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Zawartość podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. Do przyszłych wersji podręcznika będą dodawane 
aktualizacje. 
DEKLARACJA ZASTRZEŻEŃ PRAWNYCH  
Firma „Underwriters Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała wydajności ani niezawodności zabezpieczeń i aspektów 
transmisji danych niniejszego produktu.  UL wykonała tylko testy w zakresie zagrożeń związanych z pożarem, wstrząsami 
lub uszkodzeniami, zgodnie z normą dotyczącą (normami dotyczącymi) bezpieczeństwa, UL60950-1.  Certyfikacja UL nie 
obejmuje wydajności ani niezawodności zabezpieczeń i aspektów transmisji danych niniejszego produktu.  UL NIE SKŁADA 
ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI ŻADNEJ 
FUNKCJI ZABEZPIECZEŃ LUB TRANSMISJI DANYCH NINIEJSZEGO PRODUKTU.  
 

Gwarancja 
 

1. Ograniczona gwarancja 
a. Postanowienia ogólne 
 
Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji, od daty sprzedaży Nabywcy przez ADI przez czas określony dla 
kategorii produktów w Punkcie 1(b), ADI gwarantuje, że jej produkty W Box Technologies będą wolne od wad 
materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach eksploatacji i obsługi, z wyjątkiem elementów podlegających 
normalnemu zużyciu. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, niniejsza Ograniczona gwarancja jest wydawana 
wyłącznie Nabywcy i nie można jej przenieść na osobę trzecią. 
 
ADI nie ponosi żadnej odpowiedzialności na mocy niniejszej Ograniczonej gwarancji ani żadnych innych ustaleń, jeśli: 
(i) Niniejszy produkt został nieprawidłowo zainstalowany, użyty lub konserwowany; 
(ii) Niniejszy produkt został zainstalowany w środowisku, którego parametry eksploatacji nie odpowiadają podanym 
w niniejszym podręczniku, został zmodyfikowany lub nieprawidłowo wykonano jego czynności obsługi lub naprawy; 
(iii) Uszkodzenie zostało spowodowane przez zewnętrzne przyczyny naturalne, takie jak uderzenie pioruna, nagłe 
wzrosty zasilania, pożar, powódź, klęski żywiołowe itp. 
(iv) Uszkodzenia wynikają z nieuprawnionej modyfikacji, używania do niewłaściwych celów, wandalizmu lub z innych 
przyczyn  
niezwiązanych z wadami materiałowymi lub wykonawstwa, lub usterki są związane z bateriami lub akumulatorami 
dowolnego typu używanymi w związku ze sprzedanymi produktami objętymi niniejszą gwarancją.       
 
ADI udziela gwarancji wyłącznie w zakresie produktów opatrzonych marką W Box Technologies i sprzedawanych przez ADI. 
Wszelkie inne produkty opatrzone marką innego producenta są objęte gwarancją przez takiego producenta przez okres 
zdefiniowany przez tego producenta. ADI udostępnia lub przekazuje Nabywcy te i tylko te gwarancje oferowane przez 
innych producentów i dostawców, obejmujące produkty nieoznaczone marką ADI, w stopniu, w jakim ADI ma prawo do 
takich gwarancji lub jest uprawniona do ich przekazywania. ADI nie udziela żadnych gwarancji na produkty nieoznaczone 
marką ADI i sprzedaje je tylko na zasadzie „takie, jakie są”, zgodnie z warunkami sprzedaży ADI.     
 
b. Gwarancje szczególne dotyczące kategorii produktów: 

Kategorie produktów Okres gwarancji 

Kamery analogowe 36 miesiące 

Zasilacze do CCTV 24 miesiące 

Monitory 30 miesięcy 

Cyfrowe rejestratory wideo, sieciowe 
rejestratory wideo 

60 miesięcy 

Kamery IP 60 miesięcy 

Uchwyty do TV 60 miesięcy 

Kable analogowe 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

Złącza B 
Ograniczony czas 
eksploatacji 
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Kable HDMI 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

Kable sieciowe 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

Wiązki przewodów 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

 

2. WYŁĄCZENIE GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
NIE ISTNIEJĄ ŻADNE GWARANCJE ANI WARUNKI, WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANE, WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB 
DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI ŻADNE INNE, KTÓRE 
WYCHODZĄ POZA ZAKRES OPISU W NINIEJSZYCH WARUNKACH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ 
PRAWO, FIRMA ADI NIE BĘDZIE W ŻADNYM RAZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ OSOBY ZA WSZELKIE 
(I) SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NAWIĄZKI ODSZKODOWAWCZE, ORAZ (II) WSZELKIE 
PRZYPADKI UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, REPUTACJI, ZYSKÓW, PRZEWIDYWANYCH 
ZYSKÓW, DOCHODU, BIZNESU, KONTRAKTU, WYKORZYSTANIA PIENIĘDZY, WYKORZYSTANIA PRODUKTU LUB WARTOŚCI 
MATERIALNEJ ANI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ (W KAŻDYM PRZYPADKU, 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STOPNIU, W KTÓRYM NIE SĄ UJĘTE W PUNKCIE (I)) WYNIKAJĄCE Z LUB POWIĄZANE W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓ B Z NINIEJSZYM PRODUKTEM ORAZ/LUB ZA NARUSZENIE TEJ GWARANCJI, TEGO WARUNKU LUB 
INNYCH GWARANCJI/WARUNKÓW, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANYCH, ANI NA ŻADNEJ INNEJ PODSTAWIE, 
Z KTÓREJ WYNIKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NAWET JEŚLI STRATA LUB SZKODA JEST SPOWODOWANA PRZEZ ZANIEDBANIE 
LUB WINĘ ZE STRONY ADI ORAZ NAWET JEŚLI ADI ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT 
LUB SZKÓ D.  Wszelkie opisy produktu (pisemne lub ustne, podane przez ADI lub przedstawicieli ADI), specyfikacje, próbki, 
modele, biuletyny, rysunki, schematy, karty produktu i inne materiały używane w związku z zamówieniem złożonym przez 
Nabywcę są dostępne wyłącznie w celu identyfikacji produktów ADI i nie mogą być uznawane jako wyraźnie wyrażona 
gwarancja lub warunek.  Żadne sugestie wysunięte przez ADI lub przedstawicieli ADI dotyczące użytkowania, zastosowań 
lub odpowiedniości produktów nie mogą być uznawane jako wyraźnie wyrażona gwarancja lub warunek, o ile nie zostanie 
to potwierdzone na piśmie przez ADI.  ADI nie składa żadnego oświadczenia mówiącego, że sprzedawanych przez nią 
produktów nie da się przejąć lub obejść; że produkty zapobiegną jakimkolwiek obrażeniom lub utracie mienia w wyniku 
włamania, rabunku, pożaru itp. ani że produkty we wszystkich przypadkach zapewnią odpowiednie ostrzeżenie lub 
ochronę.  Nabywca rozumie i przekaże swojemu klientowi, że prawidłowo zainstalowany i obsługiwany produkt nie 
zapewnia ani nie gwarantuje, że nie spowoduje to ani nie doprowadzi do obrażeń lub utraty mienia.  W ZWIĄZKU Z TYM W 
ZWIĄZKU Z TYM, W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ADI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
ŻADNE OBRAŻENIA, UTRATĘ MIENIA LUB INNE SZKODY NA PODSTAWIE JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA, WŁĄCZNIE Z 
ROSZCZENIEM OPARTYM NA FAKCIE, ŻE PRODUKT NIE WYEMITOWAŁ OSTRZEŻENIA. Jeśli jednak ADI zostanie pociągnięta 
do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakąkolwiek szkodę lub stratę w związku z produktem, który 
sprzedaje, niezależnie od przyczyny lub pochodzenia, jej maksymalna odpowiedzialność w żadnym razie nie przekroczy 
ceny nabycia produktu, która będzie ustalona jako odszkodowanie oznaczone, a nie kara umowna, i będzie to jedyne i 
pełne zadośćuczynienie ze strony ADI. 
 
3. Ograniczenie odpowiedzialności względem klientów Nabywcy 
Nabywca zgadza się ograniczyć odpowiedzialność względem swoich klientów w najwyższym stopniu dozwolonym przez 
prawo.  Nabywca potwierdza, że ADI ma obowiązek oferować użytkownikom swoich produktów tylko takie rękojmie, które 
mogą być wymagane przez prawo. W żadnym razie nabywca nie oświadcza swoim klientom i/lub użytkownikom 
produktów ADI, że ADI oferuje jakiekolwiek gwarancje dodatkowe.  Przyjmując produkty, w maksymalnym stopniu 
dozwolonym przez prawo, Nabywca przyjmuje wszelką odpowiedzialność i zgadza się zabezpieczyć i bronić ADI przed 
wszelkimi pozwami, roszczeniami, żądaniami, wniesieniami sprawy do sądu i decyzjami sądu, wynikającymi z obrażeń ciała 
lub szkód na mieniu, odniesionych przez dowolną osobę, firmę, korporację lub związek przedsiębiorstw, w tym, ale nie 
wyłącznie, klientów i/lub użytkowników produktów Nabywcy, wynikających z faktu, że produkty nie wykryły i/lub ostrzegły 
o niebezpieczeństwie, do której to funkcji były przeznaczone, ani z powodu jakiejkolwiek innej usterki produktów, 
niezależnie od tego, czy takie szkody zostały spowodowane lub na które miało wpływ wspólne lub indywidualne 
zaniedbanie lub wina ADI. 
 
4. Zwroty 
Zgodnie z powyższymi warunkami, w czasie mającego zastosowanie okresu gwarancji, ADI, według własnego uznania, 
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wymieni Produkt bezpłatnie lub zaoferuje zniżkę, pod warunkiem zwrócenia opłaconych uszkodzonych produktów.  
Wszelkie zobowiązania ADI do wymiany produktów objętych Ograniczoną gwarancją okresu eksploatacji, która to 
wymiana wynika z uszkodzenia produktu, zależą od dostępności produktu zamiennego.  ADI zastrzega sobie prawo, 
według własnego uznania, do wymiany dowolnego produktu na inny dostępny w danym momencie lub do przyznania 
zniżki.  Jeśli Nabywca będzie miał problem z którymś z produktów ADI, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem 
ADI w celu uzyskania instrukcji zwrotu:  
 
www.adiglobal.com 
www.wboxtech.eu 
 
Należy mieć pod ręką numer modelu i opis problemu.  W przypadku wymiany zwracany produkt zostanie zarejestrowany 
na koncie Nabywcy, a na wymieniany produkt zostanie wystawiona nowa faktura.  ADI zastrzega sobie prawo do 
udzielenia wyłącznie zniżki zamiast wymiany.   
 
Jeśli okaże się, że produkt W Box Technologies działa prawidłowo lub niemożność prawidłowego działania takiego 
produktu wynika z niewłaściwego użycia lub uszkodzenia z winy użytkownika, produkt zostanie zwrócony Nabywcy w 
takim stanie, w jakim został otrzymany, a Nabywca zostanie obciążony kosztami transportu zwrotnego. 
 
5. Obowiązujące prawo 
Niniejsza Ograniczona gwarancja podlega prawom EU. 
 
6. Postanowienia różne 
Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Ograniczonej gwarancji jest zabroniony przez wymienione prawa, zostanie on uznany 
za nieważny, ale pozostałe postanowienia Ograniczonej gwarancji zachowają pełną moc prawną. 
 
 

Informacje dotyczące przepisów prawnych 
Informacje dotyczące przepisów FCC 
Zgodność z przepisami FCC: Niniejszy sprzęt przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych, 
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Zgodność została potwierdzona. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnie 
uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, podczas używania sprzętu w środowisku komercyjnym. Urządzenie 
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie 
z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Działanie urządzenia na terenie 
mieszkalnym prawdopodobnie spowoduje szkodliwe zakłócenia, do których wyeliminowania będą zobowiązani 
użytkownicy, na własny koszt. 
Warunki FCC 
Urządzenie spełnia wymagania części 15 Przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega poniższym dwóm warunkom: 
1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować nieprawidłowe 
działanie. 
Deklaracja zgodności UE 

Ten produkt oraz – jeśli ma to zastosowanie – dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co 
oznacza spełnianie wymagań zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie 

niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywie elektromagnetycznej 2004/108/WE i dyrektywie RoHS 2011/65/UE. 
Odpady komunalne w Unii Europejskiej. W celu prawidłowego recyklingu niniejszy produkt należy zwrócić do 
lokalnego dostawcy, kupując produkt równoważny zgodny z normą 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Produktu 
oznaczonego tym symbolem nie wolno w Unii Europejskiej usuwać wraz z niesortowanymi odpadami 

komunalnymi. Aby umożliwić prawidłowy recykling, należy zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego 
sprzętu lub oddać go w wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji można znaleźć w serwisie: www.recyclethis.info. 

2006/66/WE (dyrektywa w sprawie baterii): Ten produkt zawiera baterię, której w Unii Europejskiej nie wolno 
usuwać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Dokładne informacje o użytej baterii są podane w 
dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, któremu mogą towarzyszyć litery, informujące o 

http://www.adiglobal.com/
http://www.wboxtech.eu/
http://www.recyclethis.info/
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zawartości kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić baterię odpowiedniemu 
sprzedawcy lub oddać ją w wyznaczonym punkcie zbiórki. Więcej informacji można znaleźć w serwisie: 
www.recyclethis.info. 
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Wskazówki dotyczące środków zapobiegawczych i 
środków ostrożności 

 

Przed podłączeniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy się zapoznać z następującymi wskazówkami: 
• Urządzenie powinno być zainstalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od pyłu. 
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. 
• Nie należy trzymać płynów w pobliżu urządzenia. 
• Warunki otoczenia muszą być zgodne ze specyfikacją fabryczną. 
• Należy solidnie przymocować urządzenie do stelaża lub półki. Silne uderzenie lub wstrząs w wyniku upuszczenia 
urządzenia mogą spowodować uszkodzenie wrażliwych elementów elektronicznych. 
• Jeśli jest to możliwe, należy zasilać urządzenie za pomocą zasilacza bezprzerwowego UPS. 
• Przed podłączaniem akcesoriów i urządzeń peryferyjnych należy wyłączyć urządzenie. 
• W urządzeniu należy instalować dyski twarde zalecane przez producenta. 
• Nieprawidłowe użytkowanie lub wymiana baterii mogą grozić wybuchem. • Wymieniając baterię, należy 
zastąpić ją taką samą baterią lub dokładnym odpowiednikiem. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z zaleceniami 
producenta baterii. 
 

Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe 
 

Windows i znak Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 
HDMI, znak HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 
HDMI Licensing LLC.  
Produkty opisane w niniejszym podręczniku są objęte autoryzacją HDMI Licensing LLC na prawo do korzystania z 
technologii HDMI. 

 
VGA jest znakiem towarowym IBM.  
UPnPTM jest znakiem certyfikacji korporacji UPnPTM Implementers Corporation. 
Pozostałe nazwy firm i produktów znajdujące się w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
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Opis wyglądu 
 

 
Nr Opis 

1 
Wskaźnik świeci się na czerwono po włączeniu zasilania 

DVR. 

2 
Wskaźnik świeci się na czerwono podczas odczytu/zapisu 

danych na dysku twardym.  

3 
Wskaźnik miga na niebiesko, gdy połączenie sieciowe 

działa poprawnie. 
 

 
Indeks Nazwa 

1 Wejście wideo 

2 Interfejs HDMI 

3 Interfejs VGA 

4 Wyjście audio, złącze RCA 

5 Wejście audio, złącze RCA 

6 Interfejs sieci LAN 

7 Porty USB 

8 GND 

9 Gniazdo zasilania 12 V DC 
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Rozpoczęcie pracy 
 

Domyślna nazwa użytkownika to admin, a hasło wbox123. 

   Ten produkt ma domyślną nazwę użytkownika i hasło, które służą do logowania się po raz pierwszy. Należy 
zmienić te domyślne dane logowania, aby zabezpieczyć produkt przed próbami nieuprawnionego dostępu.  

 
Włączanie i wyłączanie rejestratora DVR 
Prawidłowe procedury włączania i wyłączania są niezwykle istotne dla wydłużenia okresu eksploatacji cyfrowego 

rejestratora wideo. 

Przed rozpoczęciem pracy: 

Sprawdź, czy napięcie dodatkowego zasilania jest takie samo jak wymagania DVR i czy połączenie uziemiające działa 
prawidłowo. 
 

Włączanie DVR 
Kroki: 

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego. ZDECYDOWANIE zalecamy zasilanie tego 
urządzenia za pomocą zasilacza bezprzerwowego (Uninterruptible Power Supply – UPS). 

2. Włącz wyłącznik zasilania na tylnym panelu. Dioda wskaźnika zasilania powinna się zaświecić, informując o tym, że 
zaczęło się uruchamianie urządzenia. 

3. Po uruchomieniu dioda wskaźnika zasilania pozostanie zapalona. 
Wyłączanie DVR 
Kroki: 

1. Przejdź do menu Shutdown (Wyłączanie). 
Menu > Shutdown (Menu > Wyłączanie) 

 
2. Wybierz przycisk Shutdown (Wyłącz). 
3. Kliknij przycisk Yes (Tak). 
4. Kiedy zostanie wyświetlony monit, wyłącz wyłącznik zasilania na panelu tylnym. 

 
 

Obsługa menu 
Po otwarciu interfejsu lokalnej obsługi urządzenia kliknij prawym przyciskiem na ekranie, aby otworzyć menu kontekstowe, 
i wybierz Menu w celu przejścia do menu urządzenia. Zapoznaj się z poniższą ilustracją: 
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Poniżej przedstawiono strukturę menu: 

 
 

Podgląd na żywo 
Podgląd na żywo pokazuje w czasie rzeczywistym obraz wideo uzyskiwany z każdej kamery. Rejestrator DVR 
automatycznie włącza tryb podglądu na żywo po uruchomieniu. Ta opcja jest również na samym szczycie hierarchii menu, 
co oznacza, że wielokrotne naciśnięcie przycisku ESC (w zależności od tego, w którym menu użytkownik aktualnie się 
znajduje) spowoduje przejście do trybu podglądu na żywo. 
 

Ikony podglądu na żywo 
W trybie podglądu na żywo, po prawej stronie u góry ekranu są wyświetlane ikony, które informują o stanie nagrywania i 
alarmu w kanale, dzięki czemu operator może szybko uzyskać informację o tym, czy kanał jest nagrywany i czy występują 
alarmy. 

Ikony Opis 

 

Alarm (utrata wideo, manipulacja, wykrycie ruchu lub alarm 
czujnika) 
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Nagrywanie (nagrywanie ręczne, nagrywanie zaplanowane, 
nagrywanie wyzwolone przez wykrycie ruchu lub alarm) 

 

Alarm i nagrywanie 

 

Zdarzenie/Wyjątek  

 

Na ekranie każdego kanału jest dostępny pasek szybkich ustawień, który pokazuje się po ustawieniu wskaźnika myszy w 

dolnej części ekranu. 

 
 
 

Ikony Opis Ikony Opis Ikony Opis 

/  
Włącz ręczne 
nagrywanie  

Natychmiasto
we 

odtwarzanie 
/  

Wyciszanie/
Włączanie 
dźwięku 

 

PTZ Control 
(Sterowanie 

PTZ) 
 Zoom cyfrowy  

Ustawienia 
obrazu 

 Zamknięcie     

 
Funkcje w trybie podglądu na żywo 
W trybie podglądu na żywo jest dostępnych wiele funkcji. Te funkcje są wymienione poniżej. 
• Single Screen (Pojedynczy ekran): wyświetlanie tylko jednego ekranu na monitorze. 
• Multi-screen (Wiele ekranów): wyświetlanie na monitorze wielu ekranów naraz. 
• Auto-switch (Automatyczne przełączanie): ekran przełącza się automatycznie na kolejny. Przed włączeniem 
automatycznego przełączania należy w menu konfiguracji ustawić czas obserwacji dla każdego ekranu. Menu > 
Configuration > Live View > Dwell Time (Menu > Konfiguracja > Podgląd na żywo > Czas obserwacji).  
• Start Recording (Rozpoczęcie nagrywania): Obsługiwane są nagrywanie normalne i nagrywanie wyzwalane 
wykryciem ruchu. 
• Quick Set (Szybkie ustawienia): Standardowy, Jasny, Łagodny lub Żywy. 
• Odtwarzanie: odtwarzanie zapisanych wideo dla bieżącego dnia.  
• Przełączanie wyjścia głównego/pomocniczego: rejestrator DVR sprawdza połączenia interfejsów wyjściowych, aby 
zdefiniować główne i pomocnicze interfejsy wyjściowe. Kolejność priorytetów dla wyjścia głównego i pomocniczego to 
HDMI>VGA>CVBS. Oznacza to, że jeśli używane jest wyjście HDMI, to ono będzie wyjściem głównym. Jeśli wyjście HDMI 
nie jest używane, wyjściem głównym będzie wyjście VGA. Zobacz tabelę poniżej. 

 
Zmiana ustawień podglądu na żywo 
Ustawienia podglądu na żywo można dostosować odpowiednio do różnych potrzeb. Można skonfigurować interfejs 
wyjścia, czas obserwacji danego ekranu, wyciszenie lub włączenie dźwięku, numer ekranu dla każdego kanału itd.  
Kroki: 

1. Przejdź do interfejsu ustawień podglądu na żywo. 
Menu > Configuration > Live View (Menu > Konfiguracja > Podgląd na żywo) 
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Ustawienia dostępne w tym menu to: 
• Video Output Interface (Interfejs wyjścia wideo): Określa wyjście, dla którego są konfigurowane ustawienia. Wyjścia 

obejmują HDMI/VGA i CVBS (zależnie od modelu). 
• Live View Mode (Tryb podglądu na żywo): Określa tryb wyświetlania, który będzie używany do podglądu na żywo. 
• Dwell Time (Czas obserwacji): Podany w sekundach czas obserwacji między przełączeniami kanałów, stosowany po 

włączeniu automatycznego przełączania w trybie podglądu na żywo. 
• Enable Audio Output (Włącz wyjście audio): Włączanie/wyłączanie wyjścia audio dla wybranej kamery w trybie 

podglądu na żywo. 
• Event Output (Wyjście zdarzeń): Określa wyjście, na którym będzie pokazywane wideo dotyczące zdarzeń; jeśli ta 

funkcja jest dostępna, można wybrać w Interfejsie wyjścia wideo korzystanie po wystąpieniu zdarzenia z innego 
interfejsu wyjścia wideo. 

• Full Screen Monitoring Dwell Time (Czas obserwacji przy monitoringu na pełnym ekranie): Podany w sekundach czas 
wyświetlania ekranu zdarzenia alarmu. 
 

2. Ustawianie kolejności kamer. 
1) Wybierz kartę View (Podgląd). 

 
 

2) Wybierz interfejs wyjścia i układ ekranu. 
3) Kliknij, aby wybrać ekran z prawej strony, kliknij dwukrotnie, aby wybrać kanał z lewej strony. Wybrany kanał 

będzie wyświetlany na odpowiednim ekranie.  

Uwaga:  oznacza, że kanał nie będzie wyświetlany. 
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4) Możesz kliknąć , aby rozpocząć podgląd na żywo wszystkich kanałów, i kliknąć , aby zatrzymać podgląd na 

żywo wszystkich kanałów. Kliknij  lub , aby przejść do poprzedniej lub kolejnej strony. 
5) Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 

 

Wylogowywanie użytkownika 
Po wylogowaniu monitor przejdzie w tryb podglądu na żywo. Aby wykonać jakąś operację, konieczne będzie ponowne 
podanie nazwy użytkownika i hasła. 
Kroki: 

1. Przejdź do menu Shutdown (Wyłączanie). 
Menu > Shutdown (Menu > Wyłączanie) 

 
 

2. Kliknij Logout (Wyloguj się). 
Uwaga:  
Po wylogowaniu się z systemu używanie menu na ekranie nie będzie możliwe. Aby odblokować system, konieczne będzie 
wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. 
 

Nagrywanie 
Przed rozpoczęciem pracy: 
Upewnij się, że jest już zainstalowany dysk twardy. Jeśli nie, zainstaluj dysk i go zainicjalizuj. Szczegółowe informacje 
znajdują się w instrukcji obsługi. 
Uwaga:  
Po zresetowaniu wszystkie włączone nagrywania ręczne zostaną anulowane. 
 

Natychmiastowe nagrywanie 
W oknie podglądu na żywo każdego kanału znajduje się pasek narzędzi szybkich ustawień. Wyświetla się on na dole okna 
po jego kliknięciu. 

 
Nagrywanie przez cały dzień 
Wykonaj poniższe kroki, aby ustawić nagrywanie przez cały dzień. 
W oknie podglądu na żywo kliknij prawym przyciskiem myszy i przesuń kursor do opcji Start Recording (Rozpocznij 
nagrywanie). W zależności od potrzeb, wybierz Continuous Record (Nagrywanie ciągłe) lub Motion Detection Record 
(Nagrywanie wyzwalane wykryciem ruchu). 
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Uwaga:  
Połączenie z kamerą IP nie jest obsługiwane przez urządzenia DVR z serii 0E-xxMD.  
Następnie kliknij przycisk Yes (Tak) w wyskakującym oknie z monitem, aby potwierdzić zmianę ustawień. Wszystkie kanały 
rozpoczną nagrywanie w wybranym trybie. 

Odtwarzanie 
 
Odtwarzanie plików z nagraniami dla określonego kanału w menu podglądu na żywo. 

 OPCJA 1: 

Wybierz kanał w podglądzie na żywo za pomocą myszy i kliknij przycisk  w menu skrótów do operacji. 
Uwaga:  
Odtwarzane są wyłącznie pliki z nagraniami, które zostały zarejestrowane w ciągu ostatnich pięciu minut na danym kanale. 

 
 OPCJA 2: 

1. Przejście do menu odtwarzania. 
kliknij prawym przyciskiem kanał w trybie podglądu na żywo i z menu wybierz Playback (Odtwarzanie). 

2. Zarządzanie odtwarzaniem. 
Pasek narzędzi wyświetlany na dole interfejsu odtwarzania służy do sterowania procesem odtwarzania. 

 
Wystarczy zaznaczyć kanał lub kanały, jeśli chcesz przełączyć odtwarzanie na inny kanał lub wykonać jednoczesne 
odtwarzanie wielu kanałów. 
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Kopia zapasowa 
 
Nagrane pliki można skopiować na wiele urządzeń, takich jak klucze USB flash, dyski twarde USB albo nagrywarki DVD USB. 
Aby wyeksportować nagrane pliki:  

1. Przejdź do interfejsu eksportu wideo. 
Wybierz kanały, których kopie zapasowe chcesz wykonać, i kliknij przycisk Quick Export (Szybki eksport). 

 
2. Otwórz interfejs eksportu, wybierz urządzenie kopii zapasowej i kliknij przycisk Export (eksport), aby rozpocząć 

eksportowanie. 

 
3. Sprawdź wyniki wykonania kopii zapasowej. 

Wybierz plik z nagraniem w interfejsie eksportu i kliknij przycisk , aby go sprawdzić. 
 

Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej 
 

Logowanie 
Dostęp do urządzenia można uzyskać przez przeglądarkę WWW. Otwórz przeglądarkę WWW, wpisz adres IP urządzenia, 
następnie naciśnij Enter. Pojawia się interfejs logowania. 
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Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij Login (Zaloguj się). 

 

UWAGI: 

Można używać jednej z następujących przeglądarek WWW: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 
8.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 10.0, Apple Safari, Mozilla Firefox i Google Chrome. 
Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1024*768 i wyższe. 

Domyślny adres IP to 192.0.0.64.  

Domyślna nazwa użytkownika to admin, a hasło wbox123. 

 

   Ten produkt ma domyślną nazwę użytkownika i hasło, które służą do logowania się po raz pierwszy. Należy 
zmienić te domyślne dane logowania, aby zabezpieczyć produkt przed próbami nieuprawnionego dostępu.  
 
Po pierwszym zalogowaniu się system wyświetli monit o instalację wtyczki sterującej. Po instalacji można zdalnie 
konfigurować urządzenia i nimi zarządzać. 

 
 

 

 

 



 

Dane techniczne 
  

Model 
 

WBXRA040E WBXRA080E WBXRA160E 

Wejście 
wideo/audio 

Kompresja wideo H.264 

Wejście wideo 
analogowe i HD-TVI 

4-kan. 8-kan. 16-kan. 

Interfejs BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) 

Obsługiwane typy 
kamer 

720P/25, 720P/30, CVBS 

Kompresja audio G.711u 

Wejście audio / 
Dwukierunkowe 
wejście audio 

1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) 

Wyjście 
wideo/audio 

Wyjście HDMI/VGA 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz 

Rozdzielczość 
kodowania 

Strumień główny: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 

Podstrumień:  

2CIF (nie w czasie 

rzeczywistym) / CIF 

Podstrumień: 4CIF (nie w czasie rzeczywistym) / 2CIF 

(nie w czasie rzeczywistym) / CIF 

Liczba klatek 1/16 fps ~ Szybkość klatek w czasie rzeczywistym 

Przepływność wideo 32 kb/s ~ 4 Mb/s 

Wyjście audio 1-kan., RCA (liniowe, 1 kΩ) 

Przepływność audio 64 kb/s 

Podwójny strumień Wsparcie 

Rodzaj strumienia Wideo, Wideo i audio 

Odtwarzanie 
synchroniczne 

4-kan. 8-kan. 16-kan. 

Rozdzielczość 
odtwarzania 

720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF 

Zarządzanie 
siecią 

Połączenia zdalne 32 128 128 

Protokoły sieciowe 
TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, 
iSCSI, UPnP™, HTTPS 

Dysk twardy 
SATA 1 interfejs SATA 

Pojemność Maksymalnie 6 TB dla każdego dysku 

Interfejs 
zewnętrzny 

Interfejs sieciowy 1 interfejs Ethernet z automatycznym przełączaniem 10 Mb/s / 100 Mb/s 

Port USB 2 x USB 2.0 

Ogólne 

Zasilanie 12 V DC 

Pobór prądu 
(bez dysków 
twardych) 

≤ 8 W ≤ 12 W ≤ 20 W 

Temperatura robocza -10ºC ~ +55ºC 

Wilgotność robocza 10% ~ 90% 

Wymiary 
(szer. × głęb. × wys.) 

200 × 200 × 45 mm 285 × 210 × 45 mm 

Masa 
(bez dysków 
twardych) 

≤ 0,8 kg ≤ 1,2 kg 
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