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1. Wprowadzenie 

1.1 Wygl ąd zewn ętrzny 
 

 
DS-96xxNI-ST/DS-91xxHFI-ST/DS-90xxHFI-ST 

 

 
DS-86xxNI-ST/DS-81xxHFI-ST/DS-80xxHFI-ST 

 
Grupa 

klawiszy  Klawisz Funkcja 

7 ESC 

Powrót do poprzedniego menu, wyjście z 
menu 

Wciśnięcie i przytrzymanie przez 3s w trybie 
podglądu na Ŝywo, wprowadzenie/usunięcie 
stanu uzbrojenia z rejestratora – uzbrojenie 
sygnalizuje LED GUARD (DVR reaguje na 

powstawanie alarmów) 

7 REC/SHOT 

Wejście do menu ręcznego nagrywania, 
Włączenie/wyłączenie audio w trakcie 

odtwarzania, 
Tryb PTZ: Wywołanie presetu o numerze 

złoŜonym z następujących po nim cyfr 
klawiszy kanału 

7 PLAY/AUTO Wejście do odtwarzania zapisów z kamer dla 
bieŜącego dnia 

7 ZOOM+ Tryb PTZ: Sterowanie zoomem optycznym 

7 A/FOCUS+ Przełączanie zestawu wprowadzany znaków 
w menu głównym: Wielkie litery -> małe litery -



> znaki symboliczne -> cyfry 
Tryb PTZ: Sterowanie ostrość bliŜej 

7 EDIT/IRIS+ 

Uruchomienie edycji pól w menu, kasowanie 
znaków, 

zaznaczanie/odznaczanie opcji, 
W trybie odtwarzania – oznaczanie początku i 

końca klipu, 
Wejście/Wyjście z folderu napędu USB w 

trakcie konfiguracji nagrywania 
Tryb PTZ: Sterowanie przysłona otwórz 

7 MAIN/SPOT/ZOOM- Przełączenie między monitorem Main i Aux 
PTZ: Sterowanie zoomem optycznym 

7 F1/LIGHT 
Zaznacza wszystkie elementy listy 

PTZ: sterowanie wyjściem oświetlacza 
kamery PTZ 

7 F2/AUX 
Zmiana zakładek w menu 

W trakcie odtwarzania: przełączanie między 
kanałami 

7 MENU/WIPER 

Wejście do menu głównego rejestratora, 
Przytrzymanie przez 5s: włączenie/wyłączenie 

dzwięku klawiszy 
PTZ: sterowanie wyjściem wycieraczki 

kamery PTZ 
W trybie odtwarzania ukrywa/pokazuje pasek 

narzędzi i linię czasową 

7 PREV/FOCUS- Przełączanie podziału na monitorze 
Tryb PTZ: Sterowanie ostrość dalej 

7 PTZ/IRIS- Otworzenie okna sterowania PTZ 
Tryb PTZ: Sterowanie przysłona zamknij 

8 Klawisze 
kierunkowe 

Nawigacja po menu 
W trybie odtwarzania: 

▲▼zwiększa/zmniejsza prędkość 
odtwarzania 

◄►skok do następnego/poprzedniego pliku 
W trybie podglądu na Ŝywo przechodzenie od 

między kamerami pełnoekranowymi lub 
kolejnymi częściami tego samego typu 

podziału 
W trybie PTZ sterowanie P/T 

8 ENTER 

Zawierdzanie zmian 
W trybie odtwarzania pauza/wznowienie 

odtwarzania, odtwarzanie klatka-po-klatce, 
Włączenie sekwencji automatycznej podglądu 

na monitorze  

9 Pokr ętło JOG Zaznaczenie elementów w menu, zmiana 
prędkości odtwarzania  



9 Pokr ętło SHUTTLE Skok o 30s w przód/wstecz 
10 Klawisz POWER Klawisz włączający zasilanie rejestratora 

 

 
 

DS-77xx-NI-ST/SP 
 

Grupa 
klawiszy  Klawisz Funkcja 

4 SHIFT UmoŜliwia wpisywanie klawiszami liter i cyfr 

4 1 / MENU 

Cyfra 1 
Wejście do menu głównego rejestratora, 

Przytrzymanie przez 5s: włączenie/wyłączenie 
dzwięku klawiszy 

4 2 / F1 
Cyfra 2 

Zaznacza wszystkie elementy listy 
PTZ: sterowanie zoom- 

4 3 / F2 
Cyfra 3 

Zmiana zakładek w menu 
PTZ: sterowanie zoom+ 

4 4 / ESC 
Cyfra 4 

Powrót do poprzedniego menu, wyjście z 
menu 

4 5 / EDIT 

Cyfra 5 
Uruchomienie edycji pól w menu, kasowanie 

znaków, 
zaznaczanie/odznaczanie opcji, 

W trybie odtwarzania – oznaczanie początku i 
końca klipu 

4 6 / PLAY 
Cyfra 6 

Wejście do odtwarzania zapisów z kamer dla 
bieŜącego dnia 

4 7 / REC 

Cyfra 7 
Wejście do menu ręcznego nagrywania, 
Włączenie/wyłączenie audio w trakcie 

odtwarzania 

4 8 / PTZ Cyfra 8 
Otworzenie okna sterowania PTZ 

4 9 / PREV Cyfra 9 



Przełączanie podziału na monitorze 

4 0 / A 

Cyfra 0 
Przełączanie zestawu wprowadzany znaków 

w menu głównym: Wielkie litery -> małe litery -
> znaki symboliczne -> cyfry 

Dwukrotne wci śnięcie przeł ącza  
monitor główny <-> monitor pomocniczy 

3 Klawisze 
kierunkowe 

Nawigacja po menu 
W trybie odtwarzania: 

▲▼zwiększa/zmniejsza prędkość 
odtwarzania 

◄►skok do następnego/poprzedniego pliku 
W trybie podglądu na Ŝywo przechodzenie od 

między kamerami pełnoekranowymi lub 
kolejnymi częściami tego samego typu 

podziału 
W trybie PTZ sterowanie P/T 

3 ENTER 

Zawierdzanie zmian 
W trybie odtwarzania pauza/wznowienie 

odtwarzania, odtwarzanie klatka-po-klatce, 
Włączenie sekwencji automatycznej podglądu 

na monitorze 

5 Pokr ętło JOG Zaznaczenie elementów w menu, zmiana 
prędkości odtwarzania  

5 Pokr ętło SHUTTLE Skok o 30s w przód/wstecz 
6 Klawisz POWER Klawisz włączający zasilanie rejestratora 

 
 

 
DS-76xx-NI-ST/SP 

 
 

Grupa 
klawiszy  Klawisz Funkcja 

3 SHIFT UmoŜliwia wpisywanie klawiszami liter i cyfr 

3 MENU 

Cyfra 1 
Wejście do menu głównego rejestratora, 

Przytrzymanie przez 5s: włączenie/wyłączenie 
dzwięku klawiszy 

3 F1 
Cyfra 2 

Zaznacza wszystkie elementy listy 
PTZ: sterowanie zoom- 



3 F2 
Cyfra 3 

Zmiana zakładek w menu 
PTZ: sterowanie zoom+ 

3 ESC Cyfra 4 
Powrót do poprzedniego menu, wyjście z menu 

3 EDIT 

Cyfra 5 
Uruchomienie edycji pól w menu, kasowanie 

znaków, 
zaznaczanie/odznaczanie opcji, 

W trybie odtwarzania – oznaczanie początku i 
końca klipu 

4 PLAY 
Cyfra 6 

Wejście do odtwarzania zapisów z kamer dla 
bieŜącego dnia 

4 REC 
Cyfra 7 

Wejście do menu ręcznego nagrywania, 
Włączenie/wyłączenie audio w trakcie odtwarzania 

4 PTZ Cyfra 8 
Otworzenie okna sterowania PTZ 

4 PREV Cyfra 9 
Przełączanie podziału na monitorze 

4 A 

Cyfra 0 
Przełączanie zestawu wprowadzany znaków w 

menu głównym: Wielkie litery -> małe litery -> znaki 
symboliczne -> cyfry 

Dwukrotne wci śnięcie przeł ącza  
monitor główny <-> monitor pomocniczy 

5 Klawisz 
kierunkowe 

Nawigacja po menu 
W trybie odtwarzania: ▲▼zwiększa/zmniejsza 

prędkość odtwarzania 
◄►skok do następnego/poprzedniego pliku 

W trybie podglądu na Ŝywo przechodzenie od 
między kamerami pełnoekranowymi lub kolejnymi 

częściami tego samego typu podziału 
W trybie PTZ sterowanie P/T 

5 ENTER  
 
Rejestratory DS-72xxHFI/HVI-ST/SH oraz DS-760x/0xNI-SE obsługiwane są 
wyłącznie myszką. 
 
Diody statusowe rejestratorów  
 

ALARM Zapala się w momencie stwierdzenia 
obrazu 

READY Zapalona na niebiesko sygnalizuje 
poprawny stan pracy rejestratora 



STATUS Miga na niebiesko przy odbiorze 
sterowania z pilota 
Miga na czerwono przy odbiorze 
sterowania z klawiatury 
Miga na fioletowo przy odbiorze 
sterowania z pilota i klawiatury 
Miga na czerwono przy zapisie na dysk 
(DS-72xxHFI/HVI-ST, DS-760xNI-SE) 

HDD Miga na czerwono gdy dane są 
zapisywane lub odczytywane z dysku 

Tx/Rx Miga na niebiesko przy kompunikacji 
poprze sieć komputerową 

GUARD Zapalona na niebiesko sygnalizuje stan 
uzbrojenia rejestratora 

 

1.2 Pilot zdalnego sterowania 

 
 
1 Klawisz włączający rejestrator  
2 Klawisz zmiany ID współpracującego 

rejestratora 
Wciśnij: DEV -> Cyfra -> 
Cyfra -> ENTER 

3 Klawisze cyfr i liter  
4 Klawisz EDIT Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
5 Klawisza A Taka sama funkcja jak na 



panelu przednim 
6 Klawisz REC Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
7 Klawisz PLAY Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
8 NieuŜywany  
9 Przełączenie aktywnego monitora  
10 Klawisz MENU Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
11 Klawisz PREV Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
12 Klawisze kierunkowe i ENTER Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
13 Klawisz PTZ Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
14 Klawisz ESC Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
15 NieuŜywane  
16 Klawisz F1 Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
17 Klawisze sterowania zoom/focus/iris  
18 Klawisz F2 Taka sama funkcja jak na 

panelu przednim 
  

1.3 Obsługa myszk ą 
 
Myszkę naleŜy podłączyć do gniazda USB rejestratora; powinna zostać 
rozpoznana automatycznie, a na ekranie powinien pojawić się kursor. 
 

Pojedyńcze kliknięcie 
Wybór kanału do widoku 
pełnoekranowego, wybór 
zakładek/opcji w menu 

Podwójne kliknięcie Pełny ekran kamery lub 
powrót widoku podziału 

Lewy klawisz 

Kliknięcie i przeciągnięcie Sterowanie PTZ kamer 
HIKVISION 

Prawy klawisz Pojedyńcze kliknięcie 
Menu kontekstowe 
Wyjście w menu o jeden 
poziom wyŜej 

W górę Poprzedni ekran/ 
Poprzedni element menu  Kółko scroll 

W dół Następny ekran 
/Następny element menu 

 



1.4 Klawiatura wirtualna 
 
Klawiatura pojawia się na ekranie, gdy koniecznie jest wprowadzenie danych 
liczbowych, napisów, haseł itp. 
   

 
 

  - tryb 
wprowadzania 
małych liter 

 - tryb wprowadzania 
duŜych liter 

  - tryb 
wprowadzania cyfr 

 - włączenie trybu 
wprowadzania symboli 

 - przełączenie trybu 
wprowadzania liter  

 - kasowanie znaku 
 - klawisz 

spacji 
 - 

zatwierdzenie 

 - zamkni ęcie 
klawiatury ekranowej 

 

1.5 Panel tylny 
 

 
DS-96xxNI-ST 

 

 
DS-86xxNI-ST 

 



 
DS-77xxNI-ST 

 

 
DS-77xxNI-SP 

 
1 Wyjście CVBS 
2 Wyjścia audio CVBS i 

VGA 
3 Wejście audio łączności 

dwukierunkowej  
4 RS232 (diagnostyczny) 
5 Wjście VGA 
6 Wyjscie HDMI 
7 Wyjście e-SATA 
8 Interfejs LAN 
9 Terminacja toru RS485 
10 Wejścia i wyjścia 

alarmowe, port RS485 
(TX,RX) i port 

podłączania klawiatury 
RS485 (KBD) 

11 Zacisk uziemienia 
12 Wejście zasilania 
13 Włącznik zasilania 
14 Gniazdo USB 
15 Porty PoE 15,4W 



 
DS-76xxNI-ST 

 
1 Wyjście CVBS 
2 Wyjścia audio CVBS 
3 Wejście audio łączności 

dwukierunkowej  
4 RS232 (diagnostyczny) 
5 Wjście VGA 
6 Wyjscie HDMI 
7 Gniazdo USB 
8 Interfejs LAN 
9 Wejścia i wyjścia 

alarmowe, port RS485 
(TX,RX) 

10 Wejście zasilania 12VDC 
11 Włącznik zasilania 
12 Zacisk uziemienia 

 

 
DS-76xxNI-SP 

 
1 Porty PoE 15,4W 
2 Wyjście CVBS 
3 Wyjścia audio CVBS 
4 Wejście audio łączności 

dwukierunkowej  
5 RS232 (diagnostyczny) 
6 Wjście VGA 
7 Wyjscie HDMI 
8 Interfejs LAN 
9 Wejścia i wyjścia 

alarmowe, port RS485 
(TX,RX) 

10 Wejście zasilania 12VDC 
11 Gniazdo zasilania 



230VAC 
12 Gniazdo USB 

 

2. Obsługa i szybka konfiguracja rejestratora 
 

2.1 Włączanie i wył ączanie rejestratora 
 
W celu uruchomienia rejestratora dołącz kabel zasilający lub zewnętrzny zasilacz. 
Dioda POWER na panelu przednim zapali się na czerowno. 
Wciśnięcie klawisza POWER spowoduje rozpoczącie procedury włączania się 
rejestratora – dioda POWER zapali się na niebiesko lub zielono. Rejestrator jest 
gotowy do pracy gdy na ekranie pojawi się podglądu z podłączonych kamer. 
 
Rejestrator wyłącza się na dwa sposoby: 
1. Poprzez menu Wyłączanie – naleŜy kliknąć w ikonę Wyłączanie. 
 

 
 
2. Wciśnięcie i przytrzymwanie klawisza POWER przez 3 sekundy, wprowadznie 
nazwy i hasła administratora, powterdzenie zapytania o wyłączenie rejestratora. 
 

2.2 Kreator konfiguracji 
  
Kreator konfiguracji rejestratora uruchamia się automatycznie w fabrycznie 
nowym rejestratorze i ma na celu przeprowadzenie uŜytkownika przez proces 
konfiguracji i inicjalizacji. 
 



 
 
Kliknięcie Anuluj powoduje zamknięcie kreatora. Wcześniejsze odznaczenie opcji 
na ekranie początkowym kreatora spowoduje, Ŝe nie będzie on się pokazywał 
przy następnych uruchomieniach rejestratora. 
 
Krok 1. Wprowadzenie nowego hasła Administratora rejestratora: 
 

 
 
Krok 2. Wprowadzenie ustawień daty, czasu i strefy czasowej rejestratora. 
 

 
 
Krok 3. Wprowadzenie adresów IP i ustawień karty sieciowej (lub kart 
sieciowych) 



 
  

 
 
Krok 4. Lista wykrytych dysków twardych. Kliknięcie Inicjuj spowoduje 
sformatowanie zaznaczonych dysków twardych. 
 

 
 
Krok 5. Wykrycie podłączonych kamer IP. Kliknięcie Szukaj rozpocznie proces 
wykrywania. 
 



 
 
Po zakończeniu procesu wykrywania zaznaczenie wybranych kamer i kliknięcie 
Dodaj spowoduje dodanie kamer do rejestratora. 
 
Uwaga: automatyczne dodawanie kamer działa tylko w przypadku kamer 
HIKVISION oraz niektórych innych producentów. 
 
Krok 6. Konfiguracja rejestracji. 
 

 
 
Ustawienia rejestracji widoczne na ekranie odnoszą się do kamery widocznej w 
polu Kamera. Ustawienia moŜna kopiować między kamerami wykorzystując 
klawisz ekranowy Kopiuj. 
 

 



 
Kliknięcie OK kończy kreatora konfiguracji. 
 

2.3 Dodawanie kamer sieciowych 

2.3.1 Dodawanie kamer IP z listy kompatybilno ści 
 
Uwaga: Przed rozpocz ęciem dodawania kamer nale Ŝy wprowadzi ć 
właściw ą konfiguracj ę karty sieciowej rejestratora. 
 
W celu dodania kamer naleŜy: 
1. Wejść do menu głównego rejestratora. 
2. Wybrać Kamery. 
 

 
 
3. W celu wykrycia kamer HIKVISION naleŜy kliknąć Szukanie. 
 

 
 
4. Zaznaczyć pole obok numeru porządkowego wykrytych kamer. Kliknąć Dodaj 
szybko. 
 
5. W celu dodania kamer bez ich wykrywania w lewej części ekranu menu 
Kamera naleŜy wprowadzić adres IP, protokół, port komunikacji, nazwę 
uŜytkownika i hasło. Kliknąć Dodaj. 



2.3.2 Edycja dodanych kamer i konfiguracja dodatkow ych protokołów 
 
Jeśli kamera znajduje się juŜ na liście kamer dodanych do rejestratora, to  
parametry połączenia z nią moŜna zmienić klikając w ikonę  w kolumnie Edycja. 
 

 
 
Podświetlenie kamery na liście i kliknięcie Zaawansowane umoŜliwia zmianę 
ustawień kamery: 
 

 
 

 
 



Kliknięcie  usuwa kamerę z listy kamer dołączonych do rejestratora. 

Kliknięcie  włącza serwisowy podgląd obrazu z kamery. 
 
Kamery IP które nie s ą wspierane bezpo średnio przez rejestratory –ST/–
SP/–SE, moŜna podł ączyć za pomoc ą protokołu RTSP (je śli dana kamera 
ten protokół obsługuje). 
 
W tym celu naleŜy skonfigurować opis wybranego strumienia klikając na klawisz 
Protokoły. 
 

 
 

 
 
Nazwa protokołu: Dowolna nazwa wpisywana przez instalatora. 
Włącz podstrumień: Zaznaczenie uaktywnia ustawienia RTSP dotyczące 
dostarczania przez kamerę strumienia pomocniczego. Strumienie pomocnicze 
umoŜliwiają wyświetlanie na lokalnym wyjściu video (HADMI/VGA) obrazu na 
Ŝywo z wielu kamer IP jednocześnie. 
Typ: Protokół wykorzystywany do transmisji (RTSP). 
Transfer protokołu: Wybór sposobu transmisji. 
Port: Numer portu TCP lub UDP. 
ŚcieŜka: ŚcieŜka dostępu do strumienia video lub video+audio. 
 



Po skonfigurowaniu nowego protokołu moŜna wykorzystać go do konfiguracji 
kamer. 
 
 

 
 

 
   

2.3.3 Konfiguracja kamer doł ączonych bezpo średnio do portów PoE 
 
Wbudowane w modele DS-77xx/76xx-SP/P porty z zasilaniem PoE umoŜliwiają 
jednoczesną  komunkację i zasilanie kamer sieciowych. 
Ilość aktywnych portów PoE ma wpływ na ilość kamer, które mogą zostać 
podłączone po przez główny port komunikacyjny. W przypadku rejestratorów 4 i 
8 kamerowych w celu podłączania kamer przez port główny, naleŜy wyłączyć 
odpowiednią ilość portów PoE. Np. w modelu DS-7708NI-SP, jeśli 2 kamery 
komunikują się z rejestratorem przez port główny (posiadają własne zasilanie) 
wymagane jest dezaktywowanie 2 portów PoE. 
 
Aby dodać kamerę dołączoną do portu PoE naleŜy: 
1. Wejść do menu głównego rejestratora do menu Kamery. Na liście od razu 
znajdują się kamery zasilane przez PoE. Kamery te nie mogą zostać usunięte z 
listy. 
 



 
 
2.  Kliknij klawisz Edycja. 
3. Kamera dodana jako Plug-and-Play nie podlega edycji. Metoda ta jest 
wpierana tylko dla kamer HIKVISION.  
4. Zmiana metody dodawania na Ręczna powoduje, Ŝe port PoE zostaje 
wyłączony, a kamera moŜna znajdować się w sieci w której jest port główny. 
MoŜliwa jest wtedy edycja ustawień połączenia z kamerą. 
 

 
 

3. Podgl ąd na Ŝywo 
 
Podgląd na Ŝywo z przyłączonych kamer włącza się automatycznie po 
całkowitym uruchomieniu się rejestratora i nawiązaniu połączenia z kamerami. 
 
Do sterowania podglądem na Ŝywo mogą być wykorzystane: 
1. Klawiatura wyniesiona. 
2. Pilot. 
3. Panel czołowy. 
4. Myszka USB. 
 



 
 
W menu kontekstowym (tj. uruchamianym prawym kliknięciem myszy) dostępne 
jest są następujące opcje dotyczące podglądu obrazu: 
Pojedyncza kamera: Przełącza na widok pełnoekranowy. 
Zespół kamer: UmoŜliwia włączenie podziałów ekranu. 
Poprzedni ekran: Włącza podgląd z kamery o numer niŜszej od wyświetlanej 
obecnie. 
Następny ekran: Włącza podgląd z kamery o numer wyŜszej od wyświetlanej 
obecnie. 
Start sekwencji: Włącza sekwencję automatyczną podglądu kamer. 
Tryb wyświetlania: UmoŜliwia dobór parametrów trybu obrazu. 
Przełącz MAIN/AUX: zmienia aktywny monitor (tj. ten na którym odbywają się 
operacje podglądu) między głównym, a pomocniczym. 
 
Rejestratory DS-76xxNI-SE posiadają tylko jedno wyjście video (HDMI lub VGA). 
Rejestratory DS-76xxNI-ST/77xxNI-ST/86xxNI-ST posiadają 2 lub 3 wyjścia 
video, z których aktywowane są co najwyŜej dwa w zaleŜności od typu 
podłączonych wyjść zgodnie z tabelą poniŜej: 
 

 
 
„V” – podłączone wyjście monitorowe 
Main output – wyjście pracujące jako główne (podgląd, odtwarzanie, 
konfiguracja) 
Auxiliary output – wyjście pracujące jako pomocnicze (tylko podgląd). 
 



Uwaga: Je śli operator zleci przej ście na monitor pomocniczy, który nie jest 
fizycznie obecny to, w celu przywrócenia sterowania  myszk ą na monitorze 
głównym, nale Ŝy wcisn ąć klawisz MAIN/AUX. 
 
Uwaga: Rejestratory DS-76xxNI-ST mimo, Ŝe posiadaj ą dwa wyj ścia 
monitorowe to maj ą tylko jedno wyj ście audio. Priorytet odtwarzania 
dźwięku w przypadku gdy wykorzystywane s ą wyj ścia VGA i BNC ma 
wyj ście VGA. 
 
Inne opcje dostępne w menu kontekstowym: 
Rozp. nagryw.: Włącza nagrywanie w rejestratorze niezaleŜnie od ustawień 
harmonogramu. 
Odtwarzanie dnia: Rozpoczyna odtwarzanie materiału zarejestrowanego dziś. 
 
Na obraz z kamer nakładane są ikony informujące o stanie operacji nagrywania: 

 - Alarm – utrata połączenia z kamerą, sabotaŜ obrazu, detekcja ruchu lub 
aktywacja skojarzonego wejścia alarmowego. 

 - Nagrywanie (uruchomione ręcznie, w harmonogramie lub po detekcji). 

  - Nagrywanie (wystąpił alarm) 
 
Sterowanie podgl ądem za pomoc ą klawiszy panelu czołowego 
 
Wyświetlenie pojedynczej kamery Wciśnij klawisz numeryczny kanału. 

Kamery IP w rejestratorach 
hybrydowych mają przyporządkowane 
numery zaczynające się od 32. 

Wyświetlenie kamer w 
podziale/zmiana podziału 

Wciśnij klawisz PREV/FOCUS- 

Przełączenie nast ępny/poprzedni 
podział/kamera 

Wciśnij klawisze kierunkowe w 
prawo/w lewo 

Włączenie sekwencji automatycznej Wciśnij klawisz ENTER 
Skok do odtwarzania 
natychmiastowego kanału 

Wciśnij klawisz PLAYBACK 

Przełączenie aktywnego monitora Wciśnij klawisz MAIN/AUX 
  
Sterowanie za pomoc ą myszki 
 
Włączenie menu podr ęcznego Kliknij prawym klawiszem myszki 
Widok pełnoekranowy z wybranej 
kamery 

Wybranie kanału z listy rozwijalnej 
menu podręcznego 

Widok w podziale Wybranie typu podziału z listy 
rozwijalnej podręcznego 

Przełączenie nast ępny/poprzedni Wybranie z menu podręcznego 



podział/kamera Następny ekran/Poprzedni ekran 
Włączenie sekwencji automatycznej Wybranie Start/Stop sekwencji z menu 

podręcznego 
Skok do odtwarzania 
natychmiastowego kanału 

Wybranie z menu podręcznego 
Odtwarzanie dnia 

Wybór  sposobu wy świetlania 
obrazów 

Wybranie z menu podręcznego  Tryb 
wyświetlania 

Przełączenie aktywnego monitora Wybranie z menu podręcznego Monitor 
pomocniczy 

 
Uwaga: Je śli operator zleci przej ście na monitor pomocniczy, który nie jest 
fizycznie obecny to, w celu przywrócenia sterowania  myszk ą na monitorze 
głównym, nale Ŝy wcisn ąć klawisz MAIN/AUX. 
 
Za pomocą myszki moŜna dokonywać bardziej zaawansowanego sterowania 
kamerami i ich wyświetlaniem, wykorzystując belkę narzędziową jaka pojawia się 
u dołu ekranu, gdy włączony zostaje pełnoekranowy widok kamery lub kamera 
zostaje kliknięta myszką. Dostępność opcji moŜe zaleŜeć od poziomu uprawnień 
operatora. 
 

 
 

 /  - ręczne włączenie nagrywania. 
 

 - skok do nagrań 5 minut wstecz. 
 

 /  - włączenie / wyłączenie odsłuchu audio 
 

 - zrzut ekranu 

 - sterowanie PTZ 

 - włączenie cyfrowego zoomu obrazu z kamery 

 - ustawienia obrazu 

 - tryb podglądu na Ŝywo 

 - zamknięcie belki 
 
 
 



Zoom cyfrowy 

 
 

Zmiana ustawie ń parametrów obrazu 

 
 

Zmiana ustawie ń parametrów obrazu 

 
 
 
 



 
Ustawienia podgl ądu na Ŝywo 
Konfiguracji podglądu na Ŝywo w rejestratorze dokonuje się za pomocą menu 
głównego: Menu -> Ustawienia -> Live 
 

 
 
W pierwszym górny polu naleŜy wybrać wyjście video do którego zmieniane 
będą ustawienia: 
1. Tryb: domyślny tryb podziału ekranu na wybranym wyjściu. 
2. Czas sekw.: Czas sekwencji automatycznej. 
3. Włącz audio: Włącza/wyłącza wyjście audio. 
4. Ekran zdarzeń: Wybór wyjścia monitorowego na którym wyświetlane będą 
zdarzenia. 
5. Czas zatrzymania: Czas pokazywania na monitorze zdarzeń obrazu z kamery 
dla, której nastąpiło zdarzenie. 
 
Rozmieszczenie kamer w polach poszczególnych typu podziału oraz kolejność 
podziałów danego typu podziału dokonuje się w zakładce Widok. 
 
Uwaga: Ka Ŝdy typ podziału posiada co najmiej 2 ekrany składow e.  
 

 
 
Przełączanie mi ędzy kolejnymi podziałami danego typu podziału podcz as 

ich konfiguracji wykonuje si ę za pomoc ą klawiszy . W prawym dolnym 



rogu znajduje si ę informacja, ile jest dost ępnych podziałów składowych i 
który obecnie jest konfigurowany. 
 

Klawisze  słuŜą do wyboru typu podziału do konfiguracji. 
Wyświetlaną w danym polu kamerę wybiera się z listy rozwijalnej.  
Wybranie  oznacza, Ŝe w polu tym nie będzie wyświetlana Ŝadna 
kamera. 
 
Kanał Zero-Encoding 
 
Rejestratory serii –ST/-SH posiadają moŜliwość generowania pojedynczego 
strumienia złoŜonego ze wszystkich kamer podłączonych do rejestratora. 
Strumień ten moŜe być wykorzystywany przy podglądzie po przez sieć 
komputerową przez iVMS-4200 lub Smartfony. 
Konfiguracja Zero-Encoding odbywa się w Menu -> Ustawienia -> Live 
 

 
 
Maksymalny bitrate - określa jakość przesyłanego obrazu. 
Szybkość – określa ilość klatek obrazu na sekundę. 
 
Wylogowanie 
 
Wylogowanie zapobiega dostępowi do rejestratora osób niepowołanych. 
W celu wylogowania naleŜy wejść do menu Wyłączanie i kliknąć Wyloguj. 
 

 
 

4. Sterowanie PTZ 
 
Konfiguracji obsługi urządzeń PTZ dokonuje się w menu rejestratora Menu -> 
Kamera -> PTZ. 



1. W przypadku kamer analogowych powinny być one przyłączone do portu 
RS485 rejestratora - port T+/T-. 
2. W przypadku kamer IP stacjonarnych konfiguracja portu dotyczy działania 
wyjścia RS485 w kamerach. 
3. W przypadku kamer IP obrotowych przyjmowana jest konfiguracja domyślna 
PTZ. 
W celu skonfigurowania sterowania RS485 naleŜy wybrać w zakładce Ogólne 
kamerę z listy rozwijalnej, a następnie ustawić parametry jej komunikacji. 
W zakładce Więcej ustawień znajdują się ustawienia dotyczące ustawiania i 
wywoływania presetów, konfiguracji sekwencji (patrolów, tur presetów) oraz 
rejestrowania i wywoływania tras naśladowczych (pattern). 
 
Uwaga: Tury na śladowcze mog ą nie by ć obsługiwane w urz ądzeniach 
innych ni Ŝ HIKVISION. 
 

 
 
 
Panel sterowania PTZ na ekranie główym pojawia si ę po wci śnięciu 
klawisza PTZ na panelu czołowym lub klikni ęciu  z belki narz ędziowej. 
 

Podgl ąd z 
kamery  

Panel sterowania PTZ, Iris, Focus 

Programowanie,  
wywoływanie 
presetów 

Programowanie 
tras naśladowczych 

Programowanie  
tur presetów 



 

 - klawisze sterowanie kierunkiem kierunkowe, 
 

 - regulacja szybkość sterowanie kierunkowego, 
 

 - powiększenie, ostrość bliŜej, przysłona otwórz 
 - pomniejszenie, ostrość dalej, przysłona zamknij 

 

 - włączenie/wyłączenie wyjścia aktywacji oświetlenia 

 - włączenie.wyłączenie wyjścia aktywacji wycieraczki 
 

 - włączenie/wyłaczenie sterowanie myszką na obrazie kamery (3D PTZ) 
 

 - włączenie wyłączenie sterowanie myszką na obrazie kamery (wykreślanie 
obszaru) 
 

 - wywołanie listy presetów 

 - wywołanie listy patroli 

 - wywołanie listy tras naśladowczych 

 - wejście do menu kamery 

 - rozpoczęcie trasy/tury 

 - zatrzymanie trasy/tury 
 - minimalizacja okna sterowanie PTZ 
 - zamknięcie okna sterowania PTZ 

 



5. Konfiguracja twardych dysków 
 

5.1 Informacje ogólne 
 
Przed rozpoczęciem nagrywania naleŜy wykonać inicjację i odpowiednio 
skonfigurować dyski twarde rejestratora. W tym celu naleŜy wejść do menu 
głównego Menu -> Dyski -> Ogólne: 
1. Zaznaczyć wykryte przez rejestrator dyski twarde, które mają zostać 
zainicjowane. 
 

 
 
2. Kliknąć klawisz ekranowy Inicjuj. 
3. Potwierdzić komunikat w oknie wyskakującym o skasowaniu ewentualnych 
danych na tych dyskach. 
Po zakończeniu formatowania zainicjowane dyski powinny posiadać status 
Normalny. 

 
 

Po kliknięciu w klawisz  pojawia się okno ustawień zaawansowanych dysku. 
MoŜna w nim: 
1. Przypisać dysk do określonego numeru grupy, 
2. Ustawić dysk do pracy: 
a) R/W – tryb normalny; nagrania są tworzone na dysku i nadpisywane 
automatycznie, 



b) Tylko-do-odczytu – na dysku nagrania nie są tworzone, moŜna je natomiast 
swobodnie odtwarzać, 
c) Redundantny – na dysku nagrywane są kamery, w konfiguracji których 
zaznaczono, Ŝe będzie tworzony zapis nadmiarowy (dodatkowy – jest to kopia 
nagrań obecnych równieŜ na dyskach w stanie R/W). 
 
Archiwum na  dyskach twardych moŜe pracować w dwóch trybach: 
1. Grupowym – dyski naleŜą do tzw. grup dyskowych. 
2. Udostępniania pojemności – tzw. Quota (Część). 
Domyślnie wybieranym trybem pracy archiwum jest tryb grupowy. 
 
W celu konfiguracji grupowego trybu pracy archiwum, naleŜy wejść do menu 
administracyjnego rejestratora Menu -> Dysk -> Zaawansowane: 
1. W polu Tryb wybrać Grupa. 
2. Wybrać numer grupy dysków i zaznaczyć, które kamery (analogowe/IP lub 
analogowe i IP) będą rejestrowane na dyskach naleŜących do tej grupy. 
 

 
 
W celu konfiguracji pojemnościowego trybu pracy archiwum, naleŜy wejść do 
menu administracyjnego rejestratora Menu -> Dysk -> Zaawansowane: 
1. W polu Tryb wybrać Część. 
2. W polu Kamera wybrać kamerę dla której będzie konfigurowana przestrzeń 
dyskowa jaką mogą zająć jej nagrania i zrzuty obrazów. 
3. Wpisać w pola Max. pojemność nagrań i Max. pojemność zrzutów wielkość 
przyporządkowanej im przestrzeni pamięci masowej w GB. 
4. Wykorzystując przycisk Kopiuj skopiować wprowadzone ustawienia do innych 
kamer (jeśli to konieczne). 
 



 
 
Uwaga: Je śli w polach przyporz ądkowanej pojemno ści dyskowej wpisane 
zostanie 0 to przestrze ń zapisu b ędzie ograniczona jedynie pojemno ścią 
dysku (wspołdzielon ą z innymi kamerami). 
 
Uwaga: Zmiana trybu pracy archiwum z grupowego na p ojemno ściowy i 
odwrotnie wymaga restartu rejestratora. Nagrania ob ecne na dyskach 
mog ą zostać równie Ŝ utracone. 
 

5.2 Obsługa wewn ętrznej macierzy RAID 
 
Rejestratory DS-96xxNI-RT wyposaŜone są moŜliwość budowy macierzy RAID o 
poziomie 0/1/10/5 na dyskach twardych zainstalowanych wewnątrz rejestratora. 
 

5.2.1 Szybka konfiguracja RAID 
 
Przy szybkiej konfiguracji RAID domyślnie wybierany jest schemat RAID5. Jeśli 
zainstalowane będzie 4 lub więcej fizycznych dysków twardych, automatycznie 
jeden z nich stanie się dyskiem zapasowym (tzw. hot-spare). Jeśli przestrzeń 
dysków dla macierzy jest większa niŜ 16TB, to utworzone zostaną dwa dyski 
wirtualne.  
 
W celu szybkiej inicjacji przestrzeni RAID naleŜy wejść do menu głównego do 
Dysk -> RAID –> Dysk fizyczny. 
 



 
 

1. Kliknąć klawisz ekranowy . 
2. Nadać nazwę tworzonej macierzy i kliknąć OK. 
3. W zakładce Virtual Disk pojawi się dysk (lub dyski) wirtualne (wolumeny). 
 

 
 
4. NaleŜy zaczekać na zakończenie inicjalizacji dysków. Po jej zakończeniu dyski 
wirtualne będą normalnie widoczne w menu głównym Dysk -> Ogólne. 
 

5.2.2 Ręczna konfiguracja RAID 
 
W celu ręcznej inicjacji przestrzeni RAID naleŜy wejść do menu głównego do 
Dyski -> RAID –> Dysk fizyczny. 
 

 
 

1. Kliknąć klawisz .  



2. Zaznaczyć dyski do dodania do macierzy, wybrać poziom RAID oraz nadać 
nazwę macierzy. 
  

 
 

3. Jeśli liczba dysków nie jest wystarczająca dla stworzenia RAID na określonym 
poziomie pojawi się komunikat o błędzie. 
 

 
 
4. Na skonfigurowanej macierzy za pomocą klawisza Create Vd, naleŜy utworzyć 
dysk (lub dyski) wirtualne. Zalecaną metodą inicjalizacji jest incjalizacja 
Foreground (Pierwszoplanowa) lub Background (W tle). 
 

 
 
5. Po zainicjowaniu dysk pojawi się w menu głównym Dysk -> Ogólne. 
6. Aby skonfigurować dysk zapasowy dla macierzy naleŜy w HDD -> Ogólne 
kliknąć  przy dysku znajdujacym się poza macierzą (w zakładce Dysk fizyczny). 
Wybrać pracę dysku jako zapasowy: 
Global Hot Spare: Dysk będzie zapasowy dla dowolnej macierzy. 
Array Hot Spare: Dysk będzie zapasowy dla wybranej z nazwy macierzy. 
  



 
 

Dysk zapasowy jest automatycznie wykorzystywany w m omencie awarii 
dysku zasadniczego pracuj ącego w macierzy (status dysku wirtualnego 
Degraded) . 
 

5.2.3 Automatyczna odbudowa RAID 
 
Rejestrator moŜe automatycznie podjąć próbę odbudowania macieryz dyskowej 
po awarii jednego z dysków jeśli wcześniej skonfigurowano opcję Auto-rebulid w 
menu Dysk -> RAID -> Firmware. 

 

 
 

 
 
Po zakończeniu odbudowy nale Ŝy wymieni ć uszkodzony dysk twardy na 
nowy i skonfigurowa ć go jako zapasowy dla naprawionej macierzy. 
 

5.2.4 Ręczna inicjacja odbudowy RAID 
 
W celu ręcznego zainicjowania odbudowy macierzy naleŜy: 
1. Wejść do menu głównego rejestratora Dysk -> RAID -> Array. 

2. Kliknąć klawisz ekranowy . 
3. Zaznaczyć dysk jaki zostanie uŜyty do odbudowywania macierzy i kliknąć OK. 



 
 
4. W czasie odbudowy nie naleŜy usuwać dysków z rejestratora. Po zakończeniu 
procesu dysk wirtualny i macierz odzyskają status Functional. 
 

5.2.5 Naprawa dysku wirtualnego 
 
Jeśli rejestrator nie wyświetla informacji o dysku w Dysk -> Ogólne, a wolumen 
jest widoczny w Dysk -> RAID -> Virtual Disk to moŜe zachodzić potrzeba 
naprawy dysku wirtualnego. W tym celu naleŜy wejść do wirtualny  wchodzi do 
Dysk -> RAID -> Virtual Disk kliknąć ikonę .  
Po naprawie dysk powinien pojawić się w Dysk -> Ogólne. 
 

5.2.5 Zmiana rozmiaru macierzy 
 
Macierz RAID 5 moŜe zostać rozbudowana przez dodanie nowego dysku. Aby 
migracja była moŜliwa na macierzy musi istnieć utworzony i zainicjowany do 
pracy wolumen. 
1. W Dysk -> RAID -> Array naleŜy kliknąć ikonę . 
2. Wybrać nowo zainstalowany dysk twardy. 
 

 
 
3. Kliknąć OK. W czasie rozszerzania rozmiaru macierzy nie zaleŜy usuwać 
dysków twardych. 



4. Po zakończeniu proicesu odbudowy naleŜy zrestartować rejestrator. 
5. Po restarcie trzeba wybrać do jakiego dysku wirtualnego zostanie dołączona 
przestrzeń nowego napędu fizycznego i klinąć klawisz Expand. 
Wirtualny dysk, który został rozszerzony ulegnie sformatowaniu. 
 
Powiększenie przestrzeni dysku wirtulanego po zmianie jest następujące: 
 
ilość_nowego_miejsca_na_dysku_wirtualnym  
=  
(dotychczasowa_ilość_miejsca_na dysku_wirtualnym)/(rozmiar_macierzy) 
* 
całkowity_rozmiar_nowego_dysku 
 
 
 

6. Konfiguracja nagrywania 
 
Przed rozpoczęciem nagrywania naleŜy upewnić się Ŝe dyski twarde w jakie 
wyposaŜono rejestrator są sformatowane i przynamniej jeden z nich jest w stanie 
R/W. 
 

6.1 Konfiguracja parametrów nagrywania 
 
W celu konfiguracji pramaterów nagrywania naleŜy wejść do menu 
konfiguracyjnego rejestratora: Menu -> Nagrywanie -> Kodowanie 
 
Wygląd zakładki Kodowanie dla kamer IP (w menu rejestratorów sieciowych i 
hybrydowych): 
 

 
 
W polu Kamera  naleŜy wybra ć odpowiedni ą kamer ę IP. Wszystkie opcje 
ustawie ń poni Ŝej odnosz ą się do tej kamery. 
 



Wygląd zakładki Nagrywanie dla kamer analogowych (w menu rejestratorów 
analogowych i hybrydowych): 
 

 
 
W polu Kamera  naleŜy wybra ć odpowiedni kanał kamery analogowej. 
Wszystkie opcje ustawie ń poni Ŝej odnosz ą się do tego kanału. 
 
 

Parametr Znaczenie 

Parametry kodowania 
Oznaczenia kolumn z ustawieniami 

rejestracji video odpowiednio: 
 ciągle i przy zdarzeniach 

Typ strumienia 
Wybór sposobu tworzenia danych:  

Video 
Video & audio 

Rodzielcz. Rozdzielczość rejestracji / transmisji  
strumienia video 

Prędkość bitowa 

Rodzaj strumienia: 
Stały (stała przepływność danych) 
Zmienny (zmienna przepływność 
danych zaleŜnie od ilości ruchu w 
kadrze i warunków oświetlenia) 

Jakość video Dotyczy tylko zmiennej przepływności 
danych – jakość obrazu video 

Ilość klatek 
Ilość klatek 

rejestratowanych/transmitowanych 
poprzez sieć komputerową 

Maks. bitrate 

Ogólne – do konfiguracji jakości obrazu 
wykorzystane zostaną wartości 

predefiniowane wielkości danych video 
UŜytkownika – do konfiguracji jakości 
obrazu naleŜy podać wartość liczbową 

wielkości danych video   



Zalecany zakres max. 

Podpowiedź co do zalecanych wartości 
wielkości danych video po 

uwzględnieniu rozdzielczości i ilości 
klatek 

Prealarm 
Czas zapisu przed powstaniem 

zdarzenia (jeśli wykorzystywany jest 
wyłącznie zapis zdarzeniowy) 

Post-alarm 

Czas zapisu po stwierdzeniu powstania 
zdarzenia (jeśli wykorzystywany jest 

wyłącznie zapis zdarzeniowy).  
Czas ten ulega „odnowieniu” jeśli 

zdarzenie trwa lub pojawiło się 
ponownie w czasie trwania 
poprzedniego post-alarmu 

Czas przedawnienia Czas utrzymywania nagrań z danej 
kamery 

Nagrywanie audio Włączenie rejestracji danych audio 
 

6.2 Konfiguracja harmonogramu nagrywania 
 
W celu konfiguracji harmonogramu nagrywania naleŜy wejść do menu 
konfiguracyjnego rejestratora: Menu -> Nagrywanie -> Harmonogram 
 

 
 
W polu Kamera naleŜy wybrać kamerę, dla której będzie konfigurowany 
harmonogram nagrywania. W celu aktywacji harmonogramu, naleŜy zaznaczyć 
pole Wł. harmonogram, a następnie kliknąć klawisz ekranowy Edytuj. 
 



 
 
W polu Harmonogram naleŜy wybrać dzień tygodnia dla jakiego będziemy 
konfigurowali nagrywanie. 
 
Zaznaczenie opcji Przez cały dzień powoduje, Ŝe od godziny 0:00:00 do godziny 
23:59:59 stosowany będzie jeden tryb nagrywania, który naleŜy wskazać w polu  
Typ video. W przeciwnym wypadku istnieje moŜliwość wyboru do 8 okresów 
czasowych w ciągu doby w których stosowany będzie inny typ nagrywania. 
Dostępne są następujące opcje: 
Normalny – nagrywanie ciągłe, 
Detekcja ruchu – nagrywanie po detekcji ruchu w rejestratorze, 
Alarm – nagrywanie po wykryciu aktywacji wybranego wejścia alarmowego 
(zwiernego), 
Ruch lub alarm – nagrywanie po po wykryciu aktywacji wybranego wejścia 
alarmowego (zwiernego) lub detekcji ruchu, 
Ruch i alarm – nagrywanie po po wykryciu aktywacji wybranego wejścia 
alarmowego (zwiernego) i detekcji ruchu. 
Brak – oznacza brak nagrywania w tym okresie. 
 
Po wykonaniu konfiguracji dla danego kanału w danym dniu tygodnia, moŜna 
skopiować ustawienia harmonogramu do innych, wybranych dni za pomocą 
przycisku ekranowgo Kopiuj. 
 



 
 
Uwaga: W celu wykorzystania rejestracji po detekcji  ruchu lub/i detekcji 
wejść alarmowych nale Ŝy wcześniej wykona ć ich odpowedni ą konfiguracj ę 
oraz zaznaczy ć wyzwalanie rejestracji wybranych kamer. 
 
PoniŜej przykład konfiguracji wyzwalania nagrywania dla detekcji ruchu. W 
sposób identyczny wykonuje sie konfigurację wyzwalania nagrywania po 
aktywacji wejść alarmowych. 
 

 
 

        
  
 
 

Po detekcji ruchu rozpocznie się 
nagrywanie kamery analogowej 
nr 1. 



Po skonfigurwaniu harmonogramu nagrywania dla danej kamery jego ustawienia 
mozna skopiować do innych kanałów i kamer za pomocą przycisku Kopiuj. 
 

 

6.3 Konfiguracja detekcji ruchu 
 
Konfigurację detekcji ruchu dokonujemy z menu rejestratora: Menu -> Kamera -> 
Ruch. Detekcja ruchu oprócz włączenia nagrywania w wybranych kanałach i 
kamerach moŜe równieŜ powodować podjęcie przez rejestrator pewnych akcji 
alarmowych (działań automatycznych). 
 
Uwaga: W przypadku kamer IP innych producentów ni Ŝ HIKVISION detekcja 
ruchu mo Ŝe nie by ć obsługiwana. Informacj ę o obsłudze detekcji ruchu 
zawiera tabele kompatybilno ści kamer aktualna dla danej wersji firmware 
rejestratora.   
 

 
 
1. W polu Kamera naleŜy wybrać kamerę do konfiguracji detekcji ruchu. 
2. Zanaczyć pole Włącz detekcję ruchu. 



3. Za pomocą zaznaczania na podglądzie obrazu naleŜy wybrać obszary, które 
będą podlegały detekcji ruchu. Kliknięcie klawisza Pełny ekran powoduje 
zaznaczenie do detekcji ruchu całego kadru. Kliknięcie Anuluj spowoduje 
usunięcie wprowadzonej konfiguracji obaszarów detekcji. 
4. Kliknąć ikonę w Obsługa. 
 

 
 
5. W zakładce Wyzwól kanał naleŜy wybrać kanał, w którym po detekcji ruchu 
rozpocznie się rejestracja z parametrami zdarzeniowymi (pod warunkiem Ŝe 
harmonogram nagrywania przewiduje rejestrację po detekcji ruchu lub ciągłą). 
 

 
 
6. W zakładce Czas uzbrojenia moŜna określić harmonogram czasowy aktywacji 
sprawdzania detekcji ruchu. Harmonogram ten tak samo jak harmonogram 
rejestracji ma wymiar tygodniowy, a kopiowania ustawień między dniami 
tygodnia dokonuje się za pomocą przycisku Kopiuj. 
 



 
 

7. W zakładce Akcje mozna wybrać reakcje podejmowane przez rejestrator po 
wystąpieniu detekcji ruchu (zgodnie z harnonogramem aktywacjj). 
 

 
 
Pełny ekran: kamera z detekcją zostanie wywołana na pełny ekran monitora 
wyświetlania zdarzeń. 
OstrzeŜenie dźwiękowe: uruchomi się brzęczk rejestratora. 
Alarm w centrum monitoringu: wysłany zostanie komunikat do podłaczonych 
zdalnych klientów z oprogramowaniem iVMS-4200 lub VMS-4500. 
Wyślij e-mail: Zostanie wysłany e-mail powiadamiajacy o detekcji ruchu. 
Wyślij zdjęcie na FTP: nastapi wysłanie zdjecia z kamery na współpracujący 
serwer FTP. 
Wyzwól wyjście alarmowe: Nastąpi aktywacja wybranego wyjścia alarmowego. 
 
6.4 Konfiguracja wej ść i wyj ść alarmowych 
 
Przed wykorzystaniem wejść alarmowych do sterowania rejestracją naleŜy 
wykonać ich konfigurację. W tym celu naleŜy wejść do menu konfiguracyjnego: 
Menu -> Ustawienia -> Alarm. 
 



 
 
W zakładce Status alarmu znajduje się bieŜąca informacja o konfiguracji wejść i 
wyjść alarmowych. 
 
Uwaga: W przypadku rejestratorów sieciowych i hybrd owych wej ścia i 
wyj ścia alarmowe mog ą równie Ŝ znajdowa ć się we współpracuj ących 
kamerach IP. Informacj ę o poło Ŝeniu we./wy. alarmowego znajduje si ę w 
polu Lokalizacja . 
 
W zakładce Wejście alarmowe moŜna dokonać konfiguracji wybranych wejść: 
 

 
 
Tak jak w przypadku detekcji ruchu kliknięcie ikony w polu Akcje otwiera okno 
konfiguracji wejścia alarmowego. 
 
1. W zakładce Wyzwól kanał naleŜy wybrać kanał, w którym po aktywowaniu 
wejścia alarmowego rozpocznie się rejestracja z parametrami zdarzeniowymi 
(pod warunkiem, Ŝe harmonogram nagrywania przewiduje rejestrację ciągłą lub 
po detekcji wejścia alarmowego). 
 



 
 
2. W zakładce Czas uzbrojenia moŜna określić harmonogram czasowy aktywacji 
sprawdzania aktywności wejścia alarmowego. Harmonogram ten tak samo jak 
harmonogram rejestracji ma wymiar tygodniowy, a kopiowania ustawień między 
dniami tygodnia dokonuje się za pomocą przycisku Kopiuj. 
 

 
 

3. W zakładce Akcje moŜna wybrać reakcje podejmowane przez rejestrator po 
aktywacji wejścia alarmowego (zgodnie z harnonogramem aktywacjj). 
 



 
 
Pełny ekran: kamera z detekcją zostanie wywołana na pełny ekran. 
OstrzeŜenie dźwiękowe: uruchomi się brzęczk rejestratora. 
Alarm w centrum monitoringu: wysłany zostanie komunikat do podłaczonych 
zdalnych klientów z oprogramowaniem iVMS-4200 lub VMS-4500. 
Wyślij e-mail: Zostanie wysłany e-mail powiadamiajacy o detekcji ruchu. 
Wyślij zdjęcie na FTP: nastapi wysłanie zdjecia z kamery na współpracujący 
serwer FTP. 
Wyzwól wyjście alarmowe: Nastąpi aktywacja wybranego wyjścia alarmowego. 
 
4. W zakładce Powiązanie PTZ moŜna skonfigurować to, by rejestratory wywołał 
w wybranej, pracujacej na tym rejestratorze kamerze obrotowej określoną 
funkcję (preset, turę presetów lub turę nasladowczą o określonym numerze). 
 

 
 

7. Odtwarzanie nagra ń 
 

7.1 Wstęp 
 
Rejestratory przechowują nagrania w postaci plików i umoŜliwiają odtwarzanie 
nagrań na trzy sposoby: 



1. Kliknięcie klawisza szybkiego odtwarzania . Uruchamia on odtwarzanie 
jednego kanału i jego materiału z ostatnich 5 minut. Taki sam proces jest 
uruchamiany po wybraniu z menu kontekstowego Odtwarzanie dnia lub kliknięcie 
klawisza PLAY z panelu przedniego rejestratora. 
 

 
 
2. Kliknięcie ikony Odtwarzanie w menu konfiguracyjnym rejestratora. 
3. Po przez wyszukiwanie zdarzeń w dzienniku zdarzeń. 
 
 

 
 
Do sterowania odtwarzaniem wykorzystuje się belkę narzędziową u dołu ekranu 
odtwarzania: 
 



 
 
Element intefejsu graficznego 
odtwarzania Klawisz 

 /  Włączenie/wyłączenie odsłuchu audio 

 Wstawienie znacznika do nagrania 

 /  Pauza/odtwarzanie wstecz 

 /  
Skok do poprzedniego/nowego dnia 
nagrań 

 Skala (linia) czasowa 

 /  
Rozpoczęcie klipu/zakończenie klipu 
(tworzenie pliku do eksportu na USB) 

 Wstawienie znacznika uŜytkownika 

 /  Pauza/odtwrazanie do przodu 

 Zoom cyfrowy 

 /  Skok 30s w przód/w tył 

 Zarządzanie znacznikami 

 Stop odtwarzania 

 Odtwarzanie na pełnym ekranie 

 Informacja o trybie odtwarzania  

 
Spowolnienie / Przyspieszenie 
odtwarzania 

 Zakończenie odtwarzania 

 /  Zamiana skali czasowej 
 
 
Dwukrotne kliknięcie w dzień w kalendarzu powoduje przełączenia odtwarzania 
na ten dzień. Dni z naganiami sygnalizowane są za pomocą podświetlenia 
niebieskim kolorem:  
 

 
 
Uwaga: W ka Ŝdym z trybów odtwarzania najechanie myszk ą na praw ą 
część ekranu spowoduje otwracie małego okna z wcze śniej wyszukanymi 



plikami lub kamerami, co umozliwi szybkie przeł ączenie odtwarzania bez 
potrzeby ponownego wyszukiwania plików. 
 

7.2 Odtwarzanie nagra ń przez wyszukiwanie wg. czasu 
 
W celu wyszukania i odtworzenia plików video z wybranego przedziału 
czasowego naleŜy: 
1. Wejść do menu rejestratora do opcji Odtwarzanie. 
2. Wybrać Ciągłe. 
3. Zaznaczyć kamery, których pliki mają zostać wyszukane. 
 

 
 
4. PoniŜej kamer podany jest zakres przechowywanych nagrań. 
5. Wybrać przedział czasowy w polu Początek / Koniec. 
6. Wybrać tryb nagrywania plików video mają zostać wyszukane – pole Typ 
video. 
7. Wybrać typ plików – zablokowane/odblokowane (do nadpisywania) – pole Tyb 
plików. 
 
Kliknięcie klawisza Szukaj spowoduje wyświetlenie plikty plików. 
 

 
 



Kliknięcie ikony  przy pliku spowoduje wyświetlenie przez rejestratory 
zapytania, co do synchronicznego wyświetlenia nagrań z innych kanałów.  
 

 
 
Kliknięcie OK spowduje przejście do odtwarzania wybranych kanałów. 
 
Uwaga: W przypadku odtwarzania kamer megapikselowyc h mog ą wyst ąpić 
pewne organiczenia, co do ilo ści odtwarzanych synchronicznie kamer. 
 
Kliknięcie Info o nagraniu spowoduje wyświetlnie graficznej reprezentacji nagrań 
w plikach w postacji linii czasowej: 
 

 
 
Kolory belki czasowej symbolizują tryb w jakim odbyło się nagranie: 

 - nagrywanie ciągłe, 
 - nagrywanie zdarzeniowe, 
 - nagranie w trybie “smart” 

 
Tryb cyfrowego zoom włącza się po przez menu kontekstowe myszki (prawy 
klawisz -> Zoom cyfrowy i ozaczenie obszaru do powiększenia).  
 

7.3 Odtwarzanie nagra ń przez wyszukiwanie wg. listy zdarze ń 
 
W celu wyszukania odtworzenia plików video tworzyszących zdarzeniom z 
wybranego przedziału czasowego naleŜy: 
1. Wejść do menu rejestratora do Odtwarzanie. 
2. Wybrać Zdarzenie. 
3. Wybrać Typ zdarzenia oraz urządzenie zgałszające to zdarzenie (na liście 
poniŜej). 
 



 
 

 
 
4. Wybrać przedział czasowy w polach Początek i Koniec. 
 

 
7. Kliknięcie klawisza Szukaj spowoduje wyświetlenie listy plików. 
8. W polach Pre-Play i Post-Play moŜna wybrać przedział czasu odtwarzania 
przed zdarzeniem i czas odtwarzania po zdarzeniu (wielkość skali czasowej). 
10. Kliknięcie klawisza Szczeg. wyświetli informacje o zaznaczonym pliku. 

11. Kliknięcie  przy pliku spowoduje odtworzenie nagrania dla wybranego 
zdarzenia.  
 

7.4 Odtwarzanie wg. znaczników 
 
W celu wyszukania odtworzenia plików video tworzyszących znacznikom 
wstawianym do nagrań z wybranego przedziału czasowego naleŜy: 
1. Wejść do menu rejestratora do Odtwarzanie. 
2. Wybrać Znacznik. 
 



 
 
3. Wybrać przedział czasowy w polach Początek i Koniec. 
4. Wybrać Typ znacz. i ewentualnie wpisać Słowo klucz. (nazwę znacznika). 
 

 
 
5. Kliknięcie klawisza Szukaj spowoduje wyświetlenie listy znaczników. 
6. W polach Pre-Play i Post-Play moŜna wybrać przedział czasu odtwarzania 
przed wstawionym znacznikiem i po nim (wielkość skali czasowej). 

7. Kliknięcie  przy pliku spowoduje odtworzenie nagrania dla wybranego 
znaczniku. 
 

Kliknięcie  spowoduje usunięcie znacznika z nagrania, 

Kliknięcie  spowoduje otwarcie okna edycji znacznika (zmiana jego nazwy). 
 
 

7.5 Odtwarzanie z dziennika zdarze ń 
 
W celu wyszukania odtworzenia plików video tworzyszących zdarzeniom z 
wybranego przedziału czasowego naleŜy: 
1. Wejść do menu rejestratora do Konserwacja -> Dziennik Zdarzeń. 
2. Wybrać przedział czasowy w polach Początek i Koniec. 
3. Wybrać rodzaj wyszukiwanych zdarzeń za pomocą pól Typ podrz. i Typ nadrz. 
4. Kliknąć Wyszuk. 



 

 
 

5. Kliknięcie  przy zdarzeniu spowoduje odtworzenie nagrania dla wybranego 
zdarzenia. 

6. Kliknięcie  powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o zdarzeniu. 
 

7.6 Odtwarzanie w trybie Smart 
 
Niektóre rejestratory HIKVSION posiadają moŜliwość dokonania tzw. wtórnej 
detekcji ruchu tj. poszukowania ruchu w nagraniach. W celu wykonania 
ponownej analizy obrazu naleŜy: 
1. Dokonać wyszukania plików/nagrań tak jak to opisano w 7.2 lub 7.3. 
2. Rozpocząć odtwarzanie obrazów. 
3. Kliknąć prawym klawiszem w pole podglądu i wybrać Smart Search. 
 

 

 
 

4. Zaznaczyć obszary wykrywania ruchu. Kliknięcie  spowoduje zaznaczenie 
całego kadru. 

Klinięcie  usuwa obszary analizy wtórnej. 
 



 
 
5. Kliknięcie  spowoduje rozpoczęcie analizy. 
 
Wynikiem analizy jest wprowadzenie na linię czasową oznaczaczenia . 
 
W belce sterowania odtwarzaniem znajduje się ikona powodująca przejście do 
następnego wyniku analizy . 
 

 

 

7.7 Odtwarzanie zrzutów obrazów 
 
Niektóre rejestratory HIKVISION posiadają moŜliwość wykonywania i 
przechowywania na swoich dyskach zrzutów obrazu. W celu wyszukania 
wykonanych wcześniej zrzutów naleŜy: 
1. Wejść do menu rejestratora do Odtwarzanie 
2. Klikniąć w . 
3. Wybrać kamery dla których odbędzie się wyszukiwanie. 
4. Wybrać przedział czasowy w polach Początek i Koniec 
5. Wybrać w polu Typ obrazu tryb w jakim powstał zrzutu obraz (przy określonym 
alarmie lub przy nagrywaniu cyklicznym). 
 



 
 

6. Kliknąc Wyszuk. 

7. Kliknięcie  spowoduje wyświetlenie wybranego obrazu. 
8. Klawisze umoŜliwiają nawigację między obrazami. 
 
 

 
 

Po prawej stronie ekranu dostępna jest ukryta lista wyszukanych obrazów. 
 

8. Archiwizacja nagra ń 
 
Archiwizacja nagrań w rejestratorach HIKVISION moŜe być przeprowadzona na 
dwa sposoby: 
1. Przez wykorzytsanie opcji Archwizacja w głównym menu rejestratora. 
2. Przez pobranie wycinka nagrań w czasie typowe odtwarzania. 
 
Archwizacja materiału moŜe być przeprowadzona na pamięć przenośną USB, 
nośnik CD/DVD lub dysk podłączony do złącza e-SATA. 
Uwaga: Dysk eSATA przed musi zosta ć skonfigurowany w menu 
rejestratora przed wykorzystaniem go jako no śnika dla zarchiwizowanego 



materiału. W tym celu nale Ŝy wej ść do menu głównego Nagrywanie -> 
Zaawansowane i ustawi ć tryb pracy dysku ESATA na Eksport .  
  

8.1 Archwizacja po przez menu główne 
 
W celu zarchwizowania plików nagrań z określonego zakresu czasu naleŜy: 
1. Wejść do menu rejestratora do Archiwizacja. 
2. Wybrać Ciągłe. 
3. Zaznaczyć kamery, których pliki mają zostać wyszukane. 
 

 
 
4. PoniŜej kamer podany jest zakres przechowywanych nagrań. 
5. Wybrać przedział czasowy w polach Początek i Koniec. 
6. Wybrać tryb w jakim odbyło się nagrywanie plików video mają zostać 
wyszukane – pole Typ video. 
7. Wybrać typ plików – zablokowane/odblokowane (do nadpisywania) – pole Tyb 
plików. 
 
Kliknięcie klawisza Szukaj spowoduje wyświetlenie plikty plików. 
 



 
 

Kliknięcie  przy pliku spowoduje wyświetlenie podgladu nagrania w danym 
pliku. 
 
8. Zaznaczyć wybrane pliki i kliknąć Archiwizuj.. 
9. Wybrać urządzenie docelowe z listy, określić lokalizację plików w folderach i 
kliknąć Archiw. 
 
Uwaga: Podczas archwizacji mo Ŝna równie Ŝ dokona ć zapisania na no śniku 
odtwarzacza – program vsplayer.exe.  
 
10. Po zakończeniu archiwizacji rejestrator poinformuje o jej zakończeniu. 
 

 
 

Kliknięcie w ikonę  przy pliku z nagraniem na pamięci wymiennej spowoduje 
otwarcie jego podglądu w dodatkowym oknie. 
 
W celu zarchwizowania plików nagrań zdarzeń z określonego zakresu czasu 
naleŜy: 
1. Wejść do menu rejestratora do Archiwizacja. 
2. Wybrać Zdarzenie. 
3. Wybrać Typ zdarzenia oraz urządzenie zgałszające to zdarzenie. 
 



 
 

 
 
4. Wybrać przedział czasowy w polach Początek i Koniec. 
5. Kliknięcie klawisza Szukaj spowoduje wyświetlenie listy plików zawierających 
wybrane zdarzenia. NaleŜy zanaczyć wybrane pliki. 
 

 
 

6. W polach Pre-Play i Post-Play moŜna wybrać przedział czasu odtwarzania 
przed zdarzeniem i czas po zdarzeniu (wielkość skali czasowej). 
 



Uwaga: Wybór czasu Pre-play  i Post-Play  ma wpływ na długo ść 
archiwizownaych nagra ń i czas procesu archiwizacji. 
 
7. Kliknąć Szczeg. Wyświetli się lista nagrań odpowiadających zdarzeniom. 
 

 
 

8. Kliknięcie  przy pliku spowoduje odtworzenie nagrania dla wybranego 
zdarzenia. 
9. NaleŜy upewnić się co do wybranych plików i kliknąć Eksport.  
10. Wybrać urządzenie docelowe z listy, określi lokalizację plików w folderach i 
kliknąć Archiw. 
 

 
 
Uwaga: Podczas archwizacji mo Ŝna równie Ŝ dokona ć zapisania na no śniku 
odtwarzacza ( Player ) – vsplayer.exe.  
10. Po zakończeniu archiwizacji rejestratory poinformuje o jej zakończeniu. 
 



 
 

8.2 Archiwizacja klipów (wycinków nagra ń) 
 
W czasie odtwarzania nagrania z pliku z dysku rejestratora moŜna w kaŜdym 
momencie zlecić stworzenie i archiwizację pliku z wycikiem nagrania. 

Do tego celu nalezy wykorzystać klawisze ekranowe  i . Kliknięcie 
pierwszego z nich powoduje rozpoczęcie oznaczania fragmentu nagrania (klipu). 
Ponowne kliknięcie w tę ikonę oznacza koniec klipu. Maksymalnie w obrębie 
jednego pliku video moŜna oznaczyć 30 klipów. 
Jeśli dokono co najmiej jednego oznaczenia klipu to przy zamykaniu menu 
odtwarzania rejestratory zapyta czy zarchiwizować oznaczone fragmenty: 
 

 
 
Kliknięcie Archiw. sposwoduje rozpoczęcie archiwizacji klipów ze wszystkich 
wyświetlanych w czasie odtwarzania kamer. 

 

8.3 Archwizacja zrzutów obrazu 
 
W celu archiwizacji zrzutów obrazów wykonanych przez rejestrator HIKVISION 
naleŜy: 
1. Wejść do menu głównego do Archwizacja -> Obraz. 
2. Wybrać kanały z których zrzuty obrazu mają zostać zarchiwizowane. 
 



 
 
3. Wybrać przedział czasowy w polach Początek i Koniec 
4. Wybrać w polu Typ obrazu wybrać tryb w jakim powstał zrzut obrazu (w 
określonym alarmie lub cyklicznie). 
 

 
 

5. Kliknąc Wyszuk. 
6. Zaznaczyć wybrane zdjęcia. 
7. Wybrać urządzenie docelowe z listy, określi lokalizację plików w folderach i 
kliknąć Archiw. 
 



 
 

9. Ustawienia alarmów oraz wyj ątków pracy rejestratora 
 
Rejestrator moŜe automatycznie zareagować na powstanie pewnych zdarzeń i 
alarmów. Niektóre zdarzenia (aktywacja wejść alarmowych i detekcja ruchu) 
mogą równieŜ powodować rejestrację video i audio. 
Zdarzeniami wejściowymi mogą być: 
1. Detekcja ruchu. 
2. Aktywacja wyjść alarmowych (w tym we współpracujących  kamerach IP). 
3. Utrata sygnału video/danych video. 
4. Detekcja sabotaŜu obrazu z kamery. 
5. Zdarzenia systemowe: 

- HDD pełny: zdarzenie powstaje przy zapełnieniu dysku przy wyłączonym 
nadpisywaniu nagrań dla kaŜdej kamery, 
- Bład HDD: zdarzenie powstaje po stwierdzeniu przez rejestrator błędu 

dysku twardego, przekroczenie parametrów S.M.A.R.T. 
- Sieć rozłączona: zdarzenie powstaje po stwierdzeniu przez rejestrator 

awarii kabla ethernetowego, 
 - Konflikt IP: zdarzenie powstaje po stwierdzeniu przez rejestrator 

konfilktu z innym adresem IP w sieci,   
 - Zły login: zdarzenie powstaje po błędnym logowaniu operatora, 
 - Nieprawidłowe nagrywanie: zdarzenie powstaje po stwierdzeniu błędu 
procesu rejestracji (powstanie takiego zdzarzenia moŜe wynikać z 
nieprawidłowego sygnału video lub awarii rejestratrora.  
 
Konfigurację odpowedzi na powstanie zdarzenia przeprowadza się klikająć 
klawisz ekranowy . 
Na kaŜde zdarzenie rejestrator moŜe zareagować: 
1. Aktywując wbudowany brzęczek – OstrzeŜenie dźwiękowe. 



2. Wysyłając powiadomienie do centrum monitoringu, tj. do kaŜdego 
uprawionego klienta zdalnego przez oprogramowanie iVMS-4200 lub iVMS-4500 
– Alarm w centrum monitoringu. 
3. Wysyłając e-mail, jeśli wcześniej skonfigurowano ustawienia email w menu 
Konfiguracja – Wyślij Email. 
4. Aktywując wybrane wyjście alarmowe – Wyzwól wyjście alarmowe. 
5. Aktywując nagrywanie – Wyzwól kanał (opcja dostępna tylko w przypadku 
wejść alarmowych i detekcji ruchu). 
 

10. Ustawienia sieciowe 
 
Do poprawnego działa rejestratora w lokalnej sieci komputerowej i Internecie 
wymagana jest prawidłowa konfiguracja parametrów dotyczących ustawień 
sieciowych rejestratora. 
 

10.1 Ustawienia ogólne 
 
W konfiguracji podstawowych ustawień sieciowych w menu konfiguracyjnyh 
naleŜy wybrać Konfiguracja -> Sieć -> Ogólne. Wygląd zakładki moŜe róŜnić się 
w zaleŜności od modelu rejestratora: 
 

 
DS-96xx/86xx 

 



 
DS-77xx/76 

 

 
DS-77xx/76xx z wbudowanymi portami PoE 

 
Pozycja menu Opis i dopuszczalne ustawienia 

Tryb pracy 

: obie karty rejestratora będą pracować 
niezaleŜnie i jednocześnie; moŜna 

skonfigurować dwie niezaleŜne sieci; 
tylkojedna karta moŜe posiadać tzw. bramę 

domyślną 
: Jedna karta staje się kartą główną, druga 
zapasową; w przypadku awarii łącza karty 
głównej, ruch zostaje skierowany na kartę 

zapasową 
: obie karty pracują jednocześnie z tym 
samym adresem IP i przenoszą ruch 

sieciowy równomiernie  

Włącz DHCP 
Zaznaczenie tego pola umoŜliwia 

automatyczne pobranie adresu sieciowego 
przez rejestrator (niezalecane) 

Adres IPv4 Adres IP wybranej do konfiguracji karty 
sieciowej rejestratora 

Maska podsieci IPv4 Maska podsieci wybranej do konfiguracji  
karty sieciowej rejestratora 

Brama domy ślna IPv4 Adres wyjścia rejestratora z podsieci (adres 
routera) 

Pierwszy adres IPv6 Adres IP6 wybranej do konfiguracji karty 
sieciowej rejestratora 

Drugi adres IP v6 Adres IP6 wybranej do konfiguracji karty 



sieciowej rejestratora 

Brama domy ślna IPv4 Adres wyjścia rejestratora z podsieci przy 
stosowaniu adresacji IPv6 (adres routera) 

MTU Rozmiar ramki informacyjnej (w Ethernet 
najczęsciej stosuje się 1500B) 

Preferowany DNS Adres podstawowego serwera DNS 
Alternatywny DNS Adres zapasowego serwera DNS 

Adres wewn ętrznej karty 
sieciowej 

Jest to adres, uŜywany przez rejestrator z 
wbudowanymi portami Ethernet PoE, do 
komunikacji z kamerami podłączonym do 

tych portów  
 

10.2 Ustawienia PPPoE 
 
Włączenie tej opcji i wprowadzenie nazwy uŜytkownika i hasła umoŜliwia 
nawiązanie rejestratorowi połączenia punkt-punknt z wykorzystaniem portu 
Ethernet. 
 

 
 

10.3 Konfiguracja DDNS 
 
Usługi DDNS umoŜliwiają umieszczenie w globalnym systeme DNS informacji o 
bieŜącym adresie IP instalowanego rejestratora. Opcja ta wykorzystywana 
powinna być gdy adres publiczny rejestratora moŜe ulegać zmianie. Dostępne są 
następujące opcje: 
1. IP Serwer – wykorzystywana jeśli posiadamy własny serwera DNS, 
2. DunDNS – wykorzystywana jeśli posiadamy usługę w serwisie DynDNS, 
3. PeanutHull – wykorzystywana jeśli posiadamy usługę w serwisie Peanut, 
4. NO-IP – wykorzystywana jeśli posiadamy usługę w serwisie NO-IP, 
5. hkDDNS – serwer DNS naleŜący globlanego systemu DNS dostarczany jest 
za darmo, dla kaŜdego urządzenia sieciowego HIKVISION przez firmę 
HIKVISION. 
 
Aby skonfigurować opcję hkDDNS naleŜy: 
1. Wykorzystując dowolną przeglądarkę internetową wejść na stronę www.hik-
online.com. 
2. Stworzyć konto klikając:  
3. Po utworzeniu konta kliknąć:  



4. Podać nazwę urządzenia do jakiej będzie wykonywane odwołanie URL 
(akceptowane są tylko znaki a-z, cyfry 0-9 i myślnik – “-”). 
5. Podać numer seryjny urządzenia. 
6. Podać port HTTP rejestratora. 
 

 
 

7. Po zatwierdzeniu URL do rejestratora będzie postaci: hik-online.com/nazwa-
urzadzenia. Będzie moŜna go uzywać od momentu włączenia w menu 
rejestratora opcji hkDDNS. 
 

10.4 Konfiguracja synchronizacji czasu NTP 
 
Za pomocą menu głównego Konfgiugracja ->Sieć -> NTP moŜna skonfigurować 
automatyczną synchronizację czasu w rejestratorze video na podstawie czasu 
tzw. serwera NTP. W tym celu naleŜy: 
1. Kliknąć pole Włącz NTP. 
2. Wybrać odstęp czasu synchronizacji. 
3. Wpisać adres IP lub symboliczny serwera NTP (adres symboliczny wymaga 
poprawnie skonfigurowanych adresów DNS w zakładce ogólne). 
4. Wpisać port nasłuchiwania serwera. 
5. Zatwierdzić wpisane dane klikając Zastosuj. 
 

 
 

10.5 Konfiguracja SNMP 
 
Protokół SNMP umoŜliwa rejestatorowi wysyłanie wiadomości o powstaniu 
zdarzeń oraz innych informacji systemowych do serwera SNMP, co ułatwia 
zarządzanie nim tak jak innymi urządzeniami sieciowymi. 
W celu konfiguracji SNMP naleŜy: 
1. Wejść do menu głównego Konfiguracja -> Sieć -> SNMP. 
2. Kliknąć pole Włącz SNMP. 



 
 
3. W polu Adres trap podać adres serwera nadzorującego SNMP. 
4. W polu Port trap wprowadzić port nasłuchiwania serwera. 
 

10.6 Porty TCP/UDP obsługi rejestratora i adres mul ticast 
 
Rejestrator w celu komunikacji ze zdalnym stacjami podglądu,  przegladarkami 
internetowymi i Smartfonami wykorzystuje szereg portów TCP/UDP, których 
ewentualne przekerowanie jest niezbędne do prawidłowej komnikacji przez 
Internet.  
Ustawienia portów są dostępne w menu głównym Konfiguracja -> Sieć -> Więce 
ustawieńj. 
 

 
 

IP hosta alarmowego 

Adres IP pod który rejestrator wysyła 
informacje o powstaniu zdarzeń i 

alarmów. Jeśli pole pozostanie puste 
rejestrator wysyła komunikaty do 

kaŜdej podłączonej stacji klienckiej 

Port hosta alarmowego 

Port TCP/UDP odbioru informacji 
alarmowych w stacji zdalnej. 
Jeśli pole pozostanie puste 

przyjmowany jest domyślny port – 8000  

Multicast IP 

Adres wykorzystywany gdy połączeniu 
multicastowym. 

Zaleca się wykorzystywanie zakresu 
239.252.0.0 – 239.255.255.255 

Port RTSP 

Numer portu obsługi protokołu RTSP. 
Jest on odpowedzialny za transmisję 
video zarówno w trybie na Ŝywo jak i 

odtwarzanego 

Włącz HTTPS 
Zmienia tryb połączenia przez 
przeglądarkę internetową na 

bezpieczny (https)  



Port HTTPS Port połączenia przez HTTPS 

Włącz szybkie pobieranie 

Opcja ta kieruje wiecej zasobów 
rejestratora na obsługę pobierania 
plików z nagraniami. Jej włączenie 
przyspiesza pobieranie plików, ale 

moŜe mieć wpływ na działanie 
lokalnego podglądu video. Zaleca się 

jej włączanie tylko na czas 
archiwizowania duŜych ilości materiału 

video. 
 

10.7 Powiadamianie przez e-mail 
 
Rejestratory mogą generować e-maile informujące wybrane osoby o powstaniu 
zdarzenia, alarmu lub wyjątku w pracy rejestratora. W tym celu w polu Obsługuj 
konfiguracji określonego zdarzenia naleŜy zaznaczyć e-mail i wybrać do kogo ma 
zostać on wysłany. 
 
Uwaga: Wysyłanie e-maili wymaga równie Ŝ poprawnej konfiguracji 
ogólnych ustawie ń sieciowych rejestratora (patrz 10.1). 
 

 
 
Obecnie wszytskie publiczne serwery pocztowe obsług ujace protokół 
SMTP wymagaj ą uwierzytelnienia przy wysyłaniu wiadomo ści co wymaga 
zaznaczenia pola Włącz uwierztelnianie serwera . 
Większo ść serwisów pocztpwych nie korzysta ju Ŝ z doyślnego portu nr 25 
dla protokołu poczty wychodz ącej – SMTP. 
 
W polach Od, Do, Adres nadawcy, Adres odbiorcy nie zaleca się stosowania 
jakichkolwiek zanaków poza małymi literami alfabetu łacińskiego (a – z) oraz 
cyframi (0 – 9). 
 
Zaznaczenie Włącz załączanie zdjęć powoduje, Ŝe do wiadomości dotyczącej 
alarmów i zdarzeń związanych z określonymi kamerami dołączane będą zrzuty 
obrazu z tych kamer. Interwał decyduje o odstępach wysyłania zrzutów obrazu 
jeśli alarm wejściowy trwa. 



 

10.8 Automatyczne przekierowanie portów - UPnP  
 
Rejestratory HIKVISION potrafią wykonać konfigurację współpracujacego routera 
w celu przekierowania portów. Router będący bramą domślną rejestratora musi 
mieć włączoną obsługę UPnP. 
 

 
 
Rejestrator automatycznie wybiera niezbędne porty komunikacjne, a router 
numery portów zewnętrznych i adres zewnętrzny (WAN). Po klinięciu  
instalator moŜe zmienić konfigurację portów. 
 
Numer przekierowywanego portu zewn ętrznego dla ka Ŝdego portu 
wewn ętrznego w obr ębie jednego urz ądzenia, a tak Ŝe dla wewn ętrznych 
portów reszty rejestratorów w danym systemie musi b yć unikalny. 
 

10.9 Narzędzia pomocnicze 
 
Po wejściu do menu głównego rejestratora Konserwacja -> Wykryj sieć -> Ruch 
moŜliwe jest obejrzenie statystyki pracy kart siecowych rejestratora. 
 

 
  
W Konserwacja -> Wykryj sieć -> Szukwanie sieci dostępne jest narzędzie 
testowania jakości połączeń wykorzystujące pingowanie urządzeń. 



 

 
 

Kliknięcie przyciskku  powoduje wyświetlenie stanu pracy kart 
sieciowych rejestratora. 
Kliknięcie przycisku  prenosi menu do konfiguracji podstawowych 
ustawień sieciowych rejestratora. 
 
W Konserwacja -> Detekcja sieci -> Statystyka sieci dostępne są informacje o 
bieŜącym obciąŜeniu wymianą danych przez sieć oraz wolnych zasobach 
sieciowych. Przycisk OdświeŜ uaktualnia wyświetlane informacje. 
 

 
 

11. Aktualizacja firmware 
 
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego w rejestratory HIKVISION moŜna 
odbywać się przez oprogramowanie iVMS-4200 lub za pomocą pamięci USB 
(tzw. pen-drive) lub z wykorzsytaniem serwera FTP. 
 
Aby zaktualizować firmware przez USB naleŜy: 
1. WłoŜyć pamięć USB do gniazda USB w rejestratorze. 
2. Wejść do menu głównego Konserwacja -> Aktuali. Firmware. 
3. Wybrać z listy rozwijalnej pamięć USB. 
4. Wskazać plik z firmware i kliknąć klawisz Aktualiz. 
 



 
 

Po zakończeniu aktualizacji rejestrator uruchomi się ponownie. W Konserwacja -
> Dane systemowe moŜna sprawdzić, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie i 
czy rejestrator posiada nową wersję programowanie wbudowanego. 


