterowania PTZ, przeglądania nagrań, 
konfiguracji po przez menu konfiguracyjne. Wyjście SPOT jest dostępne w 
standardzie CVBS (złącze BNC). Przeznaczone jest ono do wyświetlania 
obrazów na Ŝywo, wyświetlania obrazów alarmowych, sterowania PTZ i 
przeglądania nagrań. Na wyjściu tym podobnie jak na wyjściu MAIN moŜna 
uzyskać obrazy w podziale. Przełączenia między sterowanie wyjściami 
dokonuje się za pomocą klawisza MAIN/AUX na panelu czołowym monitora lub 
VOIP/MON na pilocie zdalnego sterowania. Aktywny monitor jest oznaczony w 
pasku statusowym przez znak ; monitor nieaktywny oznaczony jest przez . 
 
Rejestratory DS-7008/DS-7016 są wyposaŜone w dwa wyjścia video MAIN i 
SPOT. Wyjście MAIN dostępne jest w dwóch standardach – CVBS (złącze 
BNC) i VGA (złącze D-SUB15). Wyjście to jest przeznaczone do podglądu na 
Ŝywo, wyświetlania obrazów alarmowych, sterowanie PTZ, przeglądania nagrań, 
konfiguracji po przez menu konfiguracyjne. Na wyjściu tym moŜna uzyskać 
obrazy w podziale. Wyjście SPOT jest dostępne w standardzie CVBS (złącze 
BNC). Przeznaczone jest ono do wyświetlania obrazów w trybie 
pełnoekranowym na Ŝywo, oraz wyświetlania obrazów alarmowych. 
 

4.2 Konfiguracja wyjść video 

Konfiguracji trybu pracy wyjść video dokonuje się w podmenu ‘Podglad’ w menu 
konfiguracyjnym. 
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Poszczególne opcje oznaczają: 
1. ‘Wybor wy’: wybór wyjścia video do konfiguracji. 
2. ‘Tryb obrazu’: Rodzaj podziału wyświetlanego na danym wyjściu video (w 

przypadku DS-7000-S nie ma moŜliwości wyświetlenia podziału na wyjściu 
Aux-SPOT, a ustawienia trybu dotyczą sekwencji wyświetlanej na tym 
monitorze w trybie pełnoekranowym). 

3. ‘Czas zmiany’: Czas automatycznego przełączania między kolejnymi 
obrazami/podziałami. Zakres zmian tego parametru to: 5, 10, 20, 30 sekund, 
1, 2, 5 minuty oraz ‘Nigdy’. Ta ostatnia wartość wyłącza automatyczne 
przełączanie obrazów na danym wyjściu monitorowym. 

4. ‘Audio’: Włączanie lub wyłączanie sygnału audio na wyjściu audio. 
5. ‘ObrazAlarm’: Wyjście monitorowe na jakim będą wyświetlane obrazy 

alarmowe (obrazy z kamer dla których ustawiono w reakcji na alarm, ruch, 
sabotaŜ opcję ‘Ostrzez na ekranie’). 

6. ‘OpozAlarm’: Czas przez jaki obraz alarmowy będzie obecny na alarmowym 
wyjściu monitorowym. 

7. ‘Podział’: Rodzaj podziału na danym wyjściu monitorowym. W przypadku 
wyjścia Aux-SPOT rejestratorów serii DS-7000-S jest to zestaw kanałów jakie 
zostaną wyświetlone podczas pełnoekranowej sekwencji automatycznej. 
 
Tu dokonuje się wyłączania lub włączenia podglądu na Ŝywo z 
wybranych kanałów video. 
 
Aby wpisać numer kanału naleŜy ustawić kursor na wybranym polu wcisnąć 
klawisz EDIT lub ENTER lub kliknąć lewym klawiszem myszki i wpisać numer 
kanału: 
Jeśli rejestrator jest 8 kanałowy wystarczy wprowadzić go za pomocą 
jednego klawisza np.: ‘7’ – kamera numer 7. Jeśli rejestrator 16 
kamerowy numer naleŜy podać jako dwucyfrowy np.: ‘1’ a następnie ‘2’ 
– kamera numer 12. Wpisanie ‘0’ lub ‘00’wyłącza kanał z podglądu. 
 

Po wprowadzaniu zmian naleŜy je zapisać zatwierdzając ‘OK.’.  
 

4.3 Sterowanie PTZ 

Po wybraniu odpowiedniego monitora i wybranej kamery po wciśnięciu klawisza 
PTZ istnieje moŜliwość sterowania PTZ. Aby przełączyć aktywny monitor naleŜy 
najpierw wyjść z trybu PTZ. 
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5. Menu konfiguracyjne 

Dostęp do menu konfiguracyjnego posiadają wyłączanie uŜytkownicy o 
odpowiednich uprawnieniach.  
Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu niŜej wymieniowych zmian w celu 
wykorzystania tychŜe zmian konieczne jest ponowne uruchomianie rejestratora: 
1. Parametry w podmenu ‘Siec’, 
2. Typ strumienia, rozdzielczość i harmonogram rejestracji w menu ‘Zapis’, 
3. Rodzaj wejścia alarmowego w menu ‘Alarmy’, 
4. Harmonogram alarmu sabotaŜowego w menu ‘Kamera’, 
5. Harmonogram alarmu utraty sygnału w menu ‘Kamera’, 
6. Harmonogram alarmu ruchu w menu ‘Kamera’, 
7. Harmonogram alarmu zewnętrznego w menu ‘Alarmy’, 
8. Harmonogram wyjścia alarmowego w menu ‘Alarmy’, 
9. Tryb pracy RS232 w menu ‘RS232’, 
10.  Zmiana standardu video w menu ‘Ekran’, 
11.  Zmiana parametrów PTZ w menu ‘PTZ’. 
 

5.1 Zarządzanie uŜytkownikami i ich uprawnieniami (Uzyt) 

Domyślne zarejestrowany jest jeden uŜytkownik – administrator – o nazwie  
„admin” i haśle „12345”. Hasło administratora powinno zostać zmienione w 
trakcie instalacji systemu. 
 
Administrator systemu moŜe zarządzać uprawnieniami dla innych uŜytkowników. 
W rejestratorze moŜe istnieć do 15 dodatkowych uŜytkowników. Po zalogowaniu 
jako ‘admin’ uŜytkownik moŜe tworzyć, usuwać uŜytkowników, zmieniać ich 
hasła i zakres uprawnień. 
 

5.1.1 Dodawanie uŜytkowników 

Dodanie uŜytkowników moŜe wykonań jedynie uŜytkownik o uprawnieniach 
administratora. 
1. Wejdź do podmenu „UŜyt” w menu głównym. 
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2. Ustaw kursor na ‘Dod’ i wciśnij ENTER. 
3. Wprowadź nazwę uŜytkownika w oknie dialogowym. 
4. Potwierdź wprowadzenie nowego uŜytkownika przez ENTER lub lewym 

kliknięciem myszki. 
 

 
 
5. Po dodaniu nowego uŜytkownika jego hasło jest puste. Aby je zmienić kliknij 

‘Haslo’ i wprowadź nowe hasło i potwierdź je w polu ‘Wery’. 
6. Na koniec zatwierdź OK. 
 

 5.1.2 Usuwanie uŜytkownika 

1. Za pomocą klawiszy kierunkowych ↑↓ wybierz właściwego uŜytkownika, a 
następnie za pomocą → przenieś kursor na klawisz ‘Usu’ i wciśnij ENTER. 

2. Potwierdź w oknie dialogowym wciskając ENTER. 
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5.1.3 Zmiana hasła uŜytkownika 

Do zmiany hasła uŜytkownika wymagane są uprawnienia administratora. 
1. Wejdź do menu ‘Uzyt’. 
2. Za pomocą klawiszy kierunkowych ↑↓ wybierz właściwego uŜytkownika, a 

następnie za pomocą → przenieś kursor na pole ‘Haslo’ i wciśnij EDIT by 
rozpocząć edycję hasła. 

3. Wprowadź nowe hasło za pomocą klawiszy numerycznych (0…9); 
maksymalnie 16 znaków. Zatwierdź ENTER lub lewym kliknięciem myszki. 

4. Przejdź do pola ‘Wery’ i wprowadź hasło ponownie, 
5. Przejdź kursem do ‘OK’ i potwierdź ENTER lub lewym kliknięciem myszki. 

Hasło zostało zmienione. 
Jeśli w trakcie weryfikacji hasła wykryto niezgodność pojawi się odpowiednie 
okienko dialogowe. NaleŜy wtedy ponownie wprowadzić i zweryfikować hasło. 
 

5.1.4 Uprawnienia uŜytkowników 

Do zmiany uprawnień uŜytkowników wymagane są uprawnienia 
administratora. 
1. Wejdź do menu ‘Uzyt’. 
2. Za pomocą klawiszy kierunkowych ↑↓ wybierz właściwego uŜytkownika, a 

następnie za pomocą → przenieś kursor na pole ‘Ust Upraw’ i wciśnij 
ENTER lub kliknij lewym klawiszem myszki by rozpocząć edycję uprawnień 
uŜytkownika. 

 

 
Włączenie danego uprawnienia odbywa się po przez zaznaczenie go klawiszami 
→← a następnie wciśnięcie klawisza ENTER lub EDIT lub po przez kliknięcie. 
             

- oznacza uprawnienie nadane;            
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  - oznacza brak uprawnienia; 
 
Po nadaniu odpowiednich uprawnień naleŜy potwierdzić wprowadzone zmiany 
przez ‘OK’. 
 
Uprawnienia uŜytkowników są zgrupowane w dwóch pulach: ‘Lokal’ (dostępne 
po zalogowaniu z panelu czołowego, pilota zdalnego sterowania i klawiatury 
operatorskiej) i ‘Zdalnie’ (po przez przeglądarkę internetową lub program 
kliencki). 
 
Uprawnienia lokalne: 
1. ‘Zapis’ – włączanie i wyłączanie nagrywania ręcznego, 
2. ‘Odtw loka’ – odtwarzanie i archiwizacja nagrań z danego kanału, 
3. ‘UstPara’ – dostęp do menu konfiguracyjnego, 
4. ‘Log’ – dostęp do dziennika zdarzeń rejestratora, 
5. ‘Narz’ – dostęp do menu ‘Narzędzia’ – upgrade firmware’u, formatowanie 

dysków, zamykanie rejestratora itp. 
6. ‘PTZCtrl’ – sterowanie PTZ. 

 
Uprawnienia zdalne: 
1. ‘Zapis’ – włączanie i wyłączanie nagrywania ręcznego, 
2. ‘Odtw zdalne’ – odtwarzanie i archiwizacja nagrań z danego kanału, 
3. ‘UstPara’ – dostęp do menu systemowego, 
4. ‘Log’ – dostęp do dziennika zdarzeń rejestratora, 
5. ‘Narz’ – dostęp do menu ‘Narzędzia’ – upgrade firmware’u, formatowanie 

dysków, zamykanie rejestratora itp. 
6. ‘Rozm’ – wysyłanie dźwięku z komputera do rejestratora na wyjście audio, 
7. ‘Obser zdalne’ - Podgląd na Ŝywo danego kanału, 
8. ‘Alarm’ – Zdalne wyzwalanie wyjść alarmowych, 
9. ‘WyLok’ – operacje wyjściu monitorowym, 
10.  ‘COM Ctrl’ – Sterowanie przez RS232 po przez sieć. 
11.  ‘PTZCtrl’ – sterowanie PTZ po przez sieć. 

 
MAC Adres: 
Jeśli w tym miejscu adres MAC jest wyzerowany uŜytkownik moŜe połączyć się 
zdalnie  do rejestratora z dowolnego komputera. Jeśli jest on róŜny od zera 
uŜytkownik będzie mógł się połączyć tylko z komputera wyposaŜonego w kartę 
sieciową o takim adresie MAC. W dalszym ciągu do połączenia będzie 
potrzebne hasło i nazwa uŜytkownika. 
Adres MAC w systemie Windows moŜe uzyskać wpisując w Start -> Uruchom 
„cmd”, a następnie „ipconfig /all”. 
 

5.2 Menu Ekran 

W tym menu zawarte są informacje dotyczące całego systemu. 
 
1. ‘Nazwa’: alfanumeryczna nazwa rejestratora. 
2. ‘Numer ID’: identyfikator uŜywany przy wykorzystywaniu pilota IR lub 

klawiatury operatora. Domyślnie jest to „88”. 
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3. ‘Spraw.Hasło’: opcja, która jeśli jest zaznaczona powoduje, Ŝe konieczne jest 
podawanie nazwy uŜytkownika i hasła przy dostępie do zastrzeŜonych 
funkcjonalności (np.: odtwarzania, PTZ itp.). Jej wyłączenie jest 
dopuszczalne jedynie podczas prac serwisowych. 

4. ‘Wyg ekranu’: opcja, która jeśli jest zaznaczona powoduje zamknięcie po 
ustalonym czasie bezczynności menu systemowego, odtwarzania, PTZ itp.  

 

 
  
5. ‘Standard Video’: system kodowania sygnału telewizyjnego - w Polsce PAL. 
6. ‘Włacz Skal’: zmienia proporcje obrazu w celu dokładnego dopasowania do 

monitorów LCD. 
7. ‘Jasnosc’: jasność obrazu na wyjściach monitorowych. 
8. ‘Przezroczystosc’: skala przeźroczystości menu systemowego (widoczności 

kamer) 
9. ‘Rozdziel VGA’: rozdzielczość obrazu na wyjściu monitorowym w standardzie 

VGA. 
10.  ‘DST’: tu podaje się czas trwania czasu letniego. W Polsce jest to: 
 

Początek 
Ostatnia niedziela marca 

godzina 2:00  

Koniec 
Ostatnia niedziela marca 

godzina 3:00 
 
11. ‘Czas’: bieŜący czas systemowy rejestratora. 
12. ‘Data’: bieŜąca data systemowa rejestratora. 

 
Po wprowadzaniu zmian naleŜy je zapisać zatwierdzając OK.  
 

5.3 Menu Kamera 

W tym menu zawarte są informacje dotyczące parametrów obrazu z kamer, 
nakładania OSD, maskowania obrazu oraz detekcji ruchu. 
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1. ‘Wybor kamery’: lista przewijalnia umoŜliwiająca wybór właściwej kamery do 
konfiguracji (po wybraniu danego numeru kamery wszystkie ustawienia 
dostępne poniŜej odnoszą się do niej). 

2. ‘Nazw’: Nazwa kamery która moŜe być nakłada na w postaci OSD na obraz z 
kamery. Aby ją zmienić naleŜy ustawić na tym polu kursor i wcisnąć EDIT lub 
kliknąć myszką. Nazwa kamery moŜe mieć do 32 znaków. 

 

 
 
3. ‘Pozycja’: pozycja OSD z nazwą kamery. Ustawienie kursora na tym polu i 

wciśnięcie ENTER lub EDIT spowoduje pojawienie się ekranu z podglądem 
umiejscowienia nazwy kamery na ekranie. Za pomocą klawiszy →← ↑↓  lub 
myszki moŜna regulować ustawienie OSD na ekranie. Zmianę ustawień 
zatwierdza się klawiszem ENTER anuluje klawiszem ESC. 

4. ‘Jasnosc’: Jasność obrazu z kamery. Ustawienie kursora na polu ‘Ustaw’ 
obok nazwy ‘Jasnosc’ i wciśnięcie ENTER lub EDIT spowoduje pojawienie 
się ekranu z podglądem obrazu z kamery. Za pomocą klawiszy ↑↓ lub scrolla 
moŜna regulować jasność obrazu z wybranej kamery. Zmianę ustawień 
zatwierdza się klawiszem ENTER anuluje klawiszem ESC. 

5. ‘Kontrast’: Kontrast obrazu z kamery. Ustawienie kursora na polu ‘Ustaw’ 
obok nazwy ‘Kontrast’ i wciśnięcie ENTER lub EDIT spowoduje pojawienie 
się ekranu z podglądem obrazu z kamery. Za pomocą klawiszy ↑↓ lub scrolla 
moŜna regulować kontrast obrazu z wybranej kamery. Zmianę ustawień 
zatwierdza się klawiszem ENTER anuluje klawiszem ESC. 

6. ‘Brw’: Barwa obrazu z kamery. Ustawienie kursora na polu ‘Ustaw’ obok 
nazwy ‘Brw’ i wciśnięcie ENTER lub EDIT spowoduje pojawienie się ekranu z 
podglądem obrazu z kamery. Za pomocą klawiszy ↑↓ lub scrolla moŜna 
regulować barwę obrazu z wybranej kamery. Zmianę ustawień zatwierdza się 
klawiszem ENTER anuluje klawiszem ESC. 

7. ‘Nasycenie’: nasycenie barw obrazu z kamery. Ustawienie kursora na polu 
‘Ustaw’ obok nazwy ‘Nasycenie’ i wciśnięcie ENTER lub EDIT spowoduje 
pojawienie się ekranu z podglądem obrazu z kamery. Za pomocą klawiszy ↑↓ 
lub scrolla moŜna regulować nasycenie obrazu z wybranej kamery. Zmianę 
ustawień zatwierdza się klawiszem ENTER anuluje klawiszem ESC. 

8. ‘OSD’: jest to nakładana na obraz informacja o czasie i dacie nagrania. 
Jest ona sygnaturą czasową nagrania i nie naleŜy jej wyłączać, gdyŜ 
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nagranie bez niej moŜe stracić walor dowodowy. MoŜna wybrać jeden z 
czterech trybów jej nakładania. 
‘Kontr&Staly’ – napis nieprzeroczysty i nakładany ciągle. 
‘Kontr&Pulsuj’ – napis nieprzeroczysty i migający na obrazie. 
‘Przez&Pulsuj’ – napis przeroczysty i migający na obrazie. 
‘Przezrocz&Staly’ – napis przeroczysty i nakładany ciągle. 

9. ‘Pozycja’: pozycja OSD dany i czasu. Ustawienie kursora na tym polu i 
wciśnięcie ENTER lub EDIT spowoduje pojawienie się ekranu z podglądem 
umiejscowienia OSD na ekranie. Za pomocą klawiszy →← ↑↓ lub myszki 
moŜna regulować ustawienie OSD na ekranie. Zmianę ustawień zatwierdza 
się klawiszem ENTER anuluje klawiszem ESC. 

10.  ‘Maska prywat’: Jest to obszar obrazu z kamery, który zostanie 
zamaskowany (zaczerniony) w obrazie na Ŝywo i w nagraniach. Aby ‘Obsz’ 
stało się aktywne (co umoŜliwi ustawienia obszaru maski) naleŜy omawianą 
opcję oznaczyć jako aktywną - .  

11. ‘Obsz’: Są to ustawienia obszaru jaki zostanie zamaskowany. 
Przemieszczania się po obrazie dokonujemy za pomocą klawiszy 
kierunkowych. Zaznaczenia obszaru dokonujemy klawiszem EDIT lub myszki. 
Ponowne wciśniecie EDIT powoduje przejście do trybu przemieszczania 
kursora bez zaznaczania. Maksymalny rozmiar pojedynczego maskowanego 
obszaru to 8x8 pól. MoŜna ustawić po 4 kwadratowe maski na kaŜdą kamerę. 
Wciśniecie ‘A’ wymazuje wszystkie maski. Zmianę ustawień i powrót do 
menu dokonujemy klawiszem ENTER; zmiany anulujemy klawiszem ESC.  
Uwaga: Maska zaczernia obraz zarówno w podglądzie na Ŝywo jak i w 
nagraniach. 

 

 
 
12. ‘Alarm zabez’: Jest to włączenie i poziom czułości wykrywania sabotaŜu w 

przypadku zasłonięcia zadanego obszaru. 
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13. ‘Obsz’: Są to ustawienia obszaru, którego zasłonięcie spowoduje alarm. 
Przemieszczania się po obrazie dokonujemy za pomocą klawiszy 
kierunkowych. Zaznaczenia obszaru dokonujemy klawiszem EDIT. Zmianę 
ustawień i powrót do menu dokonujemy klawiszem ENTER; zmiany 
anulujemy klawiszem ESC. 

14. ‘Regula’: Są to ustawienia harmonogram działania funkcji oraz akcji 
podejmowanych automatycznie oraz harmonogramu działania funkcji detekcji 
sabotaŜu kamery. 

 

 
 

15. ‘Harmon AlarmWe’: zawiera ustawienia harmonogramu, z podziałem 
maksymalnie na cztery okresy czasowe w kaŜdym dniu tygodnia, działania 
funkcji wykrywania sabotaŜu kamery. Ustawienia dla jednego dnia moŜna 
skopiować do innego lub wszystkich za pomocą ‘Kop do’. Ustawienia 
okresów czasowych nie mogą zachodzić na siebie. Po zmianie 
harmonogramu konieczny jest restart rejestratora. 

16. ‘Metoda Regul’: Jest zbiór moŜliwych akcji automatycznych w odpowiedzi na 
powstanie warunków alarmu (włączanie/wyłączanie danej opcji dokonuje się 
po ustawieniu się na wybrany polu opcji i wciśnięcie klawisza EDIT): 
‘Ostrze na ekranie’: Wyświetlenie obrazu z kamery na ekranie 
skonfigurowanym w menu ‘Podgląd’ jako alarmowy, 
‘Ostrzez audio’: Alarmowanie za pomocą brzęczyka. 
‘Info do centr’: Wysłanie komunikatu alarmowego przez sieć TCP/IP do 
programu klienckiego. Konieczne jest równieŜ wcześniejsze 
skonfigurowanie odpowiednich opcji w podmenu Siec. 
‘Akty wyjsc alarm’: Aktywacja wyjścia alarmowego na czas określony w 
podmenu Alarmy. 
‘Wysl email’: Wysłanie e-maila z komunikatem alarmowym. Konieczne 
równieŜ jest wcześniejsze skonfigurowanie odpowiednich opcji w 
podmenu Siec. 

17. ‘Zanik’: Jest to włączanie lub wyłączenie akcji automatycznej w odpowiedzi 
na zanik sygnału video. Ustawienia reguły i harmonogramu działania akcji 
automatycznej są takie same jak opisane w powyŜszych punktach 15 i 16. 

18. ‘Czułosc detekcji’: Dokonuje się tu włączenia i określenia czułości detekcji 
ruchu w obrazie z kamery. ‘0’ to czułość najmniejsza, ‘5’ największa (lista 
przewijalnia). ‘Wył’ oznacza wyłączanie detekcji ruchu w kamerze. Zaleca się 
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wykonanie testów ruchu w polu widzenia kamery w celu wybrania 
najlepszego ustawienia czułości i obszaru.  

19.  ‘Obsz’: Jest to obszar w jakim będzie następowało wykrywanie ruchu. 
Przemieszczania się po obrazie dokonujemy za pomocą klawiszy 
kierunkowych. Zaznaczenia obszaru dokonujemy klawiszem EDIT. Ponowne 
wciśniecie EDIT powoduje przejście do trybu przemieszczania kursora bez 
zaznaczania. Obszar zaznaczony na czerwono to obszary wykrywania ruchu. 
Wciśniecie ‘A’ wymazuje wszystkie obszary. Wciśniecie ‘PTZ’ zaznacza cały 
obszar kamery. Zmianę ustawień i powrót do menu dokonujemy klawiszem 
ENTER; zmiany anulujemy klawiszem ESC. Analogicznie ustawienia moŜna 
dokonać za pomocą myszki. 

 

 
 
20. ‘Regula’: Są to ustawienia akcji podejmowanych automatycznie oraz 

harmonogramu działania funkcji detekcji ruchu w polu widzenia kamery. 
 

 
 

21.  ‘Harmon AlarmWe’: zawiera ustawienia harmonogramu, z podziałem 
maksymalnie na cztery okresy czasowe w kaŜdym dniu tygodnia, działania 
funkcji wykrywania ruchu. Ustawienia dla jednego dnia moŜna skopiować do 
innego lub wszystkich za pomocą „Kop do”. Ustawienia okresów 
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czasowych nie mogą zachodzić na siebie. Po zmianie harmonogramu 
konieczny jest restart rejestratora. 

22. ‘Metoda Regul’: Jest zbiór moŜliwych akcji automatycznych w odpowiedzi na 
powstanie warunków alarmu (włączanie/wyłączanie danej opcji dokonuje się 
po ustawieniu się na wybrany polu opcji i wciśnięcie klawisza EDIT): 
‘Ostrze na ekran’: Wyświetlenie obrazu z kamery na ekranie 
skonfigurowanym w menu ‘Podgląd’ jako alarmowy. Jeśli ruch wystąpi więcej 
niŜ w jednej kamerze ich obrazu na tym monitorze będą przełączane co 10 
sekund. 
‘Ostrze audio’: Alarmowanie za pomocą brzęczyka. 
‘Info do centr’: Wysłanie komunikatu alarmowego przez sieć TCP/IP do 
programu klienckiego. Konieczne jest równieŜ wcześniejsze 
skonfigurowanie odpowiednich opcji w podmenu Siec. 
‘Aktyw wy alarm’: Aktywacja wyjścia alarmowego na czas określony w 
podmenu Alarmy. 
‘Wysl.email’: Wysłanie e-maila z komunikatem alarmowym. Konieczne 
równieŜ jest wcześniejsze skonfigurowanie odpowiednich opcji w 
podmenu Siec. 

23. ‘Zapis kan.’: Po wykryciu warunków alarmu moŜe następować automatyczne 
załączanie rejestracji z wybranych kamer (oznaczonych przez ).  
Aby następowało włączenie rejestracji po zdarzeniu w podmenu ‘Zapis’ 
musi być odpowiednio ustawiony harmonogram, a opcja 

‘WłaczParaZdarz’ musi być włączona - . NaleŜy równieŜ pamiętać o 
właściwym ustawieniu jakości, ilości klatek oraz rozdzielczości. 

24. ‘Kop do kamery’: Kopiowanie ustawień kamery bieŜącej do innej. Próba 
skopiowania ustawień kamery „na siebie” spowoduje komunikatu o błędzie. 
Po udanym kopiowaniu ustawień wyświetli okno dialogowe z potwierdzeniem. 
Parametry obszaru detekcji ruchu nie są kopiowane między kamerami.  

 

5.4 Menu Zapis 

W tym menu zawarte są informacje dotyczące parametrów rejestracji obrazu z 
kamer w trybie normalnym i detekcji ruchu/alarmu oraz ogólne ustawienia 
zachowania się rejestratora w zakresie rejestracji. 
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1. ‘HDD pelny’: Sposób zachowania się rejestratora po zapełnieniu wszystkich 
dostępnych dysków twardych; ‘Nadpisuj’ spowoduje automatyczne 
wymazanie najstarszego nagrania i zapis obrazów bieŜących (tryb 
pierścieniowy); ‘Zatrz nagryw’ spowoduje zatrzymanie się rejestracji i 
wygenerowanie sygnału alarmowego zgodnie z ustawieniami w menu 
‘Wyjatki’. 

2. ‘Dysk SATA1’: MoŜe być on uŜywany do przechowywania zarchiwizowanych 
danych (nie będą ulegały nadpisywaniu) – ustawienie ‘Archiw’. Ustawienie 
‘Zapis’ powoduje normalną pracę dysku w trybie rejestracji. 

3. ‘Wybór kamery’: lista przewijalnia umoŜliwiająca wybór właściwej kamery do 
konfiguracji (po wybraniu danego numeru kamer wszystkie ustawienia 
dostępne poniŜej odnoszą się do niej). 

4. ‘ParaZapisu’: Wybór zestawu parametrów zapisu nagrań jakie wyświetlą się 
poniŜej (opisane są kolejno poniŜej); ‘Normalnie’ – będą parametry dla 
zapisu normalnego; ‘Zdarz’ będą to parametry do zapisu alarmów (zdarzeń 
ruchu, alarmów zewnętrznych). Aby moŜliwa była edycja parametrów 
rejestracji zdarzeniowej konieczne jest wcześniej włączenie opcji 
‘WłNagrZdarz’. 

5. ‘Typ strum’: Włączanie (‘Video&audio’) lub wyłączenie (‘Video’) rejestracji 
audio synchronicznie z rejestracją video. Po zmianie tego ustawienia 
konieczne jest ponowne uruchomienie rejestratora. 

6. ‘Rozdzielczo’: Rozdzielczość rejestrowanego obrazu. Dostępne są 
następujące rozdzielczości QCIF (176x144), CIF (352x288), 2CIF (704x288), 
DCIF (528 x 384), 4CIF (704 x576). 

7. ‘Przesyl’: Szybkość strumienia bitowego zapisywanego obrazu. Dostępne na 
liście przewijanej wartości to: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 80Kbps, 96Kbps, 
128Kbps, 160Kbps, 192Kbps, 224Kbps, 256Kbps, 320Kbps, 384Kbps, 
448Kbps, 512Kbps, 640 Kbps, 768 Kbps, 896 kbps, 1Mbps, 1.25Kbps, 
1.5Mbps, 1.75Kbps, 2M oraz ‘Uzyt’ (definiowana przez uŜytkownika). 
Ten parametr ma krytyczny wpływ na jakość rejestrowanego obrazu i 
szybkość zapełniania się dysków. Ustawienia te naleŜy dopasować do 
obserwowanej sceny, ilości ruchu w kadrze i ilości rejestrowanych 
klatek obrazu.  
Typowo: 

� dla 25 kl/s. w CIF szybkość strumienia powinna zawierać się 384  
- 768 kbps, 

� dla 25 kl/s. w 2CIF/DCIF szybkość strumienia powinna zawierać 
się 512 kbps - 1 Mbps, 

� dla 25kl/s. w 4CIF szybkość strumienia powinna zawierać się 
1.25 Mbps – 1,75 Mbps, 

8. ‘Il. klatek’: Ilość klatek na sekundę rejestrowanych przez rejestrator. 
Maksymalna wartość moŜe się róŜnić w zaleŜności od wybranej 
rozdzielczości. Dostępne wartości: 25, 16 , 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/2 (jedna 
klatka na dwie sekundy), 1/4, 1/8, 1/16. Im mniejsza wartość tym mniejszą 
wartość strumienia moŜna wybrać. 

9. ‘Jakosc obrazu’:  jakość rejestrowanego obrazu video. 
10.  ‘Typ strum’: wybór stałej lub zmiennej szybkości strumienia danych. 
11.  ‘Czas PreAla’: Wielkość bufora w jakim przechowywane są dane 

video/audio w przypadku nagrywania zdarzeniowego. Parametr ten określa 
czas przez jaki rejestrator nagrywa przed wykryciem wystąpienia zdarzenia. 
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Dostępne wartości parametru: Brak, 5 sekund (wartość domyślna), 10 
sekund, 15 sekund, 20 sekund, 25 sekund, 30 sekund i Max. Czas 
nagrywania moŜe się nieznacznie róŜnić od ustawionego w zaleŜności od 
wybranej szybkości strumienia i typu danych. 

12.  ‘Czas PostAla’: Parametr ten określa czas przez jaki rejestrator nagrywa po 
wykryciu wystąpienia zdarzenia. Dostępne wartości parametru: 5 sekund 
(wartość domyślna), 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut i 10 
minut. 

13.  ‘I ramki’: Maksymalny odstęp między ramkami „I” algorytmu kompresji. W 
przypadku nagrywania z zagęszczaniem zapisu naleŜy zadbać o właściwe 
ustawienie tej zmiennej. Zbyt duŜa wartość ‘I ramki’ moŜe objawiać się 
niewielkim, ale zauwaŜalnym nakładaniem się nagrywanych scen w 
sąsiednich plikach (rejestrator przechodząc z nagrywanie normalnego do 
zdarzeniowego kończy nagrywanie starego, a rozpoczyna tworzenie nowego 
pliku na dysku). Zalecana wartość to 10 – 20. 

14.  ‘Wł.NagrZdarz’: Zaznaczenie tej opcji ( ) powoduje włączenie nagrywania 
zdarzeń (nagrywania z parametrami dla zdarzeń). 

15.  ‘StartNagr’: Zaznaczenie tej opcji ( ) powoduje włączenie nagrywania w 
wybranym kanale. 

16. ‘Harmonog’: Wybranie tej opcji otwiera harmonogram nagrywania  w tym 
kanale. MoŜliwy jest tu dobór parametrów czasowych nagrywania dla 
kaŜdego dnia tygodnia w maksymalnie czterech okresach czasowych dla 
kaŜdego dnia. Dni tygodnia wybieramy w liście przewijanej  ‘Dni’.  
Wybór zakresów czasowych w polach edytowalnych poniŜej (minuty: 0 – 59, 
godziny 0 -24). Wybranie np.: ‘20:00 - 21:59’ oznacza Ŝe rejestrator będzie 
nagrywał od godziny 20:00:00 do 22:00:00. 
Zaznaczenie pola ‘Codzien’ (za pomocą EDIT lub ENTER) spowoduje, Ŝe 
pola edytowalne zakresów czasowych staną się nieaktywne, ustawienia 
rejestracji będą obowiązywały cały dzień. 
W polach ‘TypZapi’ dokonywany jest wybór rodzaju nagrywania. Dostępne 
opcje: ‘Ciagly’ – ciagłe, ‘DetRuch’ – tylko po detekcji ruchu, ‘Alarm’ – tylko po 
aktywacji wejść alarmowych, ‘Ruch|Al’ – w przypadku detekcji ruchu lub 
alarmu na wejściach alarmowych, ‘Det&Ala’ - w przypadku detekcji ruchu i 
jednoczesnej  alarmu na wejściach alarmowych.  
Konfigurację które wejście alarmowe i detekcja ruchu w którym kanale 
moŜe wyzwolić nagrywanie (jeśli omawiany harmonogram na to 
zezwala) ustala się odpowiednio w podmenu ‘Alarmy’ i ‘Kamera’ (w 
ustawieniach detekcji ruchu). 

17. ‘Kop do’: UmoŜliwia kopiowanie ustawień harmonogramu do innych dni.  
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5.5 Menu Alarmy 

W tym menu zawarte są informacje dotyczące wejść alarmowych ich typu, 
harmonogramu działania, wyzwalania rejestracji oraz automatycznych akcji 
urządzeń PTZ. 
 

 
 
1. ‘Wybór Alarmu We’: lista przewijalnia numerów wejść alarmowych dla 

którego dokonywane będą ustawienia. 
2. ‘Typ we’: Określenia typu wejścia alarmowego – ‘Otw’ – normalnie otwarte, 

‘Zam’ – normalnie zamknięte. 
3. ‘Zarządz Alarm’: Ustawienie aktywujące dane wejście alarmowe (‘Wlacz’) lub 

je dezaktywujące (‘Ignor’). Wybranie ‘Steruj’ włącza pola ‘Regula’ i ‘Akcja 
PTZ’. 

4. ‘Regula’: podmenu zawierające ustawienia dotyczące harmonogramu 
działania wejść alarmowych i akcji automatycznych po wykryciu warunków 
alarmu.  
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5. ‘Nagry z kamery’: Po wykryciu warunków alarmu moŜe następować 
automatyczne załączanie rejestracji z wybranych kamer (oznaczonych 
przez ).  
Aby następowało włączenie rejestracji po zdarzeniu w podmenu 
‘Zapis’ musi być odpowiednio ustawiony harmonogram, a opcja 

‘WłaczNagrZdarz’ musi być włączona - . NaleŜy równieŜ 
pamiętać o właściwym ustawieniu jakości, ilości klatek oraz 
rozdzielczości. 

6. ‘Harmo AlarmWe’: zawiera ustawienia harmonogramu działania wejścia 
alarmowego, z podziałem maksymalnie na cztery okresy czasowe w 
kaŜdym dniu tygodnia. Ustawienia dla jednego dnia moŜna skopiować 
do innego lub wszystkich za pomocą „Kop do”. Ustawienia okresów 
czasowych nie mogą zachodzić na siebie. Po zmianie 
harmonogramu konieczny jest restart rejestratora. 

7. ‘Metoda regul’: Jest zbiór moŜliwych akcji automatycznych w 
odpowiedzi na powstanie warunków alarmu (włączanie/wyłączanie 
danej opcji dokonuje się po ustawieniu się na wybrany polu opcji i 
wciśnięcie klawisza EDIT): 
‘Ostrzez na ekranie’: Wyświetlenie obrazu z kamery na ekranie 
skonfigurowanym w menu ‘Podgląd’ jako alarmowy. Jeśli ruch wystąpi 
więcej niŜ w jednej kamerze ich obrazu na tym monitorze będą 
przełączane co 10 sekund. 

 ‘Ostrze audio’: Alarmowanie za pomocą brzęczyka. 
 ‘Info do centr’: Wysłanie komunikatu alarmowego przez sieć TCP/IP do 

programu klienckiego. Konieczne jest równieŜ wcześniejsze 
skonfigurowanie odpowiednich opcji w podmenu Siec. 

 ‘Aktyw wyjsc alarm’: Aktywacja wyjścia alarmowego na czas określony 
w podmenu Alarmy. 

 ‘Wysl.Email’: Wysłanie e-maila z komunikatem alarmowym. Konieczne 
równieŜ jest wcześniejsze skonfigurowanie odpowiednich opcji w 
podmenu Siec. 

Po wykonaniu powyŜszych ustawień naleŜy pamiętać o potwierdzeniu 
zmian przez ‘OK’. 
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8. Akcja PTZ: podmenu zawierające ustawienia akcji automatycznych 
urządzeń PTZ po wykryciu warunków alarmu. 

 

 
 

9. ‘Wybór kamery’: Lista przewijalnia z kolejnymi numerami kamer (wejść 
wideo).  

10. ‘Wł Preset’: Ustawienie kursora na tym polu i wciśniecie klawisza 
ENTER lub EDIT spowoduje aktywację pola z numerem wywoływanego 
presetu. 

11. ‘Wł Sekwen’: Ustawienie kursora na tym polu i wciśniecie klawisza 
ENTER lub EDIT spowoduje aktywację pola z numerem wywoływanego 
vectorscanu (trasy presetów). 

12. ‘Wł Trasa’: Ustawienie kursora na tym polu i wciśniecie klawisza 
ENTER lub EDIT spowoduje aktywację pola z numerem wywoływanej 
trasy naśladowczej. 

NaleŜy upewnić się Ŝe funkcje PTZ które będą wywoływane 
automatycznie zostały właściwe zaprogramowane w urządzeniach PTZ. 
NaleŜy się upewnić takŜe Ŝe poprawnie skonfigurowano tor telemetrii w 
podmenu PTZ. Jeden alarm z wejść alarmowych moŜe uruchomić akcje 
automatyczne PTZ w wielu urządzeniach. Wywoływanie tras i 
vectorscanów w protokołach innych niŜ Hikvision moŜe nie działać 
prawidłowo. 
13. ‘Kop do Wej alarm.’: Tu moŜliwe jest kopiowanie ustawień dla 

bieŜącego wejścia alarmowego do innych wejść alarmowych (za 
pomocą zaznaczenia klawisza  ‘Kopuj’ i wciśnięcia ENTER). 

14. ‘Wy Alarm’: lista przewijalnia numerów wyjść alarmowych dla którego 
dokonywane będą ustawienia. 

15. ‘Czas’: Czas aktywności wyjścia alarmowego. MoŜliwe wartości to: 5, 
10, 30 sekund,1 , 2, 5, 10 minut i Reczne. Ustawienie Reczne 
powoduje Ŝe alarm będzie trwał do momentu anulowania go za pomocą 
‘Stop Alarm’ w podmenu ‘Narzedzia’. 

16. ‘Harmonog’: Harmonogram moŜliwości aktywacji wyjścia alarmowego, z 
podziałem maksymalnie na cztery okresy czasowe w kaŜdym dniu 
tygodnia. Ustawienia dla jednego dnia moŜna skopiować do innego lub 
wszystkich za pomocą „Kop do”. Ustawienia okresów czasowych nie 
mogą zachodzić na siebie. Po zmianie harmonogramu konieczny 
jest restart rejestratora. 
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NaleŜy pamiętać o potwierdzeniu zmian za pomocą klawisza OK. 
17.  ‘Kop. do Wyj alarm.’: opcja ta umoŜliwia skopiowanie ustawień jednego 

wyjścia alarmowego do innych. 
NaleŜy pamiętać o potwierdzeniu wszystkich wprowadzonych w tym 
pod menu zmian za pomocą klawisza OK. 

 
 

5.6 Menu Sieć 

W tym menu zawarte są ustawienia dotyczące parametrów sieci komputerowej 
oraz współpracy rejestratora z siecią. 
Jeśli zmianie ulegają jakiekolwiek parametry sieciowe to rejestrator musi 
być uruchomiony ponownie. 
 

 
 

1. ‘Typ NIC’ Typ karty sieciowej rejestratora. Zaleca się pozostawienie 
ustawienia 10M/100M Auto. 
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2. ‘Adres IP’: Adres ten musi być unikalny w danej sieci. Jeśli ma być 
wykorzystywany protokół DHCP adres naleŜy pozostawić wyzerowany 
(0.0.0.0). Rejestrator w procesie ponownego uruchamiania automatycznie 
pobierze adres IP. Jeśli jest wykorzystywane połączenie PPPoE rejestrator 
wyświetli w tym miejscu pobrany adres IP. 

3. ‘Port’: Port dostępu sieciowego; jego numer musi być większy niŜ 2000. 
4. ‘Zaawanso’: Opcje zaawansowane współpracy z siecią komputerową.  
 

 
 

5. ‘NTP’: Serwer NTP jest wykorzystywany do automatycznej synchronizacji 
czasu rejestratora z czasem uniwersalnym. Włączenie tej opcji 
spowoduje co określony dalej czas rejestrator będzie pobierał z serwera 
czasu czas i datę. WaŜne jest odpowiednie skonfigurowanie przesunięcia 
czasowego względem czasu uniwersalnego. Polsce jest to +1 godzina. 

6. ‘Nazwa NTP’: Nazwa lub adres serwera NTP. 
7. ‘Wlacz DDNS’: Obsługa dynamicznych adresów IP.  
8. ‘Protokól’: Obsługiwane są dwa protokoły dostawców usług DDNS: 

dyndns.com i peanuthull.com. 
9. ‘Adres serwera’: Adres serwera dostawcy usług DDNS. 
10.  ‘Server Port’: Port serwera dostawcy usług DDNS. 
11.  ‘NazwaSerwer.’: Nazwa domenowa zarejestrowana przez uŜytkownika 

na stronie dostawcy usług DDNS. 
12.  ‘Uzyt’ i ‘Haslo’: Nazwa konta na serwerze DDNS i hasło dostępu do 

niego. 
13.  IP DNS: Opcja wykorzystywana przy połączeniach PPPoE. Jest to adres 

komputera z oprogramowaniem ‘IP Server’ do którego rejestrator wysyła 
dane o swoim adresie IP, nazwie i numerze seryjnym. Oprogramowanie 
‘IP Server’ musi pracować na komputerze o statycznym adresie IP. 
Oprogramowanie to jest dostępne w dostarczanym SDK.  

14. ‘Maska’: Maska podsieci. 
15. ‘Brama’: Adres IP bramy w podsieci. 
16. ‘MCastIP’: Adres z klasy D adresów IP (224.0.0.0 – 239.255.255.255). 

Niektóre routery mogą eliminować ruchu multicastowy w wyniku 
nałoŜonych na nie ograniczeń związanych z bezpieczeństwem sieci. 

17. ‘PortHttp’: Port protokołu http wykorzystywanego przy komunikacji z 
rejestratorem za pomocą przeglądarki Internet Explorer. 

18. ‘NAS’: Ustawienia serwera NAS. 
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19. ‘E-mail’: Menu ustawienień adresów e-mail pod jakie będą wysyłane 
powiadomienia. 

 

 
 
 
20.  ‘Uwierzytelnianie’: Opcję tę naleŜy zaznaczyć jeśli serwer pocztowy 

wymaga uwierzytelniania. NaleŜy przy tym wprowadzić w polach poniŜej 
nazwę i hasło uŜytkownika serwera. 

21.  ‘NazwNadawcy’: Nazwa nadawcy pokazująca się w e-mailu. 
22.  ‘AdrNadawcy’: Adres nadawcy e-maila pokazujący się w e-mailu. 
23.  ‘Serwer Email’: Adres serwera pocztowego SMTP. 
24.  ‘Nr Odb.Emaila’: Wybór konfiguracji odbiorcy powiadomień z rejestratora. 
25.  ‘Nazwa’: Nazwa odbiorcy pojawiająca się w e-mailu. 
26.  ‘Adres’: Adres odbiorcy e-maila. 
27.  ‘Załącznik JPEG’: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe w przypadku 

wysyłania maila w wyniku zdarzenia alarmowego zostanie do niego 
dołączony zrzut ekranowy w postaci pliku JPEG. 

28. ‘CzestotliwoscWys.JPEG’: W przypadku trwania alarmu e-maile będą 
wysyłane z określonym w tej opcji odstępem czasowym. 

 
5.6.1 Połączenie PPPoE 
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Po włączeniu opcji PPPoE ( ) naleŜy: 
1. Wpisać nazwę uŜytkownika dostarczaną przez dostawcę usług 

Internetowych w pole ‘Uzyt’. 
2. Wpisać hasło uŜytkownika dostarczane przez dostawcę usług 

Internetowych w pole ‘Haslo’. 
3. W polu ‘Wery’ naleŜy ponownie wpisać hasło. 
4. Po zatwierdzeniu i wyjściu z menu konieczny jest restart rejestratora by 

zmiany zostały wprowadzone. W trakcie restartu nastąpi połączenie i 
pobranie parametrów sieciowych. Rejestrator wyświetli dynamiczny adres 
IP w menu ‘Sieć’.  

 

5.7 Menu PTZ 

Menu PTZ wykorzystywane jest do konfiguracji interfejsu RS485 słuŜącego do 
sterowania urządzeń PTZ. KaŜdą kamerę moŜna skonfigurować indywidualnie. 
1. ‘Wybór kamery’: Wybór wejścia kamerowego do konfiguracji PTZ. 
2. ‘Pręd tran’: szybkość interfejsu RS485. 
3. ‘Data Bits’: Ilość bitów danych w słowach transmitowanych przez RS485. 
4. ‘Stop Bits’: Ilość bitów stopu w słowach transmitowanych przez RS485. 
5. ‘Parzy’: Kontrola parzystości słów przesyłanych przez RS485. 
6. ‘Przepływ’: Kontrola przepływu danych na magistrali RS485. 
7. ‘Protokol’: Protokół transmisyjny związany z wybraną kamerą. 
8. ‘Adr PTZ’: adres kamery na magistrali RS485. 
9. ‘Prese’: Podmenu programowania presetów (predefiniowanych pozycji PTZ) 

urządzeń PTZ. 
10.  ‘Nr sekwe’: Podmenu programowania sekwencji presetów (vectorskanów). 
11.  ‘Trasa’: Podmenu programowania tur naśladowczych (patternów).  
12.  ‘Kopiuj do kam’: Kopiuje ustawienia RS485 do pozostałych kamery PTZ. 

 
Obsługiwane protokoły telemetrii:  
YouLi, LinLin-1016, LinLin-820, Pelco-P, DM DynaColor, HD600, JC-4116, 
Pelco-d WX, Pelco-D, VCOM VC-2000, NetStreamer, SAE/YAAN, Samsung, 
Kalatel-312, CELOTEX, TLPelco-p, TLHHX-2000, BBV, RM110, KC3360S, ACES, 
ALSON, INV3609HD, Howell, Tc Pelco P, Tc Pelco D, AUTO-M, AUTO-H, 
ANTEN, CHANGLIN, DeltaDome, XYM-12, ADR8060, EVI-D30, DEMO-SPEED, 
DM-PELCO-D, ST832, LC-D2104, HUNTER, A01, TECHYIN, WEIHAN, LG, D-
MAX, Panasonic, KTD-348, infinova, PIH-7625, LCU, DennarDome, VICON, 
TKC676, YAAN_NEW, DL_NVS_1Z, i3DVR, Techwin.  
 
Uwaga: Przy wykorzystywaniu protokołu Pelco-P naleŜy ustawić adres 
kamery w menu DVR o jeden wyŜszy niŜ jest w rzeczywistości. 
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5.7.1 Programowanie presetów 

Za pomocą tego podmenu moŜna zaprogramować lub usuwać wcześniej 
zaprogramowane presety (w kamerach PTZ). 
 

 
 

Dodanie presetu: 
1. Wprowadź numer presetu (1-128) w polu edycyjnym. 
2. Przenieś kursor na ‘Regul’ i ustaw kamerę za pomocą klawiszy 

kierunkowych oraz klawiszy IRIS+, IRIS-, FOCUS+, FOCUS-, ZOOM+, 
ZOOM-. 

3. Po zakończeniu ustawienia wciśnij ENTER i przenieś kursor na klawisz 
Zap. Wciśniecie ENTER spowoduje zapisanie pozycji w kamerze. 

4. Kroki 1 – 3 moŜna powtarzać do momentu zaprogramowania wszystkich 
presetów. 
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5. Na koniec zamiany naleŜy zatwierdzić klawiszem ‘OK’ w menu PTZ. 
 
Usunięcie presetu: 
1. Wprowadź numer presetu (1-128) w polu edycyjnym. 
2.  Wciśnij klawisz ekranowy ‘Usun’. 
3. Na koniec zamiany naleŜy zatwierdzić klawiszem ‘OK’ w menu PTZ. 
 
  

 
5.7.2 Programowanie vectroskanów 

Za pomocą tego podmenu moŜna zaprogramować i modyfikować wcześniej 
zaprogramowane tury presetów (w kamerach PTZ). MoŜna zaprogramować 
do 16 sekwencji. 

1. W menu PTZ wejdź do menu sekwencji. 
2. Wprowadź numer sekwencji w polu ‘Nr Sekwen’. 
3. Dla kaŜdego punktu tury presetów (‘PunktObr’) naleŜy ustawić numer 

presetu (‘Prese’), czas zatrzymania w tym punkcie (‘CzasObser’) i 
czas przejścia do kolejnego punktu (‘PrzedkObr’). Zmiany naleŜy 
zatwierdzić przez ‘OK.’. 

 

 
 

4. Klawisz ‘Dod’ dodaje kolejny punkt tury. 
5. Po zaprogramowaniu wszystkich punktów moŜna sprawdzić działanie 

tury presetów za pomocą ‘StartSek’. Klawisz ‘StopSek’ zatrzymuje 
sekwencję. 

6. Po wyjściu do menu ‘PTZ’ naleŜy zatwierdzić zmiany przez klawisz 
‘OK.’ 

 
Uwaga: Funkcja ta moŜe nie działać przy sterowaniu w protokole innym 

niŜ HIKVISION. 
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5.7.3 Programowanie tur naśladowczych 

Za pomocą tego podmenu moŜna zaprogramować trasy (patterny) (w 
kamerach PTZ). 
1. Z menu ‘PTZ’ wejdź do menu programowania trasy. 
2. Wciśnij ‘Zap Obr’ aby rozpocząć programowanie trasy. 
3. Teraz wszystkie ruchy głowicy wykonywane za pomocą klawiszy lub 

manipulatora są zapamiętywane. 
4. Wciśnięcie ENTER powoduje zakończenie rejestrowania ruchu i powrót 

do menu programowania trasy. 
5. Wciśnięcie klawisza ‘StartObr’ powoduje testowe uruchomienie trasy, 

natomiast wybranie ‘StopSek’ powoduje zatrzymanie jej wykonywania. 
6. Po wyjściu do menu ‘PTZ’ naleŜy zatwierdzić zmiany przez klawisz ‘OK.’ 
 
Uwaga: Funkcja ta moŜe nie działać przy sterowaniu w protokole innym 

niŜ HIKVISION. 

 
 

5.7.4 Sterowanie PTZ 

Wciśnięcie klawisza PTZ w czasie podglądu na Ŝywo z rejestratora 
powoduje wyświetlenie menu sterowania, które moŜe być obsługiwane 
myszką. Wciskania klawiszy kierunkowych spowoduje ruch kamery PTZ 
stosowny do wciskanych klawiszy. Swoje funkcje zmieniają równieŜ klawisze 
oznaczone jako PLAY -> AUTO, REC -> SHOT, MENU -> WIPER, EDIT -> 
IRIS OPEN (otwarcie przesłony), PTZ -> IRIS CLOSE (zamknięcie 
przesłony), A - > FOCUS +(ostrość bliŜej), PREV (ostrość dalej), MAIN -> 
ZOOM- (zmniejszenie obrazu). Podobnie zmienia się działanie klawiszy na 
pilocie zdalnego sterowania. 
Wciśniecie ESC spowoduje wyjście z trybu PTZ i normalną pracę wszystkich 
klawiszy. 
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5.8 Menu Wyjatki 

  
Rejestrator umoŜliwia automatyczną obsługę sytuacji nadzwyczajnych 
związanych ze swoim działaniem. NaleŜą do nich: 

• Zapełnienie dysku twardego - ‘HDD Full’, 
• Awaria dysku twardego - ‘Blad dysku HDD’, 
• Konflikt adresów IP w seici – ‘Konfilkt IP’, 
• Awaria połączenia sieciowego – ‘Blad sieci’, 
• Próba nieuprawnionego dostępu, złe podanie hasła – ‘Blad dostepu’, 
• Nierozpoznanie właściwego systemu transmisyjnego CCTV (NTSC/PAL 

Blad), 
• Wykrycie niepoprawnego sygnału wizji z kamery - ‘WyjatkiWideo’. 

MoŜliwe do podjęcia automatycznie przez rejestrator akcje do kaŜdego 
zdarzenia to: 

• ‘Ostrze audio’ – alarm brzęczykiem wbudowanym w rejestrator. 
• ‘Info do centr’ – wysłanie komunikatu alarmowego poprzez sieć 

komputerową/Internet do oprogramowania klienckiego, 
• ‘Aktyw wyjsc alarm’ – aktywacja wyjść alarmowych (przekaźników), 

Po zakończeniu wprowadzania ustawień naleŜy zatwierdzić je za pomocą ‘OK’. 

 

  5.9 Menu Narzedzia 

W tym menu dostępne są następujące opcje specjalne: 
‘Zap para’ – zachowuje bieŜące ustawienia rejestratora, 
‘Przywr para’ – przywrócenie ustawień domyślnych rejestratora, 
‘Upgrade’ – Wejście w tryb aktualizacji oprogramowania wbudowanego 

rejestratora (z USB, CD lub FTP), 
‘Dysk’ – podmenu formatowania dysków twardych, 
‘Stop Alarm’ – kasowanie alarmu pracującego w trybie ręcznym, 
‘Rest.’ – restart rejestratora, 
‘Wylacz’ – Wyłączanie zasilania rejestratora, 
‘Logi’ – dzienniki zdarzeń i systemu rejestratora, 
‘Informacje’ – podstawowe informacje o rejestratorze: Nazwa, model 

rejestratora, numer seryjny, wersja firmware, wersja kodeka 
audio/video. 
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 5.9.1 Przywracanie parametrów 

Przywracanie domyślnych parametrów za pomocą opcji ‘Przywr para’ 
powoduje przywrócenie wszystkich ustawień z wyjątkiem adresu IP, maski 
podsieci, adresu IP bramy oraz portu. Przywrócenie ustawień naleŜy 
potwierdzić w wyświetlanym oknie dialogowym. 
 

5.9.2 Zarządzanie dyskami twardymi 

Po wejściu do tego podmenu wyświetli się menu jak na rysunku poniŜej. 
 

 
 
‘Wybór HDD’: lista przewijalnia dysków twardych. Parametry wybranego 

dysku wyświetlą się poniŜej. 
‘HDD Info’: Informacje o dysku twardym. 
‘ROZMIAR’: Pojemność dysku twardego w MB. 
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‘WOLNEMIEJ’: Ilość wolnego miejsca na dysku twardym. 
‘PUST’: Wskaźnik pracy (‘Blad’) lub stanu uśpienia (‘OK’) dysku twardego. 
‘STATUS’: Stan dysku twardego – poprawny oznaczany jest jako ‘OK’; 

niepoprawny jako ‘Blad’.  
 
5.9.3 Logi 

W tym podmenu moŜliwe jest przejrzenie dzienników systemowych. Po 
wyszukiwaniu pokazywane jest pierwsze odnalezione 2000 zdarzeń. Aby 
wyświetlić inne zdarzenia naleŜy zmienić warunki zapytania. 
Uwaga: Dziennik (po przefiltrowaniu) moŜe być eksportowany za 
pomocą programu klienckiego lub strony WWW rejestratora.  
 

 
 

1. ‘Pytan’: Ogólne określenie kategorii przeszukiwania dzienników DVR. 
2. ‘TypNadrz’: Dodatkowe, nadrzędne kryterium wyszukiwania które 

zawęŜa krąg odpowiedzi. 
3. ‘TypPodrz’: Dodatkowe, podrzędne kryterium wyszukiwania które 

jeszcze bardziej zawęŜa krąg odpowiedzi. 
4. ‘Czas Rozpocz’: Data i czas rozpoczęcia wyszukiwania zdarzeń z 

dziennika. 
5. ‘Czas Zak’: Data i czas zakończenia wyszukiwania zdarzeń z 

dziennika. 
6. ‘PrzeszLOG’: Klawisz ekranowy inicjujący przeszukiwanie zdarzeń. 
7. ‘WiecInfo’: Klawisz ekranowy rozszerzający informację dostępną na 

liście dziennika. 
8. ‘Nr stron’: Numer strony rezultatów przeszukiwania dziennika 

(przewijanie po ustawieniu kursora za pomocą klawiszy ▲▼ lub kółka 
myszy). 
W logu dziennika dostępne są następujące informacje o 
określonym zdarzeniu: 

� Numer zdarzenia, 
� Czas zdarzenia, 
� Nazwa zbioru zdarzeń (TypNadrz), 
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� Typ zdarzenia (TypPodrz), 
� Nazwa uŜytkownika lokalnego lub zdalnego, 
� Adres IP uŜytkownika zdalnego, 
� Numer kanału zdarzenia, 
� Numer HDD 
� Numer wejścia alarmowego 
� Numer wyjścia alarmowego 

 
Sposób filtrowania informacji z dzienników 

 

MoŜliwa 
zawartość 

‘Pytan’ 

MoŜliwość 
określenia 

zakresu 
czasowego 

MoŜliwa 
zawartość 

‘TypNadrze’ 

MoŜliwa zawartość 
‘TypPodrze’ 

‘Cal’ (Wszystkie 
zdarzenia) 

Nie Brak Brak 

‘WgTypu’ Nie 

Cal (wszystkie 
zdarzenia) 
Operacja 

Alarm 
Wyjatek 

 
 

W zaleŜności od ustawienia 
‘TypNadrz’ 

 
 

‘WgCzas’ Tak Brak Brak 

‘WgTyp&Czas’ Tak 

Cal (całość) 
Operacja 

Alarm 
Wyjatek 

 
W zaleŜności od ustawienia 

‘TypNadrz’ 
 

  
Zdarzenia dostępne w logu dla typu ‘Operacja’: 

• Cal – wszystkie zdarzenia 
• LanPTZ – sterowanie PTZ przez sieć 
• Odtw – odtwarzanie nagrań przez sieć 
• OdtwSiec – odtwarzanie zdalne 
• AktuSieco – aktualizacja firmware przez sieć 
• BStop – koniec transmisji dźwięku 
• BStart – początek transmisji dźwięku 
• RestSiec – Ponowne uruchomienie zlecone po przez sieć 
• AlertWl – Włączenie wy alarmowego przez sieć  
• AlertWy – Wyłączenie wyjścia alarmowego przez sieć 
• StatSiec – pobranie statusu rejestratora przez sieć 
• KonfSiec - pobranie statusu rejestratora przez sieć 
• SiecPobPar – pobranie parametrów rejestratora przez sieć 
• StopTransSiec – koniec transmisji do RS232 przez sieć 
• StartTransSiec – początek transmisji do RS232 przez sieć 
• SiecStopNagr – koniec nagrywania uruchomionego przez sieć 
• SiecStartNagr – koniec nagrywania uruchomionego przez sieć 
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• WylogSiec – wylogowanie uŜytkownika sieciowego 
• LogSiecio – zalogowanie uŜytkownika sieciowego 
• Lok_aktualiz – aktualizacja firmware z USB lub CD 
• LokUstawCzas – lokalna zmiana czasu systemowego 
• Lok_PTZ – lokalne sterowanie PTZ 
• LokStopNagr – lokalne zatrzymanie nagrywania 
• LokStartNagr – lokalne rozpoczęcie nagrywania  
• Lok_Czas Odtw – lokalne odtwarzarzanie czasowe 
• Lok_odtw – odtwarzanie lokalne 
• Konfig_Lok – lokalna zmiana konfiguracji 
• Wylogowanie – wylogowanie uŜytkowników lokalnych 
• Logowanie – zalogowanie uŜytkowników lokalnych 
• Blad – niepoprawne wyłączenie rejestratora 
• Wylacz – wyłączenie rejestratora 
•  Wlacz – włączenie rejestratora 
• Cal - wszystkie powyŜsze zdarzenia 
 

Zdarzenia dostępne w logu dla typu ‘Wyjatek’: 

• Cal - wszystkie poniŜsze zdarzenia 
• Zanik – utrata sygnału wizji 
• BladDostep – nieuprawniony dostęp do rejestratora 
• Bład HD – błąd dysku twardego 
• Dysk pełny – dyski zapełnione nagraniami 
• KonfliktIP – wykrycie konfliktu adresów IP w sieci 
• Blad DCD – błąd wewnętrzny 

 
Zdarzenia dostępne w logu dla typu ‘Wyjatek’: 

• Cal - wszystkie poniŜsze zdarzenia 
• WeAlarm – sygnał z wejścia alarmowego 
• WyAlarmowe – aktywacja wyjścia alarmowego 
• Start detek – wykrycie ruchu 
• Stop detek – koniec detekcji 
• Start Sabot – wykrycie sabotaŜu kamery 
• Stop Sabot – ustanie sabotaŜu kamery 
 

 


