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1. Instalacja 
 

1.1 Proces instalacji rejestratora 
 
Krok 1: Rozpakowanie rejestratora 
 
Opakowanie rejestratora zawiera: 

1. Rejestrator sprzętowy NVR Titan. 
2. Śruby mocujące dyski w kieszeniach. 
3. Klucz zamykający kieszenie. 
4. Przewód zasilający. 
5. Płytę CD z oprogramowaniem inicjalizującym i klienckim. 

 
Oprogramowanie inicjalizujące i klienckie jest kompatybilne z systemami 
Windows 7 (32/64-bit) i Windows XP (z poprawkami SP3) oraz MacOS. 
 
NT-4040-R 
 

 
 
1. Zamknięcia kieszeni dyskowych. 
2. Diody LED, LAN 1, LAN2 
3. Diody dysków 
4. Włącznik zasilania 
5.  Wentylator 
6. Gniazdo zasilania 
7. Wyjście VGA 
8. Port e-SATA 
9. Porty USB 
10. Porty LAN1 i LAN2 
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NT-8040-R 

 
 

 
 
1. Zamknięcia kieszeni dyskowych 
2. Diody LED, LAN 1, LAN2 
3. Diody dysków 
4. Włącznik zasilania 
5. Port e-SATA 
6. Port LAN 2 
7. Port LAN 1 
8. Wyjście VGA. 
9. Włącznik zasilacza. 
10. Włącznik zasilania rejestratora. 
11. Wejście audio. 
12. Wyjście audio. 
13. Wejście mikrofonowe. 
14. USB 3.0 
15. USB 2.0 
16. Wyjście DVI. 
17. Porty COM. 
 
 
Krok 2: Instalacja dysków twardych 
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NaleŜy zainstalować dyski twarde z interfejsem SATA zgodne z listą 
kompatybilności dla NVR Titan. Dla osiągnięcia najwyŜszych parametrów 
rejestracji wszystkie dyski powinny być tego samego typu o tej samej pojemności. 
Pozom ochrony danych przez RAID zaleŜy od ilości zainstalowanych dysków 
twardych. 
 

1. Wyciągnąć kieszenie dysków. 
2. Zamocować dyski za pomocą śrub. UŜyć 4 śrub na kaŜdy dysk twardy. 

WłoŜyć dyski o miejsc mocowania. 
 
Krok 3: Doł ączenie sieci komputerowej 
1.WłoŜyć kabel sieciowy zakończony wtykiem RJ45 do gniazda RJ45 z tyłu 
urządzenia. 
2.Wtyk na drugim końcu kabla włoŜyć do odpowiedniego gniazda RJ45 w 
hubie lub switchu sieci Ethernet. 
 
Uwaga: 
NaleŜy zwrócić uwagę do jakiej sieci IP przyłączany jest rejestrator. Informacja ta 
będzie waŜna przy konfiguracji rejestratora. Proszę włączyć DHCP w wybranej 
sieci co spowoduje, Ŝe rejestrator sam pobierze adres IP po włączenia zasilania. 
 
Krok 4: Wł ączenie zasilania 
 

1. Dołączyć przewód zasilający do zasilacza. 
2. Dołączyć wtyk zasilacza do właściwego miejsca z tyłu obudowy. 
3. Wcisnąć klawisz włączający z tyłu rejestratora. 
 
Start urządzenia zajmuje ok. minutę. Po poprawnym włączeniu rejestratora 
dioda POWER zapali się na stałe. 
 

Krok 5: Instalacja oprogramowania  
 

1. WłoŜyć dyski do napędu CD komputera. 
2. Uruchomić program Setup.exe 
3. Zakończyć instalację przechodząc przez kolejne kroki wyświetlane przez 

kreatora instalacji. 
 
Krok 6: Konfiguracja wst ępna rejestratora 
 
NUUO Installation Wizard słuŜy do przeprowadzania inicjalizacji instalowanego 
rejestratora. 

1. Uruchomić Start -> Programy -> NUUO Installation Wizard. 
2. Wybrać język kreatora konfiguracji rejestratora. 
3. Wybrać Tryb instalacji: 
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- Tryb Ekspresowy: kreator pominie kroki zawiązane z tworzeniem RAID, 
ustawieniami czasu i daty oraz sieci komputerowej. 
- Tryb Zaawansowany: kreator przeprowadzi uŜytkownika przez wszystkie 
elementy konfiguracji rejestratora. 

4. Klikniąć klawisz . 
5. Konfigurator wyszuka automatycznie dostępne w tej samej sieci LAN 

rejestratory NVR Titan. NaleŜy wybrać myszką jeden z nich i kliknąć 
. 
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6. Wpisać hasło i nazwę uŜytkownika i kliknąć OK. Domyślnie jest to: 
UŜytkownik: admin 
Hasło:  admin 
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7. Nadaj nazwę instalowanej jednostce i ustal konfigurację adresacji IPv4. 
- Zaznaczenie Uzyskaj ustawienia sieci automatycznie z zewnętrznego 
serwera DHCP powoduje Ŝe konfiguracja sieci jest pobierana w całości z 
serwera DHCP 
- Zaznaczenie Skonfiguruj ustawienia sieci ręcznie umoŜliwia wpisanie 
właściwych ustawień protokołu IP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Dodawanie kamer do serwera. Kamery mogą zostać wyszukane 

automatycznie przez rejestrator lub dodane ręcznie. Jeśli lista jest juŜ 
pełna naleŜy przejść do kolejnego kroku klikając .  
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9. W kolejnym kroku instalacji zaawansowanej naleŜy skonfigurować strefę 
czasową, datę, czas i wybrać zmianę czasu z zimowego na letni i 
odwrotnie (+1). Następnie kliknąć klawisz . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Zaznaczenie opcji Włącz powiadamienie o aktualizacji spowoduje 

wyświetlanie informacji o pojawieniu się upgrade firmware dla 
instalalowanego rejestratora (po warunkiem podłączenia do sieci Internet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  W kolejnym kroku naleŜy wybrać rodzaj konfiguracji RAID.
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12.  Ostatni ekran konfiguratora zawiera zetsawenie ustawień jakie zostaną 

wprowadzone do rejestratora. Jeśli  ustawienia są prawidłowe naleŜy 
kliknąć klawisz ekranowy Finish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Po kliknięciu Finish rejestrator przejdzie do normalnej pracy. Budowanie 
RAID będzie odbywało się w tle. Dyski twarde nie powinny być wyjmowane w 
czasie normalnej pracy rejestratora. 
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NT-4040-R 
 

Dioda Stan i opis 
Power Zasilanie włączone: Niebieska 

Zasilanie wyłączone: Brak świecenia 
HDD górna Normalna praca: Niebieska 

Wyłączony: Wygaszona 
HDD dolna Dostęp do dysku: Niebieska migająca 

Wyłączony: Wygaszona 
LAN 1, 2 Podłączony: Niebieska 

Ruch sieciowy: Niebieska migajaca 
Nie podłączony: Wygaszona 

 
NT-8040-R 
 
Dioda Stan i opis 
Power Zasilanie włączone: Niebieska 

Zasilanie wyłączone: Brak świecenia 
Stan oczekiwania na włączanie: powolne miganie. 

HDD górna Normalna praca: Niebieska 
Dostęp do dysku: Niebieska migająca 
Wyłączony: Wygaszona 

HDD dolna Nie wykorzystywane 
LAN 1, 2  Podłączony: Niebieska 

Ruch sieciowy: Niebieska migajaca 
Nie podłączony: Wygaszona 
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2. Konfiguracja 
 
Po dokonaniu instalacji urządzenia naleŜy się zalogować do niego poprzez 
wpisanie jego adresu IP w przeglądarce internetowej Internet Explorer (wersja 8 
lub późniejsza, Safari 5.1 i Firefox 7.0.1). Po uzyskaniu połączenia naleŜy 
wybrać język i wpisać odpowiednie dane w polu UŜytkownik i Hasło i zalogować 
się do rejestratora. 
 

 
 
Główne funkcje urządzenia zebrane są w czterech ikonach w prawym górnym 
rogu ekranu: ustawienia, podgląd, pomoc i wylogowanie. BieŜąca wersja 
firmware i dostępna ilość miejscach na dyskach twardych jest wyświetlana ponad 
głównym menu w oknie konfiguracji. 
 

 
 

2.1 Ustawienia kamery 
 
2.1.1 Dodawanie kamer przez ich wyszukiwanie 
 
Ta funkcja pozawala uŜytkownikowi w sposób automatyczny wyszukać i dodać 
do rejestratora kamery w tej samej sieci co rejestrator. Dostępne są dwa 
mechanizmy dodawania kamer UPnP oraz przez narzędzie wyszukiwania. Aby 
kamera mogła zostać dodana przez UPnP musi wspierać mechanizm Universal 
Plug and Play. 
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1. Otwórz Internet Explorer i zaloguj się do urządzenia. 
2. Kliknij Kamery IP/ Ustawienia kamer. 
3. Kliknij zakładkę Wyszukuj kamery. 
4. Kliknij przycisk Szukaj. 

 

 
 

5. System poda listę wszystkich aktualnie dostępnych kamer. Nowe kamery 
oznaczone są na niebiesko. Aby dodać kamerę naleŜy kliknąć ikonę . 

6. Kliknięcie  spowoduje pojawienie się okna konfiguracyjnego kamery. 
7. Następnie wpisać nazwę kamery, uŜytkownika kamery i hasło. 

 

 
 
Zaleca si ę rejestrowanie kamer na ich koncie administratorski m 
(uŜytkownicy kamery admin/root). 
 

8. Kliknij Dodaj. 
9. Po kliknięciu Dodaj nowa kamera znajdzie się w oknie Lista kamer. 
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2.1.2 Ręczne dodawanie kamer 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Kamery IP / Ustawienia kamer. 
3. Kliknąć zakładkę Ustawienia kamer - lista kamer zostanie wyświetlona u dołu 

strony. 
4. Kliknąć pozycję do której ma być dodana kamera i wprowadzić ustawienia 

kamery. 
 

 
 

- Nazwa kamery: nazwa. 
- Adres: adres IP. 
- Port: port uŜywany do transmisji. 
- Nazwa admistratora: nazwa uŜytkownika. 
- Hasło: hasło uŜywane do logowania. 
- Kanał wideo: wybrać liczbę analogowych kamer obsługiwanych przez 
jeden serwer wideo z listy lub numer obiektywu kamery wieloobiektywowej 
- Protokół: protokół transmisji. 
- Producent: nazwa producenta kamery. 
- Model: nazwa/symbol modelu kamery. 
 
Zaleca si ę rejestrowanie kamer na ich koncie administratorski m 
(admin/root). 
 
5. Kliknąć Zapisz. 
 
Zapisz: zapisuje nastawy kamery. 
Resetuj: przywraca ostatnie zapisane ustawienia wybranej kamery. 
Wyczyść: przywróć ustawienia domyślne (aby zatwierdzić kliknąć Wyszukaj). 
Wyszukaj: po wpisaniu adresu IP, portu, uŜytkownika 
i hasła, kliknąć ten przycisk aby automatycznie wykryć wszystkie 
ustawienia kamery (takie jak Kanał wideo, Protokół, Producent, Model) 
 
2.1.3 Modyfikowanie ustawie ń kamery 
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1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2.Kliknąć Kamery IP / Ustawienia kamer. 
3.Kliknąć zakładkę Ustawienia kamer. 
4.Kliknąć kamerę do modyfikacji. 
5.Zmienić informacje konfiguracyjne kamery. 
6. Kliknąć Zapisz. 
7. Wykonać modyfikację dla reszty kamer. 
 
2.1.4 Modyfikowanie parametrów kamery 
 

1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Kamery IP / Parametry kamer. 
3. Kliknąć zakładkę Parametry kamer. 
4. Kliknąć kamerę do modyfikacji na liście kamer. 
5. Zmienić informacje konfiguracyjne kamery. 
6. Kliknąć Zapisz. 
 

 
 
Nazwa kamery: nazwa. 
Format wideo: wybrać rodzaj formatu video odpowiedni dla kamery. 
OdświeŜanie: ustalić prędkość klatkową kamery. 
Rozdzielczość: ustalić rozdzielczość kamery. 
Jakość/Bitrate: ustalić jakość obrazu z kamery. 
Audio: zaznaczyć opcję aktywując funkcję związaną z nagrywaniem dźwięku z 
kamery. 
 
2.1.5 Konfiguracja zainstalowania obiektywów „rybie -oko” w 
kamerach 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Kamery IP / Parametry kamer. 
3. Kliknąć zakładkę Ustawienia obiektywu.. 
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4. Kliknąć kamerę do modyfikacji na liście kamer. 
5.Zmienić informacje konfiguracyjne obiektywu tej kamery. 
6. Kliknąć Zapisz. 
 
Nazwa kamery: nazwa. 
Obiektyw ImmerVision: Włączyć tę opcję, jeŜeli w kamerze zainstalowano 
obiektyw typu „rybie-oko” 
Pozycja kamery: Podać połoŜenie kamery. 
 

 
 
Jeśli w kamerze zostanie nieprawidłowo zainstalowany o biektyw „rybie-
oko” lub nie zostanie zainstalowany w ogóle to przy  próbie sterowania 
obrazem w podgl ądzie będzie wy świetlał si ę komunikat ostrzegawczy.  
 
2.1.6 Konfiguracja strumieni pomocniczych 
 
Strumienie pomocnicze są wykorzystywane w podglądzie poprzez sieć WAN i 
przez klientów mobilnych. Dostępność strumienii pomocniczych, ilość klatek i 
rozdzielczość są ustalone dla kaŜdego dostawcy kamer/serii kamer (informacja 
podana w załączniku do niniejszej instrukcji).  
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Kamery IP / Parametry kamer. 
3. Kliknąć zakładkę Ustawienia 2 strumienia. 
 



 

 
Kopiowanie całości lub fragmentów tylko za zgodą Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 

 
 
- Profil strumienia: Domyślnie jest on wyłączony. Aby umoŜliwić dostęp 
wąskopasmowy do kamery naleŜy go włączyć, a następnie kliknąć Zapisz. 
- Niski profil: Wykorzystywany w łączności poniŜej 300kbps (podgląd 
pełnoekranowy na urządzeniach mobilnych) 
- Minimalny profil: Wykorzystywany w łączności poniŜej 100kbps (podgląd w 
podziale na urządzeniach mobilnych). 
 
Profile niski i minimalny ze wzgl ędu na silne ograniczenie pasma mog ą 
powodowa ć niekiedy komunikaty o utracie wizji w oprogramowan iu 
klienckim. 
 
2.1.7 Podgl ąd statusu pracy kamer 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Kamery IP / Status kamer. 
 

 
 
 
Stan połączenia: stan połączenia z kamerą. Kliknąć Połącz lub Niepołączona aby 
zmienić ten stan. 
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Status nagrywania: bieŜący ustawiony harmonogram nagrywania kamery. 
OdświeŜanie: prędkość klatkowa kamery. 
Przepływność: prędkość bitowa strumienia kamery. 
Przewidywany pozostały czas rejestracji: Obecnie przewidywany czas 
przechowywania nagrań przez rejestrator. 
 
Jeśli zsumowany bitrate u dołu tabeli oznaczony jest n a czerwono 
obci ąŜenie systemu jest zbyt du Ŝe i nale Ŝy je zmniejszy ć redukuj ąc 
parametry obrazu z kamer. 
 

2.2. Konfiguracja nagrywania i zdarze ń 
 
2.2.1 Konfiguracja trybu nagrywania 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2.Kliknąć Rejestracja & zdarzenia / Ustawienia rejestracji. 
3.Kliknąć zakładkę Tryb rejestracji. 
4.W przypadku wybrania opcji Rejestracja ciągła, wybrane kamery od 
razu będą nagrywane. 
 

 
 
Bez rejestracji: całkowite wyłączenie nagrywania. 
Rejestracja z harmonogramu: nagrywanie według ustalonego planu. 
Rejestracja ciągła: ciągłe nagrywanie wideo z wybranych kamer. 
 
2.2.2 Harmonogram nagrywania / Konfiguracja zdarze ń 
 
Zamiast opcji Rejestracja ciągła, moŜna wybrać Rejestracja z harmonogramu: 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Rejestracja & zdarzenia / Ustawienia rejestracji. 
3. Kliknąć zakładkę Harmonogram. 
4. Zaznaczyć opcję Dzień lub Tydzień. 
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Dzień: harmonogram określi pory dnia, kiedy będą dokonywane nagrania z danej 
kamery. 
Tydzień: harmonogram wprowadza plan nagrywania dla poszczególnych dni 
tygodnia z osobna. 
 
5. Kliknąć na harmonogram wybranej kamery do zaprogramowania/zmiany. 
6. Klikając na jeden z przycisków u dołu okna i wybrać odpowiednią opcję: 
Dodaj: Ustalenie nowego harmonogramu. 
Usuń: Skasowanie wybranego harmonogramu. 
Konfiguruj: Modyfikacja harmonogramu i ustawień nagrywania. 
Kopiuj: UmoŜliwia skopiowanie bieŜącego harmonogramu dziennego do innych 
kanałów lub w przypadku harmonogramu tygodniowego skopiowanie 
harmonogramu jednego dnia do drugiego lub innych kanałów. 
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7. Domyślnie przyjmowane jest nagrywanie od godz. 0:00 do 24:00. Aby to 
zmienić kliknij Konfiguruj.  
 

 
 
8. Wybierz tryb nagrywania: 
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- Nagrywanie ciągłe. 
- Rejestracja zdarzenia: nagrywanie uruchamiane wystąpieniem zdarzenia. 
Zdarzenia obejmują Ruch lub Wejście cyfrowe (sygnał zewnętrzny z wejścia 
alarmowego kamery) 
 
Jeśli wybrano rejestracj ę na ruch nale Ŝy upewni ć się, Ŝe w kamerze 
zdefiniowano detekcj ę ruchu. 
 
9. Aby dodać kolejny harmonogram, naleŜy kliknąć przycisk Dodaj. 
10.  Kliknąć Zapisz. 

 
Zmieniaj ąc ustawienia detekcji ruchu danej kamery nale Ŝy najpierw 
rozłączyć kamer ę i rejestrator. Po dokonaniu zmian, ponowne poł ączenie 
spowoduje aktualizacj ę ustawie ń w rejestratorze.  
 
NaleŜy pami ętać, Ŝe nagrywanie z danej kamery mog ą wyzwoli ć zdarzenia 
w innych kamerach lub ich wej ścia alarmowych albo wej ściach 
zewnętrznych. 
 
Istnieje alternatywny sposób ustalenia harmonogramu  - poprzez zmian ę 
długo ści czasu nagrywania: mo Ŝna przeci ągnąć koniec „linijki czasowej” 
od pozycji 24:00 do Ŝądanej godziny zako ńczenia i nast ępnie przesun ąć 
całą lini ę do Ŝądanych godzin rejestracji (aby doda ć do tego nowy 
harmonogram nale Ŝy klikn ąć Dodaj). 
 

 
 



 

 
Kopiowanie całości lub fragmentów tylko za zgodą Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 

 

 
 
2.2.3 Zdarzenia kamer i reakcje na zdarzenia 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Rejestracja & zdarzenia / Zarządzanie zdarzeniami. 
3. Wybrać kamerę i jedno z przypisanych do niej zdarzeń. Lista dostępnych 
zdarzeń zaleŜy od funkcjonalności kamery. 
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Utrata połączenia: reakcja na utratę połączenia z kamerą. 
Ruch z kamery: reakcja na wykrycie ruchu. 
Wejście (alarmowe): reakcja na zmianę stanu wejścia alarmowego. 
 
Konfiguruj ąc zdarzenia „Ruch z kamery” nale Ŝy upewni ć się, Ŝe 
skonfigurowano w kamerze detekcj ę ruchu.  Zdarzenie zostanie 
umieszczone w dzienniku zdarze ń tylko wówczas, gdy jest „zaznaczone” 
na tej stronie konfiguracji rejestratora.  
 
4. Kliknięcie Konfiguruj pozwala na włączenie zdarzenia i wybór czas jego 
aktywności (sprawdzania występowania). 
 

 
 
- Zawsze aktywne: Wybrane zdarzenie będzie zawsze sprawdzane. 
- Aktywne tylko w czasie: Wybrane zdarzenie będzie sprawdzane jedynie w 
zadanym okresie dnia (lub nawet 2 dni) np.: od 18:00 do 9:00. 
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- Typ I/O: Wybierz stan wejścia alarmowego: N/O - normalnie otwarte, N/C – 
normalnie zamknięte. 
 
5. Kliknij Dodaj, aby skonfigurować automatyczne odpowiedzi na wybrane 
zdarzenie alarmowe.  
 

 
 

Wyjście: zdarzenie spowoduje aktywację wyjścia alarmowego dostępnego w 
systemie. 
E-mail: zdarzenie spowoduje wysłanie powiadomienia e-mail (wcześniej 
muszą być ustalone adresy e-mail). 
 
6. Kliknąć wybraną akcję a następnie za pomocą Konfiguruj skonfigurować 

szczegóły akcji alarmowej. 
7. Na koniec kliknąć Zapisz 
 
Po skonfigurowaniu zdarzenia informacja o jego pows taniu wy świetli si ę na 
ekranie podgl ądu w momencie wyst ąpienia. 
 
2.2.4 Wejścia alarmowe z modułów/urz ądzeń zewnętrznych i 
konfiguracja reakcji na pobudzenia 
 
Sposób instalacji modułów I/O opisano w rozdziale 3  niniejszej instrukcji. 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Rejestracja & zdarzenia / Zarządzanie zdarzeniami. 
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3. Kliknij zakładkę Zdarzenia, a następnie klawisz I/O BOX. 
4. Wybierz wejście alarmowe z listy. 
5. Kliknij klawisz Dodaj, aby skonfigurować reakcje na wybrane zdarzenie. 
6. Kliknij wybraną akcję a następnie kliknij klawisz Konfiguruj, aby ustalić 
szczegóły akcji. 
 

 
 
Wyjście: Jeśli zostało wyzwolone wejście alarmowe rejestrator wysteruje 
określone wyjście. 
E-mail: Jeśli zostało wyzwolone wejście alarmowe rejestrator wyśle 
powiadamiającą wiadomość e-mail. 
PokaŜ na kamerze: Jeśli zostało wyzwolone wejście alarmowe rejestrator pokaŜe 
komunikat ostrzegawczy na wybranej kamerze. 
 

 
 
7. Kliknij OK a następnie Zapisz. 
 
2.2.5 Zdarzenia systemowe i konfiguracja reakcji na  ich 
wyst ąpienia 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Rejestracja & zdarzenia / Zarządzanie zdarzeniami. 
3. Kliknij zakładkę Zdarzenia. 
4. Kliknąć System, aby rozwinąć listę zdarzeń systemowych, wybrać jedno z 
pięciu zdarzeń. 
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Problemy z dyskiem: Zdarzenie powstaje, gdy dysk jest zapełniony w całości lub 
stan techniczny dysku jest nieprawidłowy. 
Dzienny raport systemowy: Pozwala informować uŜytkownika o stanie systemu 
rejestratora, wykorzystaniu HDD, stanie dysku kaŜdego dnia po przez e-mail. 
Brak dostępu do FTP: Zdarzenia powstaje, gdy połączenie pomiędzy serwerem 
FTP i rejestratorem nie jest moŜliwe lub zostało zerwane. 
Backup nie został zakończony: Zdarzenie powstaje jeśli system nie zakończył 
archiwizacji plików. W e-mailu zostanie wysłana lista plików. 
Powiadomienie o włączeniu zasilania: Zdarzenie powstaje po włączeniu zasilania 
rejestratora. 
 
5. Kliknij klawisz Dodaj, aby skonfigurować akcje odpowiedzi na zdarzenie. 
6. Kliknij klawisz Zapisz. 
 
E-mail jest jedyn ą reakcj ą na zdarzenia Dzienny raport systemowy, Brak 
dostępu do FTP, Backup nie został zakończony, Powiadomienie o włączeniu 
zasilania. Po wybraniu kontaktu pod jaki ma zosta ć wysłane powiadomienie 
naleŜy równie Ŝ czas wysyłania rapotu dziennego. 
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2.2.6 Konfiguracja SMTP 
 
1. Otworzyć Internet Exproler i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Rejestracja  & Zdarzenia / E-Mail. 
3. Kliknąć zakładkę Serwer SMTP. 
 

 
 
Adres serwera: Adres IP serwera poczty wychodzącej SMTP. 
Port: Port nasłuchiwania przez serwer. 
Nadawca: Nazwa, która pojawi się w polu ‘Od’ odebranej wiadomości e-mail. 
Temat: Temat wiadomości e-mail. 
Treść: Zawartość wiadomości e-mail. 
Nazwa uŜytkownika: Nazwa uŜytkownika konta e-mail. 
Hasło: Hasło uŜytkownika do uwierzytelnienia. 
W publicznych serwerach pocztowych zawsze wymagane jest 
skonfigurowanie pól Autentykacja SMTP. 
 
4. Kliknij klawisz Wyśli e-mail testowy aby przetestować działanie powiadomienia. 
Sprawdź zawartość skrzynki e-mail. 
5. Kliknij Zapisz. 
 
2.2.7 Dodwanie adresów e-mail 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Rejestracja  & Zdarzenia / E-Mail. 
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3. Kliknąć zakładkę Odbiorcy. 
 

 
 

Dodaj odbiorcę: Dodaje nowy kontakt do listy. 
Reset: Przywraca ostatnią zachowaną listę kontaktów. 
Zapisz: Zapisuje listę kontaktów. 
 
4. Wprowadź nazwę kontaktu. 
5. Wprowadź adres e-mail kontaktu. 
6. Kliknij Dodaj odbiorcę 
7. Kliknij Zapisz aby zapisać zmodyfikowaną listę kontaktową. 
 

2.3 Ustawienia RAID i systemu plików 
 
2.3.1 Tworzenie woluminu RAID 
 
W systemie NVR Titan, termin macierz RAID odnosi się do jednego lub większej 
ilości twardych dysków pracujących jako dysk logiczny RAID. Zainstalowane 
dyski trzeba zorganizować w macierz RAID. 
 
1. Otworzyć Internet Exproler i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć RAID & System plików / Zarządzanie RAID 
3. Kliknąć zakładkę Utwórz. 
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4. Wybierz poziom RAID dla rejestratora. 
5. Zaznacz dyski jakie zostaną uŜyte do utworzenia RAID i kliknij „>>”. 
6. Kliknij klawisz Utwórz. 
7. Pojawi się okno potwierdzenia, w którym naleŜy potwierdzić zebrane 
informacje. 
 

 
 
8. Tworzenie woluminu RAID potrwa klika minut lub godzin w zaleŜności od jego 
wielkości, ilości dysków i poziomu RAID. MoŜna rozpocząć nagrywanie w trakcie 
tworzenia RAID. 
 

 
 

 
Wolumin RAID moŜe równieŜ działać po przełoŜeniu dysków do innego 
egzemplarza rejestratora. 
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Po utworzeniu woluminu RAID nie wolno zmienać jego typu ani ilości dysków go 
tworzących. Spowoduje to skasowanie wszystkich danych. 
 

 
Aby nie występowały problemy z dostępem do rejestratora przez Otoczenie 
Sieciowe przed utworzeniem nowego woluminu naleŜy usunąć istniejący. 
 

 
Jeśli w procesie inicjalizacji został wybrany tryb ekspresowy automatycznie 
zostanie przyjęte tworzenie RAID 5 chyba, Ŝe liczba dysków nie wystarcza do 
utworzenia tego poziomu RAID. 
 
2.3.2 Podgl ąd statusu woluminu RAID  
 
Stan RAID dotyczy dysków zamontowanych w rejestratorze oraz poziomu RAID 
tychŜe dysków. 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć RAID i system plików /  Zarządzanie RAID. 
3.Kliknąć zakładkę Status RAID. 
 

 
 

Nazwa RAID: nazwa ustalona automatycznie przy tworzeniu macierzy dyskowej. 
Poziom RAID: RAID 0,1,5,10 zdefiniowany przy tworzeniu. 
Status RAID: Aktywny – stan normalny,  
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Krytyczny – pojawiły się problemy w macierzą, ale nagrywanie jest 
kontynuowane. 

Offline – brak woluminu, brak nagrywania i dostępu do nagrań. 
Błąd systemu plików – wolumin istnieje, ale nie pracuje – 

nagywanie zatrzymane, brak dostępu do 
nagrań. 

 
Pojemność: Ogólna ilość miejsca na dyskach, ilość miejsca dostępnego, ilość 
miejsca wykorzystanego. 
Czas aktywacji: Data i czas utworzenia woluminu. 
Urządzenia: Ilość dysków tworzących wolumin, ilość dysków aktywnych, z 
błędami oraz zapasowych. 
Postęp Formatowania: pokazuje postęp przy formatowaniu dysków. 
Postęp odtwarzania: pokazuje postęp przy odzyskiwaniu woluminu. 
 
2.3.3 Podgl ąd informacji o dyskach 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 
3.Kliknąć zakładkę Status RAID. 
4.Kliknąć ikonę dysku w celu wyświetlenia informacji o nim. 
 

 
 
 
 
2.3.4 Modyfikacja woluminu RAID 
 
Modyfikacja woluminu RAID przeznaczona jest do wymiany uszkodzonych 
dysków, a nie do zmiany poziomu RAID. 
 
W przypadku, gdy macierz znajduje się w stanie Krytyczny oznacza to jeden z 
dysków tworzących wolumin moŜe być uszkodzony. Nawet jeśli nagrywanie trwa 
w sposób niezakłócony zaleca się wymianę uszkodzonego na nowy dysk, aby 
zapewnić właściwą ochronę danych. 
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Poziom RAID 0 nie zapewnia Ŝadnej ochony danych obrazowych. 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 
3. Kliknąć zakładkę Modyfikuj. 
 

 
 
4. Kliknąć na wybranym woluminie. Informacje o wskazanym woluminie 
wyświetlą się w polu Modyfikuj wolumin. Zaznacz dysk w wolumenie i kliknij 
Modyfikuj,  aby usunąć dysk z wolumenu. 
 

 
 

5. Po wymianie uszkodzonego dysku dodaj pusty dysk zaznaczając Dodaj dysk i 
właściwy dysk twardy, a następnie klikając u dołu Modyfikuj. 
6. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o zatwierdzenie zmiany. 
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7. Modyfikacja RAID zajmie pewien czas zaleŜny od rozmiaru dysków. 
Nagrywanie nie zostanie zatrzymane w trakcie modyfikacji, a nagrania w 
woluminie będą dostępne. 
 

 
 
2.3.5 Usuwanie woluminu RAID 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 
3.Kliknąć zakładkę Usuń. 
 

 
 
4. Oznaczyć wolumin RAID do usunięcia. 
5. Kliknąć klawisz ekranowy Usuń. 
6. Potwierdzić zapytanie jak niŜej. 
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7. Rejestrator zrestartuje się automatycznie po usunięciu woluminu RAID.  
 
Usuni ęcie woluminu RAID powoduje skasowanie wszystkich 
niezarchiwizowanych nagra ń i danych. 
 
2.3.6 Formatowanie 
 
Ani reset sprzętowy (przełącznikiem z tyłu obudowy) ani załadowanie ustawień 
domyślnych nie spowoduje skasowania nagrań. Aby je usunąć naleŜy dokonać 
formatowania woluminu. 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie RAID. 
3. Kliknąć zakładkę Format. 
 

 
 
4. Oznaczyć macierz RAID do sfomatowania. 
5. Kliknąć klawisz Format. 
6. Potwierdzić zapytanie jak niŜej. 
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7. Rejestrator automatycznie zrestartuje się po zakończeniu formatowania. 
 
2.3.7 Podł ączenie macierzy iSCSI 
 
Do rejestratora moŜna podłączyć uprzednio utworzoną macierz iSCSI. 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Inicjator iSCSI. 
4. Wprowadź ustawienia do komunikacji z macierzą. 
5. Kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany. 
 

 
 
Po poprawnym dołączeniu przestrzeń dyskowa – wolumeny – stają się widoczne 
dla rejestratora i będzie mogły być wykorzystywane do przechowywania 
materiału video. 
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2.4 Auto archiwizacja (auto backup) 
 
Funkcja auto archiwizacji pozwala na automatyczne wykonywanie backupu 
nagrań z rejestratora z poprzedniego dnia na serwer FTP. W celu skorzystania z 
tej opcji naleŜy skonfigurować Harmonogram funkcji backup oraz dane Serwer 
backup. 
 
2.4.1 Konfiguracja Harmonogramu Archwizacji 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć RAID & system plików / Zarządzanie funkcją auto backup. 
3. Kliknąć zakładkę Harmonogram funkcji backup. 
4. Ustawić odpowiednio czas w jakim wykonywana będzie archiwizacja, wybrać 
kanały podlegające archiwizacji i włączyć automatyczną archiwizację: 
- Automatyczny backup – Zaznacz Włączone, aby włączyć funkcję 
automatycznej archiwizacji. 
-  Czas rozpoczęcia backup – Czas rozpoczęcia Auto archiwizacji. 
- Czas początku – czas początku nagrań z poprzedniego dnia, które zostaną 
zarchiwizowane automatycznie. 
- Czas końca – czas końca nagrań z poprzedniego dnia, które zostaną 
zarchiwizowane automatycznie. 
- Kamera – oznaczenie kamer podlegające automatycznej archwizacji. 
 
5. Ustawienia aktualnych zdarzeń - pokazuje stan moŜliwych zdarzeń, które 
wystąpią jeśli archiwizacja zakończyła się niepowodzeniem. Odpowiedź na 
powstanie takich zdarzeń moŜna skonfigurować w Zarządzanie zdarzeniami. 
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System archwizuje nagrania video plik za plikiem. J eśli poł ączenie z FTP 
jest mo Ŝliwe, ale z przyczyn wewn ętrznych serwera nie mo Ŝna zapisa ć na 
nim danych system wykona trzy kolejne próby jego za pisu zanim przejdzie 
do nast ępnego pliku. 
W przypadku utraty poł ączenia z FTP system b ędzie oczekiwał na 
połączenie tak, aby Ŝaden plik nie został pomini ęty. 
 
2.4.2 Konfiguracja serwera archwizacji 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć RAID i system plików / Zarządzanie funkcją auto backup. 
3. Kliknąć zakładkę Serwer backup. 
4. Skonfiguruj ustawienia serwera FTP i ścieŜkę dla archiwizowanych plików. 
5. Kliknij Testuj FTP. System utworzy na serwerze katalog o wybranej nazwie.  
6. Kliknij Zapisz. 
 

 
 
Upewnij si ę Ŝe skonfigurowany u Ŝytkownik serwera posiada uprawnienia 
do przesyłu, nadpisywania, usuwania plików oraz two rzenia i usuwania 
folderów. 
Upewnij si ę, Ŝe serwer FTP ma do ść miejsca aby wykonywa ć auto 
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archiwizacj ę. 
 
Aby zapobiec awarii działania funkcji auto archiwiz acji sprawdzaj stan 
serwera FTP regularnie (ilo ść miejsca, stan systemu itp.) 
 

2.5 Ustawenia sieci 
 
2.5.1 Podgl ąd stanu sieci 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Ustawienia sieciowe. 
3.Kliknąć zakładkę Informacje w celu wyświetlenia parametrów. 
 

 
 
2.5.2 Ustawienia sieci 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Ustawienia sieciowe. 
3.Kliknąć zakładkę Ustawienia by zmienić ustawienia sieciowe urządzenia. 
 



 

 
Kopiowanie całości lub fragmentów tylko za zgodą Ultrak Security Systems Sp. z o.o. 

 
 
Nazwa serwera: nazwa rejestrator w sieci Windows (Otoczenie sieciowe). 
 
Zmiana ustawie ń sieciowych zajmuje kilka sekund. Po ich wprowadzen iu 
naleŜy si ę ponownie zalogowa ć do rejestratora. 
 
Protokół internetowy: wybór sposobu konfiguracji protokołu internetowego (IP). 
Adres IP: adres IP urządzenia. 
Maska podsieci: maska sieciowa. 
Brama domyślna: adres IP bramy domyślnej. 
Preferowany DNS: nazwa/adres preferowanego serwera usługi DNS. 
Alternatywny DNS: nazwa/adres alternatywnego serwera usługi DNS. 
 
4. Kliknij zakładkę DNS, aby włączyć automatyczną obsługę zmiennego adresu 
IP tzw. DDNSu. 
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2.5.3 Automatyczne przekierowanie portów 
 
Funkcja ta umoŜliwia automatyczne skonfigurowanie routera umoŜliwiające 
dostęp do rejestratora połoŜonego w sieci LAN z sieci WAN (Internetu). Jeśli w 
routerze zostanie włączona obsługa UPnP (Unbversla Plug & Play) rejestrator 
automatycznie dokona przekierowania portów niezbędnych do dostępu to 
rejestratora z Internetu: 
- strona główna (port 80), 
- podgląd na Ŝywo i odtwarzanie  (port 5250), 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Ustawienia sieciowe. 
3.Kliknąć zakładkę Przekierowanie portów UPnP. 
4. Kliknąć klawisz Szukaj a na liście pojawią się wyszukane routery. 
 

 
 
5. Kliknij w router a u dołu pojawi się lista wszystkich juŜ przekierowanych portów 
w tym routerze. 

 
 

6. Kliknięcie ikonę  dokona przekierowanie portów dla rejestratora. Na liście 
pojawią się port ustawień, podglądu, odtwarzania i CMS. 
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Ręcznie konfigurowane przekierowanie portów ma wy Ŝszy priorytet ni Ŝ 
przekierowanie UPnP. Nale Ŝy si ę upewni ć jakie porty s ą juŜ 
wykorzystywane (przekierowanie r ęcznie). 
 
Przekierowanie UPnP maj ą charakter tymczasowy. Wi ększo ść routerów 
traci takie ustawienia po wył ączeniu zasilania.  
 
2.5.4 Ustawienia usług sieciowych 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Ustawienia sieciowe / Usługi sieciowe. 
3. Kliknąć zakładkę Serwer Web. 
4. Ustawić właściwy port komunikacji Web. 
 

 
 
5. Kliknąć zakładkę Usługi podglądu sieciowe. 
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Serwer Strumieni 
Port: port do transmisji strumienia z podglądu na Ŝywo. 
Maksymalna liczba połączeń Podglądu: maksymalna liczba połączeń 
nawiązywanych przez zdalnych klientów; maksymlanie 128. 
 
Biała/ Czarna Lista 
Biała lista: moŜliwe jest zalogowanie się do rejestratora tylko uŜytkowników o 
adresach IP z tej listy. 
Czarna lista: blokowanie prób połączeń do rejestratora z adresów IP 
umieszczonych na tej liście. 
 
Jedno poł ączenie do rejestratora oznacza jedn ą wyświetlan ą kamerę 
zarówno w podgl ądzie jak i w odtwarzaniu. 
 
2.5.5 Ustawienia serwerów – Maste/Slave (Główny/Pod rzędny) 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć Ustawienia sieciowe / Serwer Główny/Podrzędny. 
3.Kliknąć zakładkę Serwer Główny/Podrzędny. 
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Adres IP LAN: wpisać adres IP rejestratora podrzędnego w sieci loklanej. 
Port strumienia LAN: wpisać port podglądu/odtwarzania rejestratora 
podrzędnego w sieci zdalnej. 
Port Web LAN: wpisać port zarządzania (www) rejestratora podrzędnego w sieci 
lokalnej. 
Adres IP WAN: wpisać adres IP rejestratora podrzędnego w sieci zdalnej. 
Port strumienia WAN: wpisać port podglądu/odtwarzania rejestratora 
podrzędnego w sieci zdalnej. 
Port Web WAN: wpisać port zarządzania (www) rejestratora podrzędnego w sieci 
zdalnej. 
Hasło Administratora: wpisać hasło administratora rejestratora podrzędnego. 
Kliknięcie Dodaj powoduje dodanie rejestratora podrzędnego do listy na 
rejestratorze głównym. 
 
W zakładce Synch. uŜytkowników moŜna dokonać synchronizacji kont 
uŜytkowników rejestratora głównego z rejestratorami podrzędnymi. 
 
Synchronizacja taka umo Ŝliwia prac ę wielu rejestratorów nale Ŝących do 
jednego systemu pod jednym oprogramowaniem NuClient . Synchronizacja 
nie przenosi uprawie ń uŜytkowników (pozostaj ą domy ślne zale Ŝne od 
poziomu uprawie ń uŜytkowników lub je śli u Ŝytkownik istnieje ju Ŝ na 
rejestratorze to pozostaj ą nie zmienione). 
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2.6 Zarządzanie 
 
2.6.1 Podgl ąd listy u Ŝytkowników 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie uŜytkownikami. 
3. Kliknąć zakładkę Dodawanie uŜytkowników. 
4. Lista zostanie wyświetlona u dołu strony, która zawiera obecnie 
skonfigurowanych uŜytkowników rejestratora. 
 

 
 
2.6.2 Tworzenie nowych u Ŝytkowników 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie uŜytkownikami. 
3. Kliknąć zakładkę Dodawanie uŜytkowników. 
 

 
 
4. Wpisać nazwę nowego uŜytkownika. 
5. Wpisać hasło nowego uŜytkownika. 
6. Wybrać grupę dla tego uŜytkownika. 
 
Grupy uŜytkowników: 
power User – taki uŜytkownik moŜe zmieniać wszystkie ustawienia z wyjątkiem 
Ustawień sieci, Ustawień RAID oraz parametrów zarządzania rejestratorem. 
user – taki uŜytkownik moŜe zmieniać swoje hasło, wykonywać podgląd i 
odtwarzać nagrania. 
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guestuser – taki uŜytkownik moŜe wykonywać jedynie podgląd na Ŝywo i 
odtwarzanie nagrań. 
 
7. Wybrać kamery, z których uŜytkownik ma prawo podglądu. 
8. Wybrać kanały, z których uŜytkownik ma prawo odtwarzania. 
9. Ustalić czy uŜytkownik moŜe dokonywać archiwizację lub kasowanie nagrań. 
10. Kliknąć przycisk Dodaj uŜytkownika. 
 
Administrator jest jednym u Ŝytkownikiem, który ma dost ęp do wszystkich 
funkcji rejestratora. Domy ślnie jest utworzone jest konto administratora i 
nie mo Ŝna utworzy ć drugiego o nazwie ‘admin’. 
 
2.6.3 Modyfikowanie uprawnie ń uŜytkowników 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie uŜytkownikami. 
3. Kliknąć zakładkę Modyfikacja uŜytkowników. 
4. Kliknąć na uŜytkownika z Listy uŜytkowników (dół poniŜszego okna). 
 

 
 
5. Ustalić grupę dla uŜytkownika. 
6. Wybrać kamery dostępne dla uŜytkownika do podglądu. 
7. Wybrać kanały dostępne dla uŜytkownika do przeglądu archiwów. 
8. Ustalić czy uŜytkownik moŜe wykonywać archiwizację lub kasowanie 
nagrań. 
9. Kliknąć przycisk Modyfikuj uŜytkowników.. 
 
2.6.4 Importowanie i eksportowanie u Ŝytkowników 
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Importowanie i eksportowanie konfiguracji uŜytkowników pozawala na stworzenie 
kopi zapasowej konfiguracji kont uŜytkowników oraz moŜe zostać wykorzystane 
przy konfiguracji Serwer Główny/Podrzędny. 
 

 
 
Import/Eksport nie przenosi uprawie ń uŜytkowników (pozostaj ą domy ślne 
zaleŜne od poziomu uprawie ń uŜytkowników lub je śli u Ŝytkownik istnieje 
juŜ na rejestratorze to pozostaj ą nie zmienione). 
 
2.6.5 Zmiana hasła u Ŝytkownika 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie uŜytkownikami. 
3. Kliknąć zakładkę Zmiana hasła. 
 

 
 
4. Wskazać uŜytkownika. 
5. Wpisać nowe hasło. 
6. Wpisać nowe hasło ponownie. 
7. Kliknąć przycisk OK. 
 
2.6.6 Kasowanie u Ŝytkowników 
 
Z wyjątkiem administratora moŜna usunąć kaŜdego uŜytkownika rejestratora 
wykonując następujące następujące kroki: 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie uŜytkownikami. 
3. Kliknąć zakładkę Modyfikacja uŜytkowników. 
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4. Kliknąć ikonę kasowania przy danym uŜytkowniku na liście. 
 

 
 
 
 

 
5. W oknie potwierdzenia kliknąć przycisk OK. 
 
2.6.7 Aktywacja online dodatkowych licencji 
 
Licencje umoŜliwiają rozszerzenie ilości kamer ilość obsługiwanych kamer do 64 
na jeden rejestrator (rejestratory w stanie fabrycznym zawierają obsługę 4 
kamer). 
 
Licencje mogą być aktywowane online (gdy komputer obsługujący rejestrator ma 
dostęp do Internetu) lub Offline (gdy bezpośredniego dostępu nie ma). 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie licencjami. 
 

 
 
3. W przypadku aktywacji Online wprowadzić numer seryjny licencji i kliknąć 
Aktywuj. 
4. Licencja zostanie aktywowana automatycznie i pojawi się na liście licencji. 
Rejestrator automatycznie zrestartuje się. 
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2.6.8 Aktywacja offline dodatkowych licencji 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zarządzanie licencjami. 
3. Kliknij Eksport. Pojawi się okno zapisywania pliku eksportowanego z 
rejestratora. NaleŜy przenieść go do komputera z dostępem do Internetu oraz 
instalowanym oprogramowaniem OfflineTool.exe dostępnym w pakiecie 
oprogramowania klienckiego dla NVR Titan. 
4. W oprogramowaniu  OfflineTool.exe naleŜy wskazać plik eksportowany z 
rejestratora (offline.req) i kliknąc klawisz Activate. 
5. Wynikiem działania jest wygenerowanie pliku offline_license.dll, który naleŜy 
przenieść na komputer obsługujący rejestrator w sieci bez dostępu do Internetu. 
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6. Zaimportować plik z wygenerowaną licencją do rejestratora w interfejsie web 
rejestratora w Zarządzaniu licencjami 

 
 

7. Licencja stanie się widoczna na liście licencji a rejestrator zrestartuje się 
automatycznie. 
 

 
 
2.6.9 Podgl ąd dzienników rejestratora 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Logi systemowe aby odnaleźć listy zdarzeń w 
rejestratorze. 
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Istnieją dwa dzienniki zdarzeń zapisywane w rejestratorze: 
- Logi sprzętowe – przechowuje informacje o działaniu rejestratora takie jak 
restarty, wyłączenia, włączenia, awarie itp. 
- Log zdarzeń NVR – przechowuje informacje o zdarzeniach takie jak detekcja 
ruchu, utrata połączenia, nagrywanie, archiwizacja itp. 
. 
Dziennik zdarze ń NVR będzie wypełniał si ę zdarzeniami tylko wówczas, 
jeśli poprawnie skonfigurowano menu Zarządzanie zdarzeniami.  
 
2.6.10 Zapis konfiguracji  
 
Zapis konfiguracji pozwala zapisać ustawienia urządzenia. Ustawienia te mogą 
być zastosowane do innych jednostek ułatwiając i przyspieszając ich wdroŜenie 
do systemu. 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie -> Zachowaj/ładuj konfigurację. 
3. Kliknąć zakładkę Zachowaj konfigurację. 
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4. Zaznaczyć opcje Ustawienia klienta, jeśli równieŜ te części konfiguracji 
(podziały publiczne i prywatne, mapy, ustawienia Image Fussion) mają być 
zapisane wraz z pozostałymi ustawieniami. 
5. Kliknąć Zapisz. 
6. Konfiguracja zostanie zapamiętana w pliku we wskazanym folderze. 
 
2.6.11 Ładowanie konfiguracji / ustawie ń domy ślnych 
 
Ładowanie konfiguracji pozwala przenieść ustawienia z innego urządzenia. 
Ładowanie ustawień domyślnych przywróci ustawienia fabryczne w rejestratorze. 
 

 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć Zarządzanie / Zachowaj/ładuj konfigurację. 
3. Wybrać odpowiednią opcję Załaduj ustawienia domyślne lub Ładuj 
konfigurację. Przy ładowaniu ustawień domyślnych moŜna utrzymać konfigurację 
sieci zaznaczając opcję Ustawienia sieciowe. Przy ładowaniu konfiguracji 
zaznaczenie opcji Ustawienia klienta spowoduje załadowaniem równieŜ ustawień 
klienta (podziały publiczne i prywatne, mapy, ustawienia Image Fussion). 
4. Kliknij odpowiedni klawisz ekranowy Ładuj. 
5. Kliknij OK w oknie potwierdzenia. 
 
Jeśli ustawienia nie zawieraj ą ustawie ń klienta (patrz wy Ŝej), a wybrane 
zostanie załadowanie konfiguracji z opcj ą Ustawienia klienta to ustawienia 
zostan ą zresetowane do domy ślnych.    
  
Ustawienia u Ŝytkowników oraz ich uprawnienia nie zostan ą zmienione przy 
ładowaniu ustawie ń fabrycznych. Zresetowaniu podlega ć będą ustawienia 
kamer, rejestracji, zdarze ń i reakcji, E-mail itp. Wolumin RAID i jego 
zawarto ść przy ładowaniu ustawie ń fabrycznych pozostanie nienaruszona.  
 
Jeśli zostanie wybrane zresetowanie ustawie ń sieci to w rejestratorze 
zostan ą skonfigurowane adresy domy ślne. Nale Ŝy posłu Ŝyć się NUUO 
Installation Wizard.  
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2.7 System 
 
2.7.1 Podgl ąd informacji o systemie 
 
1.Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2.Kliknąć System / Informacje o systemie. 
 

 
 
Wśród informacji systemowych w tej zakładce znajdują się: 
- System operacyjny: Linux Embedded, 
- Wersja NVR: wersja firmware, 
- Wersja Device Pack: Wersja obsługiwanych kamer, 
- Procesor: model procesora rejestratora, 
- Adresy MAC: adresy fizyczne kart sieciowych rejestratora, 
- Temperatura procesora: temperatura procesora, 
- Szybkość wiatraka CPU: szybkość obrotowa wentylatora chłodzącego procesor, 
- Temperatura systemu: temperatura wewnątrz rejestratora, 
- Szybkość wiatraka: szybkość obrotowa wentylatora chłodzącego rejestrator, 
 
2.7.2 Sprawdzanie stanu wentylatora 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do urządzenia. 
2. Kliknąć System / Ustawienia systemu. 
3. Kliknąć zakładkę Sterowanie wiatrakiem. 
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4. Zaznacz opcję Włączone lub Wyłączone. 
 
2.7.3 Konfiguracja UPS 
 
Współpraca z UPS pozwala na automatyczne zamknięcie się rejestratora po 
określonym czasie pracy na zasilaniu awaryjnym lub przy określonym stanie 
energii w baterii zasilacza awaryjnego. 
1. Przyłączyć UPS marki APC do jednego z portów USB rejestratora. 
2. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
3. Kliknąć System / Ustawienia systemu. 
4. Kliknąć zakładkę APC UPS. 
5. Wybrać jedną z opcji: 
 

 
 
- Wyłącz: Rejestrator będzie pracował do czasu zupełnego wyczerpania się 
baterii w akumulatorach UPS. 
- Wyłącz gdy w UPS pozostało __% energii – rejestrator będzie pracował do 
momentu gdy w akumulatorach UPS pozostanie określony tu procent energii. 
- Wyłącz po __min pracy na UPS – rejestrator wyłączy się po określonym czasie 
pracy na zasilaniu rezerwowym. 
 
6. Wpisz wybrane wartości w polach edycyjnych. 
7. Kliknij OK. 
 
2.7.4 Aktualizacja systemu 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć System / Aktualizacja systemu 
3. Kliknąć zakładkę Aktualizacja firmware’u. 
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4. Wskazać plik z firmware rejestratora i kliknąć OK. 
5. Potwierdzić zapytanie w oknie dialogowym, które się pojawi. 
6. Po aktualizacji system automatycznie zrestartuje się. Konieczny jest ponowne 
zalogowanie. 
 
2.7.5 Powiadomienie o dost ępno ści aktualizacji 
 
Włączenie opcji powiadamiania o dostępności aktualizacji pozwala na 
automatyczne informowanie uŜytkownika po opublikowaniu oficjalnej aktualizacji 
oprogramowania systemowego. Zaleca się włączenie tej opcji. Z rejestratora 
zbierane będą równieŜ informacje, dotyczące jego pracy, które pozwolą 
producentowi na dalsze ulepszenie tego systemu. 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć System / Aktualizacja systemu. 
3. Kliknąć zakładkę Automatyczna aktualizacja. 
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4. Zaznaczyć pole Włącz, jeśli zgadzasz się na przedstawione warunki. 
5. Kliknąć OK aby zatwierdzić. 
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2.7.6 Konfiguracja daty i czasu w rejestratorze 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć System / Data/Czas. 
3. Kliknąć zakładkę Ustawienia. 
 

 
. 
4. Ustawień strefę czasową – w Polsce GMT+1. 
5. Ustawić rok, miesiąc, dzień i aktualny czas. 
6. Zaznaczyć opcję Przestawienie czasu letniego/zimowego. 
7. Wybrać poprawkę czasową (w Polsce: +1 godzina). 
8. Kliknąć klawisz OK, aby zapisać zmiany. 
 
Zmiana czasy i/lub daty mo Ŝe spowodowa ć utrat ę danych z nakładaj ącego 
się czasu. Dane takie nale Ŝy wcześniej zarchiwizowa ć. 
 
2.7.7 Konfiguracja wy świetlania kamer na lokalnym wyj ściu VGA 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć System / Wyświetl lokalnie. 
3. Skonfigurować wyświetlanie na wyjściu VGA. 
 
Uwaga: 
Lokalne wy świetlanie obrazów ogranicza maksymalne pasmo siecio we 
rejestracji rejestratora, zale Ŝnie od ilo ści wy świetlanych lokalnie kamer i 
ich parametrów obrazu.  
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Wyświetlanie lokalne: Zaznaczenie powoduje włączenie wyświetlania obrazów z 
kamer na wyjściu VGA. 
Wyświetl lokalnie kanał: Wybór kamer jakie będą wyświetlane przez lokalne 
wyjście VGA rejestratora (maksymalnie 16 kamer). 
Rozdzielczość ekranu: Wybór rozdzielczości na monitorze VGA. 
Domyślny widok: Wybór w jakim podziale wyświetlane będą kamery. 
OSD: Zaznaczenie powoduje włączenie nakładania informacji o kamerze na jej 
obrazie. 
Narzędzia wyświetlania: Wybór czy pasek narzędziowy sterowania widokiem z 
kamer ma stale być widoczny na ekranie VGA czy teŜ nie. 
Wyświetl Datę/Czas na pasku: Wybór wyświetlania i formatu wyświetlania daty i 
czasu na pasku narzędziowym. 
Zachowaj proporcje: Zaznaczenie spowoduje, Ŝe obrazy z kamer będą 
wyświetlane na VGA w takich proporcjach obrazu (4:3, 16:9) w jakich są 
nagrywane. 
Domyślnie uruchom sekwencję: Włączenie sekwencji kamer (podziałów) na 
wyjściu VGA. 
Czas sekwencji: Czas sekwencji automatycznej na lokalnym wyjściu VGA. 
 
3. Kliknąć OK. 
 
 
2.7.8 Restartowanie rejestratora 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć System / Restart/wyłączenie. 
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3. Zaznaczyć Restart. 
4. Kliknąć OK. 
5. Pojawi się okno dialogowe, w którym restart naleŜy potwierdzić klikając OK. 
 
W czasie restartu nie ma w ogóle dost ępu do urz ądzenia po przez sie ć 
komputerow ą. 
 
2.7.9 Wyłączanie rejestratora 
 
Rejestrator naleŜy wyłączać tylko w celu wymiany dysków, wentylatora 
chłodzącego lub zasilacza. W czasie gdy rejestrator jest wyłączony nie jest on 
dostępny w sieci. Są dwa sposoby na wyłączenie rejestratora. 
 
I. Wyłączenie programowe. 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć System / Restart/wyłączenie. 
 

 
 
3. Zaznaczyć wyłączenie. 
4. Kliknąć OK. 
5. Pojawi się okno dialogowe, w którym wyłączenie naleŜy potwierdzić klikając 
OK. 
 
II. Wyłączenie bezpośrednie (awaryjne). 
 
Wcisnąć i przytrzymać klawisz wyłączający zasilanie przez ok. 5 sekund 
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3. Instalacja modułów I/O 
 
3.1 Dodawanie modułu I/O do rejestratora 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Ustawienia I/O -> Ustawienia I/O -> Ustawienia pól  I/O 
3. Wprowadzić informacje o module I/O.  
 

 
 
Uwaga: SCB-C31A jest konwerterem Ethernet-RS232/485  i po przez niego 
moŜe być podł ączone jednocze śnie wiele elementów z wej ściami/wyj ściami 
zwiernymi (I/O). 
Fabrycznie wszystkie moduły I/O maj ą ustawione adresy na 000. Przed 
dołączeniem ich do rejestratora nale Ŝy ustawi ć kaŜdemu z nich niezale Ŝne 
adresy (patrz koniec niniejszego rozdziału). 
 
Nr urządzenia: unikatowy adres nadawany automatycznie przez system 
rejestratora. 
Nazwa urządzenia: Nazwa modułu I/O. 
Typ urządzenia: Wybór modułu I/O jaki zostanie podłączony do rejestratora za 
pośrednictwem SCB-C31A. 
Adres IP: Adres IP konwertera SCB-C31A. 
Port: Port transmisji konwertera SCB-C31A. 
ID : Adres modułu I/O. 
 
4. Kliknąć klawisz Utwórz, a wprowadzone informacje pojawią się na liście 
urządzeń I/O. 
5. Powtórzyć kroki 3 i 4 w odniesieniu do wszystkich instalowanych modułów. 
6. Kliknąć klawisz Zapisz, aby aktywować wprowadzone ustawienia. System 
przydzieli ID do kaŜdego z urządzeń. 
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3.2 Modyfikacja parametrów modułu I/O 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Ustawienia I/O -> Ustawienia I/O -> Ustawienia pól I/O 
3. Kliknąć na module I/O widocznym na liście, który ma zostać zmieniony. 
4. Zmodyfikować ustawienia modułu I/O i kliknąć klawisz Modyfikuj. 
5. Kliknąć klawisz Zapisz, aby aktywować wprowadzone ustawienia. 
 
3.3 Ustawienia wej ść i wyj ść modułów 
 
1. Otworzyć Internet Explorer i zalogować się do rejestratora. 
2. Kliknąć Ustawienia I/O -> Ustawienia I/O -> Ustawienia pinów I/O. Następnie 
kliknąć klawisz I/O BOX 
3. Na stronie konfiguracyjne pojawią się piny wejściowe i wyjściowe w modułach 
I/O. Zaznaczyć pole aktywujące dane wejście/wyjście. 
5. Przyporządkować wejście/wyjście alarmowe do kamery 
 

 
 
5. Kliknąć klawisz Zapisz. 
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Jeśli odpowiednie pole I/O jest nie zaznaczone pin nie  pojawi si ę na 
stronach konfiguracyjnych opisanych poni Ŝej; nie b ędzie mo Ŝna 
przeprowadzi ć konfiguracji działania dla tego pinu. 
 
3.4 Konfiguracja wst ępna modułów wej ść/wyj ść i konwertera 
Ethernet – RS485 
 
1. Upewnić się Ŝe przełączniki konfiguracyjne konwertera SCB-C31A są w 
połoŜeniu OFF-OFF. 
2. Włączyć zasilanie modułu SCB-C31A. 
3. Podłączyć moduł SCB-C31A do sieci komputerowej. 
4. Ustawić zworki konfiguracyjne w module I/O. 
 

 – tryb ASCII 
 
5. Włączyć zasilanie modułu I/O. 
6. Połączyć SCB-C31A z modułem I/O za pomocą magistrali RS485. 
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7. Za pomocą przeglądarki wejść na stronę konfiguracyjną SCB-C31A. Domyślny 
adres modułu to 192.168.1.1, domyślny port www to 80. 
8. Sprawdzić czy port sterowania to 4000 oraz ustawienia portu szeregowego – 
9600/8/1/N, bez kontroli przepływu. 
9. Uruchomić program IOConfig.exe. 
10. Wpisać adres IP modułu SCB-C31A i port 4000. 
 

 
 

11. Kliknąć Scan. 
12. Zaznaczyć wykryty moduł na liście i nadać mu nowy, wybrany adres na 
magistrali RS485. Na koniec kliknąć Update device. 
 

 
 
13. Procedurę nadawania adresu na RS485 powtórzyć dla kaŜdego z 
instalowanych modułów z osobna. 
15. Po zakończeniu nadawania adresów modułom naleŜy połączyć je wszystkie 
w magistralę RS485 z SCB-C31A.   
14. Wykonać czynności opisane w 3.1 niniejszej instrukcji, aby dodać wejścia i 
wyjścia alarmowego modułów do rejestratora NVR Titan. 
 
Uwaga: Jeden moduł  SCB-C31A i jego magistrala RS48 5 moŜe 
współpracowa ć tylko z jednym rejestratorem NVR Titan. 
NaleŜy pami ętać o terminacji zako ńczeń toru RS485 rezystorami 120 Ohm.  


