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najważniejsze funkcje 
państwa rejestratora DVR
Państwa nowy cyfrowy rejestrator video (DVR) kompresuje 4-kanałowy sygnał z wejścia kamery na format MPEG-4; 
dysponuje również funkcją nagrywania na dysk twardy HDD w czasie rzeczywistym i odtwarzanie zawartości nagrań 
kompresowanych z 4-kanałowego wejścia audio w G.723. Za pośrednictwem internetu transmituje obraz i dźwięk do 
urządzeń zewnętrznych w czasie rzeczywistym oraz pozwala na monitorowanie obrazu i dźwięku z poziomu komputera PC 
zlokalizowanego zdalnie.

 4-kanałowe, złącza wejściowe typu composite 

 Kompatybilność ze źródłami video NTSC/ PAL 

 Rozmiar D1 (NTSC : 704x480 / PAL : 704x576) sygnału video może być zapisywany z szybkością 90ips (NTSC)/ 75ips 
(PAL) (obrazów na sekundę) 

 4-kanałowy sygnał video przez złącza video

 Obsługa trybu nadpisywania danych na twardym dysku HDD

 Obsługa twardych dyskow o dużej pojemności za pośrednictwem interfejsu USB 2.0

 Archiwizacja za pośrednictwem interfejsu USB 2.0 i nagrywarki DVD

 Nagrywanie, odtwarzanie oraz jednoczesna transmisja video i audio do przeglądarki Windows Network Viewer(Net I)

 Możliwość nagrywania i odtwarzania 4-kanałowego sygnału video

 Różne tryby zapisu (Ciągły, Ruch, Wejście alarmowe i Harmonogram)

 Funkcja interfejsu alarmu  (wejścia: 4, wyjścia: 2)

 Funkcja zdalnego monitorowania za pośrednictwem przeglądarki Windows Network Viewer (Net I)

PRZEDMIOTY ZAŁĄCZONE WRAZ Z REJESTRATOREM DVR
Po nabyciu niniejszego produktu prosimy o wyjęcie całej zawartości z opakowania i rozłożenie na płaskiej powierzchni lub 
w miejscu przeznaczonym do używania. Następnie sprawdź, czy wszystkie wymienione poniżej pozycje znajdują się w 
opakowaniu. Jeżeli okaże się, że jakichkolwiek elementów brakuje, prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą produktu. 

Pilot zdalnego sterowania (RCU)

Adapter zasilający 2 szt. baterii typu AAA Instrukcja obsługi

1 kabel zasilania 4 śruby specjalnego typuPłyta CD z oprogramowaniem 
(zawierająca instrukcję obsługi
w formacie PDF)
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zasady bezpieczeństwa
Prosimy o zapamiętanie poniższych uwag prawidłowego użytkowania produktu, aby uniknąć możliwego ryzyka 
uszkodzenia.

 Nie podłączaj wielu wtyczek jednocześnie.
 Może to powodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub pożar.

 Nie stawiaj waz, wazonów, fi liżanek, kosmetyków, medykamentów lub naczyń w pobliżu urządzenia.
 Może to spowodować pożar.

 Nie zaginaj z użyciem siły kabla zasilania i nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.
 Może to spowodować pożar.

 Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego mokrymi rękami.
 Może to spowodować porażenie elektryczne.

 Wtyczkę wsuń do gniazda zasilania tak, aby nie mogła się poruszać.
 Niedokładne podłączenie wtyczki zasilania może spowodować pożar.

 Chroń produkt przed wilgocią, kurzem lub sadzą.
 Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

 W okolicy otworów wentylacyjnych urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów 
mogących zasłonić otwory lub wpaść do wnętrza urządzenia.

 Może to spowodować pożar.

  Utrzymuj temperaturę otoczenia w zakresie od 0°C do 40°C i chroń go przed wilgocią.
 Niedotrzymanie tych warunków może spowodować uszkodzenie urządzenia.

 Zabezpiecz odpowiednią wentylację pomieszczenia.
 Brak wentylacji może spowodować zakłócenia w pracy spowodowane przez zbyt wysoką temperaturę otoczenia.

 Nie dopuszczaj do bezpośredniego oświetlania strumieniem światła lub ogrzewania urządzeniem grzewczym.
 Może to spowodować pożar.

 Nie podejmuj samodzielnych prób demontażu, napraw lub przebudowy produktu.
 Może to spowodować pożar, porażenie elektryczne lub zranienie w wyniku nieprawidłowej  
 pracy urządzenia.

 Nie ciągnij za kabel zasilania.
 Może to uszkodzić kabel, ewentualnie doprowadzić do pożaru lub porażenia elektrycznego.

 Odłącz wtyczkę kabla zasilania w obecności wyładowań amtosferycznych.
 Może to spowodować pożar.

 Zabezpiecz zużyte baterie po wyjęciu ich z produktu. 
 Mogą być nieświadomie połknięte przez dzieci.

 Jeżeli tak się zdarzy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

 Instaluj produkt w bezpiecznym miejscu, albo umocuj go na ścianie lub sufi cie używając podstawy 
wystarczająco silnej, aby go utrzymać.

 Istnieje ryzyko wypadku i zranienia.
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przed rozpoczęciem
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat używania rejestratora DVR, jak krótkie wprowadzenie, nazwy części, 
funkcje, podłączenia do innego sprzętu, ustawienia menu i temu podobne. 
Należy zapamiętać na przyszłość następujące uwagi:
 Samsung Electronics zachowuje prawa autorskie do niniejszej instrukcji.
 Niniejsza instrukcja obsługi nie może być kopiowana bez uprzedniej, pisemnej zgody Samsung Electronics.
 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty produktu spowodowane przez użycie niestandardowego 
produktu lub nieprzestrzeganie instrukcji wyszczególnionych w niniejszej instrukcji obsługi.
 Jeżeli chcesz otworzyć obudowę systemu w poszukiwaniu przyczyny problemu, prosimy o kontakt z ekspertem w pun kcie 
zakupienia produktu.
 Można pobrać kody darmowego oprogramowania „open source“ ze strony http://www.samsung.com.
 Przed instalacją jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego, jak pamięć zewnętrzna czy twardy dysk HDD prosimy o 
sprawdzenie kompatybilności urządzenia z rejestratorem Samsung DVR. Listę produktów kompatybilnych z rejestratorem 
Samsung DVR można uzyskać u sprzedawcy.

OSTRZEŻENIE

Bateria
Wymiana złego typu baterii w swoim produkcie może spowodować wybuch. Z tego powodu wymieniane baterie muszą być 
tego samego typu, co wcześniej używane w produkcie. Poniżej znajdują się specyfi kacje baterii używanych w niniejszym 
produkcie. 

 Napięcie normalne: 3 V
 Normalna pojemność: 220 mAh
 Standardowe obciążenie ciągłe: 0,2 mA
 Zakres temperatur pracy: -30 do +60°C

Zamknięcie systemu
Wyłączenie zasialnia podczas dzialania produktu lub wykonywanie niedozwolonych działań może spowodować uszkodzenie 
twardego dysku HDD produktu. Może to również powodować nieprawidłowe działanie dysku twardego HDD podczas 
używania produktu. Prosimy o wyłączanie zasilania przyciskiem Power(  / I) na przednim panelu rejestratora DVR. Po 
wybraniu OK w pojawiającym się menu można odłączyć kabel zasilania od źródła.Możliwa jest instalacja systemu zasilania 
awaryjnego UPS dla zabezpieczenia działania w sytuacji niespodziewanej przerwy w dostawie zasilania elektrycznego. 
(Szczegółowe informacje na temat zasilania awaryjnego znajdują się w punktach sprzedaży.)Aby odłączyć urządzenie 
od źródła zasilania, należy całkowicie wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania. Urządzenie niniejsze musi być podłączane do 
uziemionego gniazda zasilania.

Temperatury pracy
Zakres temperatur gwarantowanego działania niniejszego produktu wynosi od 0°C do 45°C.
Produkt niniejszy może nie działać prawidłowo po dłuższym okresie bezczynności w temperaturze poniżej gwarantowanej. 
Podczas używania urządzenia po długim okresie przechowywania w niskiej temperaturze, pozostaw go w temperaturze 
pokojowej na jakiś czas i następnie włącz. 
Zakres gwarantowanych temperatur pracy, szczególnie dla wbudowanego w produkcie dysku twardego HDD, wynosi 
od 5°C do 55°C. Ponadto, dysk twardy może nie dzałać w temperaturze poniżej gwarantowanej. 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Niniejszy sprzęt był testowany i spełnia wymagania dla urządzenia cyfrowego klasy A, wyszczególnione w części 
15 Reguł FCC. Niniejsze wymagania są zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami 
podczas używania w warunkach roboczych.Sprzęt wytwarza, używa i może emitować energię fal radiowych i, jeżeli nie 
będzie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia transmisji radiowej.
Działanie niniejszego sprzętu w miejscu pracy może łatwo powodować szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie musiał 
wyeliminować na własną rękę.

CALIFORNIA USA ONLY
This Perchlorate warning applies only to primary CR (Manganese Dioxide) 
Lithium coin cells in the product sold or distributed ONLY in California USA.
“Perchlorate Material - special handling may apply,
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”

Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie. 
Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.
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spis treści _01

spis treści
03 Elementy sterowania rejestratora DVR
07 Gniazda panelu tylnego
08 Pilot zdalnego sterowania

10 Sprawdzenie środowiska instalacyjnego

11 Podłączenia video, audio i monitorar
12 Podłączanie do sieci
13 Podłączanie wejścia alarmowego
14 Podłączanie wyjścia alarmowego
15 Podłączanie sterownika zdalnego RS-485
15 Podłączenie do USB

16 Obsługa systemu
16 Tryb ekranu LIVE
18 Ustawienia włączania/ wyłączania dźwięku
18 Zamrożenie i zoom obrazu
19 Monitoring zdarzeń
19 Monitoring wyjścia Spot

20 Przed rozpoczęciem
20 Log. użytk.
20 System
27 Kamera
29 Monitorow.
31 Tryb nagryw.
31 Nagr. zdarzeń
34 Harmon. nagrania
34 Kop. zap.
35 Sieć

41 Tryb sterowania kamerą PTZ
41 Podstawowe sterowanie obrotem, pokłonami i zoomem 
42 Menu ustawień urządzev PTZ
42 UstawienIa programowania
43 Ustawienia nazwy zadanej
43 Camera menu setup

44 Nagr. (Normalne nagrywanie)
44 Harmon. nagrania
44 Nagrywanie Zdarz. 

WPROWADZENIE DO REJESTRATORA 
CZASU RZECZYWISTEGO DVR

03
INSTALACJA

PODŁĄCZANIE DO INNYCH 
URZĄDZEŃ

11
LIVE

16
USTAWIENIA MENU

20

STEROWANIE KAMERĄ PTZ

41
NAGRYWANIE

44
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02_ spis treści

WYSZUKIWANIE I ODTWARZANIE

45
DODATEK

48

45 Log. użytk.
45 Search screen
45 Search Date & Time selection
46 Wybór kanału i kodu grafi cznego nagrania
46 Odtwarz.

48 Net I
53 System
55 Kamera
56 Tryb nadzoru
56 Tryb zapisu / Nagrywania
57 Tryb zapisu zdarzenia
59 Sieć
60 Sdb viewer
63 Odtwarzacz SFX
63 Web viewer
64 Podłączanie programu web viewer
64 Korzystanie z programu live viewer
75 Menu rozwijane
77 Dane techniczne
78 Rysunki poglądowe sprzętu
79 Rozwiązywaie problemów
81 Open source license report on the product
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wprowadzenie do rejestratora czasu rzeczywistego DVR_03

ELEMENTY STEROWANIA REJESTRATORA DVR

wprowadzenie do rejestratora 
czasu rzeczywistego DVR

SHR-6040

SHR-6042

3
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04_ wprowadzenie do rejestratora czasu rzeczywistego DVR

Nr Nazwa Funkcja

1 Przycisk 
Zasilanie

Po wciśnięciu przycisku Zasilanie przy próbie zamknięcia systemu pojawi 
się żądanie autoryzacji użytkownika.
Używany do włączania/ wyłączania zasilania systemu rejestratora DVR.

2 Port USB
Jest to port używany do podłączania urządzeń typu USB.
Jest używany do pobierania aktualizacji oprogramowania systemu.
Jest używany jako gniazdo podłączenia myszy USB.

3 Przycisk Kanał 
Używane, gdy wybrany kanał w trybie wyświetlania jest przełączony na 
widok pełnoekranowy.
Używane jako klawisze numeryczne w trybie wprowadzania
danych numerycznych.

4 Przycisk PTZ Realizacja funkcji TELE, SZEROKO lub PODGLĄD wybieranych
przyciskiem PTZ.

5 Przycisk 
ZOOM (TELE)

Daje możliwość dwukrotnego powiększenia obrazu cyfrowego. Wciśnij 
przycisk Enter( ) po wybraniu obszaru przeznaczonego do 
powiększenia.
(Realizuje funkcję zbliżenia TELE wybieraną przyciskiem PTZ.)

6
Przycisk 
FREEZE 
(WIDE) 

Realizuje funkcję zamrożenia obrazu na ekranie w trybie wyświetlania.
(Realizuje funkcję SZEROKO wybieraną przyciskiem PTZ.) 

7
Przycisk 

SEARCH 
(VIEW) 

Przycisk służy do przełączenia w tryb Wyszukiwanie.
(Realizuje funkcję PODGLĄD wybieraną przyciskiem PTZ.)

8 Przycisk 
MENU 

Przycisk służy do przełączenia systemu w tryb Ustawienia.
Jest używany do przełączenia się w tryb ustawień z niższego na wyższy
poziom menu lub opuszczenia trybu ustawień systemu.

9 Przycisk 
Kierunkowe 

Używane jako przyciski kierunkowe do poruszania się
po menu. (Są również używane jako przyciski 
kierunkowe do obsługi kamery PTZ.)

Podczas wprowadzania szczegółowych ustawień w menu 
są używane do zmiany wartości lub jako kierunkowe. (Są 
również używane jako przyciski kierunkowe do obsługi 
kamery PTZ.) 

Enter( )
Podczas ustawień menu Enter jest używany jako 
przycisk zatwierdzania ustawień. Wciśnij przycisk Enter, 
aby zmienić ustawianą wartość menu.
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wprowadzenie do rejestratora czasu rzeczywistego DVR_05

Nr Nazwa Funkcja

10

 DIODA ALARM W czasie zdarzenia (jak wykrycie ruchu lub alarm) dioda ALARM
jest włączona.

DIODA HDD
Włączona dioda HDD oznacza prawidłowe funkcjonowanie dysku 
twardego HDD.
Uruchomiony dostęp do danych na dysku HDD sygnalizowany jest 
miganiem diody.

DIODA 
NETWORK

Włączona dioda NETWORK oznacza aktywność połączenia 
sieciowego i trasnmisję danych.

DIODA BACKUP Włączona dioda BACKUP sygnalizuje proces archiwizowania danych.

DIODA REC Włączona dioda REC sygnalizuje trwające nagrywanie.

11
Przycisk 

Otwierania 
napędu

Realizuje otwieranie/ zamykanie kieszeni napędu płyt DVD-RW.

12 Przyciski 
Wyszukiwania

Szybkie/ 
Poklatkowe 
Przewijanie 

wstecz

Szybkie przewijanie wstecz: Funkcja używana 
podczas odtwarzania do szybkiego cofnięcia 
nagrania. 
Poklatkowe przewijanie wstecz: Funkcja 
używana podczas przeszukiwania nagrania klatka 
po klatce wstecz w trybie Pauzy

Stop Funkcja kończąca przeszukiwanie nagrania 
podczas odtwarzania.

Odtwarzanie/
Pauza

Funkcja naprzemiennego włączania odtwarzania i 
pauzy.

Szybkie/
Poklatkowe
Przewijanie
do przodu

Szybkie przewijanie do przodu: Funkcja używana 
podczas odtwarzania do szybkiego przewinięcia 
nagrania do przodu.
Poklatkowe przewijanie d.p.: Funkcja używana 
podczas prze-szukiwania nagrania klatka po klatce 
do przodu w trybie Pauzy

13 Przycisk REC Funkcja nagrywania wszystkich kanałów kamery niezależnie od 
harmonogramu nagrywania.

14 Przycisk ALARM W czasie trwania alarmu przycisk wyłącza alarm.

15 Przycisk Ustawień 
AUDIO Ustawienia funkcji włączania/ wyłączania dźwięku.
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06_ wprowadzenie do rejestratora czasu rzeczywistego DVR

Nr Nazwa Funkcja

16

Przycisk Ekranu 
podzielonego/ 

Wyboru
Tryb Live

Wyświetlenie podzielonego na 4 
części obrazu na ekranie monitora.

Wyświetlenie obrazu w trybie Picture 
in Picture (PIP)

Przełączanie ekranów: Przełączanie 
podglądów jednokanałowych według 
czasow wyświetlania ustawionych w 
menu Ustawienia systemu.

Przycisk trybu 
Wyszukiwania/ 

Wyboru
Tryb 

Wyszukiwanie

Wyświetlanie podzielonego na 4 
części obrazu na ekranie.

Wyświetlanie podzielonego na 9 
części obrazu na ekranie.

17

Czujnik 
sygnałów 
zdalnego 

sterowania
Ten element odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania.
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wprowadzenie do rejestratora czasu rzeczywistego DVR_07

GNIAZDA PANELU TYLNEGO

1 DC-IN Gniazdo dla układu zasilania prądem 12V.

2 ALARM/RS485
ALARMI IN 1~4 : Jesto to port dla wejść alarmowych.
ALARM OUT 1~2 : Jest to port dla wyjść alarmowych.
RS485 : Jest to port podłączeniowy dla sterownika zdalnego PTZ.

3 USB Port podłączeniowy dla urządzń typu USB.
Jest używany podczas archiwizacji danych video lub aktualizacji oprogramowania.

4 AUDIO
AUDIO OUT : Port sygnału wyjsciowego audio (Jack RCA). 
(W chwili emisji sygnału dźwiękowego, prosimy o użycie głośnika podłączonego do 
wbudowanego wzmacniacza audio)
AUDIO IN : Port sygnału wejsciowego audio (Jack RCA).

5 SPOT OUT Port typu BNC do podłączenia wyjścia trybu SPOT OUT.

6 THROUGH Port THROUGH może być używany do wysyłania sygnału video do innego urządzenia 
video.

7 VIDEO-IN Port wejściowy typu BNC dla sygnału video composite.
Obsługuje oba formaty sygnału video NTSC i PAL.

8 VGA Port dla wyjścia sygnału VGA.

9 VIDEO OUT Port wyjściowy typu BNC dla sygnału video composite.

10 NETWORK Port podłączeniowy internetu.

7

6

98

5 4 3 2 1

10
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08_ wprowadzenie do rejestratora czasu rzeczywistego DVR
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10_ instalacja

instalacja
Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe treści przed
rozpoczęciem używania produktu.
 Nie używać poza zabudowaniami.
 Nie przechowuj wody i płynów w pobliżu urządzenia.
 Nie narażaj urządzenia na urazy i używaj do jego 
obsługi siły.
 Bez wyraźnej przyczyny nie odłączaj kabla zasilania

 urządzenia.
 Nie dokonuj samodzielnego demontażu urządzenia.
 Nie przekraczaj dozwolonego zakresu napięcia

 znamionowego lub wychodzącego.
 Używaj do zasilania wyłącznie kabli z certyfi katem.
 Dla produktu z uziemionym wejściem użyj wtyczki

 z bolcem uziemiającym.

SPRAWDZENIE ŚRODOWISKA 
INSTALACYJNEGO
Cyfrowy rejestrator video czasu rzeczywistego 
DVR Samsung (w niniejszym tekście określany nazwą
 „Rejestrator DVR“) jest nowoczesnym sprzętem 
przeznaczonym dla ochrony wyposażonym w dysk 
twardy HDD o dużej pojemności i najwyższej jakości 
obwody. Wysoka temperatura na zewnątrz lub we 
wnętrzu produktu może skrócić trwałość urządzenia, 
pogorszyć jakość jego pracy (patrz ilustracja poniżej; 
obrazuje ona korelację pomiędzy temperaturą i czasem 
działania produktu), i prowadzić do nieprawidłowego 
działania.

Prosimy o zachowanie instrukcji instalacji kratek 
mocujących rejestratora DVR Samsung, aby 
przeprowadzić instalację.

1. Szafka, w której instaluje się rejestrator DVR nie 
powinna być zabezpieczona przed dostępem.

2. Powinna również zapewniać cyrkulację powietrza 
przez otwory wentylacyjne.

3. Tak jak pokazano na Ilustracji 2, zalecamy 
ustawianie innych rejestratorów jeden na drugim, 
lub użycie szafek montażowych o dopasowanej 
przestrzeni lub instalację systemu wentylacyjnego 
zapewniającego dopowiednie przwietrzanie 
pomieszczenia.

4. Aby zapewnić naturalny obieg powietrza, wlot 
powietrza powinien znajdować się na dole, a wylot 
na górze szafki.

5. Zalecamy instalację każdego wlotu powietrza i 
otworów wylotowych wypsoażonych w wiatraczki 
zapewniające wystarczający nawiew. (Wlot 
powietrza powinien być wyposażony w fi ltr, 
aby uniknąć możliwego zakurzenia i innych 
zanieczyszczeń powietrza dostającego się do 
środka.

6. Tak jak pokazano na Ilustracji 1, temperatura we 
wnętrzu szafki i w otoczeniu rejestratora DVR 
powinna mieć wysokość w zakresie od 5 do 45°C.

Ilustracja 1

Jeden rok: 24 h x 365 dni = 8760 hTemperatura
Jednostka: ºC

Czas działania (Jednostka: godziny)

Ilustracja 2
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podłączanie do innych urządzeń_11

podłączanie do innych 
urządzeń
PODŁĄCZENIA VIDEO, AUDIO I MONITORA

Uwaga
 W zależności od tego, czy kabel sieciowy jest uziemiony, czy nie, na kablach wideo, podłączonych do 
kamery, może wystąpić wysokie napięcie.  Dlatego jest ważne, żeby przyłączyć kabel wideo do ZACISKU 
WEJŚCIOWEGO WIDEO, kiedy urządzenie jest wyłączone.

MONITOR

Wyjście Audio

Wejście Audio

Wejście Video
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12_ podłączanie do innych urządzeń

PODŁĄCZANIE DO SIECI

Podlączenie do internetu przez Ethernet (10/100 BaseT)

Podłączanie do internetu przez modem ADSL

INTERNET

Hub / Switcher

Hub / Switcher

Przeglądarka Windows NET-i

Kabel Ethernetowy RJ145
(Kabel bezpośredni)

łącze internetowe

INTERNET

Hub / Switcher Przeglądarka Windows NET-i

Linia telefoniczna 
(ADSL)

MODEM ADSL

Kabel Ethernetowy RJ145
(Kabel bezpośredni)
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podłączanie do innych urządzeń_13

PODŁĄCZANIE WEJŚCIA ALARMOWEGO

Podłącz jeden kabel przewodu sygynałowego (2-kablowego) różnorodnych czujników (jak czujnik IR, detektor hot-wire i 
czujnik magnetyczny) do portu uziemienia GROUND i podłącz pozostały kabel do wybranego numeru portu wejściowego 
dla sygnału ALARM.

Uwaga
 Prosimy użyć adaptera zasilania odpowiedniego dla specyfi akcji technicznej zasilania różnorodnych 
czujników systemu.
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14_ podłączanie do innych urządzeń

PODŁĄCZANIE WYJŚCIA ALARMOWEGO

Prosimy użyć adaptera zasilania odpowiedniego dla specyfi akcji technicznej zasilania różnorodnych czujników systemu.

Urządzenia typu lampy alarmowej, syreny 
alarmowej i zdalnego alarmu

Zewnętrzne źródło 
zasilania
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podłączanie do innych urządzeń_15

PODŁĄCZANIE STEROWNIKA ZDALNEGO RS-485

Uwaga
 Prosimy o sprawdzenie czy sterownik RS-485 jest obsługiwany przez produkt SHR-6040/6042.
Ponieważ wtyczka podłączeniowa jack sterownika RS-485 jest spolaryzowana (koniec + i _).

PODŁĄCZENIE DO USB

1. Urządzenie posiada 2 porty USB na przednim i tylnym panelu SHR-6040/6042.

2. Podłącz dysk twardy HDD, i pamięć USB do portów na przednim albo tylnym panelu SHR-6040/6042.

3. Tylko urządzenie USB może być podłączone do każdego portu USB. 

4. Urządzenie posiada funkcję hot-plugging, która pozwala na podłączanie/ rozłączanie urządzeń USB w czasie pracy 
systemu.

Port do podłączenia kabla 
sygnałowego sterownika RS-485 
(podłącz do Odbiornika RX)
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16_ live

live
OBSŁUGA SYSTEMU
Włącz zasilanie, po którym wyświetli się logo 
Samsunga.

 Wykonaj zadania inicjalizacji systemu po pojawieniu 
się logo.
 Video w trybie live pojawi się, jeżeli proces inicjalizacji 
zakończy się w normalny sposób.
 Normalnie zajmuje to około 40~60 sekund, aż do 
wyświetlenia obrazu video na żywo (live).
 Kiedy pojawi się video w trybie live, środowisko 
menu ustawione uprzednio będzie zachowane; po 
ponownym uruchomieniu systemu obraz video live 
pojawi się i można rozpocząć nagrywanie.

 Podczas instalacji nowego dysku twardego 
HDD, ponowne włączenie podglądu video live 
może zabrać trochę więcej czasu z powodu 
czasu potrzebnego na inicjalizację dysku HDD.
 Jeżeli video live nie pojawi się w ogóle, 
prosimy o sprawdzenie wewnętrznych i 
zewnętrznych połączeń. Jeżeli problem 
przetrwa, prosimy o skontaktowanie się ze 
sprzedawcą produktu.

TRYB EKRANU LIVE

Ikony ekranu trybu Live
Ikony ekranu trybu Live wskazują status ustawień i 
funkcji.

: Ikona Nagrywanie
Wskazuje na stan nagrywania Nagr. / Zdarz. (ruch + 
alarm) / Ciągły.

 : Ikona Rozmiar nagrania Video
Pokazuje odpowiedni rozmiar nagrania Duży/ 
Normalny/ CIF
 Duży: Full D1 -  (NTSC) 704X480 

(PAL) 704X576
 Normalny: Half D1 –  (NTSC) 704X240 

(PAL) 704X288
 CIF: D1 -  (NTSC) 352X240 

(PAL) 352X288

CAM_01

CAM_01
V.Loss
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: Ikona blokady nagrywania

Wskazuje aktywność funkcji blokady nagrywania. 
Ta ikona jest wyświetlana podczas nagrywania obrazów 
wideo, gdy ustawiona jest blokada nagrywania. Aby 
anulować nagrywanie, należy wprowadzić ustawione hasło.

 : Ikona PTZ
Kanał przypisany kamerze PTZ, oznaczony jest ikoną 
PTZ. Zmienia kolor na żółty w chwili, kiedy oglądany 
jest obraz z tej kamery. 

 : Ikona Audio
Ikona wskazuje status włączenia/ wyłączenia dźwięku 
i, jeżeli jest włączony, ikona zmienia kolor na żółty. 
Ikona nie wyświetla się przy wyłączonym obrazie lub 
dźwięku.

 : Ikona Alarm we
Jest wyświetlana w przypadku wystąpienia zdarzenia z 
Alarm we.

 : Ikona Ruch
Jest wyświetlana w przypadku wystąpienia zdarzenia 
Ruchu.

 : Ikona Zoom
Pojawia się w statusie Zoom-On lub Zoom-In i znika po 
skasowaniu funkcji Zamrożenia obrazu.

 : Ikona Freeze
Pojawia się w chwili włączenia funkcji chwilowego 
zamrożenia obrazu video na ekranie i znika po jej 
wyłączeniu. 

 : Ikona Niewystarczającej pojemności HDD
Pojawia się w sytuacji niewystarczającej do 
wykonywania nagrywania wolnej przestrzeni na dysku.

 :  Pojawia się w przypadku nienajwyższej jakości 
użytkowej napędu dysku twardego.

 : Ikona Przełączania ekranu
Pojawia się przy włączonym trybie przełączania ekranów.

V.Loss / V.Off : Status wejścia Video

Kiedy będzie wykryty brak sygnału Video przy 
włączonym trybie Video, na ekranie odpowiedniego 
kanału wyświetli się symbol [V.Loss]; na ekranie kanału 
z wyłączonym sygnalem video wyświetli się symbol [V.Off].

Uwaga
Funkcja kontroli pozycji menu OSD
 Przy wykorzystaniu trybu podziału 
ekranu quad mode istnieje możliwość 
kontroli pozycji menu OSD kanałów 
CH1, CH3 i CH4 przy użyciu przycisków 
Góra/Dół/Lewo/Prawo.

Tryby ekranu Live
Po wybraniu 4 wejśc video live, obraz będzie 
wyświetlany w jednym z 3 dostępnych trybów.  

 Tryb Podzielony na 4:

Pokazuje 4 kanały video na 4 częściach 
podzielonego ekranu.

 PIP (Picture in Picture):

Ekran zmniejszony do ¼ wielkości pokaże się w 
obrębie pełnego ekranu. Obraz w obu ekranach 
można wybierać dowolnie. Położenie ekranu 
podglądu funkcji PIP może być regulowane w 5 
krokach w obrębie pełnego ekranu za pomocą 
przycisków  lub  .

 Tryb sekwencji automatycznej:

Na pełnym ekranie będzie wyświetlany obraz z 
każdego kanału w sekwencji zmieniającej się co 
określony czas.

< Podzielony na 4 > < PIP >

< Sekwencja automatyczna >

CAM_01 CAM_02

CAM_03 CAM_04 CAM_01 CAM_02
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18_ live

Wybór trybu ekranu live
Każdy tryb można wybierać przyciskiem MODE 
i przyciskami CH1~CH4. Poniższe ilustracje pokazują
schemat zmian trybów.

 Jako pierwszy jest wybrany tryb Podzielony na 4.
 Wszystkie tryby z wyjątkiem trybu pełnoekranowego 
mogą być wybierane kolejno za pomocą przycisku MODE.
 Za każdym wciśnięciem przycisku MODE tryb 
przełącza się pomiędzy dostępnymi kolejno : 
[4 Split] [PIP] [Auto Sequence] [4 Split].
 Można oglądać każdy kanał na pełnym ekranie 
wybierając go odpowiednim przyciskiem CH1~CH4.
 Po przełączeniu w tryb pełnoekranowy z trybu 
podzielonego można do niego powrócić wciskając 
przycisk MODE. 

USTAWIENIA WŁĄCZANIA/
WYŁĄCZANIA DŹWIĘKU

W trybie podziału z wyjątkiem trybu automatycznej 
sekwencji kanał wyświetlany w każdym z trybów 
podziału może być dowolnie wybierany. Możliwa jest 
aktywacja i dezaktywacja kanałów.

Wlączanie/ wyłączanie dźwięku 
w trybie pełnoekranowym
W trybie pełnoekranowym dźwięk jest włączony
automatycznie i jego włączenie lubu wyłączenie może
być przełączane za pomocą przycisku AUDIO.
Ikona Audio na ekranie wybranego kanału naprzemian
zmienia kolor na żółty/ biały przy włączaniu/ wyłączaniu
dźwięku.

Ustawienia dźwięku w trybie ekranu 
podzielonego na 4

Jeżeli wciśniesz przycisk Enter( ) w trybie ekranu 
podzielonego, kursor wyboru pojawi się jak na ilustracji 
poniżej i będzie wybrany odpowiedni kanał.
Jeżeli przycisk AUDIO będzie wciśnięty po wyborze 
dowolnego kanału, można wybrać funkcję włączenia/ 
wyłączenia dźwięku dla odpowiedniego kanału. W tym 
czasie ikona zmieni kolor na żółty/ biały odpowiednio 
dla włączonego/ wyłączonego dźwięku.

Wybor kanału i włączanie/ 
wyłączanie dźwięku w trybie PIP

Po naciśnięciu przycisku Enter ( ) (Wejście) w 
trybie PIP, wyświetlony zostanie kursor i można wybrać 
odpowiedni kanał.
Po wyborze dowolnego kanału można wybrać kanał 
przyciskami CH1 ~ CH4 i przyciskiem AUDIO można 
ustawić włączony / wyłączony dźwięk dla każdego kanału.
W tym czasie ikona zmieni kolor na żółty/ biały 
odpowiednio dla włączonego / wyłączonego dźwięku.

ZAMROŻENIE I ZOOM OBRAZU 

Funkcja zamrożenia obrazu
Funkcja zamrożenia obrazu, która chwilowo zatrzymuje 
aktualny pokaz video na ekranie dziala wyłącznie 
w trybie Live. Można włączyć/ wyłączyć funkcję 
zamrożenia obrazu za pomocą przycisku FREEZE.

CAM_01 CAM_02

CAM_03 CAM_04

Przycisk MODE

PIP
Sekwencja 

automatyczna

Podzielony
na 4
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Funkcja Zoom
Funkcja Zoom, dwukrotnie powiększająca rozmiar 
wybranego obszaru działa wyłącznie w trybie 
pełnoekranowym. Po wciśnięciu przycisku ZOOM w 
trybie pełnoekranowym pojawi się obszar ustawień 
Zoomu i będzie możliwe ustawienie położenia 
powiększonego obszaru za pomocą przycisków 
kierunkowych ( ). Jeżeli wciśniesz przycisk 
Enter( ) po ustawieniu wybranego obszaru, obszar 
ten będzie wyświetlony powiększony dwukrotnie. 
Położenie obrazu może być ustawione przyciskami 
kierunkowymi ( ) nawet po dwukrotnym 
powiększeniu wybranego obszaru. Ponowne wciśnięcie 
przycisk Enter( ) przy wyświetlaniu dwukrotnie 
powiększonego obszaru spowoduje powrót do statusu 
wyboru obszaru do powiększenia. Można też zakończyć 
działanie funkcji Zoom używając przycisku ZOOM. 

MONITORING ZDARZEŃ
Funkcja monitorowania zdarzenia wyświetla kanał 
powiązany z konkretnym zdarzeniem (czujnik/ wykrycie 
ruchu). Włączenie/ wyłączenie monitoringu zdarzenia 
i Czas trwania zdarzenia może być ustawiany w 
poleceniach „MENU“  „Monitoring“  „Tryb Live“.

Jeżeli czas trwania zdarzenia jest ustawiony na 30 
sekund, kanał-2 jest wyświetlony przez 30 sekund w 
trybie pełnoekranowym, jeżeli zdarzenie miało miejsce 
na kanale-2 tak, jak na poniższej ilustracji. Jeżeli inne 
zdarzenie wystąpi w ciągu 30 sekund, będzie pokazane 
jako następne w kolejności po aktualnie wyświetlanym.
Zdarzenia miały miejsce na kanałach 1 i 3 w odstępie 

30 sekund po wydarzeniu na kanale 2 (tak, jak 
na ilustracji). Następnie kanały 1, 2 i 3 są kolejno 
przełączane na tryb pełnoekranowy.

Jeżeli w czasie wyświetlania zdarzenia nie ma miejsca 
żadne inne zdarzenie, po jego zakończeniu systemu 
powróci do poprzedniego statusu. Jeżeli wciśniesz 
przycisk ALARM przed upływem czasu wyświetlania 
zdarzenia, funkcja monitoringu może być zatrzymana. 
W chwili rozpoczęcia zdarzenia zaświeci się dioda LED 
ALARM i zgaśnie po wciśnięciu przycisku ALARM. 
Ustawienia alarmów bedą zainicjowane wciśnięciem 
przycisku ALARM. Jeżeli zniknie ikona zdarzenia lub 
trwa monitoring zdarzenia, funkcja również będzie 
wyłączona. Jeżeli nagrywanie zdarzenia, czas przed 
zdarzeniem i czas po zdarzeniu są ustawione po 
zadziałaniu alarmu, nagrywanie zdarzenia będzie 
trwało przez ustawiony uprzednio czas nagrywania. 

MONITORING WYJŚCIA SPOT
Monitoring wyjścia Spot jest funkcją, która przełącza 
obraz na podgląd pełnoekranowy z kanału innego, niż 
wybrany w trybie Live. Jeżeli monitorowany sygnał jest 
wybrany poprzez menu ekranowe, można oznaczyć 
konkretny kanał jako kanał wyjścia Spot spośród 
kanałów 1 ~ 4 i ustawić czas wyświetlania sygnału z 
tego kanału tak, jak w trybie przełączania ekranów w 
trybie Live. Ikona trybu Live nie pokazuje się podczas 
wyświetlania funkcji monitoringu wyjścia Spot. 

W tym momencie wewnętrzny czas Auto Sequence 
jest równy z czasem Auto Sequence trybu Spot.

Przy włączonym monitoringu wyjścia Spot kanał, na 
którym wystąpiło zdarzenie może być oglądany jako 
kanał wyjścia Spot. Najmniejszy numer kanału w 
istniejącym zdarzeniu jest drukowany jako Spot.

Przycisk
ZOOM

Przycisk
kierunkowe

Tryb pojedynczy Zoom włączony Wybór obszaru do powiększenia

Przycisk
ZOOM

Przycisk
ENTER

Przycisk
ENTER

Zoom wyłączony Zoom włączony Status Zoom

25

55

ozpoczęcie monitoringu zdarzenia 25 sekundy

55 sekund

Koniec monitoringu zdarzenia

Zdarzenie CAM_01
Zdarzenie CAM_03
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ustawienia menu
PRZED ROZPOCZĘCIEM

 Wybór
Źółty kursor pokazuje okno aktualnego wyboru. 
Jak pod-czas sterowania kierunkowego, przesuń 
kursor w menu, które chcesz zmienić używając 
przycisków kierunkowych ( ) na przednim 
panelu systemu. Wciśnięcie przy-cisku Enter( )
 w trybie kursora wyboru spowoduje przejście do 
trybu zmiany.Wciśnięcie przycisku Enter( )
 w trybie zmiany spo-woduje zatwierdzenie zmian 
ustawień.Jeżeli pojawi się rozwinięcie menu, przesuń 
kursor do żądanego położenia przyciskami  lub .

 „OK” lub „Cancel” w każdym oknie Ustawień
Wybór może być dokonany, jeżeli po zmianie 
ustawień wciśniesz „OK”. Zmiana ustawień będzie 
skasowana, jeżeli po zmianach wciśniesz „Kasuj”i 
nastąpi powrót do wyższego poziomu menu.

 Przyciski MENU i SEARCH
Wciśnięcie przycisków MENU i SEARCH po raz 
pierwszy zadziała jak użycie przycisków wejściowych. 
Po wejściu są używane jako przyciski powrotne do 
poprzedniej strony.

 Symbol( ) obok Tytułu
Oznacza obecność rozwijanego menu pod tą pozycją.

 Klawiatura wirtua lna 
Fragment do wprowadzania znaków będzie 
oznaczony symbolem ( ) lub ( ). 
Podczas wpisywania znaków przesuń kursor na 
klawisz żądanego znaku i wciśnij przycisk Enter( ). 

LOG. UŻYTK.

Wciśnij przycisk MENU aby wejść do ekranu menu. 

Aby użyć różnorodnych funkcji DVRm jak ustawienia 
środowiska systemu i wyszukiwanie, potrzebujesz 
zalogować się z tożsamością uprawnionego 
użytkownika. Możesz zalogować się jako użytkownik 
wprowadzając ID użytkownika i hasło dostępu.
Nie ma domyślnie ustawionego hasła dostępu.
Przy dostawie urządzenia ID użytkownika ustawione 
jest na ‘ADMIN’, a hasło to ‘4321’.

SYSTEM

Szczegóły systemu menu będą opisywane jak poniżej.

Log. użytk.

Log. menu

ID użytk.

Hasło

ADMIN

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

SHR-6042/6040 MENU
System ►

Kamera ►

Monitorow. ►

Tryb nagryw. 
Nagr. zdarzeń ►

Harmon. nagrania 
Kop. zap. 
Sieć ►

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Ustawienia czasu/daty/języka

Menedżer użytk.
- Hasło
- Dod/usuń użytk.
- Uprawn. grupy

Profi l

Rejestr syst.

Inform. i ustawienia systemu

Ust. dysku

Wył. systemu
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Ustawienia czasu/daty/języka

 Ust. czasu  
Pojawi się poniższy ekran po wciśnięciu przycisku 
Enter( ). 

Wybierz standardowa strefę czasową odpowiednią 
dla swojej lokalizacji. Kiedy zechcesz zmienić datę i 
godzinę, przesuń kursor do do odpowiedniej pozycji 
menu i wciśnij przycisk Enter( ). Następnie zmień 
dzień/ miesiąc/ rok lub sekundy/ minuty/ godziny 
przyciskami  lub  Opuść menu zmian ponownie 
wciskając przycisk Enter( ) Po zmianie godziny, 
wskazania daty i godziny będą wstrzymane aż do 
wciśnięcia przycisków „OK“ lub „Anuluj“. 

Uwaga
 Data i godzina są zmienione w 
stosunku do poprzednich ustawień, 
dane zapisane w pamięci przed 
zmianami mogą być utracone. 
Na przykład jeżeli godzina będzie 
zmieniona z 8 rano na 7 rano, dane 
zapisane uprzednio pomiędzy godziną 
7 a 8 rano będą usunięte z pamięci.

 DST (Czas oszczędzania światła dziennego)
DST ustawia godzinę zegara na jedną godzinę do 
przodu przed czasem standardowym. Niniejsze 
ustawienie pozwala systemowi na wyświetlanie 
czasu ustawionego przez DST. Jeżeli data jest 
ustawiona przez DST, czas systemu będzie liczony o 
godzine do przodu.

Jeżeli wyłączysz funkcję DST „OFF“, nie będzie 
działać. Nie jest możliwe wprowadzanie daty w menu 
po prawej. Jeżeli włączysz funkcję DST „ON“, oznacz 
czas rozpoczęcia i czas zakończenia w oparciu o 
oznaczenie „~“ mark. 

 Typ daty
Dostępnych jest 9 różnych formatów daty (jak Rok-
Miesiąc-Dzien/ Dzień-Miesiąc-Rok/ Mieiąc-Rok-
Dzień).

 Typ czasu
Dostępne są dwa formaty wskazywania czasu
24-godzinny/ 12-godzinny (AM/ PM).

 Język
Po wyborze języka menu ekranowe OSD jest 
wyświetlane w wybranym języku. Dostępne języki 
menu ekranowego są przedstawione w postaci listy.

Hasło

 Stare hasło
W chwili dostarczenia niniejszego produktu do konta 
użytkownika ‚ADMIN‘jest ustawione hasło dostępu ‚4321‘.
 Nowe hasło 
Po wciśnięciu przycisku Enter( ) pojawi się 
wirtualna klawiatura. Znaki są wprowadzane jeden 
po drugim przesuwaniem kursora. Wprowadzone 
hasło może zawierać do 16 znaków. 
 Potwierdź hasło
Menu zatwierdzenia nowo zmienionego hasła.
 Blokada nagrywania
Jeśli Blokada nagrywania jest ustawiona na On., 
zostanie wyświetlone okno podręczne z pytaniem 
o hasło (nagrywanie jest zablokowane).

Menedżer użytk. - Hasło

Stare hasło

Nowe hasło

Potwierdź hasło

Blokada nagrywania

****    
****   
****   

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Ustawienia daty/czasu/języka
Ust. czasu

Typ daty

Typ czasu

Język

2007-04-03     05:12:46   

YYYY - mm - dd

24

Polish

OK Anuluj

(GMT) Greenwich Mean Time : D

Rok Mies. Dzień

2007 4 3

Godz. Min S

6 5 10

Mies. Tydzień Dzień tyg. Godz. Mies. Tydzień Dzień tyg. Godz.Letni

WYŁ 1 1st SUN 0 1  2st SUN 0

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

~

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź
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Dod/usuń użytk.

 Użytk. Dod
Można wpisać „ID użytk.“ i „Hasło“. 
Ponieważ użytkownik może być przypisany do jednej
z grup, wybierz „Grupa1“, „Grupa2“ lub „Grupa3“. 
Po przyznaniu użytkownikowi uprawnień grupowych,
przypisz jego tożsamość do grupy.
Jeżeli wciśniesz „Dod“, wprowadzone dane będą
zarejestrowane na liście uprawnień dostępu.
ID Użytkownika i Hasło dostępu po lewej stronie
będą usunięte z ekranu po wciśnięciu „Czyść“. 

 Użytk. Usuń
Po przesunięciu kursora na ID Użytkownika 
przeznaczonego do usunięcia z listy po prawej 
stronie wybierz go wciskając przycisk Enter( ).
Jeżeli wciśniesz „Usuń“, będzie usunięta z listy tylko 
wybrana tożsamość ID Użytkownika.
Jeżeli wciśniesz „Usuń wsz.“, wszystkie 
zarejestrowane tożsamości ID Użytkowników będą 
usunięte z listy.

Uprawn. grupy

 Grupa
Użytkownicy są rozdzieleni do 3 grup: Grupa1, 
Grupa2 i Grupa3.
Wciśnij przycisk Enter( ) po przesunięciu kursora 
na grupę, której uprawnienia chcesz przyznać 
użytkownikowi.

 Menu
Możesz przyznać uprawnienia ustawień systemu i 
monitorowania grupom częściowo i całościowo.
Przyznawanie/ zastrzeganie poszczególnych 
uprawnień dokonuje się poprzez wciśnięcie przycisku 
Enter( ) na poszczególnych pozycjach menu 
uprawnień.
Pozycja „System“ przyznaje uprawnienia ustawień w 
pozycjach ‚ Time/Date/Language Setup‘ ‚ User Manager‘,
‚Profi le‘, ‚System Log‘, ‚System Information & Setup‘,
‚HDD Setup‘ i ‚System Shutdown‘.
Pozycja „Kamera“ przyznaje uprawnienia ustawień 
dla ‚Camera Confi guration‘, ‚PTZ Device’, ‚Screen
Setup‘ i ‚Ustawienia ekranu‘.
Pozycja „Monitorow.“ przyznaje uprawnienia 
ustawień dla ‚Live Mode‘ i ‚Spot Mode‘.
Pozycja „Norm. nagryw.“ przyznaje uprawnienia 
ustawień dla ‚Quality‘, ‚Klatka‘ i ‚Video Size‘.
Pozycja „Nagr. zdarzeń“ przyznaje uprawnienia 
ustawień dla, ‚Event Record Setup‘, ‚Alarm Detection 
Setup‘, ‚Motion Detection Setup‘ i ,Video Loss 
Detection Setup‘.
Pozycja „Harmon. nagrania“ przyznaje uprawnienia 
ustawień dla programowanego harmonogramu 
nagrywania.
Pozycja „Kop. zap.“ przyznaje uprawnienia ustawień 
archiwizacji danych.
Pozycja „Sieć“ przyznaje uprawnienia ustawień dla 
‚IP Setup‘, ‚IP Test‘, ,DDNS Setup‘, ‚NTP Setup‘, 
,Callback Setup‘ i ‚Transfer Picture Setup‘.

 Szukaj
Pozycja „Odtwarz.“ przyznaje uprawnienia 
wyszkiwania.

Menedżer użytk. - Dod/usuń użytk.

ID użytk.

Hasło

Grupa

OK Anuluj

użytk.1

****
Grupa 1

Grupa ID użytk.

Grupa1 użytk.1

Grupa1 użytk.2

Grupa1 użytk.3

Grupa2 użytk.4

Dod Czyść Usuń Usuń wsz.

Menu

Menedżer użytk. - Uprawn. grupy

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

System

Nagr. zdarzeń

Kamera

Harmon. nagrania

Monitorow.

Kop. zap.

Norm. nagryw.

Sieć

Odtwarz.

OK Anuluj

Szukaj
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Profi l

 Ustawienia fabryczne
Niniejsza funkcja jest używana podczas przywracania 
domyślnych wartości fabrycznych ustawieniom menu.
Jeżeli wciśniesz „OK“, pojawi się okno z wiadomością 
o ponownym uruchomieniu i w tym momencie można 
wcisnąć przycisk „Tak“. Nagrane dane nie będą usunięte.

 Eksport profi lu
Przy pomocy tej funkcji można z łatwością podłączyć 
wiele jednostek DVR.
Niniejsza funkcja jest używana podczas 
eksportowania aktualnie ustawionego profi lu do 
podłączonego przez port USB zewnętrznego 
urządzenia USB. Plik z danymi profi lu będzie 
skopiowany do pamięci urządzenia USB, jeżeli 
wciśniesz „OK“. (Nazwa pliku: SetupData.tar)

 Import profi lu
Niniejsza funkcja jest używana podczas importowania 
profi lu systemowego z podłączonego urządzenia 
USB i zastosowania w aktualnym systemie. Plik z 
danymi profi lu będzie skopiowany do aktualnego 
systemu po wciśnięciu przycisku „OK“. Następnie 
pojawi się okno z wiadomością o ponownym 
uruchomieniu i w tym momencie można wcisnąć 
przycisk „Tak“.

 Progress
Funkcja niniejsza pozwala na sprawdzenie postępu
realizacji zadania, które jest właśnie wykonywane.

 Uwaga
 Prosimy nie odłączać pamięci USB 
w czasie działania funkcji eksportu/ 
importu profi lu. Profi l systemu może 
nie być właściwie skopiowany lub nie 
działać w systemie.
 Jeśli profi l systemu zawierający 
wartości ustawień sieciowych zostanie 
zastosowany w innym urządzeniu 
DVR, może wystąpić konfl ikt adresów 
IP w przypadku tego samego adresu. 
Aby uniknąć konfl iktu adresów IP, 
należy zresetować konfi gurację 
sieciową.

Rejestr syst.

Odnosi się do funkcji, która obejmuje szereg zadań 
wykonywanych w menu sterowania rejestratorem DVR; 
w chwilli nieprawidłowego działania systemu pozwala 
na łatwe odnalezienie błędu, co ułatwia szybkie 
naprawienie problemu. Wciśnij przycisk Enter( ) po 
przesunięciu kursora na odpowiednią pozycję menu, 
jeżeli szukasz tylko konkretnej pozycji menu. 
( ): Przejście do poprzedniej strony.
( ): Przejście do następnej strony.

 Przypisanie zakresu

Po wciśnięciu przycisku ikony ( ) pojawi się 
następujący ekran.

Dla istniejących zapisów ustaw “Czas rozp.” i “Czas 
zak.” zakresu wyszukiwania. Jeżeli chcesz zmienić 
datę i godzinę, przesuń kursor na odpowiednią 
pozycję i wciśnij przycisk Enter( ) Następnie 
zmień ustawienie dnia / miesiąc / rok lub sekundy / 
minuty / godziny za pomocą przycisków  lub  
Opuść tryb zmiany ponownie wciskając przycisk 
Enter( ).

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

OK

OK

OK

OK

Profi l
Ustawienia fabryczne

Eksport profi lu

Import profi lu

Progress
trying.. 0%

Rejestr syst.

04-02   06:08:09   C3   C   Nagr.   Stop   

04-02   06:08:09   C3   M   Nagr.   Start C3

04-02   06:08:47   C2   M   Nagr.   Stop

04-02   06:08:47   C1   M   Nagr.   Stop

04-02   06:08:50   C4   M   Nagr.   Stop

04-02   06:08:50   C3   M   Nagr.   Stop

2007-04-02 05:39:53  2007-04-03 05:39:53

Nagr.

System

Awaria

Szukaj

Sieć

Kop. zap.

OK

OK

Czas rozp. 2007 -  04 -  02    05 :  39 :  53

Rok Mies. Dzień

2007 4 2

Godz. Min s

5 39 53

Rok Mies. Dzień

2007 4 3

Godz. Min s

16 35 44

2007 -  04 -  03    16 :  35 :  44Czas zak.

SHR-6042_Pol.indb   23SHR-6042_Pol.indb   23 06/06/2009   10:25:0006/06/2009   10:25:00



24_ ustawienia menu

 Nagr.
Wyświetla informacje o nagraniu odpowiadające 
zdarzeniu i harmonogramowi.  

 System
Wyświetla czas startu/ zatrzymania, dane 
użytkownika i informacje o zmianach ustawień.

 Awaria
Wyświetla informacje o błędzie, który wystąpił w 
wyniku nieprawidłowości działania sprzętu.

 Szukaj
Wyświetla informacje o czasie rozpoczęcia i 
zakończenia trybu wyszukiwania.

 Sieć
Wyświetla godzinę i adres IP, z którego wystąpiło 
połączenie z systemem za pośrednictwem 
oprogramowania do zdalnego sterowania.

 Kop. zap.
Wyświetla informacje o archiwizacji.

Lista zapisów systemowych

Typ zapisu Szczegółowe zapisy Opis zapisu

REC
C(Channel) C REC START/STOP Start/ Zatrzymanie ciągłego nagrywania
C(Channel)  A REC START/STOP Start/ Koniec nagrywania wejścia alarmowego
C(Channel)  M REC START/STOP Start/ Koniec nagrywania po wykryciu ruchu

System

SYSTEM START/STOP Włączania/ Wyłączanie zasilania systemu
SYSTEM NET TIMESET Zmiana czasu systemu
SYSTEM SHUTDOWN Zakończenie pracy systemu
SYSTEM REBOOT Ponowne uruchomienie systemu
SETUP START/END Logowanie/ Wylogowanie w trybie menu
HDD Format M Formatowanie dysku HDD(Master)
HDD Format S Formatowanie dysku HDD(Slave)

Failure
VIDEO LOSS START/STOP Utrata/ Przywrócenie obrazu video
SMART ERROR HDD-M Niepowodzenie sprawdzenia dysku HDD(Master)
SMART ERROR HDD-S Niepowodzenie sprawdzenia dysku HDD(Slave)
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Typ zapisu Szczegółowe zapisy Description
Search SEARCH IN/OUT Logowanie/ Wylogowanie w trybie wyszukiwania

Network
NETWORK CONNECTED Połączenie z oprogramowaniem zdalnym

NETWORK DISCONNECTED Rozłączanie połączenia z oprogramowaniem 
zdalnym

BACKUP

BACKUP AVI-OK/FAILED Sukces/ Niepowodzenie archiwizacji AVI
BACKUP SDB-OK/FAILED Sukces/ Niepowodzenie archiwizacji SDB
BACKUP SFX-OK/FAILED Sukces/ Niepowodzenie archiwizacji SFX
USB PROBLEM DETECTED Rozłączenie nośnika w czasie archiwizacji USB
CD-ROM WRITE FAIL Niepowodzenie zapisu na płycie CD
CD MEDIA SIZE FULL Brak wystarczającej ilości miejsca na płycie CD
CD MEDIA NOT EXIST Brak nośnika CD
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Inform. i ustawienia systemu

 Adres MAC
Wyświetla unikalny numer urządzenia łączącego z 
siecią używanego przez system.

 Oprogramowanie
Wyświetlenie numeru wersji oprogramowania.

 Wyszuk. pakietów
Po podłączeniu urządzenia USB (posiadajacego
oprogramowanie rejestratora DVR) do portu USB,
wciśnij ikonę ( ), a oprogramowanie USB będzie
automatycznie wyszukane. Jeżeli w urządzeniu USB
nie istnieje oprogramowanie rejestratora DVR, nie
wyświetli się aktualna wersja.

 Aktualizacja wersji
Pokaże się wersja oprogramowania do aktualizacji. 
Jeżeli wciśniesz „Aktualiz.“, pokaże się okno z 
wiadomością o ponownym uruchomieniu, można 
wcisnąć „Tak“, aby przeprowadzić aktualizację.

 ID Pilot
Aby móc realizować ustawianie DVR za pomocą 
pilota zdalnego sterowania, należy odpowiednio 
ustawić DVR i wprowadzić dane identyfi kacyjne 
pilota (remocon ID).

 Wersja Micom
To menu wyświetla wersję Firmware procesora.

Uwaga
 Aby rejestrator DVR rozpoznał pliki 
aktualizacji po ich pobraniu, powinny 
być umieszczone w folderze nazwanym 
„Aktualizuj“. Taki folde powinien być 
więc utworzony w pamięci przenośnej 
USB i następnie plik aktualizacji należy 
skopiować do tego folderu.
 W trakcie aktualizacji oprogramowania 
nie wolno wyłączać zasilania, ani 
odłączać żadnych urządzeń z gniazda 
interfejsu USB, ponieważ może to 
spowodować nieprawidłowości w pracy 
całego systemu.   
 Podczas używania pamięci USB 
prosimy o wybór modelu obsługującego 
Linux 2.6.0 lub nowszy. Urządzenie, 
które nie współpracuje z Linuxem nie 
jest obsługiwane przez system. 
 Urządzenie USB powinno mieć system 
zarządzania plikami FAT16 lub FAT32. 
System nie obsługuje NTFS lub innych 
systemów. 
 Ponieważ niektóre urządzenia USB 
nie posiadają własnego zasilania lub 
mają niskie napięcie zasilania, mogą 
wymagać osobnego źródła zasilania, 
aby być rozpoznane.

 Zaraz po dostarczeniu produktu ID pilota 
zdalnego sterowania to ‚00‘. 
 Podczas wprowadzania ID pilota zdalnego 
sterowania wciśnij „ID pilota zdalnego“ i 
wprowadź ID rejestratora DVR. Następnie 
ponownie wciśnij przycisk „ID Pilot“.

Ust. dysku

 HDD Info
Pokazuje informacje o zainstalowanym dysku HDD i 
jego pojemności. 

Inform. i ustawienia systemu

OK Anuluj

Adres MAC

Oprogramowanie

Wyszuk. pakietów

Aktualizacja wersji

ID Pilot

Wersja Micom

00:C:8C:FF:00:A9

V1.000A10

Find package in USB

None

00

V1.0.0

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Aktualiz.

Ust. dysku

OK AnulujFormat

ATA

1

2

HDD END

Nagrywanie

Info Format

SATA2 160 GB / 232 GB

Nadpisz

WYŁ

Konfi g.
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 HDD Format
Podczas inicjowania dysku HDD przesuń kursor na 
odpowiedni dysk HDD i wciśnij przycisk Enter( ).
Następnie aktywuje się ikona (Formatowanie). Jeżeli 
wciśniesz „Format“, pojawi się okno formatowania i teraz 
wciśnięcie „OK“ spowoduje inicjalizację dysku HDD.
 HDD END
Stop: Nagrywanie zatrzyma się, kiedy dysk twardy 
HDD zapełni się podczas nagrywania.
Nadpisz: Jeżeli dysk HDD zapełni się podczas 
nagrywania, dane nagrane najwcześniej będą 
usunięte i nadpisane nowymi danymi.
 HDD END ALARM ( )
On:  Jeżeli dysk HDD zapełni się podczas 

nagrywania, rozlegnie się alarm dźwiękowy.
Off:  Jeżeli dysk HDD zapełni się podczas 

nagrywania, nie będzie emisji sygnału 
alarmowego.

 Jeżeli ilość miejsca na dysku HDD jest 
niewystarczjąca do nagrywania, wyświetli 
się ikona Dysk_pełny ( ). 

 Uwaga
 Ponieważ wszystkie dane będa usunięte 
podczas procesu formatowania dysku 
HDD, prosimy o wykonywanie procesu 
inicjalizacji po zarchiwizowaniu danych 
w innym miejscu.
 Jeżeli nagrywanie na dysk twardy HDD 
jest realizowane z opcją „Nadpisz“ i dane 
archiwizowane są nadpisywane, zarówno 
czas rozpoczęcia archiwizacji jak i sam 
proces archiwizacji mogą być skasowane.

Uwaga
Sprawdzenie danych na dysku HDD
Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe 
informacje, aby zminimalizować ryzyko utraty 
danych na twardym dysku HDD.
 Zapamiętaj, że należy chronić twardy dysk 
przed wszelkimi wstrząsami i niewłaściwym 
użyciem, ponieważ grozi to uszkodzeniem.
 Producent nie jest odpowiedzialny za utraty 
danych lub ich uszkodzenia spowodowane 
przez niewłaściwe użytkowanie.

Uwaga: Dodawanie kolejnego dysku twardego. 
Sprawdź uprzednio, czy dysk twardy HDD 
będzie współpracował z rejestratorem DVR.
Przykładowe przyczyny utraty danych na 
dyskach twardych. 
 Jakiekolwiek zewnętrzne wstrząsy 
obudowy, które mogą mieć miejsce podczas 
demontażu lub ustawień rejestratora DVR.
 Przerwy w dostawie zasilania lub 
nieprawidłowe zamknięcie systemu 
podczas pracy rejestratora DVR. 
(Szczegółowe informacje na stronie 27: 
Zamknięcie systemu DVR).
 Przenoszenie lub powodowanie wstrząsów 
rejestratora DVR podczas pracy systemu.

Prosimy o jak najszybsze archiwizowanie 
danych, aby zminimalizować ryzyko 
rozczarowań w wyniku utraty danych.

Wył. systemu

Funkcja jest używana do zakończenia zadań w toku 
i wyłączania zasilania produktu. Jeżeli pojawi się 
wiadomość o zamknięciu w oknie potwierdzenia po 
wciśnięciu przycisku „OK“, wyłącz zasilanie.

Uwaga
 Jeżeli system jest wyłączony bez 
zakończenia pracy poprzez okno 
zamknięcia systemu mogą się 
pojawić problemy, jak utrata danych 
i nieprawidłowe działanie twardego 
dysku. Przy wyłączaniu zasilania 
prosimy o wcześniejsze zamknięcie 
systemu w menu zamknięcia systemu.

KAMERA
Szczegóły menu kamery powinny wyglądać,
jak na ilustracji poniżej.

Wył. systemu

OK Anuluj

Na pewno wyłączyć?

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

►

►

►

►

►

MENU SHR-6042/6040
System ►

Kamera ►

Monitorow. ►

Tryb nagryw. 
Nagr. zdarzeń ►

Harmon. nagrania 
Kop. zap. 
Sieć ►

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Konfi guracja kamery

Urządz. PTZ

Ust. ekranu

Urządzenie zdalnego sterowania

SHR-6042_Pol.indb   27SHR-6042_Pol.indb   27 06/06/2009   10:25:0306/06/2009   10:25:03



28_ ustawienia menu

Konfi guracja kamery

 Wideo
On: Włącza obraz z kamery podłączonej 
dowybranego kanału.
Off: IWyłącza obraz z kamery podłączonej do 
wybranego kanału. 
Tajny: Wyświetla wszystkie pozostałe informacje o 
pliku video poza obrazem wybranego kanału. 

 Aut. sekw.
Czas wyświetlania dla każdego kanału może być 
ustawiony na ekranie przełączania w trybie Live. 
Kanały wyłączone i z włączoną opcją „Tajny“ nie 
będą dostępne do oglądania w trybie przełączania 
ekranów.

 Tytuł
Nazwa kamery każdego z kanałów może mieć nazwę.
Po wciśnięciu przycisk Enter( ) pojawi się 
wirtualna klawiatura. Znaki mogą być wprowadzane 
tylko przesunięciem kursora. Wpis może mieć do 10 
znaków długości. Przy wciśniętym przycisku „Shift“,
małe znaki stają się znakami wielkimi, a cyfry stają 
się znakami specjalnymi.

Urządz. PTZ

 ID
Wybierz numer ID kamery PTZ spośród (0 ~ 99).

 Protocoł
Aby ustawić funkcję kamery PTZ przesun kursor na 
odpowiedni kanał i wciśnij przycisk Enter( ). 
Następnie wybierz PTZ używając przycisków  lub  
Opuść tryb ustawień ponownie wciskając przycisk 
Enter( ). Ten produkt wspomaga protokoły 
następujących producentów: Samsung, Vic., Pan., 
AD, Phi., Pel-D, Pel-P, Ern, Vcl., Dia., Kal., oraz Tech. 

 Szybkość 
Wybierz szybkość odczytu dla obrazu z kamery PTZ.
(2400/4800/9600/19200/38400)

 Powyższe pozycje powinny mieć dopasowane 
ustawienia w menu Kamera PTZ. Bardziej 
szczegółowe informacje znajdują się w 
instrukcji obsługi kamery PTZ.
 Do transmisji sygnału jest używany wyłącznie 
protokół Half Duplex. 

Konfi guracja kamery
Wideo Aut. sekw. Tytuł

WŁ 5 s KAM 01

WŁ 5 s KAM 02

WŁ 5 s KAM 03

WŁ 5 s KAM 04

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Okno klawiatury

Nazwa kamery KAM 01

Shift Back

OK Anuluj

Urządz. PTZ
ID

Samsung

Pel-D

AD

Tech

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

9600

9600

19200

 2400

Protocoł

0

1

2

3

Szybkość
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Ust. ekranu

Jest to ekran ustawień Jasności / Kontrastu / Koloru dla 
każdego wyświetlanego obrazu z kamery.
Ustaw kursor na kanale przeznaczonym do zmiany 
ustawień i wybierz ustawienia wartości Jasności/ 
Kontrastu/ Koloru.
Wybrany kanał będzie wyświetlany w ekranie podglądu 
PIP po prawej stronie.
Ustawienia mogą być regulowane w zakresie wartości 
od ‚0‘ do ‚255‘ za pomocą przycisków  lub  Po 
wciśnięciu przycisku „Zast. wsz.“, wartości
ustawione dla ostatniego wybranego kanału będą 
skopiowane dla wszystkich kanałów.
Po wciśnięciu przycisku „Domyśln.“, aktualny kanał 
będzie miał wybraną wartość ‚128‘.

Urządzenie zdalnego sterowania

Okno to pozwala na kontrolowanie funkcji DVR poprzez 
użycie klawiatury systemowej (SSC-2000, SSC-5000).
 Identyfi kator
Wybiera identyfi kator ID klawiatury systemowej.
 Szybkość
Wybiera prędkość transmisji kontrolera systemu 
(1200/2400/4800/9600/19200/38400). 

Dostępna klawiatura systemowa
 NR  Producent  Nazwa modelu
 1  SAMSUNG   SSC-2000, SSC-5000

 Powyższe punkty powinny pasować do 
ustawień klawiatury systemowej. Dalsze 
informacje są dostępne w instrukcji obsługi, 
dostarczonej przez producenta klawiatury 
systemowej. 
 To urządzenie wspomaga jedynie pół-dupleks 
jako metodę transmisji.

MONITOROW.
Szczegóły menu funkcji monitorowania powinny 
wyglądać, jak na ilustracji poniżej.

Tr. na żywo

 Monitor zdarzeń Trwanie
Czas trwania monitorowania zdarzenia można 
ustawić w zakresie Wyłączone/ 30 sekund/ CIĄGŁE.
Off: Nie działa przełączanie na podgląd 
pełnoekranowy w chwili wystąpienia zdarzenia. 
30 Seconds: Ustawienie czasu trwania pokazanego 
na pełnym ekranie zdarzenia. 
CONTINUE: Monitoring zdarzenia na pełnym 
ekranie będzie wyświetlany ciągle aż do wyłączenia 
wciśnięciem przycisku ALARM na przednim panelu.

 OSD
Data: Kiedy jest włączona, wyświetla się na ekranie.
Kiedy jest wyłączona, nie ma wskazania daty na 
ekranie.
Czas: Kiedy jest włączona, wyświetla się na ekranie.
Kiedy jest wyłączona, nie ma wskazania godziny na 
ekranie.
Tytuł: Kiedy jest włączony, nazwa kamery wyświetla 
się na ekranie. Kiedy jest wyłączona, nie ma nazwy 
kamery na ekranie.
Status: Kiedy jest włączony, dźwięk kamery PTZ 
wyświetla się na ekranie. Kiedy jest wyłączona, 
dźwięk kamery PTZ nie wyświetla się na ekranie.

Ust. ekranu

128

128

128

Domyśln. Zast. wsz. OK Anuluj

SHR-6042/6040 MENU
System ►

Kamera ►

Monitorow. ►

Tryb nagryw. 
Nagr. zdarzeń ►

Harmon. nagrania 
Kop. zap. 
Sieć ►

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Tr. na żywo

Tr. punktowy

OK Anuluj

Identyfi kator
Szybkość

0

   9600

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Urządzenie zdalnego sterowania

Monitorow.
Monitor zdarzeń

OFFTrwanie

ONData

ONCzas

ONTytuł

ONStatus

OSD 

OK Anuluj
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Tr. punktowy

Podczas używania dwóch monitorów jednocześnie, 
kanał wyjścia Spot jest używany w sytuacji, kiedy jest 
konieczna koncentracja na obserwowaniu obrazu z 
kamery jednego kanału na osobnym monitorze. 

 Zdarz. Trwanie
Ustaw włączenie lub wyłączenie funkcji Monitoringu 
zdarzenia dla kanału wyjścia Spot. Można go ustawić 
w zakresie Wyłączone/ 30 sekund/ CIĄGŁE. 
Off: Nie działa Monitoring zdarzenia w chwili 
wystąpienia `zdarzenia.
CONTINUE: Monitoring zdarzenia na pełnym 
ekranie będzie wyświetlany ciągle aż do wyłączenia 
wciśnięciem przycisku ALARM na przednim panelu.

 Normal. Trwanie
1~60 sekund: Ustawienie czasu trwania wyświetlania 
monitringu zdarzenia na ekranie po przełączeniu. 

 Kamera
Wybierz żądany kanał wybrany do użycia funkcji 
wyjścia Spot.

Spot Out

Typ monitorow.

OFFTrwanie 3  s

Zdarz. Normal.

Kamera

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

OK Anuluj
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TRYB NAGRYW.
Szczegóły menu nagrywania powinny wyglądać, jak na
ilustracji poniżej:

Ustaw tryb nagrywania wciskając przycisk REC na 
przednim panelu.

 Rozm. wideo
Ustaw rozmiar ekranu dla nagrywania.

Źródło
Video

Full D1 Half D1 CIF

NTSC 704 X 480 704 X 240 352 X 240
PAL 704 X 576 704 X 288 352 X 288

 Jakość
Ustaw jakość nagrania video. Ustaw jeden spośród 
dostępnych: Very High, High, Standard, Low.

 Klatka
Ustaw ilość klatek na jedna sekundę nagrania.
Ustawiona ilość klatek odpowiada ilości ujęć 
wykonywanych przez kamerę w ciągu jednej sekundy.

 Auto. wykryw.
Można włączyć / wyłączyć wciskając „WYŁĄCZONE“.
Jeżeli „WŁĄCZYSZ“ funkcję, można ograniczać 
datę nagrań do wyszukiwania za pomocą przycisku 
wyboru daty obok.
Datę można ograniczyć w zakresie od 1 ~ 99 dni.
Jeżeli „WYŁĄCZYSZ“ funkcję, nie można ustawić 
ograniczenia wyszukiwania nagrania.
Do przywrócenia funkcji wartości domyślnych służy 
ikona Domyślne.
Nastawa częstotliwości obrazu nie może być 
mniejsza niż NTSC 90 fps, PAL 75 fps częstotliwości 
danego kanału zarówno trybu nagrywania, jak i trybu 
nagrywania zdarzenia w standardach Full D1.

NAGR. ZDARZEŃ
Szczegóły menu nagrywania zdarzenia powinny 
wyglądać, jak na ilustracji poniżej:

Ust. nagryw. zdarzenia

Ustaw wartości trybu nagrywania w chwili wystąpienia 
zdarzenia.

 Rozm. wideo
Ustawienia rozmiaru ekranu dla trybu nagrywania.

Źródło
Video

Full D1 Half D1 CIF

NTSC 704 X 480 704 X 240 352 X 240
PAL 704 X 576 704 X 288 352 X 288

 Jakość
Ustaw jakość nagrania zdarzenia. 

 Klatka
Ustaw ilość klatek na jedna sekundę nagrania.
Ustawiona ilość klatek odpowiada ilości ujęc 
wykonywanych przez kamerę w ciągu jednej 
sekundy.

 Przed zd.

Nagraj sytuację przed punktem wystąpienia zdarzenia. 
3~5 sekund: Ustaw czas nagrywania przed 
wystąpieniem zdarzenia.
 

SHR-6042/6040 MENU
System ►

Kamera ►

Monitorow. ►

Tryb nagryw. 
Nagr. zdarzeń ►

Harmon. nagrania 
Kop. zap. 
Sieć ►

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Ust. nagryw. zdarzenia

Ust. detekcji alarmu

Ust. detekcji ruchu

Ust. detekcji utraty nagrania

Sekcja przed Zdarzeniem
Czas wystąpienia zdarzenia

Tryb nagryw.
Jakość

Standard

OK Anuluj

Klatka

Standard

Standard

Standard

Domyśln.

30

30

30

5

ON 99

Rozm. wideo

Auto Deletion

CIF

CIF

CIF

CIF

Ust. nagryw. zdarzenia
Jakość

Standard

OK Anuluj

Klatka

Standard

Standard

Standard

3 s

Domyśln.

30

30

30

5

10 s

CIF

Przed zd. Po zdarz.

Rozm. wideo

CIF

CIF

CIF
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 Po zdarz.

Nagranie sytuacji od momentu wystąpienia 
zdarzenia.
Po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia czas nagrywania 
ustawia się na 5 sekund ~ 5 minut, i 1 godziny.

 Jeżeli w menu monitoringu wybrano opcję 
rejestracji 1-kanałowej, wielkość obrazu będzie 
zmieniona na Full D1.

Ust. detekcji alarmu

 Stan
Typ wejścia alarmowego może być ustawiony na
 „N.O“ lub „N.C“.
N.O (Normally Open): Kiedy system jest zamykany 
ze statusu normalnego otwarcia, zadziała alarm.
N.C (Normally Closed): Kiedy system jest otwierany 
ze statusu normalnego zamkn iecia, zadziała alarm.

 Kamera
Ustaw Kamerę przypisaną do konkretnego wejścia 
alarmowego systemu. Aktualne wejście alarmowe 
ma domyślną wartość.
Co najmniej jedno połączenie pomiędzy wejściem 
alarmowym i kamerą musi być ustawione. Jest 
możliwy wybór kilku kanałów jednocześnie. Jeżeli po 
przesunięciu kursora na pozycję kamery wciśniesz 
przycisk Enter( ), pojawi się poniższy ekran. 

 Alarm wył.
Ustaw je jako wyjście alarmowe dla wystąpienia 
zdarzenia alarmu na wejściu alarmowym.
Aktualnie niniejszy system obsługuje 2 wyjścia 
alarmowe i jedno wyjście alarmu dźwiękowego przez 
wbudowany głośnik (brzęczyk).
Jeżeli po przesunięciu kursora na pozycję wyjścia 
alarmowego wciśniesz przycisk Enter( ), pojawi 
się poniższy ekran.

 Trwanie
Ustaw czas trwania alarmu z wyjścia alarmowego.
Dźwięk alarmu będzie emitowany zgodnie z 
ustawieniami.
CONTINUE: Dźwięk sygnału alarmowego będzie 
emitowany aż do chwili ręcznego wyłączenia emisji 
alarmu przyciskiem ALARM na przednim panelu.
10~300 SEC: YUstaw czas emisji sygnału 
alarmowego.

Czas zakończenia zdarzenia
Czas po zdarzeniu

Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3

Kamera 4 Wsz.

OK Anuluj

Wsz.

OK Anuluj

Sygn.

21

Ust. detekcji alarmu
Stan

N.O

OK Anuluj

N.O

N.O

N.O

1

2

3

4

None

None

None

None

10 s

10 s

10 s

10 s

Kamera Alarm wył. TrwanieAlarm we

Alarm we 1

Alarm we 2

Alarm we 3

Alarm we 4

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź
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Ust. detekcji ruchu

Ustaw obszar wykrycia ruchu, czułość i emisję alarmu 
dla każdej kamery video.
Wciśnij przycisk Enter( ) po przesunięciu kursora na 
kamerę przeznaczoną do ustawienia.. 

 Alarm wył.
Jest to część przeznaczona do ustawień wyjścia 
alarmowego podczas wykrycia ruchu. Aktualnie 
niniejszy system obsługuje 2 wyjścia alarmowe 
i jedno wyjście alarmu dźwiękowego przez 
wbudowany głośnik (brzęczyk). 

 Trwanie
Ustaw czas trwania alarmu z wyjścia alarmowego.
Dźwięk alarmu będzie emitowany zgodnie z 
ustawieniami. 
CONTINUE: Dźwięk sygnału alarmowego będzie 
emitowny aż do chwili ręcznego wyłączenia emisji 
alarmu przyciskiem ALARM na przednim panelu. 
10~300 SEC: Ustaw czas emisji sygnału
alarmowego.

 Czułość
Jest to część przeznaczona do ustawień wykrywania 
ruchu i czułości czujnika ruchu. Czułość wykrywania 
ruchu można ustawić na pięciu poziomach: Very 
High, High, Medium, Low, Very Low.

 Ust. obsz.
Jeżeli po przesunięciu kursora na obszar 
wyświetlania obrazu po prawej stronie wciśniesz 
przycisk Enter( ) obszar wykrywania ruchu będzie 
ustawiony/ skasowany.
( ): Ustaw całą część, jako obszar wykrycia ruchu.
( ): Kasuj cały obszar ruchu.
Jeżeli wciśniesz „Domyśln.“, ustawieniom 
wykrywania ruchu będą przwrócone wartości 
domyślne. 

Ust. detekcji utraty nagrania

Jeżeli się wydarzy utrata obrazu dla każdego kanału 
może być ustawione generowanie sygnału wyjścia 
alarmowego.

 Alarm wył.
Ustaw wyjście wygnału alarmowego w sytauacji 
emisji sygnału wejścia alarmowego.
Aktualnie niniejszy system obsługuje 2 wyjścia 
alarmowe i jedno wyjście alarmu dźwiękowego przez 
wbudowany głośnik (brzęczyk).
Jeżeli po przesunięciu kursora na pozycję wyjścia
alarmowego wciśniesz przycisk Enter( ), pojawi 
się poniższy ekran. 

 Trwanie
Ustaw czas trwania alarmu z wyjścia alarmowego.
Dźwięk alarmu będzie emitowany zgodnie z ustawieniami.
CONTINUE: Dźwięk sygnału alarmowego będzie 
emitowany aż do chwili ręcznego wyłączenia emisji 
alarmu przyciskiem ALARM na przednim panelu.
10~300 SEC: Ustaw czas emisji sygnału 
alarmowego.

Wsz.

OK Anuluj

Sygn.

21

Ust. detekcji ruchu

OK Anuluj

Alarm wył.

Trwanie

Czułość

Ust. obsz.

None

High

Domyśln.

Ust. detekcji utraty nagrania
Alarm wył.

None

None

None

None

10 s

10 s

10 s

10 s

Trwanie

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź
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HARMON. NAGRANIA
Szczegóły menu harmonogramu nagrywania powinny
wyglądać, jak na ilustracji poniżej.

Można ustawić system w taki sposób, że będzie 
automatycznie nagrywał video o wyznaczonej godzinie
Po ustawieniu kursora na kamerze do ustawienia wciśnij 
przycisk Enter( ).
 Time Selection
Aby wybrać okienko czasowe godziny nagrywania 
przesuń kursor na część pokazaną na ilustracji poniżej 
i wciśnij przycisk Enter( ). Następnie wybierz czas 
nagrywania przyciskami  lub . Można opuścić tryb 
ustawień ponownie wciskając przycisk Enter( ).

 Opcja nagr.
Ustaw metodę nagrywania. Prosimy o zapoznanie się 
z poniższą tabelką ze szczegółówymi informacjami na 
temat metod nagrywania.
Metoda nagrywania będzie użyta dla wybranego 
okienka czasowego, jeżeli po wciśnięciu przycisku 
Enter( ) wybierzesz odpowiednią przyciskami 

 lub .
„00-24“: Metoda nagrywania może być ustawiona 
identycznie w zakresie od 0 do 24 godzin.
Jeżeli wciśniesz „Zast. wsz.“, aby skopiować wartości 
aktualnego kanału do wszystkich kanałów i na 
wszystkie dni. 

Typ 
nagrywania Obsługa nagrywania

Symbole
ekranowe
ustawień

C: Continuous
M: Motion
A: Alarm In

Brak nagrywania NONE
Nagrywanie ciągłe C
Po wykryciu ruchu M
Nagrywanie alarmowe A
Nagrywanie ciągłe i po 
wykryciu ruchug C : M

Nagrywanie ciągłe
i alarmowe C : A

Nagrywanie po wykryciu
ruchu i alarmowe M : A

Ciągłe, po wykryciu
ruchu i alarmowe C : M : A

 Dzień tyg.
Ustawienie dnia tygodnia w celu rezerwacji czasowo 
zaplanowanego zapisu. Naciśnij Enter( ), wybierz 
żądany dzień przy pomocy , .

KOP. ZAP.
Szczegóły menu archiwizacji powinny wyglądać,
jak na ilustracji poniżej.

Służy do archiwizacji danych video przechowywanych 
na dysku twardym HDD w urządzeniu archiwizacyjnym.
 Tryb kop. zap.
Wybierz, który z trybów będzie używany do 
archiwizacji.
Tryb kopii zapasowej wspomaga łącznie trzy rodzaje, 
takie jak SDB, SFX oraz AVI. 
Wciśnij przycisk Enter( ) i wybierz tryb archiwizacji 
używając przycisków  lub . Można opuścić tryb 
ustawień ponownie wciskając przycisk Enter( ).
Baza danych fi rmy Samsung (SDB): Jest to własny 
typ danych fi rmy Samsung. Podczas tworzenia 
kopii zapasowej danych w SDB, utworzone dane są 
automatycznie kopiowane zarówno do programu SDB 
Viewer, jak i do SDB. SDB używa się zazwyczaj do 
tworzenia kopii zapasowej danych pamięci masowej.
SFX: Niniejszy tryb wykonuje zapisywanie danych 
wspólnie z samodzielnie uruchamiającym się 
odtwarzaczem video. Dane archiwum SFX są 
zapisane z uruchamialnym rozszerzeniem (.EXE).
AVI: Niniejszy tryb zapisuje dane w formacie video, 
który może być odtwarzany przez program Windows 
Media Player. Audio Codec potrafi  chronić dane.
 Czas rozp. & Czas zak.
Ustaw datę i godzinę przeznaczone do archiwizacji 
danych. (Minimalny czas tworzenia kopii zapasowej 
wynosi 2 minuty.)
 Urządz. archiw.
Wybierz nośnik do zapisu danych. Do archiwizacji 
mogą służyć takie urządzenia, jak pamięci USB, płyty 
CD/DVD, USB-CD/DVD.
Wcisnąć przycisk Enter( ) i wybrać urządzenie 
tworzenia zasobów rezerwowych (układy pamięci 
USB), korzystając w tym celu z przycisku  lub . 
Można opuścić tryb ustawień ponownie wciskając 
przycisk Enter( ).
O ile systemy zapisywania USB zostały prawidłowo 
przyłączone do systemu, przycisk [Format] jest 
aktywowany. 
Naciśnij przycisk [Format] w przypadku, gdy system 
zapisywania USB został przywrócony do ustawień 
fabrycznych.

00-01

Harmon. nagryw. 

00

Ciągły

00-24

Zast. wsz. OK

00-01 C:M:A

C:M:A

Opcja nagr.

Ruch Alarm we

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

SUN

Dzień tyg. Kop. zap.
Wideo (SDB)

2009-02-12     11:01:08

2009-02-12     11:03:08

USB - No Detect

Tryb kop. zap.

Czas rozp.

Czas zak.

Urządz. archiw.

Kamera

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Format
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Tryb połączenia

ID/Hasło

IP stan.

Maska pods.

Brama

Port(TCP)

Szerokość pasma

NOT USE

Użytk.

000.000.000.000

255.255.255.000

000.000.000.000

554

10Mbps

Ust. IP

OK Anuluj

MODEL SIZE
SONY 512MB, 1GB, 2GB
TRANSCEND 128MB, 2GB, 4GB
SAMSUNG 1GB, 2GB
AXXEN 1GB
SANDISK 256MB
DADAM 640MB
LG XTICK 1GB
AXIAN 256MB

 Kamera
Wybierz kanał kamery do archiwizacji. W trybie 
monitorowania obrazu z wielu kamer można 
archiwizować nagrania tylko w trybie SDB, tryby 
SFX / AVI pozwalają na archiwizację tylko w trybie 
1-kanałowym.
 Format
Wspomaga funkcje formatu USB.

 Pliki archiwizacji mogą być odtwarzane w 
komputerze PC, ale nie mogą być odtwarzane 
w rejestratorze DVR. 
 W przypadki archiwizacji AVI może być 
konieczna aktu-alizacja kodeków DivX, aby 
odtwarzać zapisane pliki. Można pobrać 
kodeki DivX ze strony www.divx.com.
 Jeżeli nie ma aktywnego urządzenia 
archiwizacyjnego, wyświetli się informacja z 
ostrzeżeniem.
 Znak wodny: wprowadź znak znany jedynie 
producentowi do danych wideo tak, aby 
użytkownik mógł go zidentyfi kować gołym 
wzrokiem. Jeśli zabezpieczone dane wideo 
będą sfałszowane lub zmienione, na ekranie 
SDB Viewer lub Odtwarzacza SFX wyświetli 
się napis „Manipulacja”. W przeciwnym 
wypadku wyświetli się napis “Akceptacja”.

Uwaga
 Prosimy nie odłączać urządzenia 
archiwizacyjnego podczas archiwizacji 
i nie wyłączaj jego zasilania. System 
może nie działać prawidłowo. 
 W czasie trwania procesu archiwizacji 
może dojśc do spowolnienia pracy 
całego systemu.
 W czasie trwania procesu archiwizacji 
na nosnikach CD, nagrane dane mogą 
ulec uszkodzeniu w zależności od 
jakości powierzchni płyty.

SIEĆ
Szczegóły menu archiwizacji powinny wyglądać,
jak na ilustracji poniżej:

Ust. IP

 Tryb połączenia
Wybierz dla systemu głównego typ połączenia z 
internetem.
Wciśnij przycisk Enter( ) i wybierz sieć za pomocą
przycisków  lub .
Nie uż.: Wciśnij go, jeżeli nie korzystasz z połączenia 
z internetem.
STATIC-IP: Wybierz tę opcję, jeżeli system główny 
jest podłączony do sieci ze stałym numerem IP.
DHCP: Wybierz tę opcję, jeżeli system główny jest 
podłączony do sieci z numerem IP zmieniającym się 
w sposób dynamiczny za pośrednictem protokółu 
DHCP lub podobnego. 
ADSL(PPPoE): Wybierz tę opcję, jeżeli system główny 
jest podłączony do sieci ADSL korzystającej z PPPoE.  

 ID/Hasło
Użytkownik może bezpośrednio wpisać ID / HASŁO 
DOSTĘPU przy wybranej opcji ADSL.
Jeżeli system główny jest podłączony do sieci ADSL, 
należy wprowadzić do systemu ID Użytkownika i 
hasło dostępu dostarczone przez dostawcę ADSL.
ID Użytkownika i hasło dostępu mogą być 
wprowadzane z panelu wirtualnej klawiatury.

SHR-6042/6040 MENU
System ►

Kamera ►

Monitorow ►

Tryb nagryw. 
Nagr. zdarzeń ►

Harmon. nagrania
Kop. zap.
Sieć ►

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Ust. IP

Ustawienie portu programu Web Viewer

Stan sieci

Ust. DDNS

Ust. NTP 

Ust. poł. zwrotn.

Ust. transferu obrazu
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 IP stan.
Ustaw adres IP lokalizacji dla systemu głównego do 
podłączenia z internetem. Jeżeli tryb podłączenia jest 
ustawiony w opcji STATIC-IP, użytkownik potrzebuje 
bezpośrednio wprowadzić adres IP.

 Maska pods.
Ustaw adres maski podsieci w systemie głównym.

 Brama
Ustaw adres bramki w systemie głównym.

 Port(TCP)
Można wybrać numer portu w zakresie od 554 do 2048.

 Szerokość pasma
Ustaw maksymalną prędkość przekazu danych wideo 
przez sieć.

Ustawienie portu programu Web Viewer

Ustaw numer portu, w którym Web Viewer będzie 
wykorzystany w przeglądarce stron WWW.  Numer 
portu można ustawić domyślnie do 80.

 Port
Ustaw numer portu, w którym Web Viewer będzie 
wykorzystany w przeglądarce stron WWW. Można 
ustawić numer portu od 80 do 60080.

 Jeśli port przeznaczony dla Web Viewer 
w DVR jest zamknięty przez zaporę lub 
wspólne urządzenie, Web Viewer nie może 
działać w przeglądarce stron WWW. W 
takim wypadku należy skontaktować się z 
administratorem sieci.  

Okno klawiatury

Hasło ****

Shift Back

OK Anuluj

ID użytk. Użytk.

Test IP
IP asseg. Not Connected

OK

Movimento/Controllo Seleziona EsciPrzesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

OK Anuluj

Port  80

Ustawienie portu programu Web Viewer
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Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Ust. DDNS
Stan. DDNS

Nazwa hosta

ID użytk.

Hasło

DYNAMIC  DDNS

SAMSUNG  
SHR

****

OK Anuluj

Stan sieci

 Przypisany IP
Wyświetla adres IP przypisany do aktualnego 
systemu. 

 Stan połączenia
Wyświetla w postaci kolorów, czy aktualne 
podłączenie systemu do sieci odbiega od normy, 
czy też nie. 
Wyświetlenie się napisu “OK” oznacza możliwość 
podłączenia IP.  Wyświetlenie się napisu “Próba 
nieudana” oznacza brak możliwości podłączenia IP.  

Kolor Prędkość odpowiedzi 
komputera (ping response)

Zielony Poniżej 500 ms
Żółty 500~2000 ms
Czerwony Powyżej 2000 ms

Ust. DDNS

DDNS jest funkcją pozwalającą na używanie 
dynamicznego adresu IP podłączonego do systemu w 
taki sposób, jakby korzystano z adresu stałego.

 Stan. DDNS
Adres DDNS jest dostępny w SAMSUNG, DYNAMIC 
DDNS, NO IP i CHANGE IP. Jeżeli wybierzesz 
SAMSUNG, adres IP będzie zarejestrowany na 
serwerze DDNS obsługiwanym przez Samsung 
Electronics.
DYNAMIC DDNS, NO IP i CHANGE IP są 
publicznymi witrynami DDNS, które pozwalają 
na zarejestrowanie dynamicznego adresu IP i 
przypisanie mu darmowego adresu URL. Ustaw 
nazwę hosta, ID użytkownika i hasło dostępu 
po przyłączeniu do odpowiedniej witryny i 
zarejestrowaniu adresu URL.

 Nazwa hosta
Wpisz nazwę hosta witryny DDNS.

 ID użytk.
Wpisz nazwę ID użytkownika użytą przy rejestracji
w witrynie DDNS.

 Hasło
Wpisz hasło dostępu używane przy rejestracji
w witrynie DDNS.

 Samsung DDNS korzysta z adresu 
Mac urządzenia. Gdy adresem Mac 
jest 00:0C:83:00:00:32, nazwa domeny 
Samsunga zostaje zarejestrowana jako 
“h0000032.websamsung.net”.

Stan sieci
Przypisany IP 222.112.139.76

Stan połączenia

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

OK

0%
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 Jeżeli wybierzesz publiczny serwer DDNS 
(dyndns.com, no-ip.com lub changeip.com), 
aktualizacja adresu IP nazwy hosta (URL) do 
DNS może zająć 30 ~ 60 sekund.
 Jeżeli korzystasz z systemu podłączonego 
do sieci za pośrednictwem adresu IP routera, 
port sieciowy musi być przypisany w menu 
ustawień IP routera. System główny używa 
1494 portów (554–2048) komunikacji TCP. 
Przy korzystaniu z adresu IP przypisywanego 
dynamicznie systemowi głównemu za pomocą 
funkcji DHCP adresu IP routera, musi mieć 
przyznany w menu ustawień numer portu 
dla adresu IP. Przy korzystaniu z IP routera 
zalecamy wyznaczenie adresu IP i numeru 
portu do przypisania systemowi głównemu z 
menu ustawień IP routera, aby do połączenia 
ustawić stały adres IP dla trybu połączenia 
systemu głównego oraz następnie wpisać 
adres IP przypisany do IP routera.
Prosimy zapoznać się z informacjami na 
temat metod podłączenia systemu do routera 
w instrukcji obsługi routera lub na stronie 
producenta.

Ust. NTP

Na podstawie ustawienia NTP zostaje 
skonfi gurowany system synchronizacji, oparty na 
sieci.

 Adres podstaw. & Adres dodatkowy
Wprowadż dane adresowe serwera NTP. 

 Stan połączenia
Można sprawdzić status połączenia z serwerem 
NTP pooprzez wciśnięcie przycisku „Test“ po 
wcześniejszym wprowadzeniu adresu serwera NTP.
Jeżeli wyświetli się wiadomość „Success“, 
połączenie z serwerem NTP jest aktywne; jeżeli 
wyświetli się wiadomość „Failed“, połączenie nie jest 
dostępne.
 Włącz NTP 
Podczas używania funkcji NTP prosimy o 
sprawdzenie okna „Włącz NTP“. 

 Jeśli czas zegarowy systemu DVR będzie 
ustawiony szybciej niż czas standardowy 
NTP, to ustawienie NTP jest nadrzędne i 
aktualne, 10-minutowy czas systemowy DVR, 
który ustawiany jest na podstawie wcześniej 
ustawionego czasu, kasuje automatycznie 
nagrane dane.
 Podczas używania funkcji NTP zmiany czasu 
nie mogą być wykonywane z poziomu menu 
ustawień i pozwalają tylko na ustawienia 
standardowej strefy czasowej.
 Synchronizacja pomiędzy serwerem NTP 
i systemem DVR będzie wykonywana co 
godzinę. 

Ust. NTP

Test

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Adres podstaw.

Adres dodatkowy

Stan połączenia

pool.ntp.org

asia.pool.ntp.org

Włącz NTP

trying.. 0%
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Lista serwerów protokółu NTP 
(Network Time Protocol)

ISO Region Adresy serwerów NTP
Cały świat pool.ntp.org
Azja Asia.pool.ntp.org
Europa Europe.pool.ntp.org
Ameryka Północna North-america.pool.ntp.org
Oceania Oceania.pool.ntp.org
Ameryka Południowa South-america.pool.ntp.org

AT Austria at.pool.ntp.org
AU Australia au.pool.ntp.org
BE Belgia be.pool.ntp.org
CA Kanada ca.pool.ntp.org
CH Szwajcaria ch.pool.ntp.org
CL Czile cl.pool.ntp.org
DE Niemcy de.pool.ntp.org
DK Dania dk.pool.ntp.org
ES Hiszpania es.pool.ntp.org
FI Finlandia fi .pool.ntp.org
FR Francja fr.pool.ntp.org
GT Gwatemala gt.pool.ntp.org
IE Irlandia ie.pool.ntp.org
IT Włochy it.pool.ntp.org
JP Japonia jp.pool.ntp.org
MX Meksyk mx.pool.ntp.org
MY Malezja my.pool.ntp.org
NL Holandia nl.pool.ntp.org
NO Norwegia no.pool.ntp.org
NZ Nowa Zelandia nz.pool.ntp.org
PH Filipiny ph.pool.ntp.org
PL Polska pl.pool.ntp.org
PT Portugalia pt.pool.ntp.org
RU Rosja ru.pool.ntp.org
SE Szwecja se.pool.ntp.org
US USA us.pool.ntp.org

Ust. poł. zwrotn.

Gdy każde ze zdarzeń (Alarm Wł., Ruch, Utrata wideo i 
Nagrywanie) są odbierane, każde połączenie zwrotne, 
jak również obrazu kamery, które współpracują z 
wejściem alarmu będą dostarczane na adres email. 
Aby wysłać wiadomość o połączeniu zwrotnym na 
adres e-mail, należy wprowadzić informacje o nadawcy, 
odbiorcy i serwerze STMP.

 Zdarz.
  :  Wybierz alarm w kanale, w którym funkcja 

połączenia zwrotnego została aktywowana.
  :  Wybierz kanał Ruchu , w którym funkcja 

połączenia zwrotnego będzie aktywowana.
  :  Wybierz kanał Kamery, w którym funkcja 

połączenia zwrotnego będzie aktywowana. 
Gdy dojdzie do utraty obrazu wideo z 
wybranego Kanału, transmituj wiadomości 
Połączenia zwrotnego.

 :  Wybierz kanał Kamery, w którym funkcja 
połączenia zwrotnego będzie aktywowana. 
Nagrywanie rozpoczyna się z wybranego 
Kanału i gdy zostanie zakończone, transmituje 
wiadomości Połączenia zwrotnego.

  :  Wybierz błąd HDD/Pełną pozycję HDD, 
gdzie funkcja połączenia zwrotnego zostanie 
aktywowana. W przypadku pojawienia 
się błędu z HDD lub gdy HDD jest pełne, 
transmituj wiadomości Połączenia zwrotnego.

 Od (Nadawca)
Wprowadź dane konta nadawcy poczty e-mail. 
Wciśnij klawisz Enter( ). Pojawi się pole tekstowe, 
co widać na poniższym rysunku: 

 Do (Odbiorca)
Wprowadź dane konta użytkownika - odbiorcy 
poczty e-mail. Wciśnij klawisz Enter( ). Pojawi się 
poniższe okno.
Wciśnij „Nowy”. Po pojawieniu się okna z wirtualną 
klawiaturą, wprowadź adres odbiorcy. 
Aby zarejestrować adres odbiorcy w liście wyboru 
należy wybrać konto z Dostępna ks. adresowa i 
wcisnąć przycisk . 

Okno klawiatury

abcdef@samsung.com

OK Cancella

Shift Anuluj

Ust. poł. zwrotn.

Alarm we 1 Alarm we 2 Alarm we 3 Alarm we 4
Ust. transmisji

Od
Do
Serwer SMTP

abcdef@samsung.com
hijklmn@samsung.com
mail.samsung.com

OK Anuluj

Zdarz.
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40_ sterowanie kamerą PTZ

 Serwer SMTP :
Wprowadź informacje dotyczące serwera STMP. 
Wciśnij klawisz Enter( ). Pojawi się poniższe okno:

 Serwer STMP :
Wprowadź adres serwera, na który będziesz wysyłać 
pocztę e-mail.

 ID użytk. : 
Wprowadź dane konta użytkownika serwera poczty 
(SMTP).

 Hasło : 
Wprowadź hasło dla konta użytkownika na serwerze 
poczty.

 Port : 
Wprowadź numer portu serwera poczty (SMTP). 
Możesz wybrać numer portu od 1 do 65535.
 Metody autoryzacji : 
Aby umożliwić logowanie do serwera poczty (SMTP) 
należy dokonać autoryzacji bezpieczeństwa. Opcja ta 
umożliwia kodowanie i autoryzowanie identyfi katorów 
ID oraz haseł podczas wysyłania lub odbierania 
poczty e-mail. Używa się jej głównie do rejestracji 
na serwisy Dostawców Usług Internetowych (ISPs)/
dostawców treści internetowych.
 SSL : 
Zaznacz jeżeli określony serwer SMTP korzysta z 
SSL jako protokołu bezpieczeństwa. Na przykład, 
gdy serwer SMTP poczty Google Gmail korzysta z 
SSL do kodowania poczty wychodzącej. 

Metody autoryzacji
 Autoryzacja CRAM-MD5/
CRAM-SHA1:Umożliwia dekodowanie 
podczas wysyłania lub odbierania 
identyfi katora ID lub haseł.
 Autoryzacja PLAIN:Używa formatu 
tekstu do wysyłania lub odbierania 
identyfi katora ID lub haseł.
 Autoryzacja LOGIN:Koduje 
identyfi katory ID i hasła w formacie 
Base64 w celu ochrony pakietów przed 
szperaniem czy przechwytywaniem.

Ust. transferu obrazu

Ustaw informacje video przeznaczone do wysyłania za 
pośrednictwem internetu.

 Jakość
Ustaw jakość obrazu do wysłania. Można wybrać 
spośród dostępnych Very High, High, Standard, Low.

 Klatka
Ustaw ilość klatek na jedna sekundę nagrania.
Ustawiona ilość klatek odpowiada ilości ujęć 
wykonywanych przez kamerę w ciągu jednej sekundy.

 Rozm. wideo
Ustaw wielkość obrazu dla nagrania.

Źródło
Video

Full D1 Half D1 CIF

NTSC 704 X 480 704 X 240 352 X 240
PAL 704 X 576 704 X 288 352 X 288

Jeżeli wciśniesz „Domyśln.“, odpowiednim 
ustawieniom będą przwrócone wartości domyślne.
Możliwa częstotliwość nastawy to NTSC: Maks. 30fps, 
PAL: Maks. 25fps w standardach FULL D1.

Dostępna ks. adresowa

abcdef@samsung.com

hijklmn@samsung.com

mail.samsung.com

OK Anuluj

Wybrana lista

UsuńNowy Usuń

abcdef01@samsung.com

abcdef02@samsung.com

abcdef03@samsung.com

abcdef04@samsung.com

abcdef05@samsung.com

Inform. o serwerze SMTP

mail.samsung.com
hijklmn
****
25
None

OK Anuluj

Serwer SMTP
ID użytk.
Hasło
Port
Metody autoryzacji
SSL

Ust. transferu obrazu
Jakość

Standard

OK Anuluj

Klatka

Standard

Standard

Standard

CIF

Domyśln.

25

25

25

25

Rozm. wideo
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TRYB STEROWANIE KAMERĄ 
PTZ
Aby uzyskać wejście do trybu sterowania kamerą PTZ
muszą być prawidłowo ustawione wartości ustawień
kamer PTZ.

Jeżeli kamera PTZ jest ustawiana z poziomu menu, 
ikona( ) wyświetli się na odpowiednim kanale 
ekranu.

Niebieski pasek pojawi się na ekranie monitora 
powciśnięciu przycisku Enter( ) podczas 
podgląduekranu trybu Live. Przejdź do kanału 
wskazywanego ikonąPTZ przesuwając ten 
pasek przyciskami kierunkowymii wejdź do trybu 
sterowania kamerą PTZ wciskając przycisk PTZ. Po 
wejściu w tryb sterowania kamerą PTZ, ikona PTZna 
ekranie trybu Live zmieni kolor z białego na żółty.W 
trybie podglądu obrazu podzielonego są dostępne 
tylkopodstawowe czynności sterowania kamerą PTZ 
– obrót(Pan), pokłon (Tilt) i zoom.

Z pojedynczego ekranu podglądu można 
sterowaćpodstawowymi ruchami obrót (Pan), pokłon 
(Tilt) i zoom, programowaniem, menu kamery i 
innymi funkcjami.Z menu najpierw wybierz kanał 
przypisany do kamery PTZ przyciskami wyboru 
kanału CH1 ~ CH4 na przednim panelu i wciśnij 
przycisk PTZ Jeżeli wybierzesz tryb sterowania 
kamerą PTZ na pojedynczym ekranie ikona PTZ na 
ekranie trybu Live zmieni kolor z białego na żółty.

Wciśnij przycisk PTZ w trybie Live, aby wyłączyć tryb 
sterowania kamerą PTZ. Po wyłączeniu ikona PTZ   
( ) na ekranie zmieni kolor z żółtego na biały.

 Jeżeli przez 5 minut trybu sterowania kamerą 
PTZ nie będzie wykonana w rejestratorze 
DVR żadna operacja, tryb automatycznie 
wyłączy się.

PODSTAWOWE STEROWANIE 
OBROTEM, POKŁONAMI I ZOOMEM 

 PAN
Kamera PTZ może być sterowana w poziomie za 
pomocą przycisków kierunkowych (  lub ) na 
przednim panelu w trybie sterowania kamerą PTZ.

 TILT
Kamera PTZ może być sterowana w pionie za 
pomocą przycisków kierunkowych (  lub ) na 
przednim panelu w trybie sterowania kamerą PTZ.

sterowanie kamerą PTZ 

CAM_01

Urządz. PTZ
ID

Samsung

Pel-D

AD

Tech

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

9600

9600

19200

 4800

Protocol

0

1

2

3

Szybkość
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42_ Sterowanie kamerą PTZ

 ZOOM
Kamera PTZ potrafi  wykonać zbliżenie/ oddalenie 
za pmocą przycisków TELE/WIDE na przednim 
panelu w trybie sterowania kamerą PTZ. 

MENU USTAWIEŃ URZĄDZEŃ PTZ
Aby wejść do menu ustawień kamery PTZ, 
najpierw wybierz ustawienie kanału dla kamery 
PTZ przyciskami CH1 ~ CH4 na przednim panelu 
i wciśnij przycisk PTZ. Jeżeli wybierzesz tryb 
sterowania z pojedynczego ekranu, ikona PTZ na 
ekranie zmieni kolor z białego na żółty. W tym 
momencie, po wciśnięciu przycisku SZUKAJ( )
 pojawi się okno ustawień kamery PTZ.

 MODEL PTZ
Wyświetla nazwę modelu aktualnie podłączonej 
kamery PTZ. Pokażą się menu funkcyjne 
wybranego modelu kamery PTZ. Każde menu 
pozwala na wykonywanie różnorodnych ustawień 
funkcji kamery PTZ.
Skanuj: Jest to funkcja przenosząca przypisaną 
lokalizację kolejno na PROGRAM 1 do 20.
Auto pan.: Jeżeli wciśniesz „Auto pan.“ po 
ustawieniu pozycji dwóch punktów ‚Start‘ i ‚End‘ w 
wewnętrznym menu kamery PTZ, funkcja niniejsza 
powoduje ruchy tam i z powrotem w zakresie 
pomiędzy wybranymi punktami. Funkcja Auto pan. 
może być wyłączona przez ponowne wciśnięcie 
przycisku „Auto pan.“.
Konfi g.: Wybierz tę pozycję do przypisywania 
dowolnej lokalizacji numeru PROGRAM lub 
wejście w ekran menu wewnętrznego kamery PTZ.
Trasa: Funkcja ta zapamiętuje operacje ręczne, 
takie jak PAN, TILT, ZOOM oraz FOCUS, a także 
odtwarza to, co zapamięta. 
Usuń: Funkcja ta pozwala usunąć informacje na 
temat pozycji PTZ, wstawionych od PRESET Nr 1 do 
PRESET Nr 20. W tym celu należy nacisnąć przycisk 
„Usuń” trzymając wciśnięty przycisk „Konfi g.”

 SZYBK. P/T
Można ustawić szybkość realizacji ruchów kamery 
PTZ w krokach. Po przesunięciu kursora na pozycję 
SZYBK. P/T wciśnij przycisk Enter( ) i ustaw 
szybkośc ruchu przyciskami  lub  Opuść menu 
zmian ponownie wciskając przycisk Enter ( ). 

 SZYBK. ZOOM
Można ustawić szybkość zmian zoomu kamery 
PTZ w krokach. Po przesunięciu kursora na pozycję 
SZYBKOŚĆ ZOOM wciśnij przycisk Enter( ) i 
ustaw szybkośc ruchu przyciskami  lub  Opuść 
menu zmian ponownie wciskając przycisk Enter( ).

 WYBÓR TRYBU
Używany do przypisywania konkretnej pozycji 
kamery PTZ do numeru PROGRAM lub sterowania 
pozycją kamery PTZ. Za pomocą przycisku można 
przełączać tryby pomiędzy: „Tryb kursora“  
„Tryb P/T“, „Tryb P/T“  „Tryb kursora“.
Tryb kursora: Status możliwości przełączania 
pomiędzy menu.
Tryb P/T: Status możliwości sterowania funkcjami 
ruchu obrotu, pokłonu i zoomu (Pan, Tilt, Zoom) 
kamery PTZ. 

USTAWIENIA 
PROGRAMOWANIA
Funkcja zapisu żądanej pozycji kamery PTZ.
Pozwala na zapisywanie do 20 pozycji kamery PTZ.
Jeżeli w trybie sterowania kamerą PTZ z pojedynczego 
ekranu wciśniesz przycisk SZUKAJ( ) pojawi się 
okno menu ustawień kamery PTZ.

Aby ustawić PROGRAM po przesunięciu kursora na 
„Konfi g.“, wciśnij przycisk Enter( ).
Jeżeli tryb zmieni się na „Tryb P/T“ po wciśnięciu 
„Tryb kursora“, będzie przełączony w tryb regulacji 
pozycją kamery PTZ.
Obróć kamerę w żądaną pozycję przyciskami 
kierunkowymi ( ) i przyciskiem TELE/ WIDE 
na przednim panelu.

MODEL PTZ

SZYBK. P/T

SZYBK. ZOOM

ZADANE

WYBÓR TRYBU

Samsung

Skanuj

1

Auto pan. Konfi g. 

2 3 4 5

6 7 8 9 0

Tryb kursora
OK

Trasa Usuń

Uruchom Lista

MODEL PTZ

SZYBK. P/T

SZYBK. ZOOM

ZADANE

WYBÓR TRYBU

Samsung
Skanuj

1

Auto pan. Konfi g. 

2 3 4 5

6 7 8 9 0

Tryb kursora
OK

Trasa Usuń

Uruchom Lista
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** MAIN MENU V2.0 ** 

KAMERA...
VIDEO SET...
ZADANE...
AUTO SET...
OTHER SET...

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Nazwa Zadane

OK

Preset

AnulujNast.Poprz.

PresetNazwa Nazwa
Preset 1
Preset 3
Preset 5
Preset 7
Preset 9

Preset 2
Preset 4
Preset 6
Preset 8
Preset 10

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Góra Dół
Lewa strona Prawa strona

TELE Przybliżanie / 
powiększanie

WIDE Oddalanie / 
pomniejszanie

Można opuścić tryb regulacji położenia kamery 
PTZ przełączając go na „Tryb kursora“ wciskając 
„Tryb P/T“. 
Wprowadź numer PRESET, aby zapamiętać aktualną 
pozycję PTZ. Następnie wciśnij przycisk Uruchom. 
(numery PRESET można ustawiać od 1 do 20.)
Można opuścić tryb ustawień PROGRAMU 
ponownie wciskając przycisk „Konfi g.“.

USTAWIENIA NAZWY ZADANEJ

Możesz nadawać nazwę każdemu PRESET. 
Wciśnij klawisz . Pojawi się wirtualna 
klawiatura. Aby wybrać litery, przesuwaj kursor. 
Możesz wprowadzić do 10 liter. Aby zmieniać 
odpowiednio małe litery na wielkie i liczby na 
znaki specjalne, wciśnij “Shift”.

Aby wyświetlić od PRESET 1 do PRESET 10, 
wciśnij “Poprz.”. Aby wyświetlić od PRESET 11 do 
PRESET 20, wciśnij „Nast.”

CAMERA MENU SETUP
Jeżeli w trybie sterowania kamerą PTZ z 
pojedynczego ekranu wciśniesz przycisk 
SZUKAJ( ), pojawi się okno menu ustawień kamery 
PTZ. 

po wciśnięciu “Konfi g.”, tryb “Skanuj” zostanie 
zastąpiony przez “Menu”.

Po wciśnięciu “Menu”, wyświetli się ekran Menu, 
generowany przez kamerę PTZ. Wyświetlane 
menu umożliwia ustawianie różnych funkcji 
kamery PTZ. 

Można przesunąć kursor na wbudowane menu 
kamery PTZ lub ustawić wartości używając 
przycisków kierunkowych ( ) na przednim 
panelu.
Aby opuścić wbudowane menu kamery PTZ, wciśnij 
przycisk MENU na przednim panelu.

MODEL PTZ

SZYBK. P/T

SZYBK. ZOOM

ZADANE

WYBÓR TRYBU

Samsung
Skanuj

1

Auto pan. Konfi g. 

2 3 4 5

6 7 8 9 0

Tryb kursora
OK

Trasa Usuń

Uruchom Lista

MODEL PTZ

SZYBK. P/T

SZYBK. ZOOM

ZADANE

WYBÓR TRYBU

Samsung
Menu

1

Auto Pan. Konfi g. 

2 3 4 5

6 7 8 9 0

Tryb kursora
OK

Trasa Usuń

Uruchom Lista

Shift Back

OK Anuluj

Okno klawiatury

Preset 1
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44_ nagrywanie

NAGR. (NORMALNE NAGRYWANIE)

Po naciśnięciu przycisku Nagr. zostaną nagrane 
wszystkie obrazy wideo z kanałów, które nie były 
wcześniej nagrane. W tym czasie włączy się dioda 
REC i ikona nagrywania pojawi się na ekranie. Dioda 
dysku twardego HDD na przednim panelu zacznie 
migać podczas zapisu danych na twardym dysku HDD.

 Jeżeli jest wykonywane zadanie wymagające 
zatrzymania nagrywania (jak zmiana ustawień 
czasu, usuwanie pliku, formatowanie dysku 
HDD lub podłączanie/ odłączanie dysku HDD), 
bieżące nagrywanie będzie wstrzymane.

HARMON. NAGRANIA
Nagrywanie według programowanego harmonogramu 
będzie automatycznie wykonywane po wybraniu 
funkcji „Harmon. nagryw.“ z menu harmonogramu 
nagrywania. Jeżeli funkcja harmonogramu nagrywania 
nie jest ustawiona, nagrywanie nie będzie realizowane. 
Ikona nagrywania pojawi się na ekranie w czasie 
procesu nagrywania z harmonogramu. W czasie 
zapisywania danych na twardym dysku HDD miga 
dioda HDD na przednim panelu.

Kiedy w czasie ustawionego nagrywania zdarzenia 
wystąpi zdarzenie, będzie realizowana funkcja 
automatycznego nagrywania. W takim wypadku 
ustawienia nagrywania zdarzenia odpowiedniego 
kanału będą zapisane w obrębie submenu trybu 
nagrywania zdarzenia (Quality, Frame, Pre Event, 
Post Event, Video Size) w menu nagrywania 
zdarzenia. 

 Funkcja nagrywania zdarzenia będzie 
wykonywana wyłącznie, jeżeli w menu 
harmonogram nagrywania będzie wybrana 
funkcja nagrywania zdarzenia. Jeżeli 
jest wykonywane zadanie wymagające 
zatrzymania nagrywania (jak zmiana ustawień 
czasu, usuwanie pliku, formatowanie dysku 
HDD lub podłączanie/ odłączanie dysku HDD), 
bieżące nagrywanie będzie wstrzymane.

NAGRYWANIE ZDARZ. 

 Alarm Detection
Tryb sterowania wejścia alarmowego (czujnik) musi 
być ustawiony w opcji N.O (Normalnie otwarty) lub 
N.C (Normalnie zamknięty) w sekcji alarmowej menu 
nagrywania zdarzenia.
 Motion Detection
Obszar wykrywania ruchu w ramach nagrywania 
zdarzenia musi być wcześniej ustawiony.
 Nagr. zdarzeń
Będzie ustawione z formy zapisanej w chwili 
wystąpienia zdarzenia. 

 Jeżeli jest wykonywane zadanie wymagające 
zatrzymania nagrywania (jak zmiana ustawień 
czasu, usuwanie pliku, formatowanie dysku 
HDD lub podłączanie/ odłączanie dysku HDD), 
bieżące nagrywanie będzie wstrzymane.

nagrywanie

Harmon. nagryw. 

00

Ciągły

00-24

Zast. wsz. OK

00-01 M:A

M:A

Opcja nagr.

Ruch Alarm we

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

SHR-6042_Pol.indb   44SHR-6042_Pol.indb   44 06/06/2009   10:25:3106/06/2009   10:25:31
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LOG. UŻYTK.
Aby wejść w ekran wyszukiwania wciśnij przycisk 
Szukaj. 

Aby wykonać wyszukiwanie, użytkownik 
z odpowiednimi uprawnieniami musi się 
zalogować. Można się zalogować jako dowolny 
użytkownik wpisując ID Użytkownika i hasło 
dostępu. (W chwili dostarczenia niniejszego 
produktu do konta użytkownika ‚ADMIN‘jest 
ustawione hasło dostępu ‚4321‘.) 

SEARCH SCREEN
Szczegóły menu wyszukiwania powinny wyglądać, jak 
na ilustracji poniżej.

SEARCH DATE & TIME 
SELECTION
Można przejść do danych nagrania za pomocą 
kalendarza.Jeżeli wciśniesz ikonę ( ), aby 
wybrać żądaną datę wyszukiwania, pojawi się okno 
kalendarza.

( ): Przejdź do poprzedniego miesiąca.
( ): Przejdź do następnego miesiąca.
Podczas ustawień czasu wyszukiwania przesuń 
kursor na pozycje Godzina, Minuta i Sekunda oraz 
wciśnij p rzycisk Enter( ). Następnie zmień 
ustawienie godziny/ minuty/ sekund używając 
przycisków  lub . Opuść menu zmian ponownie 
wciskając przycisk Enter( ).
Data zapisana wraz z nagraniem video będzie 
pokazana w pomarańczowym kolorze. Wciśnięcie 
przycisku Enter( ) przy kursorze ustawionym na 
dacie do wyszukania powoduje wybór tej daty.
Jeżeli po wyszukaniu daty wciśniesz „OK“, nastąpi 
powrót do poprzedniego ekranu.

Kolor Daty Opis
Pomarańczowy Data z nagraniem video.

Niebieski Data bez nagrań video.
Zielony Data wybrana do wyszukania nagrań.

Czerwony Data z wyznaczonym dniem wolnym.

wyszukiwanie i odtwarzanie

Log. użytk.

Log. wyszukiw. 

ID użytk.

Hasło

ADMIN

OK Anuluj

Przesuń/Kontroluj Wybierz Wyjdź

Szukaj

2007-03-26   14:08:03Data

CAM 01
CAM 02
CAM 03
CAM 04

1
2
3
4

Na żywoOdtw.

00

Ciągły Ruch Alarm we

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Data

Godz. 14

2007-03-21

Min 8

s 3

2007-03-21   14:08:03Data

OK Anuluj

SHR-6042_Pol.indb   45SHR-6042_Pol.indb   45 06/06/2009   10:25:3106/06/2009   10:25:31



46_ wyszukiwanie i odtwarzanie

WYBÓR KANAŁU
I KODU GRAFICZNEGO 
NAGRANIA

 Wybór kanału
Wybierz kanał do wyszukania. Po wciśnięciu 
jednego z przycisków CH1 ~ CH4 na przednim 
panelu lub przesunięciu kursora na kanał do 
wyszukania, kanał może być wybrany wciśnięciem 
przycisku Enter( ).

 Kod grafi czny nagrania
Objętość nagrań z każdego kanału będzie pokazana 
grafi cznie na wykresie liniowym czasu nagrania.
Czas wyszukiwania może być ustawiony 
przesunięciem suwaka na wykresie w lewo lub w 
prawo.

( ): Przesunięcie na pasku czasowym w lewo.
( ): Przesunięcie na pasku czasowym w prawo.

Kod grafi czny Opis
Żółty Nagrywanie ciągłe

Niebieski Nagrywanie po wykryciu 
ruchu

Pomarańczowy Nagrywanie alarmowe

ODTWARZ.
Wciśnięcie „Odtw.“ po wyborze kanału i daty 
do wyszukania nagrania powoduje rozpoczęcie 
odtwarzania.

Wciśnięcie przycisku Play/Pause ( ) w trybie 
Live powoduje rozpoczęcie odtwarzania nagrania.
Po wciśnięciu przycisku rejestrator DVR natychmiast 
rozpoczyna odtwarzanie ostatnich 2 minut danych 
nagranych przed wciśnięciem przycisku. 

Nacisnąć przycisk stop Stop ( ), aby zatrzymać 
odtwarzanie i przejść do trybu LIVE. 
Jeżeli odtwarzanie osiągnie koniec nagrania, 
odtwarzanie zatrzyma się i system przejdzie w 
status pauzy.

Aby powrócić do ekranu wyszukiwania podczas 
odtwarzania nagrania video, wciśnij przycisk 
SEARCH.

 Ponieważ system nie odtwarza nagrań video 
w statusie ustawień menu nawet po wciśnięciu 
przycisku Play/Pause ( ), aby odtarzać 
nagrania video musisz najpierw opuścić menu.

 Fast Play
Jeżeli podczas odtwarzania wciśniesz przycisk 
( / ), możesz obejrzeć obraz odtwarzany 
wstecz lub do przodu z normalną, 2-krotną, 4-krotną, 
8-krotną, 16-krotną lub 32-krotną szybkością 
odtwarzania.
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 Viewing One Scene at a Time
Aby oglądać zatrzymany obraz pojedynczej klatki 
nagrania, można to robić cofając lub przechodząc 
do przodu wstrzymane odtwarzanie video ekran 
po ekranie przyciskami ( / ). Podczas 
przeszukiwania nagrania do tyłu, odstęp pomiędzy 
scenami może się wydłużać w zależności od 
specyfi kacji nagrania.
 Audio On/Off
Można włączać i wyłączać dźwięk odtwarzanego 
kanału wciskając przycisk AUDIO na przednim 
panelu.
 Play Screen Mode

Ekran podzielony na 4:
Jeżeli wybierzesz 2 lub więcej kanałów do oglądania, 
włączy się tryb ekranu podzielonego na 4.

Ekran pojedynczy:
Jeżeli w menu wyszukiwania wybrany jest podgląd 
1-kanałowy, można wybrać tylko ekran pojedynczy. 
Jeżeli w menu wyszukiwania jest wybranych więcej, 
niż jeden kanał, do wyboru jednego z nich można 
używać przycisków CH1 ~ CH4.

Ekran podzielony na 9:
Jeżeli w trybie ekranu podzielonego na 4 
wciśniesz przycisk MODE, wybierzesz tryb 
ekranu podzielonego na 9. Obraz z 4 kanałów 
wyświetlane w poprzednim trybie podziału na 4 
będą wyświetlane w prawym, górnym rogu ekranu 
podzielonego na 9, a 4 kanały trybu Live będą 
pokazywane w lewym, dolnym rogu zestawu.

Obszar odtwarzania

Obszar 
obserwacji
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Net I Setup tool

Ekran programu Setup Tool składa się z czterech 
oddzielnych obszarów:

1. Obszar MENU:
Umożliwia przeglądanie i wykonywanie funkcji 
związanych z konfi guracją.

2. Obszar Belka narzędziowa: 
Umożliwia bezpośrednie uruchamianie aplikacji 
Live Viewer lub Search Viewer przez kliknięcie 
ikony. Kliknij ikonę z symbolem PLUS, aby 
dodać nowe urządzenie. Aby usunąć istniejące 
urządzenie, kliknij ikonę z symbolem MINUS.

3. Obszar DRZEWO WIDOKU: 
Umożliwia przeglądanie i konfi guracje drzew 
widoku, np. Drzewa widoku logicznego, 
Drzewa widoku fi zycznego i Drzewa widoku 
systemowego..

4. Obszar KONFIGURACJA: 
Umożliwia zdefi niowanie nazwy, opisu i ustawień 
związanych z każdą pozycją oraz przeglądanie 
ustawień.

Aby ręcznie zarejestrować urządzenie

1. Wybierz polecenia Czynność > Utwórz > 
Urządzenie > Dodaj urządzenie lub kliknij prawym 
przyciskiem myszy w obszarze DRZEWO 
WIDOKU i wybierz polecenia Utwórz > 
Urządzenie. Można również użyć przycisku 
Dodaj urządzenie ( ) w obszarze PASKA 
NARZĘDZI i wybrać Urządzenie (ręcznie).

2. Ustaw wartości nazwy producenta, nazwy 
modelu i typu adresu. 

3. Zależnie od nazwy modelu lub wartości typu 
adresu, wyświet lane pozycje są różne.

 Gdy typ adresu jest ustawiony na Statyczny IP

 Gdy typ adresu jest ustawiony na URL

 Gdy typ adresu jest ustawiony na Samsung 
DDNS
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 Gdy typ adresu jest ustawiony na S1 DDNS

4. Wprowadź wartości dla każdego typu adresu.

5. Wprowadź ID użytkownika i hasło i kliknij 
Rejestracja.

 Po wybraniu polecenia Anuluj wartości są 
przywracane do ustawień początkowych.

 W zależności od wersji oprogramowania 
wbudowanego może być potrzebne podanie 
wartości Adres MAC.

Po zakończeniu konfi guracji zarejestrowane 
urządzenie jest wyświetlane na drzewie widoku 
fi zycznego.
W przypadku wystąpienia problemu z rejestracją, 
jest on wyświetlany w oknie komunikatu. 
Przykładowe błędy:

Komunikat Komentarz

Nieużywane 
urządzenie

Jest to nieznane 
urządzenie. 

Błąd parametru Zarejestrowane parametry 
są nieprawidłowe. 

Rozłączone Urządzenie jest 
odłączone. 

Brak połączenia Urządzenie nie znajduje 
się w sieci. 

Błąd sieci Nieprawidłowy stan sieci. 

Błąd adresu Urządzenie ma 
nieprawidłowy adres. 

Błąd ID użytkownika Wprowadzone ID 
użytkownika jest 
nieprawidłowe. 

Błąd hasła Wprowadzone hasło jest 
nieprawidłowe. 

Błąd logowania Operacja logowania nie 
powiodła się. 

Konfl ikt dostępu Wystąpił konfl ikt dostępu. 

Przekroczono limit 
użytkowników

Limit użytkowników został 
przekroczony. 

Błąd autoryzacji Autoryzacja użytkownika 
nie powiodła się. 

Urządzenie nie 
odpowiada

System nie może odebrać 
odpowiedzi z urządzenia. 

Konfl ikt adresów 
MAC 

Istnieją zdublowane 
adresy MAC. 

Konfl ikt adresów IP Istnieją zdublowane 
adresy IP. 

Nieznany błąd Wystąpił nieznany błąd. 
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Ustawiane w drzewie podglądu. 
Urządzenia można przeglądać i 
modyfi kować.

Aby zmodyfi kować zarejestrowane urządzenie

1. Wybierz Widok > fi zyczny lub kliknij kartę 
drugiej ikony w obszarze DRZEWA PODGLĄDU.

2. Wybierz urządzenie do modyfi kacji i kliknij 
przycisk Modyfi kuj.

3. Zmień wartości obiektów i kliknij przycisk 
Modyfi kuj. (Opcji Producent., Model i Adres 
MAC nie można zmodyfi kować).

 Po wybraniu przycisku Anuluj wartości są 
przywracane do poprzednich ustawień.

Wyświetlanie ustawień związanych z urządzeniem

Dostęp do ustawień związanych z urządzeniem 
można uzyska ć wybierając opcję Pokaż dane 
urządzenia po kliknięciu urządzenia prawym 
przyciskiem myszy w obszarze DRZEWO 
WIDOKU.
Są tu wyświetlane ustawienia związane z 
urządzeniem, które zostały skonfi gurowane w 
każdej lokalizacji urządzenia. Aby uzyskać dalsze 
informacje, zapoznaj się z podręcznikiem każdego 
z urządzeń.

Net I Live Viewer

Ekran programu Live Viewer składa się z sześciu 
oddzielnych obszarów:

1. Obszar MENU:
Umożliwia przeglądanie i wykonywanie funkcje 
w różnych menu.

4

2

5

1

3 6
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2. Obszar Belka narzędziowa: 
Umożliwia bezpośrednie uruchamianie funkcji 
lub aplikacji. Dostępne narzędzia, począwszy od 
lewej strony, to Połącz/Rozłącz, Przeglądarka 
nagrań, Narzędzie konfi guracji, Zapisz zrzut, 
Drukuj zrzut, Dodaj znacznik, Usuń wybrane 
pole, Rozpocznij rejestrację na wszystkich 
polach, Zatrzymaj rejestrację na wszystkich 
polach oraz Wskaźnik alarmu.

3. Obszar DRZEWO KAMER: 
Umożliwia przeglądanie drzewa widoku 
logicznego, na którym wyświetlane są  
przydzielone kamery, podziały ekranu i 
lokalizacje.

4. Obszar STEROWANIE KAMERAMI: 
Za pomocą kontrolek można obsługiwać wideo 
wyświetlane w obszarze WYŚWIETLANIE.

5. Obszar WYŚWIETLANIE: 
Za pomocą pól w podziale ekranu można 
monitorować obrazy z wielu kamer. Podział 
ekranu pozwala na jednoczesne wyświetlenie 
16 kamer. Dzięki konfi guracji dwumonitorowej 
można wyświetlać obraz z maksymalnie 32 
kamer. Proporcje ekranu każdego pola są 
zgodne z proporcjami źródła oryginału.

6. Obszar KOMUNIKATÓW: 
W tych obszarach wyświetlane są zdarzenia 
otrzymywane ze zdalnych urządzeń i 
komunikaty rejestru systemu.

Można również włączyć lub wyłączyć wyświetlanie 
czterech obszarów (DRZEWO KAMER, 
STEROWANIE KAMERAMI, KOMUNIKAT, BELKA 
NARZĘDZJOWA) za pomocą opcji w menu Widok.

Na przykład po usunięciu zaznaczenia opcji Okno 
drzewa kamer, obszar DRZEWO KAMER zostanie 
ukryty.

Za pomocą funkcji Pełny ekran można zwiększyć 
rozmiar okna aplikacji na pełen ekran.

 W trakcie przekazu sygnału audio 
przez sieć Net 1, sygnał ten może być 
niestabilny, zależnie od stosowanej 
szerokości pasma. 

Korzystanie z podziału ekranu

Obszar DRZEWO KAMERY wyświetla drzewo 
widoku logicznego, które zawiera kamery, podziały 
ekranu i lokalizacje utworzone za pomocą aplikacji 
Setup Tool.

Obok nazwy każdej pozycji wyświetlany jest 
numer. Jest on używany do rozdzielania pól w 
obszarze WYŚWIETLANIE. Gdy pole jest aktywie, 
jest wyświetlane na pomarańczowo.

Aby umieścić wiele podziałów ekranu w obszarze 
WYŚWIETLANIE, kliknij dwukrotnie każdy z podziałów 
ekranu w obszarze DRZEWO KAMER. Można 
również przeciągnąć żądany podział ekranu do 
obszaru DRZEWO KAMER i upuścić go w obszarze 
WYŚWIETLANIE. 
Utworzone podziały ekranu nie mają uprzednio 
zdefi niowanych wzorów. Należy je przypisać do 
każdego podziału ekranu zgodnie z przydzieloną 
liczbą kamer i map. Domyślny wzór podziału 
ekranu to wzór 2 x 2.
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Aby zmienić dany wzór podziału ekranu

Ekran programu Search Viewer składa się z 
pięciu oddzielnych obszarów:

1. Obszar MENU: 
Umożliwia przeglądanie i uruchamianie 
funkcji w różnych menu.

2. Obszar Belka narzędziowa: 
Umożliwia bezpośrednie uruchomianie 
funkcji lub narzędzi. Narzędzie te, to kolejno 
od lewej do prawej, Połącz, Live Viewer, 
Setup Tool, Trasa, Cyfrowy zoom i Usuń 
wybrane.

3. Obszar GENERATOR ZAPYTAŃ:
Umożliwia wprowadzenie warunków 
zapytania. Zawiera cztery różne karty, takie 
jak Wyszukiwanie kamer i Wyszukiwanie 
zdarzeń. 

4. Obszar WYŚWIETLANIE: 
Umożliwia monitorowanie obrazów 
wideo nagrywanych przez wiele kamer. 
Podział ekranu zezwala na jednoczesne 
wyświetlenie 16 kamer w tym obszarze.

5. Obszar LISTA WYNIKÓW ZAPYTANIA i 
REJ. SYS.:
W tym obszarze wyświetlane są wyniki 
kwerend i komunikaty rejestru systemowego.

 Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z 
podręcznikiem NETI. 

Akt. opr.wbud. urządz. 
Firmware’i güncellemek için

1. Wybierz polecenia Czynność > Akt. opr.wbud. 
urządz. lub kliknij prawym przyciskiem obszar 
widoku drzewa i wybierz polecenie Akt. opr.
wbud. urządz..

2. Urządzenie, które ma być aktualizowane, 
zostanie wybrane po zaznaczeniu opcji 
Producent i Model.

3. Zaznacz pole wyboru w celu aktualizacji 
urządzenia.

4. Kliknij przycisk Nazwa pliku ( ) i wybierz plik 
oprogramowania wbudowanego.

5. Aby aktualizować urządzenie, kliknij przycisk 
Aktualizuj.

 Jeśli wybrano więcej niż dwa urządzenia, 
zostaną one zaktualizowane po kolei. Po 
zakończeniu aktualizacji w polu status zostanie 
wyświetlone OK.
 Podczas aktualizacji nie są dostępne inne 
funkcje.

43 5
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Przed rozpoczęciem
Przyciski menu ustawień

 Wciskając przyciski można wybierać poszczególne 
menu.
 Kategorie główne: System, Kamera, Monitorow., 
Tryb nagryw., Nagr. zdarzen, Siec.

Zapisanie / Anulowanie zmian w 
ustawieniach

 OK: Zamknięcie okna i zapisanie zmienionych 
informacji. 
 Anuluj: Zamknięcie okna bez zapisania dokonanych 
zmian informacji.
 Zastosuj: Zapisanie zmina informacji bez zamknięcia 
okna.

Klawiatura wirtualna

 Kliknij , aby włączyć klawiaturę wirtualną.
 Klikaj klawisze przyciskiem myszy, aby wprowadzić 
informację.

Ustawienia języka

 Aby zmienić opcję Język dla okna Setup lub 
sprawdzić wersję Smart Viewer należy kliknąć na 
ustawianie języka.
 Wybierz żądany język menu i następnie klinkij OK. 

SYSTEM
Ustawianie systemu
Przy pomocy tych ustawień można skonfi gurować datę 
systemu, czas, język i opcje wyświetlacza informacji 
dysku twardego.

1. Ustawienie daty/czasu: 
Przy pomocy tej funkcji zostają skonfi gurowane data 
systemu, czas, strefa czasowa i ustawienia DST, 
a także formaty wskazań daty/czasu. Data/czas, 
strefa czasowa. Zmiana ustawienia DST przerywa 
łączność z serwerem.
- Aktywacja opcji NTP wyświetla datę i godzinę, nie 
można jednak skonfi gurować ustawień daty i czasu.

2. Język:
Przy pomocy tej funkcji można zmienić ustawienia 
wyświetlania języka urządzenia.

3. Dysk twardy:
Wyświetla pierwszy i drugi stan dla danego dysku 
twardego, jak i indywidualną oraz łączną pojemność 
dysku twardego. 
Użytkownik może skonfi gurować Stop/
Nadpisywanie i ustawienia ostrzegawcze przed 
skasowaniem dysku twardego. 

2

3

1
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Panel użytkownika

1. Edycja hasła:

Przy pomocy tej opcji można edytować hasło i 
ustawienia blokujące zapis dla konta ADMIN.
Podać aktualne hasło, a następnie nowe. 
Potwierdzić nowe hasło i kliknąć OK.

2. Dodaj/Usuń użytkownika:
Przy pomocy tej opcji można tworzyć i kasować 
konta użytkowników. Okno po lewej stronie 
wyświetla listę aktualnych kont użytkowników.

3. Edytowanie uprawnień grupy użytkownika: 
Przy pomocy tej opcji zostają określone 
poszczególne uprawnienia grupy.

Protokół systemowy
Kliknąć na tą zakładkę, aby wyświetlić protokół 
systemowy.
Ustalić ramy czasowe i typy zdarzeń protokołu, według 
których nastąpi wyszukiwanie. Kliknąć „Szukaj”, aby 
wypełnić listę odpowiednimi wynikami.

1. Parametry:
Wybrać ramy czasowe i typy zdarzeń, według 
których nastąpi wyszukiwanie.

2. Typ protokołu:
Przy pomocy fi ltru typu protokołu można 
zawęzić typy zdarzenia, według których nastąpi 
wyszukiwanie.

Informacje systemowe
Zakładka system posiada funkcje reset, import i export.
Zakładka wyświetla również informacje systemowe.

1. Reset:
Kliknięcie przycisku „Resetuj” zmienia ustawienia 
systemowe na wartości standardowe i uruchamia 
system automatycznie od nowa.

2. Import:
Kliknięcie tego przycisku importuje i ładuje ustawienia 
konfi guracji z ustalonej ścieżki i uruchamia system 
automatycznie na nowo.

3. Export:
Kliknięcie na ten przycisk eksportuje aktualne 
ustawienia konfi guracji do ustalonej ścieżki.

4. Ścieżka:
Podać w tym polu ścieżkę, która ma zostać 
wykorzystana dla importu/eksportu ustawień 
konfi guracji.

5. Informacje systemowe:
Ta sekcja wyświetla adres Max, wersje 
oprogramowania i ID zdalnego sterowania systemu.
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KAMERA
Ustawienia kamery
Zakładka Kamera posiada funkcję aktywacji/
dezaktywacji kamery, jasności, kontrastu i opcji koloru. 
Zakładka posiada również funkcję opcji zabezpieczeń 
kamery. Wybrać kamerę, która ma być skonfi gurowana 
ze znajdującą się po prawej stronie ekranu listą 
serwera.

1. Kamera: 
Wybrać kanał kamery, który ma być skonfi gurowany.

2. Nazwa:
Podać nazwę wybranej strefy kamery.

3. Vídeo:
Aktywuje/dezaktywuje wybraną kamerę.

4. Dopasowanie/ustawianie ekranu:
Ustaw czas dopasowania ekranu.

5. Ustawienia wideo: 
Ustaw jasność, kontrast i poziom koloru sygnału 
źródłowego.

6. Ważne dla wszystkich: 
Przy pomocy tej funkcji stosuje się wybrane 
ustawienia kamery-video do wszystkich lub 
określonych grup kamer.

7. Reset:
przywraca jasność, kontrast i poziom koloru do 
ustawień standardowych.

8. Ekran:
wyświetla wejście wideo wybranej kamery. Jest 
możliwe wyświetlanie ustawienia wideo w czasie 
rzeczywistym.
Regulacja ustawień wideo nie koryguje 
nieprawidłowo zarejestrowanych wideoklipów, 
dlatego jest ważne, żeby kamera i monitor przed 
zarejestrowaniem wideo prawidłowo wyregulować.

Ustawienia urządzeń PTZ

System DVR obsługuje zdalne sterowania zewnętrznych 
urządzeń, takich jak np. PTZ lub Speed Dome. 
Przed skorzystaniem z tej funkcji należy najpierw 
skonfi gurować zewnętrzne urządzenie z systemem 
przez złącze RS485 i urządzenia zewnętrznego.

1. Kamera:
Wyświetla skonfi gurowane kanały kamery.

2. Aktywacja/Dezaktywacja:
Aktywuje/dezaktywuje skonfi gurowane funkcje 
kamery PTZ.

3. ID: 
Określa ID dla skonfi gurowanego PTZ.

4. Protokół:
Określa protokół komunikatu, który należy użyć ze 
skonfi gurowanym PTZ lub Speed Dome.

5. Baud Rate:
Określa Baud Rate dla skonfi gurowanego PTZ.

2
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Zdalne sterowanie
Przy pomocy zakładki skonfi gurować ID i Baud Rate 
dla zdalnego sterowania (pilota).

TRYB NADZORU
Tryb Live (na żywo)
Przy pomocy zakładki można konfi gurować 
niezbędne informacje dla trybu Live.

1. Czas trwania nadzoru zdarzenia:
Dezaktywuje całkowicie nadzór zdarzenia lub 
konfi guruje czas trwania nadzoru zdarzenia.

2. Wyświetlacz tekstu: 
Aktywuje/dezaktywuje różne opcje wyświetlacza 
tekstu, w tym datę, czas, nazwę kamery i tryb 
czujnika.

Tryb Spot
Przy pomocy tej zakładki można skonfi gurować 
niezbędne informacje dla trybu Spot.

1. Czas trwania zdarzenia:  
Przy pomocy tej funkcji można dezaktywować lub 
ustawić czas trwania zdarzenia.

2. Normalny czas trwania:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować 
normalny czas trwania wideo.

3. Kamera:
Przy pomocy zakładki można skonfi gurować tryb 
Spot kamery.

TRYB ZAPISU/ NAGRYWANIA
Ustawienia zapisu/ nagrywania
Przy pomocy zakładki można konfi gurować 
ustawienia zapisu danej kamery (częstotliwość, 
jakość obrazu, rozdzielczość, automatyczne 
kasowanie).

1. Reset:
Przywraca ustawienia do wartości standardowych.

2. Częstotliwość obrazu:
Służy do konfi guracji normalnego zapisu - 
częstotliwości obrazu.

3. Jakość obrazu:
Służy do konfi guracji poziomu jakości zapisu.

1 2 3 4 51 2
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4. Rozdzielczość:
służy do konfi guracji rozdzielczości zapisu.

5. Automatyczne kasowanie:
przy pomocy tej funkcji można aktywować/
dezaktywować automatyczne kasowanie i ustawić 
liczbę dni dla automatycznego kasowania.

Nagrywanie/zapisywanie czasowe
Przy pomocy nagrywania czasowego użytkownik 
może ustawić automatyczne nagrywanie w określonym 
czasie.

1. Wybór dnia:
Wybierz z Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So i Nd.

2. Ważne dla wszystkich:
Zastosuj aktualne automatycznie czasowo 
ustawione nagranie do wszystkich dni tygodnia.

3.  Wyświetlacz czasowo ustawionego zapisu/
nagrania:
Przy pomocy tej funkcji użytkownik może ustawić 
czasowo różne tryby zapisu dla poszczególnych 
kamer. Wybrać żądany tryb nagrywania i 
przeciągnąć go przy pomocy myszki do ustawionych 
ram czasowych.

4.Tryb zapisu/nagrywania:
Wyświetla różne tryby zapisu/nagrywania, które są 
do dyspozycji. Wybrać żądany tryb nagrywania i 
przeciągnąć go przy pomocy myszki do czasowo 
ustawionej linii programowanego czasu.
Kontynuując: odnosi się do kontynuowanego 
zapisu/nagrywania, niezależnie od zdarzenia.
Wykrywanie/rozpoznawanie ruchu: odnosi się 
tylko do zapisu/nagrania, kiedy zostanie wykryty/
rozpoznany ruch.
Czujnik: odnosi się tylko do zapisu/nagrania, gdy 
czujnik (alarm-wł.) zdarzenia zostanie wykryty.

TRYB ZAPISU ZDARZENIA
Ustawienia zapisu zdarzenia
Przy pomocy zakładki można skonfi gurować 
ustawienia zapisu zdarzenia danej kamery 
(częstotliwość, jakość obrazu, rozdzielczość, 
automatyczne kasowanie).

1. Reset:
przywraca ustawienia do wartości fabrycznych.

2. Częstotliwość obrazu:
Służy do konfi guracji zapisu zdarzenia - 
częstotliwości obrazu.

3. Jakość obrazu:
Służy do konfi guracji poziomu jakości zapisu.

4. Rozdzielczość:
Służy do konfi guracji rozdzielczości zapisu.

5. Zdarzenie wcześniejsze:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować czas 
trwania zapisu, który prowadzi do zdarzenia.

6. Zdarzenie późniejsze:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować 
czas trwania zapisu, który prowadzi do zapisu po 
zdarzeniu.

1 2
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Ustawienia wykrywania alarmu
Rozpoznanie alarmu opiera się na starcie zapisu 
i/lub uruchomieniu sygnału alarmowego w momencie 
wykrycia zdarzenia.

1. Kanał czujnika:
Wybrać czujnik (Alarm-wł.), który ma być 
skonfi gurowany.

2. Tryb czujnika:
Ustawić tryb czujnika na N.O lub N.C.

3. Kamera:
Wybrać kamerę(y), której będzie przyporządkowany 
wybrany czujnik. Wybrane kamery uruchamiają 
zapis, kiedy wystąpi zdarzenie czujnika.

4. Alarm:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować alarm 
(dźwięk), kiedy zostanie wykryte zdarzenie czujnika. 

5. Czas trwania:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować 
zdarzenie-uruchomiony czas trwania alarmu.

Ustawienia wykrywania ruchu:
Wykrywanie ruchu jest funkcją uruchamiającą 
alarm, dźwięk alarmu i przekazującą informację 
przy wykryciu ruchu przez aktywowaną kamerę.

1. Kamera:
Wybrać kanał kamery, który ma być skonfi gurowany.

2. Strefa wykrywania ruchu:
Przy pomocy tej funkcji zostaje zdefi niowana strefa 
wykrywania ruchu kamery. Strefa wykrywania ruchu 
została wskazana przez zielone bloki.
Ustawić strefę wykrywania ruchu: Kliknąć lewym 
przyciskiem myszki i przeciągnąć do określonej 
strefy wykrywania ruchu.
Dezaktywacja strefy wykrywania ruchu: Kliknąć 
prawym przyciskiem myszki i przeciągnąć, żeby 
dezaktywować strefę wykrywania ruchu.

3. Alarm:
Przy pomocy tej funkcji zostaje wybrany alarm do 
połączenia z daną kamerą. Kiedy ruch zostanie 
wykryty przez jedną z aktywowanych kamer, zostaje 
wydany dźwięk alarmu przez ustawiony alarm.

4. Czas trwania:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować 
uruchomiony przez zdarzenie czas trwania alarmu.

5. Czułość:
Przy pomocy tej funkcji zostaje ustalony poziom 
czułości wykrywania ruchu.

Ustawienia wykrywania utraty wideo
Ta funkcja wydaje dźwięk alarmu, o ile zostanie 
wykryta utrata wideo kamery.

1. Kamera:
Wybrać kanał kamery, który ma być skonfi gurowany.

2. Alarm:
Wybrać kamerę, która ma być uruchomiona, kiedy 
zostanie wykryta utrata wideo. Kiedy zostanie 
wykryta utrata wideo przez jedną z aktywowanych 
kamer, zostaje wydany dźwięk alarmu przez 
ustawiony alarm.

3. Czas trwania:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować 
uruchomiony przez zdarzenie czas trwania alarmu.
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SIEĆ
Ustawienia sieci
Zakładka ustawień sieci posiada różne ustawienia 
sieci, których potrzebuje DVR dla twojego pilota, 
strumienia wideo i funkcji komunikacyjnych.

1. Konfi guracja IP:
Wyświetla różne informacje konfi guracji sieci.
Konfi guracja IP posiada również opcję nastawy dla 
szerokości pasma.

2. Ustawienie portu przeglądarki sieci:
Przy pomocy tej funkcji zostaje ustawiony port 
przeglądarki sieci.
Obsługiwane porty rozciągają się od 80 do 60080, w 
przyroście od 2000 (80, 2080, 4080…60080).

3. Konfi guracja NTP:
Przy pomocy tej funkcji zostaje aktywowany/
dezaktywowany czas automatyczny i data serwera 
NTP
Aktywowanie NTP oznacza, że daty i czasu nie 
można skonfi gurować ręcznie.

Ustawienia DDNS
Ta zakładka posiada ustawienia serwera DDNS.

1. Konfi guracja DDNS:
Wybrać spośród Samsung, Dynamic DDNS, No IP i 
Change IP.
Wybierając Samsung utworzyć nazwę gospodarza/
administratora (Hostname), ID użytkownika i hasło 
niekonfi gurowalne. Dla tych ustawień stosuje się 
wartości standardowe.

2. Nazwa gospodarza/administratora (Hostname):
Podać nazwę serwera DDNS.

3. ID Użytkownika:
Podać ID konta serwera DDNS.

4. Hasło:
Podać hasło konta serwera DDNS.

Odwoływanie ustawień
Funkcja odwoływania może zostać skonfi gurowana 
do przesyłania poczty e-mail do określonych adresów 
e-mail, kiedy wystąpi zdarzenie lub błąd systemu.

1. Rodzaj transmisji:
Przy pomocy tej funkcji zostają ustawione typy 
zdarzeń podlegające oddzwonieniu i błędy.

2. Nadawca:
Podać adres e-mail nadawcy.

3. Odbiorca:
Ustalić adres E-mail odbiorcy. Poczta zwrotna e-mail 
jest wysyłana na podane w prawym oknie adresy 
e-mail.
Dodawanie adres e-mail: kliknięcie na przycisk 
„Nowy” powoduje przejście do poniższego okna. 
Podać nowy adres e-mail i kliknąć na OK, aby dodać 
go do listy odbiorców.
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Usunięcie adresu e-mail: Wybrać adres(y), które 
mają być usunięte i kliknąć na „Usuń”.
Dołączanie do listy odbiorców: Z książki adresowej 
wybrać adres(y), które mają być dodane i kliknąć 
na .

4. Informacje serwera SMTP:

Wpisać nazwę serwera SMTP, ID konta/hasło i 
numer portu, wybrać metodę uwiarygodniania i 
aktywowania/dezaktywowania SSL.

Ustawienia transmisji obrazu 
Zakładka posiada ustawienia transmisji wideo 
(częstotliwość, rozdzielczość, jakość obrazu).

1. Reset:
Przywraca ustawienia do wartości standardowych.

2. Częstotliwość obrazu:
Przy pomocy tej funkcji można ustawić częstotliwość 
obrazu poszczególnych kamer.

3. Jakość obrazu:
Przy pomocy tej funkcji można ustawić jakość 
obrazu poszczególnych kamer.

4. Rozdzielczość:
Przy pomocy tej funkcji można skonfi gurować 
rozdzielczość transmitowanych nagrań wideo. 
Rozdzielczość nie może zostać skonfi gurowana na 
indywidualnej bazie kamery.

SDB VIEWER
Uruchamianie SDB Viewer
Zapisz kopię zapasową nośnika w formacie SDB na 
PC-cie, na którym zostanie uruchomiona aplikacja 
Viewer.  Kliknij dwa razy folder “SDBViewer”.

Aby uruchomić aplikację Viewer, kliknij dwa razy 
“viewer.exe”.

1 2 3 4
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1  Przyciski przewijania kamery:
Funkcja ta pozwala na przewijanie przyciskiem w 
górę i w dół w celu wyszukania kamery.

2  Kamera:
Wybierz numer szukanej kamery.
Po kliknięciu na ten numer zmienie ulegną kolory 
przycisku oraz numeru kamery.

3  Zooming out Wyświetlacz czasu oraz 
Wykresy:

Wyświetla czas przechowywania danych.
Kliknij na cyfry oznaczające czas, aby sprawdzić 
szczegóły wykresów za pomocą zmniejszenia 
godzinnej przerwy w trzech krokach.

4  Wyświetlacz ilości miejsca:
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie grafi cznego 
obrazu rodzajów zapisu i ilości miejsca na 
godzinę.
Jeśli dane zapisano w zapisie ciągłym, wykresy 
zostaną wyświetlone na różowo.   
Jeśli dane zapisano w zapisie ruchomym, 
wykresy zostaną wyświetlone na niebiesko.
Jeśli dane zapisano w zapisie sensorycznym, 
wykresy zostaną wyświetlone na pomarańczowo. 
Jeśli dane zapisano w alarmie wstępnym, 
wykresy zostaną wyświetlone na zielono. Jeśli 
nie, żadne wykresy nie będą wyświetlone.

5  Narzędziowy pasek wyszukiwania:
Funkcja ta umożliwia wyświetlenie strefy 
czasowej szukanych danych.
Aby wyszukać zapisane dane w wybranej strefi e 
czasowej przesuń paskiem wyszukiwania w lewo 
lub prawo.

6  Ustawienie okna podziału:
Klikając na , wyświetli się przycisk podziału. 
Nastąpi automatyczna zmiana trybu podziału 
okna wyszukiwania. Okno podzielone na 4 części 
będzie odtwarzać zawartość w zależności od 
liczby wybranych kamer.

7  PRZEJDŹ:
Szukane obrazy są wyświetlane na monitorze 
zgodnie z jego konfi guracją.
Skonfi gurowana wartość nie oznacza liczby 
obrazów pokazywanych w oknie, lecz 
wewnętrzną, różniącą się wartość programu SDB 
Viewer.

8  PRĘDKOŚĆ:
Oznacza ona poziom (czas) opóźnienia 
względem wyświetlenia szukanego obrazu na 
monitorze.
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9  Zoom ( ): 
Funkcja ta umożliwia zmniejszanie lub 
powiększanie zapisanych obrazów .Wspomaga 
zmniejszanie obrazów w pięciu krokach. 
Zoom cyfrowy:
Klikaj na przycisk zoomu cyfrowego, aby 
przełączać odpowiednio na [Zoom out/Zoom 
in/Transfer. 

10  Zoom out( ):
Kliknij prawym przyciskiem na część obrazu, w 
celu jego stopniowego zmniejszenia, skupiając 
się na wybranej części. Funkcja ta wspomaga 
zmniejszanie obrazów w 13 krokach.
Zoom in( ):
Kliknij prawym przyciskiem na część 
zmniejszonego obrazu aby go stopniowo 
powiększyć, skupiając się na wybranej części.
If data are saved in sensor recording, graphs will 
be displayed in orange. If data are saved in a pre-
alarm, graphs will be displayed in green. If not, 
any graph will not be displayed.
Przesuń( ):
Kliknij prawym przyciskiem i przesuń część 
zmniejszonego obrazu, aby przejrzeć kolejną 
jego część.

11  Okno wyszukiwania - odtwarzanie:
Przed odtwarzaniem za pomocą okna 
wyszukiwania, ustaw numer szukanej kamery 
oraz czas i datę.
Aby odtworzyć skutecznie okno wyszukiwania, 
dostosuj prędkość wyszukiwania za pomocą 
wartości PRZEJDŹ i OPÓŹNIJ. 

 :  Przesuwa do pierwszych danych dostępnych 
pod wybraną datą.

 :  Odtwarza każde okno w odwrotnym kierunku.
 : Odtwarza w odwrotnym kierunku 
 : Zatrzymuje 
 : Odtwarza w kierunku do przodu. 
 : Odtwarza każde okno w kierunku do przodu.
 :  Przesuwa do ostatnich danych dostępnych 

pod wybraną datą.

12  Kopia zapasowa( ):
Wybierz i zmniejsz wybrany obraz  podczas 
wyszukiwania zapisanych danych z okna 
wyszukiwania i kliknij . Pojawi się okno “Kopia 
zapasowa”.

13  Drukuj( ):
Aby wydrukować szukany obraz, klilnij przycisk .
Wydruk nie będzie możliwy, dopóki podczas 
wyszukiwania jedno okno pozostanie 
zmniejszone.

14  Konfi guracja odtwarzania głosu:
Aby odtworzyć jednocześnie głos i obraz, 
zmniejsz i wybierz obraz z kamery zapisującej 
dźwięk w trybie wyszukiwania. (Głos nie będzie 
odtwarzany w wielokanałowym oknie trybu 
wyszukiwania).

Kliknij przycisk  w trybie wyszukiwania. 
Pojawi się okno “Odtwarzanie dźwięku”, co 
widać na poniższym rysunku.W celu wyłączenia 
odtwarzania dźwięku, w opcji “Odtwarzanie 
dźwięku” zaznacz pole kontroli  “Możliwy” jako 
nieaktywne. Aby 
móc odtwarzać dźwięk, wybierz pole kontroli  
“Możliwy”.
Przesuń suwak głośności do góry, aby podgłośnić 
lub w dół, aby sciszyć.

15  Poprawianie jakości obrazu okna 
wyszukiwania:
Można poprawić jakość wybranego obrazu 
podczas wyszukiwania.

16  Arkusz wyszukiwania:
Aby wyszukać dane kopii zapasowej, kliknij 
przycisk . Pojawi się okno, co widać na 
poniższym rysunku: Wybierz nazwę modelu 
kopii zapasowej. Następnie wybierz dane kopii 
zapasowej, które chcesz odszukać z listy i kliknij 
przycisk “Szukaj”.  

17  Zamykanie:
Przycisk ten pozwala na opuszczenie używanego 
programu viewer.

SHR-604x
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ODTWARZACZ SFX

Uruchomienie Odtwarzacza SFX
Niniejsza funkcja archiwizuje pliki SFX do folderu 
przeznaczonego do przechowywania plików SFX po 
podlączeniu systemu do komputera osobistego PC. 
Pliki typu SFX będą miały rozszerzenie ‚.EXE‘ tak, jak 
na ilustracji.

Dwukrotnie kliknij na plik uruchamialny (.exe), 
następnie odtwarzacz video będzie odtwarzał dane 
archiwum.

 Jeżeli używasz Odtwarzacza SFX, pliki 
archiwum i odtwarzacz video będą zapisane 
w tym samym pliku instalacyjnym. Kiedy pliki 
uruchamialne są w użyciu nie ma konieczności 
używania odtwarzacza video podczas 
odtwarzania kopii archiwalnych.

WEB VIEWER

WPROWADZENIE DO 
PROGRAMU Web Viewer

CZYM JEST program Web Viewer?

Program Web Viewer umożliwia zdalny dostęp do 
urządzeń DVR. Użytkownik ma dostęp do wideo na 
żywo, zarchiwizowanego wideo, sterowania PTZ (jeśli 
jest skonfi gurowane) itp.

CECHY PRODUKTU

  Zdalny dostep do rejestratora z poziomu 
przegladarki internetowej

 Obsluga sterowania urzadzeniami PTZ

  Obsluga czterech trybow podzialu ekranu: 1x1, 
2x2, 3x3 oraz 4x4

  Tworzenie i wydruk obrazow z kamer 
(tryb odtwarzania)

  Zapis materialu wideo do pliku AVI (wymagany 
kodek DivX)

04-02-2009
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WYMAGANIA SYSTEMOWE

Poniższa lista zawiera minimalne wymagania 
dotyczące sprzętu i systemu operacyjnego do 
uruchomienia programu Web Viewer.

OS

Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic 
/Premium

Przeglądarka 
internetowa

Internet Explorer 6.0.2900.2180 
lub wyżej

CPU
Intel Pentium 4 z zegarem 2 Ghz 
lub inaczej o
czêstotliwości 2 Ghz

Pamięć 512 MB

Monitor High Color 16-bit
1024 x 768

HDD

50MB (wymagana ilość pamięci 
podczas instalacji)
* Dodatkowa pamięć na dysku 
twardym potrzebna do nagrań.
Wielkość nagranego pliku zależna 
od jakości nagrania.

PODŁĄCZANIE PROGRAMU 
WEB VIEWER
1.  Otwórz przeglądarkę sieci Web i wpisz adres 

IP lub adres URL urządzenia DVR w polu 
adresu URL.

W przypadku adresu MAC podstawowy 
adres URL urządzenia DVR jest 
następujący:
  Jeśli adres MAC to 00-0c-8c-ab-cd-ef, 
zostanie pokazana domena „habcdef.
websamsung.net”. Ciąg „abcdef” domeny 
zawiera 6 ostatnich znaków adresu MAC 
oraz a znak „h” to kod identyfi kujący 
urządzenie DVR(SHR-6042/6040).

2.  W przypadku administratora wpisz „ADMIN”, 
a następnie wpisz hasło skonfi gurowane dla 
urządzenia DVR. Użytkownicy nie mający 
uprawnień administracyjnych, muszą dodać 
Nazwę użytkownika i hasło w menu „System
→Manager użytk.”

  Umożliwia to jednoczesny dostęp do urządzenia 
DVR przez maksymalnie 4 użytkowników, w tym 
użytkownika o uprawnieniach administracyjnych i 
użytkowników o uprawnieniach normalnych.
  Domyślne ustawione fabrycznie hasło 
administratora i użytkownika to „4321”.

  Hasło oraz uprawnienia dla Administratora lub 
użytkowników można zmienić w menu 
„System → Manager użytk.”.
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3.  Kliknij polecenie „Install ActiveX Control…” 

(Zainstaluj ActiveX Control)

4. Kliknij przycisk „Install”.(Instaluj)

5. Kliknij przycisk „Install”.(Instaluj)

6.  Może zostać wyświetlony komunikat „Windows 
Security Alert” (Alarm zabezpieczeń systemu 
Windows) próbujący zablokować tę czynność 
za pomocą zapory Windows Firewall. W takim 
przypadku prosze kliknac na przycisku Unblock 
(Odblokuj).

7.  Instalacja jest zakończona. Można teraz 
zobaczyć główny ekran programu Live 
Viewer.
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KORZYSTANIE Z PROGRAMU LIVE VIEWER

1
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Ekran programu Live Viewer składa się z 
następujących elementów:

1    Tutaj wyświetlany jest adres IP i nazwa 
modelu podłączonego urządzenia DVR.

2    Te menu składają się z następujących pozycji 
NA ŻYWO, WYSZUKAJ, KONFIGURUJ, O....

3    Te przyciski są używane dla trybu ekranu z 
podziałem i pełnego ekranu.

4    Tutaj wyświetlany jest adres IP i stan 
podłączonego urządzenia DVR.

5    Te przyciski są używane do układania i 
zmieniania kanałów ekranu.

6    Te przyciski są używane do przechwytywania, 
drukowania i zapisywania obrazu.

7   Te przyciski wyświetlają bieżący kanał.
8    Te przyciski są używane do funkcji 

związanych z PTZ.
9    Tu wyświetlany jest ekran z podłączonymi 

do urządzenia DVR kamerami.
• Rozdzielczość wynosi 1024 x 768 pikseli.
•  Początkowy tryb ekranu z podziałem ustawiony 

jest zgodnie z numerami kanałów podłączonych 
urządzeń DVR. Tryb ekranu z podziałem można 
zmienić klikając przyciski podziału ekranu.

•  Użytkownicy nie będący administratorami nie mają 
dostępu do menu WYSZUKAJ i KONFIGURUJ.

•  W przypadku jednoczesnego stosowania sieci 
Net 1 i przeglądarki Web Viewer w systemie 
Windows Vista, przeglądarka zostanie w 
nieprawidłowy sposób zamknięta. W trybie 
korzystania z narzędzia Internet Explorer 
należy wybrać opcję “Run as administrator”.

WYŚWIETLANIE INFORMACJI 
EKRANOWYCH

1    Wyświetlany jest numer kanału, rozmiar wideo 
i adres IP podłączonego urządzenia DVR.

2    Jezeli sygnal wideo z wybranej kamery jest 
aktualnie rejestrowany na komputerze PC, to w 
polu kamery wyswietlona bedzie ikona REC.

3    Wyświetlana jest bieżąca data i godzina 
urządzenia DVR. 

4    Po wystąpieniu alarmu wyświetlana jest ikona 
alarmu. Znika ona po naciśnięciu przycisku 
ALARM na urządzeniu DVR.

5    Ikona ruchu wskazuje, kiedy wykryto ruch. 
Wyświetlana jest po naciśnięciu przycisku ALARM 
na urządzeniu DVR. 

SHR-6042

SHR-6042
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SHR-6042

SHR-6042

6    Wskazuje, czy sterowanie PTZ jest aktywne.

Jeśli ustawiono kamery PTZ dla urządzenia 
DVR, na ekranie wyświetlany jest napis „PTZ”. 
Wybierz kanał kamery PTZ i użyj przycisku 
PTZ do sterowania kamerą.

EKRAN Z PODZIAŁEM
Tryb ekranu z podziałem można zmienić klikając ikonę 
każdego numeru.

Tryb 1x1 Tryb 2x2

• Kliknij przycisk .

  Ekran wyświetla wybraną kamerę 
podłączoną do urządzenia DVR w trybie “TR. 
POJEDYN”.

• Kliknij przycisk .

  Ekran wyświetla wybraną kamerę podłączoną 
do urządzenia DVR w trybie “TR. POCZW”.

TRYB PEŁNEGO EKRANU

• Kliknij przycisk  .

  Ekran wyświetla wybraną kamerę 
podłączoną do urządzenia DVR w trybie 
“TRYB PEŁNEGO EKR”. By wrócić do 
poprzedniego mod, wciśnij ESC.

PODŁĄCZONE URZĄDZENIE DVR

Tutaj wyświetlany jest adres IP i stan podłączonego 
urządzenia DVR.

•  Komunikat awarii połączenia
Brak odpow. : Wyświetlany jest, gdy 
urządzenie DVR nie odpowiada.
Niepr. ID : Wyświetlany jest, gdy 
wprowadzone ID jest nieprawidłowe.
Błąd hasła : Wyświetlany jest, gdy 
wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.
Niepr. numer portu : Wyświetlany jest, gdy 
numer portu jest nieprawidłowy.
 Kolizja : Wyświetlany jest, gdy tryb 
administratora jest już używany lub w 
przypadku jednoczesnego dostępu do tego 
samego urządzenia DVR z komputera PC.
Użytkownik pełny : Wyswietlany jest gdy 
osiagnieta zostanie maksymalna liczba 
uzytkownikow podlaczonych do rejestratora.

•  Liczba jednoczesnych połączeń to 3, w tym 
użytkownicy programu SmartViewer.
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(CH1 to CH4)

4-channel DVR

SHR-6042

ZMIANA TRYBU EKRANU NA ŻYWO

•  SEKWENCJA: Po kliknięciu tego przycisku ekrany są 
przełączane z ustawioną częstotliwością. 
W trybie TR. POJEDYN., numery kanałów są 
sekwencyjnie przełączane od 1 do 4. 
W TRYBIE POCZWÓRNYM obraz zostaje 
zaktualizowany w uprzednio ustawionym interwale.

Ustawiona częstotliwość (10 sekund)

•  POPRZ.: Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlany 
jest poprzedni ekran. 
W trybie TR. POJEDYN., numery kanałów są 
wyświetlane w kolejności odwrotnej. 
W TRYBIE POCZWÓRNYM obraz zostaje 
zaktualizowany.

•  DALEJ: Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlany 
jest kolejny ekran. 
W trybie TR. POJEDYN., numery kanałów są 
sekwencyjnie przełączane od 1 do 4 
W TRYBIE POCZWÓRNYM obraz zostaje 
zaktualizowany.

ZAPISYWANIE EKRANU NA 
ŻYWO NA KOMPUTERZE PC

•  PRZECHWYĆ: Przechwytuje bieżący obraz na 
ekranie i zapisuje go w pliku obrazu jpg lub bmp.

•  Domyślna ścieżka zapisywania to “C:\Program 
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Live”. Aby zmienić ścieżkę zapisywania, kliknij 
przycisk “ZAP. ŚCIEŻ.”( ) i wybierz żądaną 
ścieżkę. W przypadku systemu Windows 
Vista ścieżka zapisywania to “C:\users\(ID 
użytkownika)\AppData\LocalLow\Samsung\
DVR Web Viewer\Snapshot\” i nie można jej 
zmienić.

•  Plik jest automatycznie nazywany w 
następujący sposób: “IP address_Port 
number_YYMMDD_camera number_index” 
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101530
_01_00

•  DRUKUJ: Drukuje ekran na żywo, który jest obecnie 
wyświetlany. Drukuje również adres IP, czas, numer 
kamery i bieżący stan zdarzenia.

•  NAGRYWAJ: Zapisuje bieżący obraz na ekranie i 
zapisuje go jako plik wideo avi. 
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•  Aby możliwe było jego nagranie, wymagany 
jest przynajmniej 1 GB dostępnego miejsca.

•   Domyślna ścieżka zapisywania to “C:\Program 
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Live”. Aby zmienić ścieżkę zapisywania, kliknij 
przycisk “ZAP. ŚCIEŻ.”
( ) i wybierz żądaną ścieżkę. W przypadku 
systemu Windows Vista ścieżka zapisywania 
to “C:\users\(ID użytkownika)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
VideoClip\” i nie można jej zmienić.

•   Plik jest automatycznie nazywany w 
następujący sposób:“Adres IP_Numer 
portu_RRMMDD_numer kamery_indeks”, np. 
192.168.130.12_554_20070615_101530_
01_00

•   W przypadku użycia opcji Zap. AVI do 
odtworzenia zapisanych plików wymagany 
jest kodek DivX. Darmową wersję codeca 
Divx możesz ściągnąć ze strony 
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.

ZMIANA KANAŁU EKRANU NA ŻYWO

Każdy numer oznacza położenie ekranu w programie 
Web Viewer. 
•  Numery niebieskie: Oznaczają, że bieżący kanał jest 
podłączony do kamery.

•  Numery szare: Oznaczają, że bieżący kanał nie jest 
podłączony do żadnej kamery.

KORZYSTANIE Z KAMERY PTZ

Kamerą można sterować klikając przyciski kierunku.

Kliknij przyciski + lub -, aby powiększyć lub pomniejszyć 
wyświetlany obraz.

SHR-6042
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PRESET: Przesuwa obiektyw w zadanym kierunku.

1.  Po kliknięciu opcji PRESET kamera przesunie się do 
zadanego położenia.

2.  Można usunąć wybrane lub wszystkie ustawienia 
zadane.

3.  Można zapisać numer i nazwę nowego ustawienia 
zadanego.

Możesz zachować aż do 20 modułów preset

AUTOPAN: Przesuwa obiektyw kamery pomiędzy 
dwoma punktami ustawionymi dla kamery.

SCAN: Przesuwa obiektyw kamery pomiędzy dwoma 
zadanymi punktami kamery.

TRASA: Można ustawić różne wzory ruchu kamery, 
takie jak powiększanie, przesuwanie itp., aby kamera 
automatycznie przesuwała się zgodnie z wyznaczoną 
trasą.

  Gdy urządzenie DVR korzysta ze sterowania 
kamerą PTZ, program Web Viewer nie może 
sterować kamerą PTZ. 
   Sterowanie kamerą PTZ może być użyte 
przez administratora.
   Funkcja konfi guracji menu kamery jest 
dostępna tylko w obsługiwanych kamerach.
   Wszystkie funkcje PTZ są takie same jak w 
urządzeniu DVR.
  Funkcje power pan/tilt działają tylko we 
wspieranych kamerach. (Przykład: Samsung 
SCC-2315)
  Przesuńw dół by zwiększyć zoom, a w górę 
by go zmniejszyć za pomocą funkcji power 
pan/tilt.

MENU: Wyświetlane jest na ekranie menu kamery.
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Ekran programu Search Viewer składa się z 
następujących elementów:

1    Tutaj wyświetlany jest adres IP i nazwa 
modelu podłączonego urządzenia DVR.

2    Te menu składają się z następujących pozycji 
NA ŻYWO, WYSZUKAJ, KONFIGURUJ, O....

3    Te przyciski są używane dla trybu ekranu z 
podziałem i pełnego ekranu.

4    Tutaj wyświetlany jest adres IP i stan 
podłączonego urządzenia DVR.

5    Te przyciski są używane do przechwytywania, 
drukowania i zapisywania obrazu.

6    Tutaj wyświetlany jest kalendarz, w którym 
można wyszukać nagrane wideo.

7    Tutaj wyświetlana jest oś czasu, na której 
można wyszukać nagrane wideo według 
czasu.

8    Te przyciski są używane do sterowania 
odtwarzaniem.

9    Tutaj wyświetlany jest ekran odtwarzania 
nagranego wideo.

•  Przyciski SEKWENCJA, POPRZ., DALEJ 
nie są dostępne w menu WYSZUKAJ.

•  Użytkownicy nie będący administratorami 
nie mają dostępu do menu WYSZUKAJ i 
KONFIGURUJ.

EKRAN Z PODZIAŁEM

Tryb ekranu z podziałem można zmienić klikając ikonę 
każdego numeru.

QUAD MODESINGLE MODE

KORZYSTANIE Z PROGRAMU SEARCH VIEWER
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• Kliknij przycisk         .

Ekran wyświetla wybraną kamerę podłączoną 
do urządzenia DVR w trybie “TR. POJEDYN.”.

• Kliknij przycisk         .

Ekran wyświetla wybraną kamerę podłączoną 
do urządzenia DVR w trybie “TR. POCZW.”.

•  Tylko tryby TR. POJEDYN. i TR. POCZW. są 
dostępne w menu WYSZUKAJ.

•  Kiedy podłączony jest 16 kanał DVR, możesz 
wybrać kanały od 1 do 16.

PODŁĄCZONE URZĄDZENIE DVR

Tutaj wyświetlany jest adres IP i stan podłączonego 
urządzenia DVR. 

•  Komunikat awarii połączenia
Brak odpow. : Wyświetlany jest, gdy 
urządzenie DVR nie odpowiada.
Niepr. ID : Wyświetlany jest, gdy 
wprowadzone ID jest nieprawidłowe.
Błąd hasła : Wyświetlany jest, gdy 
wprowadzone hasło jest nieprawidłowe.
Niepr. numer portu : Wyświetlany jest, gdy 
numer portu jest nieprawidłowy.
 Kolizja : Wyświetlany jest, gdy tryb 
administratora jest już używany lub w 
przypadku jednoczesnego dostępu do tego 
samego urządzenia DVR z komputera PC.
Użytkownik pełny : Wyswietlany jest gdy 
osiagnieta zostanie maksymalna liczba 
uzytkownikow podlaczonych do rejestratora.

•  Liczba jednoczesnych połączeń to 3, w tym 
użytkownicy programu SmartViewer.

ZAPISYWANIE EKRANU NA ŻYWO NA 
KOMPUTERZE PC

•  PRZECHWYĆ: Przechwytuje bieżący obraz na 
ekranie i zapisuje go w pliku obrazu jpg lub bmp.

•  Domyślna ścieżka zapisywania to “C:\Program 
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Search”. Aby zmienić ścieżkę zapisywania, 
kliknij przycisk “ZAP. ŚCIEŻ.”
( ) i wybierz żądaną ścieżkę. W przypadku 
systemu Windows Vista ścieżka zapisywania 
to “C:\users\(ID użytkownika)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
Snapshot\” i nie można jej zmienić.

•  Plik jest automatycznie nazywany w 
następujący sposób: “IP address_Port 
number_YYMMDD_camera number_index” 
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101453
_01_00

2009
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 •  DRUKUJ: Drukuje ekran odtwarzania, który jest 
obecnie wyświetlany. Drukuje również adres IP, czas, 
numer kamery i bieżący stan zdarzenia.

•  NAGRYWAJ: Jeśli wybrany zostanie kanał i podczas 
odtwarzania (tylko odtwarzania) naciśnięty zostanie 
ten przycisk, dane wideo zostaną zapisane w pliku 
DVR. (Jest on zapisywany w wyznaczonym folderze 
na komputerze PC.) Aby przerwać nagrywanie, kliknij 
ponownie ten przycisk. 

•  Aby możliwe było jego nagranie, wymagany 
jest przynajmniej 1 GB dostępnego miejsca.

•   Domyślna ścieżka zapisywania to “C:\
Program Files\Samsung\Dvr Web Viewer\
VideoClip\Search”. Aby zmienić ścieżkę 
zapisywania, kliknij przycisk „ZAP. ŚCIEŻ.”
(  ) i wybierz żądaną ścieżkę. W przypadku 
systemu Windows Vista ścieżka zapisywania 
to “C:\users\(ID użytkownika)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
VideoClip\” i nie można jej zmienić.

•   Plik jest automatycznie nazywany w 
następujący sposób:“Adres IP_Numer 
portu_RRMMDD_numer kamery_indeks”, np. 
192.168.130.12_554_20070615_101530_01
_00

•   W przypadku zapisywania pliku AVI do odt-
worzenia zapisanych plików wymagany jest 
kodek DivX. Darmową wersję codeca Divx 
możesz ściągnąć ze strony 
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.

WYSZUKIWANIE NAGRANEGO 
OBRAZU WIDEO ZA POMOCĄ 
KALENDARZA

Jeśli dane wideo zostały nagrane danego dnia, 
ta data jest wyróżniana kolorem zielonym. Po 
kliknięciu daty informacje o nagranym wideo są 
wyświetlane na linii czasu. 
Po kliknięciu przycisku “TODAY”, data zmieniana 
jest na dzisiejszą.

2009

2009
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WYSZUKIWANIE NAGRANEGO 
OBRAZU WIDEO ZA POMOCĄ 
OSI CZASU

Wyświetla stan danych nagranego wideo 
w urządzeniu DVR po wybraniu daty. Tryb 
normalny wyświetla czas od godziny 0 do 23, a 
tryb rozszerzony wyświetla czas co 2 godziny.

[Tryb normalny]

•  Po kliknięciu przycisku  tryb zmieniany jest 
na tryb rozszerzony.

• Każda linia czasu oznacza 1 godzinę.

[Tryb rozszerzony]

•  Po kliknięciu przycisku  tryb zmieniany jest 
na tryb normalny.

• Każda linia czasu oznacza 5 minut.

• Zakres kanałów wynosi od CH01 do CH16.

STEROWANIE ODTWARZANIEM

1 2 3 4

5 6 7 8 9

1   Przew. wst.: Przewija wstecz (2x).

2   Odtwarz. wst.: Odtwarza wstecz.

3   Odtwórz: Odtwarza.

4    Przew. do prz.: Przyspiesza odtwarzanie (2x).

5    Wysz. od pierw.: Przechodzi w osi czasu do 
momentu początkowego nagranego obrazu 
wideo.

6    Krok wstecz: Wykonuje krok odtwarzania 
wstecz o jedną klatkę.

7   Stop: Zatrzymuje odtwarzanie.

8    Krok naprzód: Wykonuje krok odtwarzania 
do przodu o jedną klatkę.

9    Wysz. od ost.: Przechodzi w osi czasu do 
czasu końcowego nagranego obrazu wideo.

2009

2009

SHR-6042

SHR-6042
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Szukaj

Szukaj

Tryb

7

1198 10

MENU ROZWIJANE

Menu rozwijane
Można korzystać z zawartości tego menu po wciśnięciu go prawym przyciskiem myszy.
Pozycje rozwijanego menu są identyczne z zestawem przycisków na przednim panelu systemu.
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość sterowania systemem rejestratora DVR po prostu za pomocą myszy komputerowej. 

NR Nazwy Funkcje

1 Przycisk
wyszukiwania Rozpoczęcie trybu wyszukiwania.

2 Przycisk Menu

Przełączenie systemu w tryb ustawień
Użytkownicy mogą używać niniejszego menu do przejścia z niższego
poziomu menu do wyższego lub do opuszczenia menu ustawień 
systemu. 

3

Przycisk 
wyboru ekranu 
podzielonego

Tryb Live Wyświetlanie czterech małych ekranów, ekranu PIP i 
trybu przelaczania pomiędzy pojedynczymi ekranami.

Przycisk 
wyboru trybu 
wyszukiwania

Tryb 
Wyszukiwania Wyświetlanie czterech lub dziewięciu małych ekranów.

4 Przycisk ustawień 
audio Włączanie/ wyłączanie Audio.

5 Przycisk alarmu Emisja alarmu w razie jego wystąpienia.

6
Przycisk 

Wyszukiwanie / 
Powrót

Podczas wyświetlania obrazów video uruchamia wyświetlanie ekranu
początkowego.

7 Przycisk Zoom Powiększa cyfrowo obraz do 200% wielkości.

8 Przycisk PTZ Włączenie przyciskiem PTZ funkcji TELE, SZEROKO, 
PROGRAMOWANIE lub PODGLĄD.

9 ZOOM TELE Obsługuje funkcję zbliżenia (Zoom-In) w trybie kamery PTZ.

10 ZOOM 
SZEROKO Obsługuje funkcję oddalenia (Zoom-Out) w trybie kamery PTZ.

11 Menu ustawień 
kamery PTZ Wyświetlanie ekranu ustawień kamery PTZ w trybie PTZ.

12 Przycisk 
NAGRYWANIE

Nagrywanie obrazów video ze wszystkich kanałów niezależnie
od harmonogramu nagrywania.

13
Przycisk 

anulowania 
archiwizacji

Anulowanie procesu archiwizacji.

12 13 1514 16

Nagr.

Nagr.

Tryb

543 621
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NR Nazwy Funkcje

14 Przyciski 
kierunkowe

Przyciski sterowania kierunku ruchu kamery PTZ.
Po wciśnięciu przycisku Enter chowa się rozwijane menu.

15
Przycisk 

Zamrożenia 
obrazu

Uruchamia funkcję zamrożenia obrazu przy włączonym ekranie Live.

16

Szybkie / 
Poklatkowe 
Przewijanie 

wstecz

Szybkie przewijanie wstecz: Funkcja używana podczas odtwarzania do 
szybkiego cofnięcia nagrania.
Poklatkowe przewijanie wstecz: Funkcja używana podczas 
przeszukiwania nagrania klatka po klatce wstecz w trybie Pauzy 
odtwarzania.

Szybkie/ 
Poklatkowe 

Przewijanie do 
przodu

Szybkie przewijanie do przodu: Funkcja używana podczas odtwarzania 
do szybkiego przewinięcia nagrania do przodu.
Poklatkowe przewijanie do przodu: Funkcja używana podczas 
przeszukiwania nagrania klatka po klatce do przodu w trybie Pauzy 
odtwarzania.

Odtwarzanie / 
Pauza

Podczas odtwarzania nagrań video służy naprzemiennie do 
wstrzymywania i powrotu do odtwarzania.

Stop Kończy operację wyszukiwania podczas odtwarzania video.
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DANE TECHNICZNE

Kategoria SHR-6040 SHR-6042

OS Zainstalowany Linux (Wersja: 2.6.0)

Metoda 
kompresji

Video MPEG-4 ASP

Audio G.723

Video
Wejście 4-kanałowe composite (1.0 Vp-p, 75 ohmów)

Wyjście 1 port CVBS, 1 port VGA(1280x1024), 1 Port SPOT, 4-kanałowe wyjście 
Loop Through

Audio Nagrywanie 4-kanałowe, wyjście 1-kanałowe

Ekran

Szybkość NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps

Rodzielczość NTSC: 704x480, 704x240, 352x240 / PAL: 704x576, 704x288, 352x288

Live Pojedynczy, Podzielony na 4, PIP, Sekwencyjny, Zamrożenie, 2-krotny zoom

Odtwarzanie Pojedynczy, Podzielony na 4, Podzielony na 9

Nagrywanie

Szybkość NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps

Rozdzielczość NTSC: 704X408, 704X240, 352X240
PAL: 720X576, 704X288, 352X288

Typ Tryb NAGRYWANIE, Zdarzenie, Harmonogram (Ciągle, Wykrycie ruchu, 
Wejście alarmowe)

Wejście/ Wyjście alarmowe 4 porty / 2 porty

PTZ RS-485

Dysk twardy HDD HDD x 1 HDD x 2

DVD-RW Brak Obsługiwany 

USB (Wersja: 2.0) 2 Porty 2 Porty

Mysz USB Obsługiwana

Sterowanie zdalne Obsługiwana

Sieć Statyczny IP, DHCP, ADSL (PPPoE)

Archiwizacja
Nośnik USB DVD-RW, USB

Typ SDB, SFX, AVI

Wymiary 215 (Szer.) x 352 (Głęb.) x 88 (Wys.)

Waga 4.0 Kg

Zasilanie AC 100-240 V, 50/60 Hz, 59 W (Model: ADP-5412VE)

Praca TEMP / HUDI 0˚C ~ 40˚C / 10% ~ 60% RF

Pamięć TEMP/ HUDI 0˚C ~ 40˚C / 10% ~ 60% RF
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RYSUNKI POGLĄDOWE SPRZĘTU
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM ROZWIĄZANIE

Nie można włączyć zasilania systemu  Sprawdź prawidłowość podłączenia kabli zasilania komputera.
 Sprawdź napięcie układu zasilania.
 Jeżeli nie znajdujesz żadnego błędu w podłączeniu, ale nadal nie 
możesz włączyć zasilania, skonsultuj się z centrum serwiesowym.

Zasilanie jest włączone, ale widać 
tylko niebieski ekran monitora

 Sprawdź prawidłowość połączenia kabli zasilania monitora.
 Sprawdź, czy przycisk włączania monitora został wciśnięty.
 Sprawdź, czy podłączeniowy kabel wyjściowy SHR-6040/6042 
jest prawidłowo podłączony do monitora.
 Odłącz kabel zasilania i ponownie podłącz.
 Jeżeli wybierzesz tryb VGA dla wyjścia video, musisz odczekać 
około 1 minuty, zanim będzie wyświetlony monitorowany obraz 
video.

Numery kamer są wyświetlone na 
ekranie, ale nie można zobaczyć 
jakiekogolwiek obraz przesyłanego z 
kamery

 Sprawdź, czy kable sygnałowe kamer są prawidłowo podłączone 
do systemu.
 Sprawdź, czy wszystkie kable zasilające kamer są prawidłowo 
podłączone.
 Sprawdź połączenia pomiędzy kamerami i rejestratorem 
SHR-6040/6042.
 Jeżeli sygnał video jest wysyłany do wielu systemów zdarza się, 
że podzielony sygnał jest zbyt słaby i na monitorze nie ma obrazu. 
W takim wypadku podłącz kamerę bezpośrednio do systemu 
centralnego, aby uniknąć problemu.
 Wyłącz i ponownie włącz system SHR-6040/6042.

Obrazy video są wyświetlane, ale nie 
można ich nagrywać

 Sprawdź czy wybrana jest metoda nagrywania w menu Ustaw. 
Nagrywania. Jeżeli wybrana jest opcja „NONE“, musisz 
prawidłowo wybrać metodę.
 Wyłącz i ponownie włącz system SHR-6040/6042.

Nie można odnaleźć jakichkolwiek 
nagrań video.

 Sprawdź oznaczenia graficzne, aby doweidzieć się, czy w 
wybranej strefie czasowej archiwum znajdują się jakieś nagrania 
video.
 Jeżeli żaden obraz video nie został nagrany w wybranej 
strefie czasowej, sprawdź ustawienia ekranu, aby potwierdzić 
prawidłowość ustawień.

Nie słychać dźwięku  Sprawdź prawidłowość ustawień zapisu dźwięku Audio Save.
 Sprawdź, czy jest włączone Odtwarzanie w ekranie Wyszukiwania.
 Sprawdź, czy mikrofony i głośnik są prawidłowo podłączone do 
systemu na tylnym panleu rejestratora SHR-6040/6042.
 Sprawdź prawidłowość ustawień wejścia mikrofonu.
 Sprawdź prawidłowość ustawień wyjścia głośnika.
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PROBLEM ROZWIĄZANIE

Obraz z niektórych kamer może mieć 
dziwne kolory lub nienaturalny kształt.

 Sprawdź kamery podłączone do systemu. Zamień porty 
podłączeniowe pomiędzy kamerą z prawidłowym obrazem a tą z 
wadliwym. Następnie sprawdź jak działają lub ustal ,czy system 
rejestracji SHR-6040/6042 nie jest uszkodzony. Zamiany kamer 
można przeprowadzić po prostu zamieniając numery kamer 
przypisanych do portów.
 Sprawdź typy kamer. Na całym świecie jest używanych kilka 
różnych standardów nadawania, jak PAL, NTSC lub SECAM. 
Jednocześnie każdy ze standardów jest niekompatybilny z innymi 
w zakresie metod transmisji video i metod wytwarzania obrazu 
ciągłego. W takim wypadku obraz będzie widoczny, ale nieczytelny 
dla odbiorcy. Sprawdź, czy typy standardu video podłączonych 
kamer i ich metody wytwarzania obrazu ciągłego ustawione w 
[Menu Systemowym] są identyczne.

Wyświetlany obraz ma dużo zakłóceń.  Sprawdź wyjścia sygnału video kamery. Zamień porty 
podłączeniowe pomiędzy kamerą z prawidłowym obrazem a tą z 
wadliwym. Następnie sprawdź jak działają lub ustal ,czy system 
rejestracji SHR-6040/6042 nie jest uszkodzony. Zamiany kamer 
można przeprowadzić po prostu zamieniając numery kamer 
przypisanych do portów.
 Sprawdź połączenia pomiędzy kamerami i rejestratorem 
SHR-6040/6042.Sprawdź długości, ewentualne pomyłki lub 
rozłączenia kabli.
 Sprawdź otoczenie kabli łączących kamery z systemem 
SHR-6040/6042. Sprawdź, czy w ich pobliżu nie przebiega 
linia wysokiego napięcia. Jeżeli w pobliżu kabli przebiega linia 
wysokiego napięcia, może powodować pogorszenie jakości i 
zakłócenia wyświetlanego obrazu.
 Sprawdź otoczenie kabli łączących kamery z systemem 
SHR-6040/6042. Sprawdź, czy podłączone kable nadają się do 
transmisji sygnału video. Jeżeli do podłączenia sygnału użyto kabli 
przeznaczonych do podłączania zasilania, może to powodować 
zakłócenia wyświetlanego obrazu.

Zdarzają się samoistne, ponowne 
uruchomienia systemu

 Jeżeli system SHR-6040/6042 nie działa prawidłowo lub, 
jeżeli pojawią się jakiekolwiek inne nieprawidłowości działania, 
wbudowana funkcja autodiagnostyki może powodować 
automatyczne ponowne uruchomienie systemu.

Podłączone czujniki nie działają 
prawidłowo.

 Sprawdź, czy typy podłączonych do systemu czujników w menu 
Ustawienia kamery są identyczne z tymi faktycznie podłączonymi 
do systemu.
 Sprawdź, czy czujniki są włączone w menu [Ustawienia 
nagrywania] – [Harmonogram nagrywania].
 Sprawdź, czy podłączone czujniki mają prawidłowo podłączone 
źródła zasilania.
 Sprawdź, czy linie sygnałowe czujników są podłączone 
prawidłowo.

Podłączone urządzenia sterowania 
sytemem nie działają prawidłowo.

 Sprawdź, czy podłączone urządzenia sterujące są włączone 
poprzez menu Ustawienia kamery.
 Sprawdź prawidłowość podłączenia zasilania do urządzeń 
sterowania.
 Sprawdź, czy linie sygnałowe urządzeń sterowania są podłączone 
prawidłowo.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software 
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  
02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute 
verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to 
take away your freedom to share and change 
it. By contrast, the GNU General Public License 
is intended to guarantee your freedom to share 
and change free software to make sure the 
software is free for all its users. This General 
Public License applies to most of the Free 
Software Foundation’s software and to any 
other program whose authors commit to using 
it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Lesser General 
Public License instead.) You can apply it to 
your programs, too.
When we speak of free software, we are 
referring to freedom, not price. Our General 
Public Licenses are designed to make sure that 
you have the freedom to distribute copies of 
free software (and charge for this service if you 
wish), that you receive source code or can get it 
if you want it, that you can change the software 
or use pieces of it in new free programs; and 
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make 
restrictions that forbid anyone to deny you 
these rights or to ask you to surrender the 
rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies 
of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a 
program, whether gratis or for a fee, you must 
give the recipients all the rights that you have. 
You must make sure that they, too, receive or 
can get the source code. And you must show 
them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps:

(1) copyright the software, and (2) offer you 
this license which gives you legal permission to 
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we 
want to make certain that everyone understands 
that there is no warranty for this free software. 
If the software is modifi ed by someone else and 
passed on, we want its recipients to know that 
what they have is not the original, so that any 
problems introduced by others will not refl ect 
on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened 
constantly by software patents. We wish to 
avoid the danger that redistributors of a free 
program will individually obtain patent licenses, 
in effect making the program proprietary. To 
prevent this, we have made it clear that any 
patent must be licensed for everyone’s free use 
or not licensed at all. 
The precise terms and conditions for copying, 
distribution and modifi cation follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR 
COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION
Version 2, June 1991 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software 
Foundation, Inc.
51 Franklin S

0. This License applies to any program or other 
work which contains a notice placed by the 
copyright holder saying it may be distributed 
under the terms of this General Public License. 
The “Program”, below, refers to any such 
program or work, and a “work based on the 
Program” means either the Program or any 
derivative work under copyright law: that is to 
say, a work containing the Program or a portion 
of it, either verbatim or with modifi cations and/or 
translated into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in 
the term “modifi cation”.) Each licensee is 
addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and 
modifi cation are not covered by this License; 
they are outside its scope. The act of running 
the Program is not restricted, and the output 
from the Program is covered only if its contents 

OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT

This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following 
GPL and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.

 GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
 LGPL Software
gLibc, Inetutils
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constitute a work based on the Program 
(independent of having been made by running 
the Program). Whether that is true depends on 
what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim 
copies of the Program’s source code as you 
receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on 
each copy an appropriate copyright notice 
and disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and give any other 
recipients of the Program a copy of this License 
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of 
transferring a copy, and you may at your option 
offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of 
the Program or any portion of it, thus forming 
a work based on the Program, and copy and 
distribute such modifi cations or work under the 
terms of Section 1 above, provided that you 
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modifi ed fi les to carry 
prominent notices stating that you changed 
the fi les and the date of any change.

b) You must cause any work that you 
distribute or publish, that in whole or in part 
contains or is derived from the Program or 
any part thereof, to be licensed as a whole 
at no charge to all third parties under the 
terms of this License.

c) If the modifi ed program normally reads 
commands interactively when run, you 
must cause it, when started running for 
such interactive use in the most ordinary 
way, to print or display an announcement 
including an appropriate copyright notice 
and a notice that there is no warranty (or 
else, saying that you provide a warranty) 
and that users may redistribute the 
program under these conditions, and 
telling the user how to view a copy of this 
License. (Exception: if the Program itself 
is interactive but does not normally print 
such an announcement, your work based 
on the Program is not required to print an 
announcement.)

These requirements apply to the modifi ed 
work as a whole. If identifi able sections of that 
work are not derived from the Program, and 
can be reasonably considered independent 
and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate 
works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work 
based on the Program, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every 
part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim 
rights or contest your rights to work written 
entirely by you; rather, the intent is to exercise 
the right to control the distribution of derivative 
or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work 
not based on the Program with the Program 
(or with a work based on the Program) on a 
volume of a storage or distribution medium 
does not bring the other work under the scope 
of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or 
a work based on it, under Section 2) in object 
code or executable form under the terms of 
Sections 1 and 2 above provided that you also 
do one of the following:

a) Accompany it with the complete 
corresponding machine-readable source 
code, which must be distributed under 
the terms of Sections 1 and 2 above on 
a medium customarily used for software 
interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for 
at least three years, to give any third party, 
for a charge no more than your cost of 
physically performing source distribution, 
a complete machine-readable copy of 
the corresponding source code, to be 
distributed under the terms of Sections 
1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or, 

c) Accompany it with the information 
you received as to the offer to 
distribute corresponding source code. 
(This alternative is allowed only for 
noncommercial distribution and only if 
you received the program in object code 
or executable form with such an offer, in 
accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the 
preferred form of the work for making 
modifi cations to it. For an executable work, 
complete source code means all the source 
code for all modules it contains, plus any 
associated interface defi nition fi les, plus 
the scripts used to control compilation and 
installation of the executable. However, as a 
special exception, the source code distributed 
need not include anything that is normally 
distributed (in either source or binary form) with 
the major components (compiler, kernel, and 
so on) of the operating system on which the 
executable runs, unless that component itself 
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code 
is made by offering access to copy from a 
designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same 
place counts as distribution of the source code, 
even though third parties are not compelled to 
copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or 
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distribute the Program except as expressly 
provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or 
distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this 
License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License 
will not have their licenses terminated so long 
as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, 
since you have not signed it. However, nothing 
else grants you permission to modify or 
distribute the Program or its derivative works. 
These actions are prohibited by law if you do 
not accept this License. Therefore, by modifying 
or distributing the Program (or any work based 
on the Program), you indicate your acceptance 
of this License to do so, and all its terms and 
conditions for copying, distributing or modifying 
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or 
any work based on the Program), the recipient 
automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute or modify the 
Program subject to these terms and conditions. 
You may not impose any further restrictions on 
the recipients’ exercise of the rights granted 
herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment 
or allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, 
they do not excuse you from the conditions 
of this License. If you cannot distribute so 
as to satisfy simultaneously your obligations 
under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Program at all. For example, 
if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Program by all those who 
receive copies directly or indirectly through you, 
then the only way you could satisfy both it and 
this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Program. 
If any portion of this section is held invalid 
or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is 
intended to apply and the section as a whole is 
intended to apply in other circumstances. 
It is not the purpose of this section to induce 
you to infringe any patents or other property 
right claims or to contest validity of any such 
claims; this section has the sole purpose of 
protecting the integrity of the free software 
distribution system, which is implemented by 
public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range 
of software distributed through that system 

in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide 
if he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee 
cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly 
clear what is believed to be a consequence of 
the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program 
is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Program under 
this License may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, 
so that distribution is permitted only in or among 
countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written 
in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish 
revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time. Such new 
versions will be similar in spirit to the present 
version, but may differ in detail to address new 
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version 
number. If the Program specifi es a version 
number of this License which applies to it and 
“any later version”, you have the option of 
following the terms and conditions either of that 
version or of any later version published by the 
Free Software Foundation. If the Program does 
not specify a version number of this License, 
you may choose any version ever published by 
the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the 
Program into other free programs whose 
distribution conditions are different, write to the 
author to ask for permission. For software which 
is copyrighted by the Free Software Foundation, 
write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our 
decision will be guided by the two goals of 
preserving the free status of all derivatives of 
our free software and of promoting the sharing 
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS 
LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS 
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO 
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
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PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK 
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE 
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED 
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, 
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY 
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM 
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO 
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING 
RENDERED INACCURATE OR LOSSES 
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO 
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), 
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND 
CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your 
New Programs
If you develop a new program, and you want it 
to be of the greatest possible use to the public, 
the best way to achieve this is to make it free 
software which everyone can redistribute and 
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the 
program. It is safest to attach them to the start 
of each source fi le to most effectively convey 
the exclusion of warranty; and each fi le should 
have at least the “copyright” line and a pointer 
to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an 
idea of what it does.
Copyright (C) yyyy  name of author

This program is free software; you can 
redistribute it and/or modify it under the terms of 
the GNU General Public License as published 
by the Free Software Foundation; either version 
2 of the License, or (at your option) any later 
version.

This program is distributed in the hope 
that it will be useful, but WITHOUT ANY 
WARRANTY; without even the implied warranty 
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU 
General Public License along with this program; 
if not, write to the Free Software Foundation, 
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by 
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output 
a short notice like this when it starts in an 
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year 
name of author Gnomovision comes with 
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details 
type ‘show w’.  This is free software, and you 
are welcome to redistribute it under certain 
conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and 
‘show c’ should show the appropriate parts 
of the General Public License. Of course, the 
commands you use may be called something 
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could 
even be mouse-clicks or menu items--whatever 
suits your program.
You should also get your employer (if you work 
as a programmer) or your school, if any, to 
sign a “copyright disclaimer” for the program, if 
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright 
interest in the program ‘Gnomovision’ (which 
makes passes at compilers) written by James 
Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit 
incorporating your program into proprietary 
programs. If your program is a subroutine 
library, you may consider it more useful to 
permit linking proprietary applications with the 
library. If this is what you want to do, use the 
GNU Lesser General Public License instead of 
this License.

GNU LESSER GENERAL 
PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999 
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software 
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  
02110-1301  USA
Everyone is permitted to copy and distribute 
verbatim copies
of this license document, but changing it is not 
allowed.

[This is the fi rst released version of the Lesser 
GPL.  It also counts
 as the successor of the GNU Library Public 
License, version 2, hence
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 the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to 
take away your freedom to share and change it. 
By contrast, the GNU General Public Licenses 
are intended to guarantee your freedom to 
share and change free software to make sure 
the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public 
License, applies to some specially designated 
software packages--typically libraries--of the 
Free Software Foundation and other authors 
who decide to use it. You can use it too, but 
we suggest you fi rst think carefully about 
whether this license or the ordinary General 
Public License is the better strategy to use in 
any particular case, based on the explanations 
below.
When we speak of free software, we are 
referring to freedom of use, not price. Our 
General Public Licenses are designed to make 
sure that you have the freedom to distribute 
copies of free software (and charge for this 
service if you wish); that you receive source 
code or can get it if you want it; that you can 
change the software and use pieces of it in new 
free programs; and that you are informed that 
you can do these things.

To protect your rights, we need to make 
restrictions that forbid distributors to deny you 
these rights or to ask you to surrender these 
rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies 
of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the 
library, whether gratis or for a fee, you must 
give the recipients all the rights that we gave 
you. You must make sure that they, too, 
receive or can get the source code. If you link 
other code with the library, you must provide 
complete object fi les to the recipients, so 
that they can relink them with the library after 
making changes to the library and recompiling 
it. And you must show them these terms so 
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: 
(1) we copyright the library, and (2) we offer you 
this license, which gives you legal permission 
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make 
it very clear that there is no warranty for the 
free library. Also, if the library is modifi ed by 
someone else and passed on, the recipients 
should know that what they have is not the 
original version, so that the original author’s 
reputation will not be affected by problems that 
might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat 

to the existence of any free program. We wish 
to make sure that a company cannot effectively 
restrict the users of a free program by obtaining 
a restrictive license from a patent holder. 
Therefore, we insist that any patent license 
obtained for a version of the library must be 
consistent with the full freedom of use specifi ed 
in this license.
Most GNU software, including some libraries, 
is covered by the ordinary GNU General Public 
License. This license, the GNU Lesser General 
Public License, applies to certain designated 
libraries, and is quite different from the ordinary 
General Public License. We use this license for 
certain libraries in order to permit linking those 
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, 
whether statically or using a shared library, 
the combination of the two is legally speaking 
a combined work, a derivative of the original 
library. The ordinary General Public License 
therefore permits such linking only if the entire 
combination fi ts its criteria of freedom. The 
Lesser General Public License permits more 
lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General 
Public License because it does Less to protect 
the user’s freedom than the ordinary General 
Public License. It also provides other free 
software developers Less of an advantage 
over competing non-free programs. These 
disadvantages are the reason we use the 
ordinary General Public License for many 
libraries. However, the Lesser license provides 
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a 
special need to encourage the widest possible 
use of a certain library, so that it becomes a 
de-facto standard. To achieve this, non-free 
programs must be allowed to use the library. A 
more frequent case is that a free library does 
the same job as widely used non-free libraries. 
In this case, there is little to gain by limiting the 
free library to free software only, so we use the 
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular 
library in non-free programs enables a greater 
number of people to use a large body of free 
software. For example, permission to use the 
GNU C Library in non-free programs enables 
many more people to use the whole GNU 
operating system, as well as its variant, the 
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License 
is Less protective of the users’ freedom, it 
does ensure that the user of a program that 
is linked with the Library has the freedom and 
the wherewithal to run that program using a 
modifi ed version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, 
distribution and modifi cation follow. Pay close 
attention to the difference between a “work 
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based on the library” and a “work that uses 
the library”. The former contains code derived 
from the library, whereas the latter must be 
combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS 
FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any 
software library or other program which contains 
a notice placed by the copyright holder or other 
authorized party saying it may be distributed 
under the terms of this Lesser General Public 
License (also called “this License”). Each 
licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software 
functions and/or data prepared so as to be 
conveniently linked with application programs 
(which use some of those functions and data) 
to form executables.
The “Library”, below, refers to any such 
software library or work which has been 
distributed under these terms. A “work based 
on the Library” means either the Library or any 
derivative work under copyright law: that is to 
say, a work containing the Library or a portion 
of it, either verbatim or with modifi cations 
and/or translated straightforwardly into another 
language. (Hereinafter, translation is included 
without limitation in the term “modifi cation”.)
“Source code” for a work means the preferred 
form of the work for making modifi cations to 
it. For a library, complete source code means 
all the source code for all modules it contains, 
plus any associated interface defi nition fi les, 
plus the scripts used to control compilation and 
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and 
modifi cation are not covered by this License; 
they are outside its scope. The act of running a 
program using the Library is not restricted, and 
output from such a program is covered only 
if its contents constitute a work based on the 
Library (independent of the use of the Library 
in a tool for writing it). Whether that is true 
depends on what the Library does and what the 
program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim 
copies of the Library’s complete source code 
as you receive it, in any medium, provided that 
you conspicuously and appropriately publish 
on each copy an appropriate copyright notice 
and disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the 
absence of any warranty; and distribute a copy 
of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of 

transferring a copy, and you may at your option 
offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the 
Library or any portion of it, thus forming a work 
based on the Library, and copy and distribute 
such modifi cations or work under the terms of 
Section 1 above, provided that you also meet 
all of these conditions:

a) The modifi ed work must itself be a software 
library. 

b) You must cause the fi les modifi ed to carry 
prominent notices stating that you changed 
the fi les and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to 
be licensed at no charge to all third parties 
under the terms of this License. 

d) If a facility in the modifi ed Library refers to 
a function or a table of data to be supplied 
by an application program that uses the 
facility, other than as an argument passed 
when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in 
the event an application does not supply 
such function or table, the facility still 
operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute 
square roots has a purpose that is entirely 
well-defi ned independent of the application. 
Therefore, Subsection 2d requires that any 
application-supplied function or table used by 
this function must be optional: if the application 
does not supply it, the square root function 
must still compute square roots.)
These requirements apply to the modifi ed 
work as a whole. If identifi able sections of that 
work are not derived from the Library, and 
can be reasonably considered independent 
and separate works in themselves, then this 
License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate 
works. But when you distribute the same 
sections as part of a whole which is a work 
based on the Library, the distribution of the 
whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend 
to the entire whole, and thus to each and every 
part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim 
rights or contest your rights to work written 
entirely by you; rather, the intent is to exercise 
the right to control the distribution of derivative 
or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work 
not based on the Library with the Library (or 
with a work based on the Library) on a volume 
of a storage or distribution medium does not 
bring the other work under the scope of this 
License.

3. You may opt to apply the terms of the 
ordinary GNU General Public License instead 
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of this License to a given copy of the Library. 
To do this, you must alter all the notices that 
refer to this License, so that they refer to the 
ordinary GNU General Public License, version 
2, instead of to this License. (If a newer version 
than version 2 of the ordinary GNU General 
Public License has appeared, then you can 
specify that version instead if you wish.) Do not 
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it 
is irreversible for that copy, so the ordinary 
GNU General Public License applies to all 
subsequent copies and derivative works made 
from that copy. 
This option is useful when you wish to copy part 
of the code of the Library into a program that is 
not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or 
a portion or derivative of it, under Section 2) in 
object code or executable form under the terms 
of Sections 1 and 2 above provided that you 
accompany it with the complete corresponding 
machine-readable source code, which must 
be distributed under the terms of Sections 1 
and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange.
If distribution of object code is made by offering 
access to copy from a designated place, 
then offering equivalent access to copy the 
source code from the same place satisfi es the 
requirement to distribute the source code, even 
though third parties are not compelled to copy 
the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any 
portion of the Library, but is designed to work 
with the Library by being compiled or linked 
with it, is called a “work that uses the Library”. 
Such a work, in isolation, is not a derivative 
work of the Library, and therefore falls outside 
the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” 
with the Library creates an executable that is 
a derivative of the Library (because it contains 
portions of the Library), rather than a “work that 
uses the library”. The executable is therefore 
covered by this License. Section 6 states terms 
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses 
material from a header fi le that is part of the 
Library, the object code for the work may be 
a derivative work of the Library even though 
the source code is not. Whether this is true is 
especially signifi cant if the work can be linked 
without the Library, or if the work is itself a 
library. The threshold for this to be true is not 
precisely defi ned by law.
If such an object fi le uses only numerical 
parameters, data structure layouts and 
accessors, and small macros and small inline 
functions (ten lines or less in length), then the 

use of the object fi le is unrestricted, regardless 
of whether it is legally a derivative work. 
(Executables containing this object code plus 
portions of the Library will still fall under Section 
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the 
Library, you may distribute the object code 
for the work under the terms of Section 6. 
Any executables containing that work also fall 
under Section 6, whether or not they are linked 
directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you 
may also combine or link a “work that uses 
the Library” with the Library to produce a work 
containing portions of the Library, and distribute 
that work under terms of your choice, provided 
that the terms permit modifi cation of the 
work for the customer’s own use and reverse 
engineering for debugging such modifi cations.
You must give prominent notice with each 
copy of the work that the Library is used in it 
and that the Library and its use are covered 
by this License. You must supply a copy of 
this License. If the work during execution 
displays copyright notices, you must include the 
copyright notice for the Library among them, 
as well as a reference directing the user to the 
copy of this License. Also, you must do one of 
these things: 

a) Accompany the work with the complete 
corresponding machine-readable source 
code for the Library including whatever 
changes were used in the work (which 
must be distributed under Sections 1 
and 2 above); and, if the work is an 
executable linked with the Library, with 
the complete machine readable “work that 
uses the Library”, as object code and/or 
source code, so that the user can modify 
the Library and then relink to produce a 
modifi ed executable containing the modifi ed 
Library. (It is understood that the user who 
changes the contents of defi nitions fi les 
in the Library will not necessarily be able 
to recompile the application to use the 
modifi ed defi nitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism 
for linking with the Library. A suitable 
mechanism is one that (1) uses at run 
time a copy of the library already present 
on the user’s computer system, rather 
than copying library functions into the 
executable, and (2) will operate properly 
with a modifi ed version of the library, if the 
user installs one, as long as the modifi ed 
version is interface-compatible with the 
version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, 
valid for at least three years, to give the 
same user the materials specifi ed in 
Subsection 6a, above, for a charge no 
more than the cost of performing this 
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distribution. 
d) If distribution of the work is made by 

offering access to copy from a designated 
place, offer equivalent access to copy the 
above specifi ed materials from the same 
place. 

e) Verify that the user has already received 
a copy of these materials or that you have 
already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the 
“work that uses the Library” must include 
any data and utility programs needed for 
reproducing the executable from it. However, 
as a special exception, the materials to be 
distributed need not include anything that is 
normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, 
kernel, and so on) of the operating system 
on which the executable runs, unless that 
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts 
the license restrictions of other proprietary 
libraries that do not normally accompany the 
operating system. Such a contradiction means 
you cannot use both them and the Library 
together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a 
work based on the Library side-by-side in a 
single library together with other library facilities 
not covered by this License, and distribute such 
a combined library, provided that the separate 
distribution of the work based on the Library 
and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two 
things:

a) Accompany the combined library with 
a copy of the same work based on the 
Library, uncombined with any other library 
facilities. This must be distributed under the 
terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined 
library of the fact that part of it is a work 
based on the Library, and explaining where 
to fi nd the accompanying uncombined form 
of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, 
link with, or distribute the Library except as 
expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, 
link with, or distribute the Library is void, and will 
automatically terminate your rights under this 
License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License 
will not have their licenses terminated so long 
as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, 
since you have not signed it. However, nothing 
else grants you permission to modify or 
distribute the Library or its derivative works. 
These actions are prohibited by law if you do 

not accept this License. Therefore, by modifying 
or distributing the Library (or any work based 
on the Library), you indicate your acceptance 
of this License to do so, and all its terms and 
conditions for copying, distributing or modifying 
the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or 
any work based on the Library), the recipient 
automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute, link with or 
modify the Library subject to these terms and 
conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients’ exercise of the 
rights granted herein. You are not responsible 
for enforcing compliance by third parties with 
this License.

11. If, as a consequence of a court judgment 
or allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, 
they do not excuse you from the conditions 
of this License. If you cannot distribute so 
as to satisfy simultaneously your obligations 
under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Library at all. For example, if 
a patent license would not permit royalty free 
redistribution of the Library by all those who 
receive copies directly or indirectly through you, 
then the only way you could satisfy both it and 
this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid 
or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is 
intended to apply, and the section as a whole is 
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce 
you to infringe any patents or other property 
right claims or to contest validity of any such 
claims; this section has the sole purpose of 
protecting the integrity of the free software 
distribution system which is implemented by 
public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range 
of software distributed through that system 
in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide 
if he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee 
cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly 
clear what is believed to be a consequence of 
the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library 
is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Library under 
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this License may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, 
so that distribution is permitted only in or among 
countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written 
in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may 
publish revised and/or new versions of the 
Lesser General Public License from time to 
time. Such new versions will be similar in spirit 
to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version 
number. If the Library specifi es a version 
number of this License which applies to it and 
“any later version”, you have the option of 
following the terms and conditions either of that 
version or of any later version published by the 
Free Software Foundation. If the Library does 
not specify a license version number, you may 
choose any version ever published by the Free 
Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the 
Library into other free programs whose 
distribution conditions are incompatible with 
these, write to the author to ask for permission. 
For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make 
exceptions for this. Our decision will be guided 
by the two goals of preserving the free status 
of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software 
generally.

NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED 
FREE OF CHARGE, THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK 
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE 
OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD 
THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU 
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED 
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, 
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY 
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY 
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO 
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE 
OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH 
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH 
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.

END OF TERMS AND 
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your 
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to 
be of the greatest possible use to the public, 
we recommend making it free software that 
everyone can redistribute and change. You can 
do so by permitting redistribution under these 
terms (or, alternatively, under the terms of the 
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following 
notices to the library. It is safest to attach 
them to the start of each source fi le to most 
effectively convey the exclusion of warranty; 
and each fi le should have at least the “copyright” 
line and a pointer to where the full notice is 
found. one line to give the library’s name and 
an idea of what it does.
Copyright (C) year  name of author

This library is free software; you can redistribute 
it and/or modify it under the terms of the GNU 
Lesser General Public License as published by 
the Free Software Foundation; either version 
2.1 of the License, or (at your option) any later 
version.

This library is distributed in the hope that it will 
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; 
without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU 
Lesser General Public License along with 
this library; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth 
Floor, Boston, MA  02110-1301  USA Also add 
information on how to contact you by electronic 
and paper mail.
You should also get your employer (if you work 
as a programmer) or your school, if any, to 
sign a “copyright disclaimer” for the library, if 
necessary. Here is a sample; alter the names: 
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright 
interest in the library ‘Frob’ (a library for 
tweaking knobs) written by James Random 
Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon, 
President of Vice.

SHR-6042_Pol.indb   89SHR-6042_Pol.indb   89 06/06/2009   10:26:2006/06/2009   10:26:20



90_ dodatek

OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL 
Project.  All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without
 * modifi cation, are permitted provided that the 
following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain 
the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials 
provided with the
 *    distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning 
features or use of this
 *    software must display the following 
acknowledgment:
 *    “This product includes software developed 
by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
 * 4. The names “OpenSSL Toolkit” and 
“OpenSSL Project” must not be used to
 *    endorse or promote products derived from 
this software without
 *    prior written permission. For written 
permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 * 5. Products derived from this software may 
not be called “OpenSSL”
 *    nor may “OpenSSL” appear in their names 
without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 * 6. Redistributions of any form whatsoever 
must retain the following
 *    acknowledgment:
 *    “This product includes software developed 
by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO 
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 

BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * =============================
 * This product includes cryptographic software 
written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes 
software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 */
 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 * This package is an SSL implementation 
written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to 
conform with Netscapes SSL.
 * This library is free for commercial and non-
commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The 
following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be 
it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  
The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by 
the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com).
 * Copyright remains Eric Young’s, and as such 
any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric 
Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message 
at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided 
with the package.
 * Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without
 * modifi cation, are permitted provided that the 
following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain 
the copyright
 *    notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials 
provided with the distribution.
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 * 3. All advertising materials mentioning 
features or use of this software
 *    must display the following 
acknowledgement:
 *    “This product includes cryptographic 
software written by
 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
 *    The word ‘cryptographic’ can be left out if 
the rouines from the library
 *    being used are not cryptographic related 
:-).
 * 4. If you include any Windows specifi c code 
(or a derivative thereof) from
 *    the apps directory (application code) you 
must include an acknowledgement:
 *    “This product includes software written by 
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC 
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
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Właściwa utylizacja produktu (Zużyty s przęt elektryczny i elektroniczny)

Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami
gospodarstwa domowego po zakończeniu pracy. Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na 
zdrowie z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i 
poddanie recyklingowi dla promocji przedłużonego wykorzystywania materiałów.
Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami, aby zapoznać 
się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.
Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i warunki 
kontraktu jego zakupu. Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami fi rmy.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest 
niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, 
w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera 
rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie 
zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska 
naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu 
odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
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