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Instrukcja u Ŝytkownika  
 
 
wersja 1.0 
 



Panel przedni rejestratora 
Obsługę rejestratora moŜna przeprowadzać za pomocą klawiszy panelu przedniego 
rejestratora oraz myszki komputerowej. 
 

 
 
 
 
1. Klawisz włączający/wyłączające rejestrator. 
2. Klawisz blokowania klawiatury i myszki. 
3. Klawisze numeryczne do wprowadzania wartości numerycznych. 
4. Diody sygnalizacyjne pracy rejestratora oraz rejestracji kamer. 
5. Klawisze sterujące. 
6. Klawisze kierunkowe do sterowania kursora menu.  
 
Funkcje pilota są identyczne jak funkcje dostępne z panelu przedniego rejestratora. 
 
Pod klawiszami kierunkowymi znajdują gniazda USB, do których przyłączone 
mogą być myszka i pamięć do wykonywania archiwizacji materiału USB. 
 
Wykonywanie zrzutów obrazu (zdjęć z nagrań i obrazu na Ŝywo) wymaga 
zainstalowania pamięci typu pen-drive w gnieździe USB rejestratora. 

Włączenie/wył ączenie rejestratora 
Rejestrator włącza się za pomocą klawisza włączającego w lewej górnej części panelu 
przedniego. 
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Wyłączenie rejestratora dokonuje się za pomocą tego samego klawisza przy czym 
konieczne jest podanie hasła Administratora. 

Logowanie i blokowanie klawiatury 
Czynności blokowania klawiatury panelu przedniego i myszki oraz 
logowania/wylogowania uŜytkownika są odrębne. 
 
Blokowanie/odblokowywanie klawiatury panelu przedniego uniemoŜliwia wykonanie 
jakichkolwiek zmian w rejestratorze oraz jego ekranie podglądu przez dowolnego 
operatora.  Do zablokowania rejestratora potrzebne jest wprowadzenie hasła 
administratora. 
 
Logowanie do rejestratora jest moŜliwe tylko po usunięciu blokady klawiatury o myszki. 
Domyślnie w rejestratorze utworzony jest jeden uŜytkownik o nazwie admin 
(Administrator) i haśle (0000000). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapomniane hasła uŜytkowników mogą być przywrócone/zmienione przez 
Administratora. 
W razie utraty hasła administratora naleŜy zwrócić się do dystrybutora rejestratora. 
 

Menu główne OSD 
 
Menu główne OSD pozwala na dostęp do wszystkich funkcji rejestratora – konfiguracji, 
odtwarzania, archiwizacji, PTZ. Dostęp do menu głównego OSD uzyskuje się za pomocą 
kliknięcia prawym klawiszem myszki w ekran podglądu. 
 
 

 



Podgl ąd obrazu na Ŝywo 
 
Sterowanie obrazem na Ŝywo wykonuje się za pomocą klawiszy panelu przedniego lub 
myszką z wykorzystaniem panelu narzędziowego menu OSD oraz po przez podwójnego 
kliknięcie myszką w obraz (wywołanie powiększenia pełnoekranowgo kamery). 
 

 
 
Powiększenie cyfrowe obrazu na Ŝywo wykonuje się za pomocą klawisza lupki w menu 
OSD.  
 
 
 
 
 
 

Sterowanie PTZ 
Jeśli kamera podłączona do rejestratora została skonfigurowana jako PTZ oraz dołączona 
do jego portu sterowania PTZ, moŜliwe jest wykonywanie sterowania połoŜeniem 
kamery z poziomu ekranu podglądu na Ŝywo. Dostęp do sterowania PTZ uzyskuje się po 
kliknięciu prawym klawiszem w ekran kamery (menu główne OSD), a następnie w PTZ 
w menu głównym OSD rejestratora. Powoduje to wyświetlenie na obrazie dodatkowych 
klawiszy sterowania. 
 

  
 
Dodatkowe opcje sterowania PTZ moŜna wywołać ponownie klikając w ekran prawym 
klawiszem myszki. 
 



 
 

Klikni ęcie „Wyjście” wyłącza tryb sterowania PTZ w kamerze. 
 

Przeglądanie zarejestrowanego materiału 
Wejście w tryb odtwarzania nagrań dokonuje się za pomocą klawisza SEARCH lub za 
pomocą menu głównego OSD. 
 

 
 
Wybranie „Szybkie szukanie” otwiera okno kalendarza i towarzyszącej mu linii 
czasowych obrazujących nagrania z kamer. W celu wyświetlania kamer 9-16 naleŜy 
wybrać „Strona 2” w lewym dolnym rogu. 
Klikni ęcie w skalę czasową i wybranie „Odtwórz” przenosi do ekranu odtwarzania 
nagrań. 
Klikni ęcie w skalę czasową i wybranie „Archwizuj” przenosi do ekranu archiwizacji 
nagrań. 
Klikni ęcie w skalę czasową i wybranie „Lista” wyświetla listę plików nagrań. 
 



Indeks plików „BieŜący” oznacza nagrania aktualne. Indeksy o nazwie „Stary” 
oznaczają nagrania utworzone ze starymi indeksami czasu np. przed zmianą czasu z 
zimowego na letni (i odwrotnie) lub powstałe w wyniku rozmyślnej zmiany czasu w 
rejestratorze. 
  

 
 
Sterowanie odtwarzaniem dokonuje się za pomocą panelu narzędziowego menu OSD u 
dołu ekranu. 
Dodatkowe funkcje takiej jak wyłączenie/włączenie audio, zrzut obrazu z nagrania, zoom 
cyfrowy nagrania, wtórne wyszukiwanie ruchu („Szukanie zaawansowane”) dokonuje się 
za pomocą menu kontekstowego wywoływanego prawym kliknięciem myszki. 
 

 

Archiwizacja nagra ń 
Archiwizację materiału wykonuje się z uŜyciem menu archiwizacji, do którego wejście 
jest moŜliwe z głównego menu OSD, z menu odtwarzania oraz przez menu kontekstowe 
ekranu odtwarzania nagrań. 



 

 
 
W celu przeprowadzenia archiwzacji naleŜy: 
1. Wybrać napęd (USB lub DVD) na jaki odbędzie się archiwizacja materiału. 
2. Wybrać zakres czasu do archiwizacji. 
3. Wybrać indeks czasu i kamery z których nagrania zostaną zarchiwizowane. 
4. Sprawdzić czy na nośniku znajduje się wystarczająca ilość miejsca. 
5. Kliknąć „Start” i poczekać na utworzenie archiwum. 

Archiwizacja dziennika zdarze ń 
Rejestrator umoŜliwia archiwizację dziennika zdarzeń rejestratora. Wejście do 
archiwizacji zdarzeń dokonuje się za pomocą głównego menu OSD jak na rysunku 
poniŜej. 
 

 
 
W celu przeprowadzenia archiwizacji naleŜy: 
1. Wybrać napęd (USB lub DVD) na jaki odbędzie się archiwizacja materiału. 



2. Wybrać dzień do archiwizacji. 
3. Wybrać indeks plików oraz zdarzenia do archiwizacji w pliku dziennika. 
4. Sprawdzić czy na nośniku znajduje się wystarczająca ilość miejsca. 
5. Kliknąć „Start” i poczekać na utworzenie archiwum dziennika. 
 

 
 
Indeks plików „BieŜący” oznacza dziennik dotyczący nagrań aktualne tworzonych. 
Indeksy o nazwie „Stary” oznaczają nagrania utworzone ze starymi indeksami 
czasu np. przed zmianą czasu z zimowego na letni (i odwrotnie) lub powstałe w 
wyniku rozmyślnej zmiany czasu w rejestratorze. 

Obsługa rejestratora przez sie ć komputerow ą 
Rejestrator VIDIUS III jest kompatybilny jedynie z oprogramowaniem DNA (Digital 
Network Agent) w wersji 3.0. 
 
Rejestrator nie jest kompatybilny z Ŝadną z wersji oprogramowanie ReMon. 
 
Szczegóły dotyczące współpracy rejestratora z oprogramowaniem DNA moŜna znaleźć 
w instrukcji obsługi tego oprogramowania. 
 


