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Dyrektywy EMC (2014/30/UE) i LVD (2014/35/UE) 

 Oznakowanie CE 

Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych 

wprowadzających dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE. 

Niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego 

przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC 

do 1500VDC. 

 

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC 

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz 

późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka 

wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w 

przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. 

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt 

nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do 

odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje 

dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz 

lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. 

 

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE 
Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

 W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze 

produkty podlegające przepisom dyrektywy  RoHS, dotyczącej użycia substancji 

niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i 

wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze 

produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących 

niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne. 

  

Informacja 

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i 

kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby 

nie posiadające specjalistycznej wiedzy. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wady i 

uszkodzenia wynikające z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji urządzenia w 

systemie.  

 

INFORMACJE UWAGI I OSTRZEŻENIA 
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UWAGA! 

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM 

PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI REJESTRATORA. NIE WOLNO 

DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY 

MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 

PRACOWNIKÓW SERWISU.  

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 

instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa; 

2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji rejestratora na wypadek konieczności 

odniesienia się do zawartych w niej treści; 

3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia; 

4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane 

zgodnie z opisem zawartym w instrukcji; 

5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania; 

6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nieprzewidzianych 

i niezalecanych przez producenta; 

7. Nie wolno używać rejestratora w środowisku o dużej wilgotności (np. w pobliżu basenów, wanien, 

w wilgotnych piwnicach); 

8. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji 

(np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może 

doprowadzić do uszkodzenia; 

9. Nie wolno umieszczać rejestratora na niestabilnych powierzchniach. Rejestrator musi być 

instalowany przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń 

podanych w niniejszej instrukcji; 

10.Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez 

producenta w danych technicznych. Dlatego też, zabrania się zasilania rejestratora ze źródeł o 

nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta 

parametrach; 

11.Nie wolno dopuścić aby jakiekolwiek metalowe elementy dostały się do wnętrza urządzenia, może 

to spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku dostania się takich elementów do środka 

należy niezwłocznie skontaktować się z producentem urządzenia. 

12. Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych 

urządzeniach: Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie 

eksploatacji produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach. 

Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany niektóre parametry i funkcje opisane w 

załączonej instrukcji mogły ulec zmianie.  Prosimy o zapoznanie się z najnowszą instrukcją obsługi 

znajdującą się na stronie www.novuscctv.com Instrukcja obsługi znajdującą się na stronie 

www.novuscctv.com jest zawsze najbardziej aktualną wersją. 

Rejestratory marki NOVUS dedykowane są do współpracy z kamerami marki NOVUS. 

Tylko w połączeniu z nimi gwarantowany jest najwyższy poziom jakości obrazu. Podłączenie 

kamer innych producentów może skutkować obniżeniem jakości obrazu wideo.  

UWAGA ! Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian 

parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia. 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
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INFORMACJE SPIS TREŚCI 
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SPIS TREŚCI 

10. ZAPIS OBRAZÓW - ZRZUT EKRANU Z KAMER ............................................................ 38 

 10.1. Harmonogram zrzutów ekranu .................................................................................... 39 

 10.2. Odtwarzanie zrzutów ekranu ....................................................................................... 39 

11. ZARZĄDZANIE DYSKAMI TWARDYMI HDD ................................................................ 41 

 11.1. System monitorowania S.M.A.R.T. ............................................................................ 43 

12. PODŁĄCZANIE KAMER PTZ .............................................................................................. 44 

 12.1. Konfiguracja kamer PTZ ............................................................................................. 45 

 12.2. Panel sterowania PTZ .................................................................................................. 45 

 12.3. Obsługa kamer COAX ................................................................................................ 46 

13. OBSŁUGA REJESTRATORA Z KLAWIATURY SYSTEMOWEJ NV-KBD50 ................ 47 

14. ZAPIS OBRAZÓW „W CHMURZE” DROPBOX ................................................................ 50  

15. USTAWIENIA DATY I CZASU ............................................................................................ 52 

 15.1. Ustawienia czasu letniego (DST) ................................................................................ 52 

 15.2. Ustawienia serwera czasu NTP ................................................................................... 53 

16. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW ..................................................................................... 54 

17. INFORMACJE O REJESTRATORZE ................................................................................... 56  

 17.1. Informacje o kanałach ................................................................................................. 56 

 17.2. Informacje o nagrywaniu ............................................................................................. 57 

18. DZIENNIK ZDARZEŃ - LOG ............................................................................................... 57 

19. KONSERWACJA SYSTEMU ................................................................................................ 57 

 19.1. Aktualizacja oprogramowania ..................................................................................... 58 

 19.2. Przywracanie ustawień domyślnych ........................................................................... 58 

 19.3. Wyłączenie urządzenia ................................................................................................ 59 

20. OBSŁUGA REJESTRATORA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ .............. 60 

 20.1. Zalecana konfiguracja PC ........................................................................................... 60 

 20.2. Instalacja wtyczki apletu WWW ................................................................................. 60 

 20.3. Logowanie do apletu WWW ....................................................................................... 62 

 20.4. Okno podglądu „na żywo” .......................................................................................... 63 

 20.5. Okno odtwarzania........................................................................................................ 65 

 20.6. Nagrywanie klipu wideo ............................................................................................. 67 

 20.7. Zrzut obrazu ................................................................................................................ 67 

 20.8. Pobieranie nagrań ........................................................................................................ 67 

 20.9. Zdalne ustawienia ........................................................................................................ 68 

 20.10. Lokalne ustawienia .................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.  
 

6 

NHDR-xxxxAHD instrukcja obsługi 1.3 

OBSŁUGA REJESTRATORA 

1. OBSŁUGA REJESTRATORA 

1.1. Opis panelu przedniego 

Panel przedni rejestratora umożliwia uruchamianie funkcji i nawigację po menu. Wygląd przedniego 

panelu zależy od modelu urządzenia. Cześć modeli posiada przyciski opisane poniżej. Rejestratory nie  

posiadające panelu dotykowego z przyciskami mogą realizować te same funkcje za pomocą pilota IR, 

lub mogą zostać wywołane z menu rejestratora. Wszystkie modele posiadają diody informujące o pracy 

urządzenia i złącze USB.  

 

Przełączenie aktywnych kanałów w trybie pełnoekranowym (następny, poprzedni). 

Przełączenie trybów wyświetlania: tryb pełnoekranowy, 4 kanały, 9 kanałów, 16 kanałów  

Uruchomienie menu wyszukiwania nagrań. 

Włączenie / wyłączenie audio. 

Włączenie trybu odtwarzania. Uruchomienie menu wyszukiwania nagrań. 

Włączenie / wyłączenie nagrywania w trybie ręcznym. 

Wejście do menu głównego rejestratora. Przycisk służy również do anulowania wyboru 

i wyjścia z menu. 

Uruchomienie trybu sterowania kamerami PTZ. Przycisk służy również do zatwierdzania 

wyboru w menu i rozpoczynania edycji pól. 

Przyciski nawigacyjne „lewo”, „prawo”. W trybie podglądu wywołują menu podręczne. 

W trybie odtwarzania zmieniają prędkość odtwarzania. 

Przyciski nawigacyjne „góra”, „dół”. 

Dioda LED sygnalizująca pracę dysku twardego. Miganie diody oznacza zapis lub 

odczyt. 

Dioda LED sygnalizująca pracę rejestratora. Zapalona dioda oznacza, że rejestrator jest 

uruchomiony. 

Port USB 2.0 do podłączenia myszy USB, zewnętrznych dysków twardych, lub pamięci 

typu Flash. 

 

 

HDD 

PWR 
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OBSŁUGA REJESTRATORA 

1.2.  Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania 

 W zestawie z rejestratorem dołączany jest pilot zdalnego sterowania pracujący w podczerwieni. 

Zasięg pilota uzależniony jest od stanu baterii i waha się od kilku do kilkunastu metrów. Pilot zasilany 

jest dwoma bateriami AAA. Funkcje przycisków pilota zostały przedstawione poniżej. 

0 - 9  Przyciski numeryczne służące do wyboru kanału. Dla kanałów o 

numerach wyższych niż 9, należy szybko wybrać kombinację klawiszy 

odpowiadającą kanałowi. Tj. np. dla kanału 15, należy nacisnąć „1” a 

następnie „5”. 

ALL Przełączenie trybów wyświetlania: tryb pełnoekranowy, 4 kanały, 9 

kanałów, 16 kanałów, itd. 

MENU Wejście do menu głównego rejestratora. Przycisk służy również do 

anulowania wyboru i wyjścia z menu. 

SUBMENU W trybie podglądu wywołuje menu podręczne rejestratora.  

 Przyciski nawigacyjne „lewo”, „prawo”. W trybie podglądu wywołują 

menu podręczne.  

 Przyciski nawigacyjne „góra”, „dół”. 

SEL Przycisk służy do zatwierdzania wyboru w menu i rozpoczynania edycji 

pól. W trybie podglądu wywołuje menu podręczne.  

 Uruchomienie menu wyszukiwania nagrań. Uruchomienie odtwarzania. 

W trybie podglądu wywołuje menu podręczne. 

 Spowalnia prędkość odtwarzania. 

 Przyspiesza prędkość odtwarzania. 

 Włączenie nagrywania ręcznego. 

Pauza odtwarzania. Odtwarzanie klatka po klatce 

Zatrzymanie odtwarzania. W trybie podglądu wyłączenie nagrywania 

ręcznego. 

 

1.3.  Sterowanie rejestratorem za pomocą myszy komputerowej 

Istnieje możliwość sterowania większością funkcji rejestratora za pomocą myszy USB podłączonej do 

rejestratora. Dwukrotne kliknięcie wskaźnikiem myszy na dowolną kamerę w podziale (np. 2x2, 3x3, 

4x4) powoduje wyświetlenie jej pełnoekranowo. Ponowne podwójne kliknięcie wskaźnikiem myszy 

powoduje powrót do poprzedniego formatu wyświetlania. W czasie konfiguracji wyboru 

poszczególnych pozycji dokonuje się przy użyciu lewego przycisku myszy. W wybranych pozycjach 

zmiany wartości danego pola można dokonać przy użyciu rolki myszy. Naciśnięcie prawego przycisku 

wyświetla menu podręczne lub powoduje wyjście z menu. 
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INTERFEJS  REJESTRATORA 

2. INTERFEJS REJESTRATORA 

2.1. Kreator 

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia zostanie wyświetlony Kreator. Pozwala on na 

skonfigurowanie podstawowych ustawień rejestratora. Przełączanie pomiędzy kolejnymi ekranami 

realizowane jest za pomocą przycisków Następny / Poprzedni (Next / Previous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, użytkownik zostanie poproszony o utworzenie hasła 

dostępu dla użytkownika admin. Utworzenie hasła jest obligatoryjne. Hasło musi składać się  

dokładnie z 8 znaków. Naciśnięcie wskaźnikiem myszy w polu Password wyświetli wirtualną 

klawiaturę. W polu Retype password należy wprowadzić hasło ponownie.  
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INTERFEJS  REJESTRATORA 

Na kolejnych ekranach użytkownik może zarządzać ustawieniami opisanymi w następujących 

rozdziałach instrukcji: 

-Zarządzanie dyskami twardymi HDD 

-Ustawienia sieciowe  

-Ustawienia email  

-Harmonogram nagrywania 

-Ustawienia daty i czasu 

Aby zapisać ustawienia na ostatniej karcie należy nacisnąć Zapisz (Save).  

Zaznaczenie „Don’t show this window next time” skutkuje nie wyświetaniem kreatora przy 

kolejnych urychomieniach urządzenia. 

 

2.2. Zmiana języka 

 

Język angielski jest ustawiony jako domyślny. Zmiany języka można dokonać w Kreatorze lub w 

menu.  

  

Aby zmienić język w Kreatorze, po utworzeniu hasła należy przejść do okna General System 

Configuration. W polu Language wybrać preferowany język z rozwijalnej listy i zatwierdzić wybór 

naciskając Save. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język może zostać zmieniony w menu rejestratora. Po otworzeniu menu należy przejść do okna 

System \ General. W polu Language wybrać preferowany język z rozwijalnej listy i zatwierdzić 

wybór naciskając Save. Po wyjściu z menu język zostanie zmieniony. 
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INTERFEJS  REJESTRATORA 

2.3. Ekran główny 

Po zakończeniu Kreatora wyświetlony zostanie ekran główny, zawierający podział wyświetlający 

wiele kamer. W zależności od podłączeń, część z okien może wyświetlać obraz. Do kanałów, 

w których wyświetlane jest logo NOVUS®, nie zostały podpięte kamery lub występuje problem 

z transmisją. Rejestrator wyświetla również datę, czas i nazwy kanałów. 

Przedrostek „A-” w nazwie kanału oznacza strumień AHD. „T-” TVI, „C-” CVI. Brak 

przedrostka oznacza, że kamera pracuje w trybie analogowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla każdego z kanałów wideo mogą zostać wyświetlone ikony: 

Oznacza nagrywanie normalne wg harmonogramu lub uruchomione ręcznie. 

Oznacza nagrywanie wyzwolone detekcją ruchu. 

Oznacza nagrywanie wyzwolone aktywacją wejścia alarmowego. 

Oznacza detekcję ruchu, bez włączania nagrywania. 

Oznacza aktywację wejścia alarmowego, bez włączania nagrywania. 

 

 Przesunięcie kursora myszy do dolnej krawędzi ekranu lub naciśnięcie prawego przycisku 

myszy wyświetla menu podręczne. 

 Naciśnięcie lewego przycisku myszy na odpowiednim kanale wyświetla jego menu. 

 Przesunięcie kursora do lewej lub prawej krawędzi ekranu wyświetla przyciski nawigacyjne, 

przełączające kolejne podziały (w trybie podziału) lub kanały (w trybie pełnoekranowym). 

 

Pozycja kanałów może zostać zmieniona. Należy wcisnąć lewy przycisk myszy na oknie, następnie 

przeciągnąć do pożądanej pozycji. Zwolnienie przycisku spowoduje zamianę pozycji kanałów 

wideo. 

I 

R 

M 

I 

M 

Przełączanie pomiędzy podziałami Menu podręczne 

Ikony statusu Kanały wideo Menu kanału 
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2.4. Menu podręczne 

Menu podręczne dostępne jest na wiele sposobów. Aby je wyświetlić można nacisnąć      lub  na              

przednim panelu rejestratora, nacisnąć przycisk SUBMENU na pilocie IR, przesunąć kursor myszy 

do dolnej krawędzi ekranu głównego lub nacisnąć prawy przycisk myszy. 

Przyciski realizują następujące funkcje: 

- Wyświetla menu główne rejestratora. 

- Blokowanie ekranu, wylogowanie. Odblokowanie wymaga logowania.  

- Wyświetla kamery w podziale na 4. 

- Wyświetla kamery w podziale na 9. 

- Wyświetla kamery w podziale na 12. 

- Wyświetla kamery w podziale na 16. 

- Wyświetla podziały niestandardowe: 1+4, 1+7, 1+9, 1+12, 2+8, 4+9 i inne 

- Przełącza wyświetlany strumień z kamer IP, HD oznacza strumień główny, SD -  oznacza 

strumień pomocniczy.  

- Pozwala wybrać tryb podglądu: „Na żywo”, „Zbalansowany”, „Płynny”. Tryb określa 

rozmiar buforu nagrań, wykorzystywanego dla poprawy płynności obrazu. 

- Uruchamia wyświetlanie sekwencji kanałów. Przełączenie następuje domyślnie co 5s. 

- Zmiana poziomu głośności, wyciszenie. 

- Uruchamia tryb odtwarzania. 

- Wyświetla informacje na temat urządzenia, adresu IP, adresu MAC, ID P2P. 

 

2.5. Menu kanału 

W trybie na żywo, naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na kanale wideo wyświetla menu kanału. 

Menu i jego funkcjonalność została przedstawiona poniżej. 

 

- Ręczny zrzut obrazu zapisuje zdjęcie z kamery 

- Nagrywanie ręczne  włącza nagrywanie. 

- Przełącza strumień z kamer IP, HD oznacza strumień główny, SD oznacza strumień 

pomocniczy.  

- Szybkie odtwarzanie, otwiera okno szybkiego odtwarzania wyświetlające ostatnie 5 

minut nagrań. 

- Zoom, wł. /wył. przybliżenia cyfrowego. 

- Ustawienia kolorów: barwy, jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości. 

- otwiera panel sterowania PTZ. 
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2.6. Menu główne rejestratora 

Rejestratory NHDR-AHD posiadają wielopoziomowe menu wyświetlane na ekranie monitora 

służące do konfiguracji urządzenia. 

Aby otworzyć menu główne należy nacisnąć przycisk MENU/ESC na przednim panelu 

rejestratora, nacisnąć przycisk MENU na pilocie IR, lub z menu podręcznego wybrać ikonę menu 

przedstawioną niżej.  

Poruszanie po menu może być realizowane za pomocą pilota IR, przedniego panelu rejestratora, lub 

myszy komputerowej.  

 

W górnej części menu głównego umiejscowione są panele. Po kliknięciu w odpowiedni panel 

zostanie wyświetlone okno z ustawieniami. Dodatkowo do nawigacji służy menu umiejscowione z 

lewej strony menu głównego. Panele i menu opisane są w kolejnych rozdziałach instrukcji. 

Aby zmiana parametrów odniosła skutek, musi zostać zapisana. Naciśnij Zapisz aby zapisać 

zmiany. Naciśnięcie Wyjdź wychodzi z menu. Przycisk Domyślne przywraca domyślne parametry 

okna. 
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3. NAGRYWANIE KANAŁÓW 

Jeśli w Kreatorze dysk twardy został sformatowany, rejestrator automatycznie rozpocznie 

nagrywanie obrazu z podłączonych kamer. Ustawienia w menu Parametry / Nagrywanie  

umożliwiają zmianę rozdzielczości i parametrów rejestrowanych strumieni. Menu zawiera również 

harmonogram nagrań, w którym można dokonać wyboru czasu rejestracji. 

 

W menu Nagrywanie znajdują się ustawienia: 

Kanał - umożliwia wybór kanału z rozwijalnej listy, dla którego będą edytowane parametry. 

Wł. Nagrywania - włączenie / wyłączenie funkcji nagrywania. Umożliwia nagrywanie zgodnie 

z harmonogramem lub ręczne włączenie nagrywania. 

Tryb Strumienia - wybór rejestrowanego strumienia: główny lub dual stream - nagrywanie dwóch 

strumieni. 

Przedalarmowe - włączenie nagrywania przedalarmowego w przypadku detekcji ruchu lub 

aktywacji wejścia alarmowego powiązanego z tym kanałem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Strumień główny umożliwia zdefiniowanie rozdzielczości i parametrów rejestrowanych 

strumieni. 

 

Kanał - wybór edytowanego kanału 

Rozdzielczość - wybór rozdzielczości nagrywania w zależności od typu strumienia wideo. 

Kl/s - ustawienie ilości klatek na sekundę od 1 do 25 (PAL) lub od 1 do 30 (NTSC). 

Ust. Bitrate’u - rodzaj przepływności. CBR - strumień o stałym bitrate, VBR - strumień o 

zmiennym bitrate.  

Tryb Bitrate: Predefiniowany - wybór z listy, Zdef. Użytk. - dowolna wartość z zakresu. 

Bitrate - przepływność, określa jakość nagrań lokalnych. Wartość zależy od wybranej 

rozdzielczości, im wyższa wartość tym lepsza jakość nagrań. 

Dźwięk - zaznaczenie powoduje rejestrację dźwięku razem z obrazem wideo. Odznaczenie 

powoduje, iż dźwięk nie będzie rejestrowany. 

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 

 

Rejestrator umożliwia zmianę ustawień rejestrowanych strumieni, w zależności od występowania 

zdarzeń alarmowych tj. detekcja ruchu lub aktywacja wejścia alarmowego. Np 1 kl/s przy 

nagrywaniu ciągłym, 15 kl/s przy nagrywaniu alarmowym. Funkcja pozwala „zaoszczędzić” 

przestrzeń dyskową, dla nagrań o mniejszym priorytecie. Ustawienia strumienia dla alarmów 

znajdują się w wierszu Zdarzenia. Użytkownik może określić fps - ilość klatek, oraz bitrate.  

Ramka Kanał określa, które kanały mają korzystać z funkcji zmiany parametrów. Wartości dla 

zdarzeń określa się globalnie. Aby funkcja działała poprawnie należy ustawić nagrywanie detekcji 

lub alarmów w harmonogramie nagrywania. 
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Menu Strumień pomocniczy pozwala na zdefiniowanie parametrów dodatkowego strumienia 

wykorzystywanego do transmisji sieciowej. W zależności od modelu rejestratora mogą istnieć 

ograniczenia ilości klatek i jakości drugiego strumienia.  

 

Kanał - wybór edytowanego kanału 

Rozdzielczość - wybór rozdzielczości nagrywania w zależności od typu strumienia wideo 

Kl/s - ustawienie ilości rejestrowanych klatek na sekundę. 

Ust. Bitrate’u - rodzaj przepływności. CBR - strumień o stałym bitrate, VBR - strumień o zmiennym 

bitrate.  

Tryb Bitrate - Predefiniowany - wybór z listy, Zdef. Użytk. - dowolna wartość z zakresu. 

Bitrate - przepływność, określa jakość nagrań lokalnych. Wartość zależy od wybranej rozdzielczości, 

im wyższa wartość tym lepsza jakość nagrań. 

Dźwięk- zaznaczenie powoduje rejestrację dźwięku razem z obrazem wideo. Odznaczenie powoduje, 

iż dźwięk nie będzie rejestrowany. 

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 
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Menu Strumień mobilny zawiera ustawienia trzeciego strumienia. Menu dedykowane dla kamer IP 

Novus Seria 2000. 

 

3.1. Harmonogram nagrywania 

Menu zawiera graficzną prezentację okresów, w których będzie rejestrowany materiał wideo. Tabela 

w wierszach zawiera dni tygodnia (ND-Niedziela, PN-Poniedziałek, WT-Wtorek, ŚR-Środa, CZ-

Czwartek, PT-Piątek, SO-Sobota). W kolumnach znajdują się godziny. Pojedyncze pole odpowiada 

30 minutom rejestracji. Harmonogram nagrań można zdefiniować: 

 Normalny - Nagrywanie normalne, ciągłe (kolor zielony) 

 Ruch - Nagrywanie z detekcji ruchu (kolor żółty) 

 Alarm - Nagrywanie po wystąpieniu alarmu (kolor czerwony) 

 Brak koloru - oznacza brak nagrań  

W polu Kanał należy wybrać kanał do edycji. Następnie wybrać tryb nagrywania i za pomocą myszy 

zaznaczyć pola odpowiadające porom dnia kiedy obraz ma być rejestrowany. 

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PODŁĄCZANIE KAMER IP 

Rejestratory NHDR-AHD umożliwiają pracę w trybie hybrydowym tj. umożliwiają podłączenie 

kamer analogowych HD oraz kamer IP. 

Tryb hybrydowy jest ustawiony domyślnie. Ustawienie System \ Kalendarz \ Kalendarz \Tryb 

umożliwia wybór: 

Hybrydowy - obsługa kamer analogowych HD oraz kamer IP 

DVR - obsługa kamer analogowych HD (bez obsługi kamer IP) 

 

Menu umożliwiające zarządzanie kamerami IP znajduje się w Parametry \ Wyświetlanie \ 

Kanały IP.  
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Kamery IP mogą zostać dodane na kilka sposobów.  

Naciśnięcie przycisku umożliwia dodanie kamery dla wskazanego kanału. Wyświetlone zostanie 

okno umożliwiające wyszukanie kamer obecnych w sieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciśnięcie przycisku Szukaj wyszuka i wyświetli listę znalezionych kamer. Wybranie kamery na 

liście wypełni pola z prawej strony okna. Umożliwiają one ręczną edycję parametrów kamery tj. 

adres IP, alias (wyświetlaną nazwę), pozycje aliasu, protokół i port po którym następuje połączenie 

z kamerą, nazwę użytkownika i hasło.  

Protokół prywatny jest dedykowany dla kamer IP NOVUS serii 2000. 

Protokół ONVIF jest dedykowany dla pozostałych kamer. 

 

Naciśnięcie przycisku Dodawanie potwierdza wybór. 

- przycisk wyświetla okno umożliwiające zmianę ustawień sieciowych w kamerze IP. 
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Uwaga! Rejestrator może wyszukać kamery będące w innej podsieci. Pomimo ich dodania, 

połączenie nie zostanie zrealizowane do czasu zmiany ustawień sieciowych. 

 

Dodaj wszystkie - automatycznie zapełnia listę znalezionymi w sieci kamerami IP. Naciśnięcie 

przycisku wyświetli okno, w którym należy wprowadzić login i hasło dostępu. Dane te będą 

przypisane do wszystkich dodawanych kamer.  

Dodaj ręcznie - wyświetla okno zaawansowanego dodawania kamer, umożliwiające dodawanie i 

edycję wielu kamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W górnej części okna znajduje się lista kamer odnalezionych w sieci. Lista po prawej stronie okna 

zawiera dodane kamery.  

Kamery mogą zostać dodane poprzez zaznaczenie kilku na liście i naciśnięcie przycisku Dodaj 

zaznaczone. Po wybraniu kamery z listy, wyświetlone zostaną parametry do edycji tj. adres IP, 

alias (wyświetlaną nazwę), pozycje aliasu, protokół i port po którym następuje połączenie z 

kamerą, nazwę użytkownika i hasło. Naciśnięcie przycisku Dodaj potwierdza wybór. 

Protokoły - umożliwia utworzenie własnej ścieżki dostępu do strumieni RTSP. 

Szukaj - odświeża listę wyszukanych kamer. 

Dodaj - dodaje kamerę na podstawie edytowanych parametrów.  

- informuje o stanie połączenia. Zielona ikona oznacza poprawne połączenie, szara - problem z 

połączeniem, w tym przypadku proszę sprawdzić połączenia sieciowe, ustawienie adresów IP, 

masek podsieci, loginu i hasła.   

- umożliwia zmianę parametrów umożliwiających połączenie z kamerą. 

- usuwa wskazaną kamerę. 

- umożliwia edycję adresu sieciowego w kamerze. 

Usuń kanał - usuwa zaznaczony kanał lub kanały IP z listy.  
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4.1. Zmiana liczby dostępnych kanałów IP 

W zależności od modelu rejestratora, użytkownik może redukować liczbę kanałów analogowych, w 

celu zwiększenia liczby dostępnych kanałów IP. W skrajnym przypadku możliwe jest wyłączenie 

wszystkich kanałów AHD, tak by rejestrator obsługiwał wyłącznie kamery IP. Ustawienia dostępne są 

w menu Parametry \ Wyświetlanie \ Kanały Analogowe. Zatwierdzenie zmian wymaga ponownego 

uruchomienia rejestratora. 

 

5. ODTWARZANIE WIDEO 

Użytkownicy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia mogą odtwarzać zapisane strumienie wideo. 

Aby wybrać nagrania należy otworzyć panel Odtwarzanie. 

Rejestrator umożliwia wyszukiwanie nagrań na podstawie kalendarza lub zdarzeń. Umożliwia 

odtwarzanie także Zrzutów obrazów. 

Panel Odtwarzanie może zostać uruchomiony poprzez: 

 Naciśnięcie na pilocie podczerwieni  

 Naciśnięcie w menu podręcznym 

 Wybranie odpowiedniego panelu z menu głównego rejestratora. 

5.1. Wyszukiwanie w kalendarzu  

Menu Odtwarzanie \ Kalendarz umożliwia wyszukiwania nagrań w kalendarzu. 
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Aby wyszukać nagrania należy określić: 

Kanał - wybrać kanał (jeden lub wszystkie), dla których będą wyszukiwane nagrania; 

Typ nagrań: 

 Normalne - nagrania z harmonogramu lub wyzwolone ręcznie. 

 Alarmy - nagrania alarmowe (wywołane detekcją lub aktywacją wejścia alarmowego). 

 Detekcja - nagrania wywołane detekcją ruchu. 

 Wej. Alarm - nagrania wywołane aktywacją wejścia alarmowego.  

Następnie należy nacisnąć Szukaj. 

 

Na kalendarzu zostaną zaznaczone dni, w których odnaleziono nagrania. Dni będą oznaczone 

pomarańczowym trójkątem w prawym dolnym rogu pola.  

 

W polu Odtwarzanie Kanał pomarańczowymi trójkątami wyróżnione zostaną kanały, z których 

rejestrator posiada nagrania dla określonego dnia. Wybór kanałów w tym polu powoduje 

uruchomienie ich w trybie odtwarzania. W rejestratorach hybrydowych można również odtwarzać 

nagrania z kamer IP. Zaznaczenie ✓  powoduje wybranie wszystkich dostępnych kanałów w ramach 

dostępnych zasobów.  

Można również określić Czas Startu i Czas Końca nagrań (lub pozostawić domyślny czas, 00:00 do 

23:59). Naciśnięcie przycisku Odtwarzanie uruchamia okno odtwarzania. 

 

5.2. Wyszukiwanie po zdarzeniach i plikach 

Menu Odtwarzanie \ Zdarzenia  umożliwia wyszukiwanie nagrań powiązanych ze zdarzeniami.  

Menu umożliwia również wyszukiwanie nagrań po plikach zapisanych na dysku, odpowiadającym 

segmentom nagrań. 

 

Podczas „ciągłego” nagrywania rejestrator archiwizuje nagrania w segmentach. Maksymalny 

rozmiar segmentu wynosi 254MB. Skutkuje to tym, iż archiwizowany materiał również może 

być podzielony na segmenty. 
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Dla wyszukiwania nagrań proszę określić następujące pola:  

Data - wybór dnia z rozwijalnego kalendarza. 

Czas - Określenie czasu startu i końca wyszukiwania nagrań. 

Kanał - którego wyszukiwanie ma dotyczyć. 

Typ nagrań: 

 Normalne (N) - nagrania z harmonogramu lub wyzwolone ręcznie. 

 Alarmy - nagrania alarmowe (wywołane detekcją lub aktywacją wejścia alarmowego). 

 Detekcja (M) - nagrania wywołane detekcją ruchu. 

 Wej. Alarm (I) - nagrania wywołane aktywacją wejścia alarmowego.  

Następnie należy nacisnąć Szukaj. 

Wyświetlona zostanie tabela z nagraniami spełniającymi kryteria. Wybór nagrania, a następnie    

kliknięcie w polu Odtwarzanie uruchomi okno wideo z nagraniem.  

Rozmiar - określa rozmiar nagrania na dysku HDD. 

Poprzednia strona- Naciśnięcie wyświetla poprzednią stronę zdarzeń.  

Następna strona - Naciśnięcie wyświetla następną stronę zdarzeń.  

Skocz do - Proszę wprowadzić numer i nacisnąć przycisk aby przejść do pożądanej strony. 

 

Menu Zdarzenia umożliwia również archiwizację nagrań. 

Naciśnięcie przycisku Szybka Archiw. uruchamia archiwizację wszystkich nagrań dla zdarzeń 

spełniających kryteria wyszukiwania (Kanał, Data, Czas, Typ). 

 

Aby archiwizować poszczególne zdarzenia z listy należy zaznaczyć pole w pierwszej kolumnie. 

Następnie nacisnąć przycisk Archiwizacja.  

 

5.3. Okno odtwarzania 

Okno odtwarzania zostało pokazane poniżej: 

Wybór kanałów 

Okno wideo 

Przełączanie pomiędzy 

trybami wyszukiwania 

nagrań 

Kalendarz 

Przyciski nawigacyjne 

Graf nagrań 
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Kalendarz umożliwia wybór pożądanego dnia. Pomarańczowy trójkąt oznacza obecność nagrań 

z danego dnia. Proszę wybrać kanały, z których ma być odtwarzany strumień wideo. 

 

Graf nagrań został przedstawiony dla określonego dnia i wybranych kanałów. Powyżej 4 kanałów 

przedstawiony jest jeden graf sumujący czasy nagrań ze wszystkich wybranych kanałów. 

Kolory na grafie określają typ nagrań:  

Zielony - nagrania „normalne” tj. z harmonogramu lub uruchomione ręcznie. 

Niebieski - oznacza nagrania wywołane przez aktywację wejścia alarmowego. 

Żółty - nagrania wywołane detekcją ruchu. 

Czerwony - nagrania gdy jednocześnie nastąpiła detekcja ruchu i aktywacja wejścia alarmowego. 

Ciemnozielony - nagrania wskazane przez inteligentną analizę ruchu 

Poniżej grafu znajdują się przyciski umożliwiające wybór okresu nagrań, który przedstawia cały graf 

(24g, 2g, 1g, 30 min). 

 

Przyciski nawigacyjne umożliwiają:  

 Wyświetlenie okna wideo w trybie pełnoekranowym. 

 Odtwarzanie wstecz (x2 x4 x8 x16)  

 Odtwarzanie naprzód w zwolnionym tempie (x1/2, x1/4, x1/8, x1/16) 

 Uruchomienie odtwarzania. 

 Pauza, ponowne naciśnięcie wyświetla następną klatkę obrazu. 

 Zatrzymanie odtwarzania. 

 Odtwarzanie naprzód w przyspieszonym tempie (x2, x4, x8, x16). 

 Cyfrowe przybliżenie obrazu 

 Tworzenie wideoklipu. 

 Włączenie / wyłączenie audio. Regulacja poziomu głośności. 

  

Naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na grafie przełącza odtwarzanie nagrań na wskazany czas. 

Naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy umożliwia przesuwanie skali „wcześniej”, 

„później”.  

 

Typ odtwarzania: 

Kalendarz - wybór momentu odtwarzania na grafie.  

Zdarzenia - wybór plików zapisanych na dysku. Kliknięcie w wiersz wyświetla na grafie czas 

rejestracji. Zaznaczenie w pierwszej kolumnie umożliwia szybką archiwizację wybranych plików.    

Zrzuty - przeglądanie zapisanych obrazów. 

Analiza - inteligentna detekcja ruchu w zapisanych plikach.  

Podokresy - odtwarzanie jednego kanału z wielu okresów. Dla każdego okna wideo czas  nagrań 

wybierany jest osobno na grafie (w górnym wierszu). Dolny wiersz pokazuje wszystkie nagrania 

z wybranego kanału.  
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5.4. Inteligentna detekcja ruchu 

Inteligentna detekcja jest funkcją która umożliwia detekcję ruchu w zapisanym materiale wideo. 

Funkcja umożliwia detekcję ruchu nawet wtedy gdy rejestracja  detekcji ruchu była wyłączona 

podczas zapisu.  

Funkcja jest dostępna tylko dla jednego kanału wideo w danym momencie. Aby uruchomić funkcje 

należy przełączyć typ odtwarzania na Analiza.  Następnie wybrać kanał z listy. Określić czas w 

którym ma być szukana detekcja ruchu a następnie nacisnąć przycisk  

 

 

 

 

Uwaga! Inteligentna detekcja ruchu działa tylko z kanałami analogowymi i HD. Funkcja nie 

wspiera kamer IP. 
 

Wyświetlone zostanie okno wideo z menu detekcji. Należy określić obszar, w którym ma być 

analizowane nagranie wideo. Obszar może zostać zaznaczony za pomocą myszy komputerowej. 

Naciśnięcie zaznacza cały ekran do detekcji ruchu. 

Naciśnięcie odznacza cały ekran. 

Naciśnięcie uruchamia inteligentną detekcję ruchu. 

Naciśnięcie wychodzi z menu inteligentnej detekcji ruchu bez analizy nagrań.  

 

Jeżeli rejestrator odnajdzie nagrania spełniające podane kryteria detekcji, zostaną one oznaczone 

kolorem ciemnozielonym w dolnym wierszu grafu. W górnym wierszu wyświetlony zostanie czas 

wszystkich nagrań z tego kanału.  

 

6. ARCHIWIZACJA, KOPIOWANIE NAGRAŃ 

Rejestratory zapewniają wiele możliwości kopiowania nagrań wideo tworząc w ten sposób kopię 

zapasową danej partii nagrań. Zarejestrowane materiały mogą być kopiowane na zewnętrzne nośniki. 

Istnieje możliwość skopiowania nagrań na zewnętrzny dysk twardy podłączony poprzez port USB 

oraz przenośne pamięci typu flash posiadające interfejs USB. 

 

Niezależnie od wybranej metody użytkownik zostanie poproszony o wybór formatu pliku. Plik H264 

wymaga do odtworzenia aplikacji NHDR-5000 Viewer. Pliki typu AVI i mp4 mogą być uruchomione 

w popularnych odtwarzaczach wideo np. VLC Media Player. 
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Proszę mieć na uwadze, iż podczas ciągłego nagrywania rejestrator archiwizuje nagrania w 

segmentach. Maksymalny rozmiar segmentu wynosi 254MB. Skutkuje to tym, iż archiwizowany 

materiał również może być podzielony na segmenty. 

 

6.1. Tworzenie klipu 

Jednym ze sposobów archiwizacji nagrań jest tworzenie klipu w oknie odtwarzania. Naciśnięcie 

przycisku określa początek klipu. Następnie proszę wskazać miejsce na grafie odpowiadające 

końcowi nagrań i ponownie nacisnąć przycisk    Zostanie wyświetlone okno w którym należy 

wybrać kanały, z których  nagrania mają być archiwizowane. W następnym oknie należy wybrać 

format plików. Znajduje się tam również informacja o czasie początku i końca archiwizowanych 

nagrań. W następnym kroku zostanie wyświetlone okno archiwizacji, w którym należy wybrać 

nośnik, ścieżkę zapisu i potwierdzić zapis naciskając OK. 

 

6.2. Archiwizacja zdarzeń 

Drugim sposobem kopiowania nagrań wideo jest archiwizacja zdarzeń. W menu głównym należy 

wybrać Odtwarzanie \ Zdarzenia. Następnie należy wybrać Datę, Czas, Kanały i Typ nagrań. Po 

naciśnięciu Szukaj zostanie wyświetlona lista z segmentami nagrań spełniającymi kryteria 

wyszukiwania. Aby zarchiwizować zdarzenia: 

 Nacisnąć Szybka Archiw. aby archiwizować wszystkie nagrania spełniające kryteria 

wyszukiwania. Zostanie wyświetlone okno archiwizacji. 

 Zaznaczyć pole w pierwszej kolumnie dla wybranych zdarzeń, a następnie nacisnąć 

Archiwizacja aby zapisać te zdarzenia. Zostanie wyświetlone okno archiwizacji. 

 W oknie odtwarzania, należy zmienić Typ odtwarzania na „Zdarzenia”. Następnie proszę 

zaznaczyć wybrane zdarzenia i nacisnąć    Zostanie wyświetlone okno archiwizacji. 

6.3. Okno archiwizacji 

Okno umożliwia eksplorację drzewa katalogów znajdującego się na podłączonym urządzeniu USB. 

Proszę podłączyć dysk lub pamięć flash do portu USB. Nacisnąć przycisk Odśwież, wybrać 

urządzenie i ścieżkę zapisu. Użytkownik może również sformatować urządzenie, usunąć pliki, 

tworzyć foldery. 

Wybrana ścieżka 

Powrót, 

Utwórz folder, 

Usuń plik 
Lista urządzeń 

Lista plików 

Wolne /  

Całkowite miejsce  

Formatowanie  

dysku 

Odśwież 
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Naciśnięcie OK rozpoczyna archiwizację. Zostanie wyświetlony pasek postępu. Po zakończeniu 

zostanie wyświetlony komunikat „Zapis zakończony pomyślnie”. Po procesie archiwizacji proszę 

nacisnąć Wyjdź, aby opuścić okno i powrócić do poprzedniego menu.  

 

Proszę mieć na uwadze, iż podczas „normalnego” nagrywania rejestrator archiwizuje 

nagrania w segmentach. Maksymalny rozmiar segmentu wynosi 254MB. Skutkuje to tym, iż 

archiwizowany materiał również może być podzielony na segmenty. 

 

6.4. Odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań 

W zależności od typu nagrań, stosuje się różne programy do odtwarzania. Nagrania w formacie .avi 

mogą być odtwarzanie popularnymi odtwarzaczami wideo np. VLC media player. Nagrania 

eksportowane w formacie .h264 mogą być odtwarzane za pomocą programu NHDR-5000 Viewer. Po 

uruchomieniu aplikacji należy wybrać z górnego menu Plik /otwórz wideo . Zostanie uruchomiony 

odtwarzacz przedstawiony poniżej. Naciśnięcie ikony + wyświetli okno w którym proszę wskazać 

plik do odtwarzania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtwarzanie pliku 

Pauza  

 Zatrzymanie odtwarzania 

 Odtwarzanie w zwolnionym tempie, prędkość: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. 

Odtwarzanie w przyspieszonym tempie, prędkość: x2, x4, x8, x16. 

Wybór pliku do odtwarzania 

Zoom, proszę nacisnąć a następnie wskazać obszar na oknie wideo. 

Zrzut ekranu. Obrazy są zapisywane są do folderu: NHDR-5000 Viever\Video Client\Capture 

Przejście do następnej klatki. 
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 Włączenie / wyłączenie audio. 

Otworzenie listy odtwarzania 

Usunięcie pliku z listy odtwarzania 

Usunięcie wszystkich plików z listy odtwarzania 
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7. WYŚWIETLANIE 

7.1. Ustawienia monitorów  

W menu Parametry \ Wyświetlanie \ Wyjście znajdują się ustawienia wyjść wideo. Rejestratory 

NHDR-AHD posiadają dwa wyjścia wideo: HDMI i VGA. Oba wyświetlają sklonowany obraz. 

W zależności od specyfikacji, niektóre modele umożliwiają wykorzystanie wyjścia VGA do 

wyświetlania monitora pomocniczego SPOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście wideo - wybór urządzenia wyjściowego: Monitor Główny, Monitor Pomocniczy. 

Tryb sekwencji - Wybór podziału wyświetlanego w sekwencji. 

Czas sekwencji - Czas w którym wyświetlana jest jedna kamera lub podział w sekwencji. Domyślnie 

to 5 sekund, maksymalnie 5 minut.  

Rozdzielczość VGA/HDMI - Rozdzielczość wyjścia monitorowego (zależna od modelu): 

1024x768 (60Hz), 1280x1024 (60Hz), 1440x900 (60Hz), 1280x720 (60Hz), 1600x1050 (60Hz), 

1600x1200 (60Hz), 1900x1200 (60Hz), 1920x1080 (50/60Hz), 2560x1440, 3840x2160 (30Hz).  

Przeźroczystość - Ustawienie przeźroczystości OSD. 

Skalowanie - zmiana formatu wyświetlania, dotyczy monitorów mających problem z wyświetlaniem 

całego obrazu. 

 

7.2. Ustawienia monitora pomocniczego SPOT 

Monitor pomocniczy SPOT dostępny jest w wybranych modelach rejestratorów NHDR-AHD. 

Włączenie funkcji sprawia, iż na wyjściu VGA zostanie wyświetlony monitor pomocniczy. W trybie 

pomocniczym monitor nie wyświetla menu na wyjściu VGA. Nawigacja po menu i obsługa 

rejestratora dostępna jest jedynie z monitora głównego (w tym przypadku HDMI). Należy mieć to na 

uwadze włączając funkcję monitora pomocniczego. 
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Wyjście wideo - należy wybrać Monitor Pomocniczy. 

VGA SPOT - wł./wył. Funkcji monitora pomocniczego na wyjściu wideo VGA.  

Ustawienia podglądu - statyczny wyświetlanie kamer w stałym podziale 

    - dynamiczny wyświetlanie kamer w sekwencji  

Podział /tryb sekwencji - wybór podziału na monitorze pomocniczym 

Czas sekwencji - czas wyświetlania kamer / podziałów w sekwencji 

Wybór kanałów - wybór kanałów wyświetlanych w  podziale na monitorze pomocniczym 

Rozdzielczość VGA- Rozdzielczość wyjścia monitorowego VGA: 1024x768 (60Hz), 

1280x1024 (60Hz), 1440x900 (60Hz), 1280x720 (60Hz),  

Pełny ekran - wyświetlenie obrazu z kamery na monitorze pomocniczym, w momencie aktywacji 

wejścia alarmowego lub detekcji ruchu. 

 

7.3. Ustawienia OSD 

Menu Parametry \ Wyświetlanie \ Na żywo zawiera ustawienia OSD. 
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Kanał - umożliwia wybór kanału z rozwijalnej listy, dla którego będą edytowane parametry. 

Nazwa kanału - umożliwia wprowadzenie nazwy kanału która będzie wyświetlana w OSD. Pole 

umożliwia wprowadzenie do 8 znaków. 

Pokaż nazwę - wł./wył. wyświetlania nazwy kanału. 

Czas nagrań - naniesienie czasu nagrania na plik wideo. 

Pozycja nazwy - Ustawienie pozycji w której wyświetlana jest nazwa kanału. 

Kolory - Naciśnięcie “Ustaw” otwiera dodatkowe menu umożliwiające dostosowanie kolorów. 

Umożliwia ono edycje takich parametrów jak: Barwa, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość. 

Tryby kamery - wybór trybu pracy kamery i dostosowanie wzmocnienia  

Ukrycie - Wł./wył. wyświetlania obrazu z kamery na żywo. 

Czas “na żywo” - wł./wył zegara systemowego wyświetlanego w trybie “na żywo”. 

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 

 

7.4. Obsługa kamer multistandard i regulacja wzmocnienia  

Wybrane rejestratory NHDR-AHD są multistandardowe, tzn. obsługują kamery AHD, TVI, CVI 

(jak również kamery analogowe i IP). Rejestrator automatycznie wykrywa standard kamery i 

dopasowuje wzmocnienie sygnału. W menu Parametry \ Wyświetlanie \ Na żywo \ Tryby 

kamery użytkownik może ręcznie wybrać typ kamery: AHD, AHD-3Mpx, AHD-4MPX, TVI, 

CVI, jak również określić poziom wzmocnienia w zależności od długości przewodów.  

 

Uwaga! Automatyczna regulacja wzmocnienia jest domyślnie włączona. Jednak w celu 

uzyskania najlepszej jakości obrazu zaleca się sprawdzenie wielu trybów wzmocnienia (w tym 

AUTO).   
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7.5. Strefy prywatności 

Menu Parametry \ Wyświetlanie \ Strefy Pryw. zawiera ustawienia stref prywatności wyłączonych 

z monitoringu. Rejestrator pozwala na ustawienie 4 stref na kanał, w których obraz będzie 

maskowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanał - umożliwia wybór kanału z rozwijalnej listy, dla którego będą edytowane parametry. 

Edycja obszaru - wł. / wył. funkcję dla wybranego kanału. 

Edycja strefy - wł. / wył. wskazane strefy. Maksymalnie można ustawić 4 strefy na kanał. 

Edycja obszaru - Naciśnięcie przycisku Ustaw otwiera ekran wideo. Korzystając z myszy 

komputerowej proszę zaznaczyć obszar objęty maskowaniem. Naciśnięcie lewego przycisku myszy 

w pobliżu rogów strefy, pozwala na edycję jej rozmiaru. Naciśnięcie lewego przycisku myszy 

w pobliżu centrum strefy, pozwala na edycję jej położenia. Naciśnięcie prawego przycisku myszy 

wychodzi z ekranu i powraca do menu. 

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 

 

8. USTAWIENIA ALARMÓW 

W menu Parametry \ Alarm znajdują się ustawienia alarmów i reakcji na nie. Alarmy mogą być  

generowane przez aktywację wejścia alarmowego lub detekcję ruchu. 

 

8.1. Ustawienia detekcji ruchu 

W menu Parametry \ Alarm \ Detekcja  znajdują się  ustawienia detekcji ruchu. 

 

Kanał - umożliwia wybór kanału z rozwijalnej listy, dla którego będą edytowane parametry. 

Włączenie - wł. / wył. detekcji ruchu dla wybranego kanału. 

Sygnał dźw. - Sygnał dźwiękowy następujący po wykryciu detekcji. Czas trwania: (wyłączony, 10s, 

20s, 40s, 60s). 

Czułość - Ustawienie czułości niezależne dla każdego kanału w zależności od monitorowanej strefy 

i warunków. Możliwość wyboru od 1 do 8, gdzie 8 oznacza najwyższą czułość. 

Strefa - Określenie rejonu detekcji ruchu. Czerwone prostokąty określają pole, w którym wykrywany jest 

ruch. 



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.  
 

30 

NHDR-xxxxAHD instrukcja obsługi 1.3 

USTAWIENIA ALARMÓW 

Post alarm - określa czas aktywnego alarmu po zakończeniu jego występowania: 5s, 10s, 15s, 20s, 

30s, 1min, 2min, 5min. Określa również czas wyświetlania na pełnym ekranie i nagrywania 

alarmowego. 

Wyj. Alarm - włączenie wyjścia alarmowego - wysterowanie przekaźnika, gdy nastąpi detekcja ruchu. 

Czas akt. Wyj. - Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s. 

Pokaż ikonę - wyświetlenie ikony ”M” na ekranie gdy nastąpi detekcja ruchu. Ikona jest koloru 

czerwonego, gdy wideo jest nagrywane, zielonego gdy nastąpiła detekcja a wideo nie jest nagrywane. 

Wyślij email -wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi detekcja. W załączniku przesłany zostanie obraz 

z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu Parametry \ Sieć \ Email. 

Pełny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym na monitorze głównym, w momencie 

detekcji ruchu. 

Uwaga! Aby kamera  była wyświetlana w trybie pełnoekranowym na monitorze pomocnicznym, 

należy włączyć w menu Parametry \ Wyświetlanie \ Wyjście \ Monitor Pomocniczy \ Pełny ekran. 

 

Nagrywanie kanału - włączenie rejestracji strumienia wideo gdy nastąpiła detekcja (nagrywanie zależne 

od ustawień harmonogramu nagrywania). 

Kopiuj: kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Ustawienia wejść alarmowych 

Menu Parametry \ Alarm \ Alarm pozwala na ustawienie reakcji na zdarzenia wywołane aktywacją 

wejścia alarmowego. 

 

Kanał - umożliwia wybór kanału z rozwijalnej listy, dla którego będą edytowane parametry. 

Typ alarmu - umożliwia określenie typu wejścia alarmowego: normalnie otwarte - aktywacja stanem 

wysokim. Normalnie zamknięte - aktywacja stanem niskim, lub wejście wył - nieaktywne. 

Wyj. Alarm. - włączenie wyjścia alarmowego - wysterowanie przekaźnika, gdy nastąpi aktywacja 

wejścia. 

Czas akt. Wyj. - Czas przełączenia przekaźnika wyjścia alarmowego: 10s, 20s, 40s, 60s. 
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Sygnał dźw. - Sygnał dźwiękowy następujący po aktywacji wejścia alarmowego. Czas trwania: 

wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s. 

Post alarm - określa czas nagrań po zakończeniu alarmu: 5s, 10s, 15s, 20s , 30s, 1min, 2min, 5min. 

Pokaż ikonę - wyświetlenie ikony ”I” na ekranie, gdy nastąpi aktywacja wejścia alarmowego. Ikona 

jest koloru czerwonego, gdy nastąpiła aktywacja i wideo jest nagrywane, zielona gdy nastąpiła 

aktywacja a wideo nie jest nagrywane. 

Wyślij email - wysyłanie wiadomości email gdy nastąpi aktywacja. W załączniku przesłany zostanie obraz 

z kamery. Wymaga konfiguracji email w menu Parametry \ Sieć \ Email. 

Pełny ekran - wyświetlenie kamery w trybie pełnoekranowym, w momencie aktywacji wejścia 

alarmowego. 

Uwaga! Aby kamera  była wyświetlana w trybie pełnoekranowym na monitorze pomocnicznym, 

należy włączyć w menu Parametry \ Wyświetlanie \ Wyjście \ Monitor Pomocniczy \  Pełny ekran. 

 

Nagrywanie kanału - włączenie rejestracji strumienia wideo gdy nastąpiła aktywacja wejścia 

alarmowego (nagrywanie zależne od ustawień harmonogramu nagrywania). 

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Preset PTZ jako reakcja alarmowa 

Wybrane Rejestratory NHDR-AHD umożliwiają wywołanie presetu w kamerze PTZ, jako reakcji na 

zdarzenie alarmowe. Funkcja dostępna jest w menu Parametry \ Alarm \ Reakcja PTZ.   

 

Kanał - umożliwia wybór kanału, którego alarm będzie wywoływał reakcję kamery PTZ. 

Działanie - wł. / wył. funkcji dla wybranego kanału. 

Typ alarmu - określa jakie zdarzenia mają wywoływać preset: detekcja ruchu, lub aktywacja wejścia 

alarmowego. 

PTZ - umożliwia wybór kanału, na którym znajduje się kamera PTZ i presetu, który ma zostać 

wywołany. Pole wymaga aktywacji. Można zdefiniować do czterech kamer PTZ i presetów. 
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8.4. Systemowe zdarzenia alarmowe  

Menu Zaawansowane \ Zdarzenia zawiera ustawienia reakcji w przypadku alarmów systemowych tj. 

brak przestrzeni na dysku, błąd dysku, utrata wideo z kamer. 

 
Typ zdarzenia - Wybór zdarzenia systemowego: brak przestrzeni na dysku, błąd dysku, utrata wideo.  
Wł. - Zaznaczenie aktywuje reakcję na  wybrane zdarzenie. 
Pokaż ikonę - gdy zdarzenie zostanie wykryte, rejestrator wyświetla ikonę na ekranie.  
Wyślij email - gdy zdarzenie zostanie wykryte, rejestrator wysyła email z informacją do 

zdefiniowanego odbiorcy.  
Wyj. Alarm - gdy zdarzenie zostanie wykryte, rejestrator aktywuje wyjście alarmowe. 
Czas akt. Wyj. - Czas aktywacji wyjścia alarmowego (10s, 20s, 40s, 60s). 
Sygnał dźw. - Określa czas sygnału dźwiękowego (wyłączony, 10s, 20s, 40s, 60s). 
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9. USTAWIENIA SIECIOWE 

Ustawienia sieciowe znajdują się w menu Parametry \ Sieć \ Sieć. Użytkownik może dokonać 

wyboru typu połączenia sieciowego (PPPOE, DHCP, Statyczny, 3G) i ustawień dzięki którym 

użytkownicy będą mogli zdalnie zarządzać pracą rejestratora, wyświetlać kamery “na żywo”, 

odtwarzać i archiwizować nagrania. 

 

 

 

 

PPPOE - włączenie obsługi PPPOE: należy wprowadzić nazwę użytkownika, hasło i właściwy adres. 

UPnP - włącza funkcję odnajdywania UPnP. Router musi obsługiwać funkcję UPnP. 

DHCP - parametry sieciowe takie jak adres IP, brama i maska sieciowa oraz adresy DNS są 

przyznawane automatycznie przez serwer DHCP.  

Statyczny - należy wprowadzić właściwy adres IP i inne ustawienia sieciowe. W celu zapewnienia 

stabilności połączenia zalecane jest używanie statycznego adresu. Ustawienia domyślne: 

Domyślny statyczny adres IP: 192.168.1.100 

Maska podsieci: 255.255.255.000 

Port klienta: 9000 

Port HTTP: 80 

 

3G umożliwia połączenie sieciowe z wykorzystaniem kompatybilnych modemów 3G. Należy 

wprowadzić APN, Nr dostępu, użytkownika i hasło. 

 

Uwaga! Poprawne ustawienia adresu IP i maski sieciowej są niezbędnie do zdalnego połączenia 

z rejestratorem. Ustawienia DNS i bramy sieciowej są konieczne w przypadku korzystania z 

sieci Internet. 

 

Limit Pobierania - umożliwia ograniczenie prędkości pobierania plików przez sieć. Opcja może być 

wykorzystywana przy łączu o niższej przepustowości, tak aby archiwizacja odbywała się „w tle”. 
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9.1. Połączenie P2P 

Rejestratory NHDR-AHD umożliwiają połączenie sieciowe za pomocą usługi P2P. Umożliwia ona 

połączenie z rejestratorem poprzez wykorzystanie zewnętrznego serwera, nawet gdy rejestrator nie 

posiada publicznego adresu IP. Wystarczy by rejestrator miał dostęp do sieci Internet.  Do połączenia 

wykorzystywany jest Identyfikator ID P2P znajdujący się w menu System \ Informacje \ 

Informacje. Kod QR po prawej stronie również zawiera ID P2P i może zostać zeskanowany np. w 

aplikacji RXCAMView w urządzeniach mobilnych. Pole P2P poniżej kodu umożliwia wyłączenie \ 

włączenie funkcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwaga! Usługa P2P jest dostarczona przez firmy trzecie i firma AAT HOLDING S.A. nie 

ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu. 
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9.2. Ustawienia email 

Rejestrator NHDR-AHD pozwala na zdefiniowanie adresu email, na który będą przesyłane 

powiadomienia o zdarzeniach takich jak: detekcja ruchu, aktywacja wejścia alarmowego, utrata 

wideo, alarm dysku itd. Email może zawierać zrzut obrazu jako załącznik. Ustawienia znajdują się w 

menu Parametry \ Sieć \ Email. 

Email: wł./ wył. wysyłania wiadomości email.  

Szyfrowanie : do wyboru szyfrowanie SSL, TLS, automatyczne wykrywanie, wyłączone 

Port SMTP: port serwera pocztowego SMTP. 

Serwer SMTP : adres serwera pocztowego SMTP.  

Nazwa użytkownika: adres email konta nadawczego. 

Hasło: hasło do konta nadawczego. 

Odbiorca 1/2/3: adresy email odbiorców wiadomości email. 

Interwał: ustawienie interwału czasu pomiędzy kolejnymi wysłaniami wiadomości email (1,3,5,10 

minut). 

Test Email: Test poprawności konfiguracji i sieci. Wysyła testową wiadomość email. 

 

Harmonogram wysyłania emaili znajduje się w menu Parametry \ Sieć \ Harm. Email. Zawiera on 

graficzną prezentację okresów, w których mają być wysyłane wiadomości email. Tabela w wierszach 

zawiera dni tygodnia (ND-Niedziela, PN-Poniedziałek, WT-Wtorek, ŚR-Środa, CZ-Czwartek, PT-

Piątek, SO-Sobota). W kolumnach znajdują się godziny. Pojedyncze pole odpowiada 30 minutom 

Harmonogram można zdefiniować dla: 

Detekcji ruchu - kolor zielony. 

Aktywacji wejścia alarmowego - kolor żółty. 

Wyjątku systemowego (pełny dysk, uszkodzenie dysku, utrata wideo) - kolor czerwony. 

Brak koloru oznacza wyłączenie funkcji w określonym czasie. 

 

Kopiuj: kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 
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9.3. Ustawienia DDNS 

DDNS jest funkcją przypisującą stałą nazwę domenową do dynamicznego adresu IP. Przed 

połączeniem należy upewnić się czy port nie jest wykorzystywany lub zablokowany. Następnie należy 

wprowadzić ustawienia dla serwera tj. Nazwę serwera, domenę, nazwę użytkownika, hasło. 

 

Uwaga! 

Pomimo, że rejestrator umożliwia obsługę dynamicznych adresów IP zalecane jest aby obsługę 

funkcji DDNS realizować z poziomu routera do którego podłączony jest rejestrator. 

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zarejestrować adres w jednym z serwisów DDNS 

obsługiwanych przez rejestrator. Zalecanym serwisem jest serwis: www.dyndns.com.  

Przed przystąpieniem do konfiguracji funkcji DDNS należy skontaktować się z administratorem 

danej sieci w celu uzyskania dozwolonych parametrów, które będą wprowadzone w tym menu. 
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DDNS - włączenie funkcjonalności. 

Serwer - wybór serwera DDNS w którym zarejestrowana jest domena. 

Domena - nazwa zarejestrowanej domeny. 

Użytkownik - nazwa użytkownika zarejestrowana w serwerze DDNS. 

Hasło - hasło użytkownika. 

Test DDNS - uruchomienie sprawdzenia funkcji. W przypadku wystąpienia błędu w połączeniu 

zostanie wyświetlona informacja o błędzie.  

 

9.4. Strumieniowanie RTSP 

Rejestratory NHDR-AHD  umożliwiają wysyłanie strumieni RTSP z obrazem z kamer analogowych 

lub IP. Zaleca się strumieniowanie maksymalnie do trzech kanałów przez RTSP. Ustawienia znajdują 

się w menu Parametry \ Sieć \ RTSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włącz RTSP - wł. / wył. strumieniowania RTSP. 

Autoryzacja - wł. / wył. weryfikacji nazwy użytkownika i hasła (użytkownik musi mieć prawa 

dostępu do wyświetlania na żywo wybranych kanałów i zdalnego logowania) 

Port RTSP - port transmisji. 

 

Aby wyświetlić strumień RTSP należy skorzystać z następującej ścieżki: 

Dla kanałów AHD rtsp://IP:Port/chA/B 

Dla kanałów IP  rtsp://IP:Port/ipA/B 

Gdzie: 

A - 01(kanał1), 02(kanał2)... 

B - 0 (strumień główny), 1(strumień pomocniczy) 

Np.  rtsp://172.18.6.11:554/ch04/1 

Otwiera 4 kanał (strumień pomocniczy) z rejestratora o adresie IP 172.18.6.11 poprzez port 554. 



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.  
 

38 

NHDR-xxxxAHD instrukcja obsługi 1.3 

ZAPIS OBRAZÓW - ZRZUT EKRANU Z KAMER 

9.5. Zapis obrazów na serwerze FTP 

Rejestratory NHDR-AHD umożliwiają zapisywanie obrazów z kamer na serwerze FTP. Ustawienia 

funkcji znajdują się w menu Parametry \ Sieć \ FTP.  Gdy funkcja jest uruchomiona, to obrazy z 

kamer są zapisywane na serwerze FTP, każdorazowo gdy wystąpi detekcja ruchu lub zostanie 

aktywowane wejście alarmowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włączenie FTP : włączenie wyłączenie funkcji. IP Serwera: proszę wprowadzić adres IP serwera 

FTP. 

Port - nr portu serwera FTP. 

Nazwa - nazwa użytkownika. 

Hasło - hasło dostępu. 

Ścieżka zapisu - ścieżka dostępu na serwerze ftp gdzie mają być zapisywane pliki. 

Test FTP - przeprowadza test połączenia i poprawności danych. Tworzy na serwerze FTP plik 

informujący o przeprowadzonym teście. W przypadku niepowodzenia wyświetlony zostanie 

komunikat informujący o błędzie. 

 

10. ZAPIS OBRAZÓW - ZRZUT EKRANU Z KAMER 

W menu Parametry \ zrzut ekranu \ zrzut ekranu znajdują się opcje zapisu obrazów z kamer w 

formacie JPG. Funkcja umożliwia zapis zdjęć ręcznie lub automatycznie z wybranych kamer.  
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Kanał - umożliwia wybór kanału z rozwijalnej listy, dla którego będą edytowane parametry. 

Automatyczny zrzut obrazu - wł. / wył. automatycznego zapisu zdjęć. 

Tryb strumienia -  określa strumień z którego będą zapisywane obrazy: główny lub pomocniczy. 

Interwał normalnie - określa okres pomiędzy kolejnymi zrzutami obrazu w trybie normalnym. 

Interwał dla alarmu - określa okres pomiędzy kolejnymi zrzutami obrazu w trybie alarmowym. 

Ręczny zrzut obrazu - wł. / wył. funkcji umożliwiającej ręczny zapis zrzutu obrazu. Przycisk 

dostępny jest w menu kanału. 

 

10.1. Harmonogram zrzutów ekranu 

Harmonogram został przedstawiony graficznie. Tabela w wierszach zawiera dni tygodnia 

(ND-Niedziela, PN-Poniedziałek, WT-Wtorek, ŚR-Środa, CZ-Czwartek, PT-Piątek, SO-Sobota). W 

kolumnach znajdują się godziny. Pojedyncze pole odpowiada 30 minutom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zrzutów można zdefiniować oddzielnie dla każdego kanału.  

Tryb: 

 Normalny - zrzuty obrazu zgodnie z harmonogramem (kolor zielony) 

 Ruch -  zrzuty obrazu po detekcji ruchu (kolor żółty) 

 Alarm - zrzuty obrazu po wystąpieniu alarmu (kolor czerwony) 

 Brak koloru - oznacza brak zrzutów.  

W polu Kanał należy wybrać kanał do edycji. Następnie wybrać tryb zrzutów i za pomocą myszy 

zaznaczyć pola dla pożądanych pór dnia. 

Kopiuj - kopiuje parametry z wybranego kanału do innego lub do wszystkich. 

 

10.2. Odtwarzanie zrzutów obrazu  

Zapisane zdjęcia można przeglądać w menu Odtwarzanie \ Zrzuty. Struktura menu jest zbliżona do 

menu odtwarzania zdarzeń.  
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Dla wyszukiwania obrazów należy określić:  

Data - wybór dnia z rozwijalnego kalendarza. 

Czas - Określenie czasu startu i końca wyszukiwania. 

Kanał - którego wyszukiwanie ma dotyczyć. 

Typ zdarzeń: 

 Normalne (N) - nagrania z harmonogramu lub wyzwolone ręcznie. 

 Alarmy - nagrania alarmowe (wywołane detekcją lub aktywacją wejścia alarmowego). 

 Detekcja (M) - nagrania wywołane detekcją ruchu. 

 Wej. Alarm (I) - nagrania wywołane aktywacją wejścia alarmowego.  

 Ręcznie - Zrzuty zapisane ręcznie. 

Następnie należy nacisnąć Szukaj. Wyświetlona zostanie tabela ze zrzutami spełniającymi kryteria. 

Wybór zrzutu, a następnie    kliknięcie w polu Odtwarzanie wyświetli obraz w pełnym ekranie.  

Rozmiar określa rozmiar zdjęcia na dysku HDD. 

 Poprzednia strona: Naciśnięcie wyświetla poprzednią stronę z listą obrazów.  

Następna strona: Naciśnięcie wyświetla następną stronę z listą obrazów.  

 Skocz do: Proszę wprowadzić numer i nacisnąć przycisk aby przejść do pożądanej 

strony. 

 

Menu umożliwia również archiwizację obrazów. 

Naciśnięcie przycisku Szybka Archiw. uruchamia archiwizację wszystkich zdjęć dla zdarzeń 

spełniających kryteria wyszukiwania (Kanał, Data, Czas, Typ). 

 

Aby archiwizować poszczególne zdarzenia z listy należy zaznaczyć pole w pierwszej kolumnie. 

Następnie nacisnąć przycisk Archiwizacja.  
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11. ZARZĄDZANIE DYSKAMI TWARDYMI HDD 

Menu  Urządzenie \ HDD \ HDD zawiera ustawienia dysków twardych. Na liście znajdują się 

zarówno dyski twarde zainstalowane w rejestratorze jak również te podłączone przez port eSATA.  

 

 

 

 

 

Nr - liczba porządkowa dysku. * oznacza zapis na dysku. Litera E oznacza dysk podpięty przez port 

eSATA. 

Typ dysku-  ZO - zapis odczyt O - redundantny dysk RD  - tylko do odczytu 

Grupa dysków -  określa grupę do której został przypisany dysk. 

Stan - informuje o obecnym stanie dysku: OK, Niesformatowany, Pełny. 

Wolne / Całkowite - wolne i całkowite miejsce na dysku twardym.  

Szacowany Czas - szacunkowy czas nagrań, które powinny zostać zapisane na wolnej przestrzeni na 

dysku. Czas zależy od rozdzielczości, kodowania i ilości klatek wideo.  

Wybór - umożliwia wybór dysku w celu formatowania.  

Nadpisywanie - ustawienie Automatycznie powoduje nadpisywanie nagrań od najstarszego, gdy 

zabraknie wolnego miejsca na dysku. Gdy Nadpisywanie jest wyłączone, rejestrator zakończy 

rejestrację gdy dysk zostanie zapełniony. Można wybrać również czas po jakim nagrania zostaną 

nadpisane: 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 30 dni i 90 dni. Oznacza to najdłuższy czas 

przechowywanych nagrań, po tym czasie nagrania zostaną usunięte. 

Formatowanie - formatowanie dysku twardego, wymagane aby można było dokonać rejestracji 

nagrań na danym dysku.  

Naciśnięcie przycisku wyświetla okno edycji dysku. Użytkownik może określić: 

Typ dysku : 

Dysk do odczytu / zapisu  (ZO) - można przypisać w obrębie grup dysków do zapisu  

Redund. Dysk. (O) -  można przypisać w obrębie redundantnych grup dysków  

Tylko do odczytu (RD) - dysk tylko do odczytu 
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Grupa dysków w zależności od typu dysku zawiera grupy dysków do zapisu lub redundantne 

grupy dysków. Dysk do odczytu/zapisu można przypisać do grupy dysków do zapisu. 

Redundantny dysk można przypisać do redundantnej grupy dysków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W menu Urządzenie \ HDD \ Zarządz. Grupą użytkownik może przypisać kanały do grup. Dzięki 

temu preferencyjne kanały mogą mieć przypisaną większą przestrzeń dyskową, niż pozostałe.  

Najpierw należy wybrać Typ grupy. Następnie preferowany numer Grupy dysków. Kanał może 

zostać przypisany tylko do jednej grupy dysków danego typu.  

Np. kanał 1 nie może zostać przypisany do grupy dysków do zapisu 1 i 2. Jednak może zostać 

przypisany do Grupy dysków do zapisu 1 i redundantnej grupy dysków 2.   
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11.1. System monitorowania S.M.A.R.T.  

Niektóre rejestratory NHDR-AHD wyposażone są w system monitorowania pracy dysków twardych 

S.M.A.R.T. Menu Urządzenie \ HDD \ S.M.A.R.T zawiera  ustawienia związane z tą funkcją.  

HDD ID  - wybór dysku  

Typ testu - umożliwia przeprowadzenie testów dysku.  

 Krótki - szybki test wykrywający najpoważniejsze problemy 

 Długi -  rozbudowany test wykrywający wszystkie problemy jakie S.M.A.R.T jest w stanie 

rozpoznać 

 Transport - test mający za zadanie wykryć uszkodzenia powstałe podczas transportu 

urządzenia. 

Stan testu -  wynik przeprowadzonego testu. 

TEMP -  określa temperaturę dysku twardego w stopniach Celsjusza. 

Cała Ocena  - sumaryczna ocena kondycji dysku. 

SMART Info - zawiera wszystkie atrybuty dysku i ich wartości 
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12. PODŁĄCZANIE KAMER PTZ 

Rejestratory serii NHDR-AHD umożliwiają podpięcie dowolnej liczby  kamer obrotowych 

(w zależności od wejść wideo) poprzez magistralę RS-485. Mogą to być kamery szybkoobrotowe, 

stacjonarne z zoomem optycznym lub cyfrowym. Sterowanie kamerami może odbywać się z poziomu 

przycisków na płycie czołowej, pilota zdalnego sterowania, myszy USB z poziomu przeglądarki 

Internet Explorer lub z poziomu oprogramowania NHDR-5000Viewer. Aby możliwe było sterowanie 

kamerami należy każdej kamerze nadać niepowtarzalny, (w ramach systemu) adres. 

Rejestratory posiadają wbudowane protokoły sterowania tj. Pelco-D, Pelco-P, COAX. 

 

Kamery szybkoobrotowe podłącza się kaskadowo przy użyciu skrętki 5 kategorii. Kamery podłącza 

się do portu telemetrii oznaczonego jako RS-485. Maksymalna długość magistrali nie może 

przekraczać 1200m. 

Złącze telemetrii wykonane jest w postaci terminalu złącz zaciskowych. Wyprowadzenia należy 

łączyć z kamerami w sposób przedstawiony poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

Skrętka UTP 5  max 1200m 

maks 1,5m maks1,5m 

RS485+  -  należy łączyć z (Tx+) 

RS485-  -  należy łączyć z  (Tx-) 
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12.1. Konfiguracja kamer PTZ  

Menu Urządzenie \ PTZ służy do konfiguracji kamer PTZ. Proszę wybrać Kanał dla którego będą 

wprowadzane ustawienia. Następnie proszę ustawić Protokół transmisji (Pelco-D, Pelco-P, COAX), 

Baudrate (1200, 2400, 4800, 9600), Bity Danych（8, 7, 6, 5), Bity Stopu (1, 2), Parzystość (Brak, 

Parzysty, Nieparzysty, 0, 1 ), Adres kamery i Trasę.  

Proszę mieć na uwadze aby parametry transmisji ustawione w kamerze były zgodne z ustawionymi w 

rejestratorze.  

Włączenie Trasy oznacza, że użytkownik będzie mógł ręcznie wywołać patrol złożony z presetów 

zapisanych w rejestratorze.  

Uwaga! Włączenie trasy skutkuje tym, że przy detekcji ruchu lub aktywacji wejścia 

alarmowego, kamera rozpoczyna trasę automatycznie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.  Panel sterowania PTZ 

Aby uruchomić panel sterowania PTZ należy wybrać ikonę     z menu kanału, lub z panelu 

przedniego  . Należy upewnić się, że kamery PTZ są poprawnie podłączone, a rejestrator 

odpowiednio skonfigurowany.  

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 11 
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1. Wybór kanału 

2. Przyciski nawigacyjne - poruszanie modułem PTZ w poziomie i pionie. 

3. Skanowanie - uruchamia  obrót kamery o 360 stopni. 

4. Prędkość - wybór prędkości ruchu kamery. 

5. Zoom - zmiana przybliżenia kamery. 

6. Ostrość - zmiana ostrości kamery. 

7. Iris -  zmiana wartości przysłony kamery. 

8. Rozwinięcie panelu presetów. 

9. Nr - umożliwia wprowadzenie numeru presetu. Naciśnięcie IDŹ wywołuje, a Ustawienie 

zapisuje wybrany preset.  

Presety zapisywane są w kamerze i rejestratorze. Presety zapisane w rejestratorze umożliwiają 

powiązanie jako reakcja na alarm i tworzą trasę. Po ustawieniu presetów konieczne jest Zapisanie. 

Presety zapisane za pomocą panelu tworzą Patrol PTZ. Pole  

Czas - określa czas pozostawania w danym presecie.  

Wszystkich - określa liczbę wszystkich zapisanych presetów. 

Zapisz - zapisuje ustawienia presetów.  

Czyść - kasuje zapisane presety.  

10. Wyświetlenie menu kamery (dotyczy kamer obsługujących COAX) 

11. Start Trasy - uruchamia patrol złożony z presetów zapisanych w rejestratorze  

 

12.3.  Obsługa kamer COAX 

Technologia COAX umożliwia obsługę kamery poprzez przewód koncentryczny. Funkcja znacznie 

ułatwia proces instalacji i umożliwia zdalne zarządzanie kamerą w dowolnym momencie 

eksploatacji. 

Aby skorzystać z funkcji COAX, należy:  

 z menu Urządzenie / PTZ / Protokół wybrać opcję COAX dla kamery COAX. 

 

 

 

 

 

 

 W oknie wideo nacisnąć lewy przycisk myszy, z menu kanału wybrać Panel PTZ. 
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 Panel PTZ umożliwia obsługę kamery, w sposób zbliżony do obsługi z pilota kamery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wyświetlenie menu kamery  

2. Klawisze nawigacyjne 

3. Klawisze funkcyjne 

UWAGA! Realizacja komend zależy od implementacji funkcji w kamerze. 

 

13.  OBSŁUGA REJESTRATORA Z KLAWIATURY SYSTEMOWEJ NV-KBD50 

Rejestratory NHDR-AHD umożliwiają obsługę poprzez klawiaturę systemową NOVUS 

NV-KBD50 z wykorzystaniem protokołu N-Control .  

 

Schemat podłączenia klawiatury do magistrali RS485 

 

 

 

3 

2 

1 

RS485+ RS485- 

PTZ 
Maks 1.5m 

Maks 1.5m 

Maks 1.5m 

Maks 1.5m 

Maks 1.5m 

Maks 1.5m 
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OBSŁUGA REJESTRATORA Z KLAWIATURY SYSTEMOWEJ NV-KBD50 

Konfiguracja parametrów klawiatury znajduje się w menu Urządzenie \ Klawiatura 

 

 

 

 

 

 

Włączenie funkcji (Klawiatura Wł.) oznacza, iż port RS485 będzie wykorzystywany przez 

klawiaturę do sterowania rejestratorem. Wyłączenie funkcji klawiatury umożliwia sterowanie 

kamer PTZ poprzez rejestrator. Nie ma możliwości równoczesnego obsługi rejestratora klawiaturą i 

kamer PTZ przez rejestrator. 

 

Adres rejestratora (ID urządzenia) znajduje się w menu System\ Informacje \ Informacje 

(domyślnie 1). 
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Funkcja Klawisz Działanie 

U
se

r 

Su
p

e
rviso

r 

A
d

m
in

 

Menu klawiatury                       (3s) Wywołanie menu klawiatury     √ 

Tryb kamer  Włączenie trybu sterowania kamerami √ √ √ 

Wybór kamery Nr + 
Włączenie sterowania kamerą Nr.  

Wyświetlenie kanału Nr. na ekranie głównym wybranego rejestratora 
(Zalecane jest podłączenie kamery o adresie Nr. do wejścia Nr. rejestratora) 

√ √ √ 

Tryb rejestratorów  Włączenie trybu sterowania rejestratorami √ √ √ 

Wybór rejestratora Nr + 
Włączenie trybu sterowania rejestratorami 

Włączenie sterowania rejestratorem Nr. 
√ √ √ 

Menu rejestratora                        (3s) Wywołanie menu rejestratora. Wyjście z menu.   √ √ 

Pełny ekran Nr + Wyświetlenie kanału Nr. w trybie pełnoekranowym √ √ √ 

Zmiana podziału  Zmienia obecnie wyświetlany podział ekranu √ √ √ 

Sekwencja  Włączenie / wyłączenie wyświetlania sekwencyjnego √ √ √ 

Ręczne nagrywanie  Włączenie / wyłączenie nagrywania ręcznego √ √ √ 

Odtwarzanie  Wyszukiwanie nagrań √ √ √ 

Odtwarzanie  Włączenie trybu odtwarzania, odtwarzanie √ √ √ 

Przewijanie  Szybkie odtwarzanie wideo x2 x4 x8 x16 √ √ √ 

Przewijanie wstecz  Szybkie odtwarzanie wideo wstecz x2 x4 x8 x16 √ √ √ 

Odtwarzanie wstecz  Odtwarzanie wideo wstecz √ √ √ 

Pauza / klatka   Pauza, odtwarzanie klatka po klatce √ √ √ 

Zatrzymanie  Zatrzymanie odtwarzania √ √ √ 

Wyjście  Wyjście z menu, anulowanie wyboru √ √ √ 

Enter  Wyświetla menu podręczne. Wybiera podświetlony element lub zatwierdza. √ √ √ 

 Funkcje realizowane przez rejestrator. 
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14. ZAPIS OBRAZÓW „W CHMURZE” DROPBOX 

Menu Urządzenie \ Chmura umożliwia ustawienie periodycznego bądź wywołanego detekcją, 

zapisywania obrazu na serwerze Dropbox. Aby funkcja działała poprawnie proszę zapewnić dostęp 

do sieci Internet i utworzyć konto w serwisie Dropbox.  

Uwaga! Usługa Dropbox jest dostarczona przez firmę trzecią i firma AAT HOLDING S.A. nie 

ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywacja chmury: włączenie / wyłączenie archiwizacji obrazów na serwerze Dropbox. 

Archiwizacja może być periodyczna lub wyzwolona detekcją ruchu.  

Nazwa ścieżki odnosi się do nazwy folderu w którym mają być zapisywane zdjęcia na serwerze  

Dropbox.  

Proszę nacisnąć  Zaaw. Ustawienia email aby wprowadzić ustawienia konta email 

umożliwiającego wysłanie i odebranie email. Należy wprowadzić adres nadawcy, hasło, Serwer 

SMTP, port SMTP i adres odbiorcy. Po zapisaniu zmian. Należy w poprzednim menu nacisnąć 

Aktywuj chmurę.  
Naciśnięcie Aktywuj Chmurę powoduje wysłanie maila z rejestratora z prośbą o dodanie 

uprawnień dla urządzenia. 

Funkcja Klawisz Działanie 

U
se

r 

Su
p

e
rviso

r 

A
d

m
in

 

Joystick  W górę Klawisz nawigacyjny w górę / wyświetlenie menu kanału √ √ √ 

Joystick W dół Klawisz nawigacyjny w dół /  wyjście z menu kanału √ √ √ 

Joystick W lewo Klawisz nawigacyjny w lewo /  wyświetlenie menu podręcznego √ √ √ 

Joystick W prawo Klawisz nawigacyjny w prawo /  wyświetlenie menu podręcznego √ √ √ 
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Gdy konfiguracja będzie poprawna zostanie wyświetlona informacja mówiąca o wysłaniu mailu 

aktywacyjnego. Wiadomość email zawiera link do logowania w serwisie Dropbox aktywny przez 5 

minut.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Link aktywacyjny kieruje do strony Dropbox. Strona poprosi o zalogowanie do serwisu. Poprawne 

zalogowanie połączy rejestrator z kontem Dropbox, na które nastąpiło logowanie. 
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15. USTAWIENIA DATY I CZASU 

Menu System \ Kalendarz \ Kalendarz zawiera ustawienia daty i czasu.  

 

Data - wybór daty z rozwijalnego kalendarza. 

Czas - obecny czas urządzenia.  

Format daty  format w którym wyświetlana jest data MM/DD/RR, RR-MM-DD, DD/MM/RR. 

Format czasu - format w którym wyświetlany jest czas (12 godzin, 24 godziny). 

Język - wybór języka OSD (english, polski itd.). 

Format wideo - wybór formatu wideo (PAL lub NTSC). 

Wylogowanie - czas po którym następuje wylogowanie użytkownika 1,2,4,10 min, wyłączone.  

Pokaż Kreator -  wł. /wył. wyświetlania Kreatora ustawień po starcie systemu. 

Tryb -  

 hybrydowy - rejestrator obsługuje kamery analogowe HD oraz kamery IP 

 DVR - rejestrator obsługuje kamery analogowe HD. 

 

Uwaga! Przełączenie trybu przywraca rejestrator do ustawień domyślnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.  Ustawienia czasu letniego (DST) 

Menu System \ Kalendarz \ DST zawiera ustawienia związane z czasem letnim.  

DST - wł. / wył. funkcji. 

Przesunięcie - określa przesunięcie czasu (1 Godz., 2 Godz.) 

Tryb zmiany - wybór metody określenia momentu zmiany czasu (określony tydzień, lub data). 

Czas Startu - początek czasu letniego. 

Czas Końca - koniec czasu letniego. 
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15.2. Ustawienia serwera czasu NTP  

Menu System \ Kalendarz \ NTP zawiera ustawienia serwera czasu NTP. NTP jest protokołem 

służącym do synchronizacji czasu z zewnętrznego serwera. 

NTP - wł. / wył. funkcji. 
Adres serwera - wybór serwera NTP:  (time.windows.com, time.nist.gov, pool.ntp.org) lub 
„określony przez użytkownika”.  
Wybór określony przez użytkownika wyświetla pole Adres serwera, w którym należy wpisać adres 
IP serwera NTP ręcznie. 
Strefa czasowa - wybór strefy czasowej w zależności od regionu.  
Synchronizuj - Uruchamia synchronizację z serwerem NTP. 
 
Uwaga! Gdy funkcja NTP jest włączona, system będzie przeprowadzał synchronizację 
codziennie o 07:50:00 i przy każdym uruchomieniu urządzenia. 
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16. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKÓW 

W menu System \ Użytkownicy rejestrator umożliwia konfigurację 7 użytkowników (jeden  

administrator oraz 6 użytkowników z nadanymi prawami).  

 

Uwaga! Domyślny użytkownik to „admin”. Podczas pierwszego logowania użytkownik zostanie 

poproszony o utworzenie hasła dostępu. Hasło musi zawierać 8 znaków.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domyślnie tylko użytkownik „admin” jest aktywny. Edycja umożliwia aktywację użytkownika, zmianę 

nazwy i wprowadzenie hasła dostępu.  

Aktywacja użytk. - wł. /wył. danego użytkownika. 

Nazwa użytkownika - nazwa zawierająca do 8 znaków. 

Hasło - zawierające 8 znaków. 

Potwierdź - zmiana hasła wymaga potwierdzenia. Proszę wprowadzić hasło ponownie.  

Aktywacja hasła - wł. / wył. ochrony hasłem dostępu. 

Dla użytkowników 1-6 można wybrać odpowiednie uprawnienia dostępu. Proszę wybrać użytkownika 

i nacisnąć Uprawnienia. 

 

Logi - umożliwia przeglądanie logów. 

Parametry - umożliwia zmiany parametrów  menu Parametry, System, Urządzenie \ PTZ, klawiatura, 

chmura, Zaawansowane \ Zdarzenia. 

Konserwacja - umożliwia aktualizację oprogramowania,  eksport \ import konfiguracji. 

Ręczne nagrywanie - umożliwia włączenie / wyłączenie ręcznego nagrywania. 

Zarządzanie dyskami - umożliwia zarządzanie dyskami. 

Zdalne logowanie - umożliwia zdalne logowanie do urządzenia np. za pomocą przeglądarki, 

NHDR-5000Viewer, RXCAMView, NMS, obsługę RTSP. 
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Sekwencja - umożliwia uruchomienie sekwencji z kamer. 

Archiwizacja - zaznaczenie ✓ umożliwia wybór kanałów które mogą być archiwizowane przez 

użytkownika. 

Na żywo - zaznaczenie ✓ umożliwia wybór kanałów które mogą być podglądane na żywo przez 

użytkownika, wymagane również do podglądu RTSP. 

Odtwarzanie - zaznaczenie ✓ umożliwia wybór kanałów które mogą być odtwarzane przez 

użytkownika. 

PTZ - zaznaczenie ✓ umożliwia wybór kanałów dla których użytkownik może sterować kamerami 

PTZ. 
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17. INFORMACJE O REJESTRATORZE 

Menu System \ Informacje \ Informacje zawiera informacje systemowe takie jak nazwa 

urządzenia, model,  wersje oprogramowania, adres IP, adres MAC, P2P ID - kod QR z numerem 

urządzenia do komunikacji P2P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1. Informacje o kanałach 

Menu zawiera podsumowanie informacji dotyczące kanałów wyświetlone w formie tabeli. 

Kanał - identyfikator kanału. 

Alias - jest to nazwa wyświetlana w OSD. 

Stan - informuje czy kanał jest aktywny, wyłączony, czy kamera IP jest online, offline. 

Strumień główny - zawiera informacje o rozdzielczości, fps, bitrate głównego strumienia. 

Strumień pomocniczy - zawiera informacje o rozdzielczości, fps, bitrate strumienia pomocniczego. 
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17.2. Informacje o nagrywaniu 

Menu zawiera informację o ustawieniach statusie nagrywania kanałów.  

Kanał - identyfikator kanału. 

Status nagrywania - informacja czy nagrywanie jest włączone lub wyłączone. 

Kl/s  - rejestrowana liczba klatek na sekundę. 

Bitrate - rejestrowana przepływność. 

Rozdzielczość - rejestrowana rozdzielczość. 

 

18. DZIENNIK ZDARZEŃ - LOG 

Menu System \  Log umożliwia przeglądanie dziennika zdarzeń. Log zawiera informacje o 

zdarzeniach, ich typach, dacie wystąpienia. Użytkownik może filtrować dziennik na podstawie 

wybranego Typu (Wszystkie, System, Konfiguracja, Alarm, Konto, Nagrywanie, Dyski), jak również 

na podstawie wybranego okresu. Przycisk Archiwizacja  uruchamia okno zapisu dziennika w 

formacie .txt na pamięci flash USB. Dwukrotne naciśnięcie na zdarzeniu wyświetla jego szczegóły. 

Kolumna Odtwarzanie umożliwia odtwarzanie nagrania powiązanego ze zdarzeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. KONSERWACJA SYSTEMU 

Menu Zaawansowane \ Konserwacja zostało przedstawione poniżej: 
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Domyślny użytkownik - wybór użytkownika, który będzie domyślnym w oknie logowania. 

Auto. Restart - funkcja umożliwia periodyczne uruchamianie urządzenia (każdego dnia, tygodnia, 

miesiąca). Aby rejestrator został uruchomiony ponownie, rejestrator musi wyświetlać ekran 

główny.  

Aktualizacja - aktualizacja oprogramowania rejestratora. 

Ust. Domyślne - przywraca ustawienia domyślne.  

Aktual. Kamery - umożliwia aktualizację kamer IP (NOVUS seria 2000).  

Wczytaj ust. - umożliwia wczytanie pliku z konfiguracją urządzenia znajdującego się na pamięci 

flash podłączonej do portu USB. Naciśnięcie przycisku wyświetli okno eksploratora aby wskazać 

plik.  

Zapisz ust. - Zapisuje plik z konfiguracją urządzenia na pamięci flash podłączonej do portu USB. 

Naciśnięcie przycisku wyświetli okno eksploratora aby wskazać ścieżkę zapisu.  

Domyślne Ust IPC - przywraca domyślne ustawienia w kamerze  IP (NOVUS seria 2000).  

Uruchom IPC - restart kamery IP (NOVUS seria 2000).  

 

19.1. Aktualizacja oprogramowania 

Aktualizacja oprogramowania dostępna jest w menu Zaawansowane \ Konfiguracja \ Aktualizacja. 

Naciśnięcie przycisku wyświetli okno eksploratora, aby wybrać plik aktualizacji znajdujący się na 

pamięci flash podłączonej do portu USB. 

 

Uwaga! Podczas aktualizacji firmware’u należy zachować szczególną ostrożność,  nie wolno 

odłączać zasilania od urządzenia. Spowoduje to uszkodzenie urządzenia. Proszę nie odłączać 

pamięci flash podczas aktualizacji systemu. Gdy system zostanie zaktualizowany, system 

zostanie uruchomiony ponownie. Po ok. 5 minutach aktualizacja zostanie zakończona. Po 

aktualizacji zalecane jest przywrócenie ustawień domyślnych.  

 

19.2. Przywracanie ustawień domyślnych 

Przywracanie ustawień domyślnych rejestratora możliwe jest w menu Zaawansowane \ Konserwacja 

\Ust. Domyślne.  

Rejestrator umożliwia wybór menu, którego ustawienia mają być przywrócone: Wyświetlanie, 

Nagrywanie, Sieć, Alarm, Urządzenie, System, Zaawansowane.  Odpowiadają one ustawieniom 

menu rejestratora.  

Wszystkie zaznacza wszystkie menu, a Czyść odznacza wszystkie menu. Po zatwierdzeniu rejestrator 

zostanie uruchomiony ponownie.  
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19.3. Wyłączenie urządzenia 

Aby wyłączyć urządzenie należy w menu kliknąć  panel Zamknięcie. Zostanie wyświetlone okno 

logowania. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie nacisnąć przycisk 

Zamknięcie. Naciśnięcie Restart uruchomi urządzenie ponownie. Wyjdź powraca do menu 

rejestratora.  

 
Uwaga! Wyłączenie urządzenia w inny sposób niż opisany powyżej jest niedozwolone i może 

skutkować utratą danych lub uszkodzeniem urządzenia. 
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20. OBSŁUGA REJESTRATORA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ 

Rejestrator umożliwia obsługę poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox ,Opera Safari). 

20.1. Zalecana konfiguracja PC   

Poniżej przedstawiono zalecaną konfigurację PC umożliwiającą płynne korzystanie z apletu WWW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2. Instalacja wtyczki apletu WWW 

Aby korzystać z apletu WWW należy zainstalować odpowiednią wtyczkę. Proszę uruchomić 

przeglądarkę internetową a następnie wprowadzić adres IP urządzenia. Domyślny adres to: 

http://192.168.1.100 

 Przy poprawnym połączeniu zostanie wyświetlone okno jak niżej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę nacisnąć link download i zapisać aplikację „SurveillancePlugin.exe”. Na czas instalacji 

wtyczki proszę zamknąć przeglądarkę internetową. Proszę zainstalować wtyczkę, korzystając z 

kreatora instalacji.  

 

 

 

 

 

 

System Operacyjny Windows XP Professional,  

Vista Home Basic / Premium, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10  

Przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera 

CPU  Intel i3 lub lepszy 

Pamięć 4GB lub więcej  
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Po zakończeniu instalacji proszę uruchomić przeglądarkę internetową i ponownie wprowadzić adres 

IP urządzenia. Jeśli przeglądarka zapyta o pozwolenie na uruchomienie wtyczki „RSVideo.ocv” 

należy wyrazić zgodę i odświeżyć stronę WWW. 
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20.3. Logowanie do apletu WWW 

Po poprawnym zainstalowaniu wtyczki i wprowadzeniu adresu urządzenia powinno zostać 

wyświetlone okno logowania. Proszę wprowadzić Nazwę użytkownika i Hasło. Po wprowadzeniu 

danych proszę nacisnąć Login aby uruchomić aplet urządzenia. Aplet jest dostępny w języku 

angielskim, polskim, rosyjskim. Zaznaczenie pola Zapamiętaj zapamięta hasło, by nie było 

konieczności ponownego wprowadzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa użytkownika 

Hasło 

Wybór języka 
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20.4. Okno podglądu “Na żywo”  

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone okno podglądu “Na żywo”, przedstawione poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasek menu:  

Na żywo - okno podglądu na żywo przedstawione powyżej.  

Odtwarzanie - okno odtwarzania nagrań 

Zdalne Ustawienia - okno zawierające ustawienia rejestratora, odpowiadające tym z menu 

rejestratora. 

Lokalne Ustawienia - ścieżki zapisu plików archiwizowanych za pomocą apletu.   

  Wylogowanie z apletu. 

 

Lista kanałów: 

Rozwija listę kanałów 

Zwija listę kanałów 

Włącza / wyłącza kanał wideo w oknie podglądu. 

Uruchamia nagrywanie klipu z danego kanału wideo. Ponowne naciśnięcie kończy nagrywanie i 

zapisuje plik na dysku PC. Wyboru ścieżki zapisu i formatu (.h264 .avi .mp4) można dokonać w 

Lokalnych Ustawieniach. 

Zapisuje zrzut obrazu z danej kamery na dysku PC.  Zdjęcie zapisywane jest w formacie .bmp. 

Wybór ścieżki zapisu można dokonać w Lokalnych Ustawieniach. 

Wybór strumienia dla danego kanału (główny, pomocniczy) 

 

Otwiera panel PTZ 

Otwiera panel ustawienia kolorów: barwy, jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości.  

Pasek Menu 

Lista Kanałów Okno podglądu Przyciski funkcyjne 

Ustawienia Kolorów 

Obsługa  

PTZ i COAX 

Wybór strumienia 

Kolejne podziały 

Rozwinięcie menu 

kanałów 
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 Wyświetla przyciski podziałów wideo. 

 
 

Włączenie podglądu ze wszystkich kanałów 

Wyłączenie podglądu ze wszystkich kamer 

Wyświetla obraz w oryginalnych proporcjach 

Rozciąga obraz do okna wideo 

Włącza okno podziału w trybie pełnoekranowym.  

Uruchamia nagrywanie klipu z danego kanału wideo. Ponowne naciśnięcie kończy nagrywanie 

i zapisuje plik na dysku PC. Wyboru ścieżki zapisu i formatu (h264, avi, mp4) można dokonać 

w Lokalnych Ustawieniach. 

Zapisuje zrzut obrazu z danej kamery na dysku PC.  Zdjęcie zapisywane jest w formacie .bmp. 

Wybór ścieżki zapisu można dokonać w Lokalnych Ustawieniach. 

Zoom cyfrowy 

Włączenie / wyłączenie transmisji audio 

 

Panel PTZ 

 

 

Przyciski nawigacyjne, poruszanie modułem PTZ w poziomie i pionie. 

 

Skanowanie  uruchamia  obrót kamery o 360 stopni. 

 

 

 

wybór prędkości ruchu kamery. 

Zoom - zmiana przybliżenia kamery. 

Ostrość - zmiana ostrości kamery. 

Iris - zmiana wartości przysłony kamery. 

Preset - Wybór nr z listy, zapisuje,  kasuje, wywołuje preset 

 

 

Trasa - uruchamia patrol  złożony z presetów zapisanych w rejestratorze, 
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20.5. Okno odtwarzania 

Naciśnięcie przycisku  powoduje wyświetlenie okna odtwarzania nagrań. 

Rejestrator umożliwia zdalne odtwarzanie od 1 do 4 strumieni wideo.  

Aby uruchomić odtwarzanie należy wybrać pożądany dzień na kalendarzu, wybrać kanały z 

których ma być odtwarzane nagrania. 

 Następnie proszę wybrać rodzaj nagrań (Normalne, Alarm (IO + detekcja), IO -aktywacja 

wejścia alarmowego, Detekcja, Wszystkie) i nacisnąć przycisk Szukaj. Dostępne nagrania zostaną 

przedstawione na grafie nagrań. Zielony kolor oznacza nagrania w trybie normalnym, czerwony - 

nagrania alarmowe, żółty - detekcja ruchu. 

 Stream określa typ strumienia: główny lub pomocniczy. 

Przed rozpoczęciem odtwarzania użytkownik może zaznaczyć opcję Synchronicznie, która 

włącza synchroniczne odtwarzanie nagrań dla wszystkich kanałów. W przeciwnym wypadku 

odtwarzany czas dla każdego kanału będzie niezależny.  

Naciśnięcie  uruchamia odtwarzanie.  

 

Gdy kursor myszy porusza się po grafie nagrań, wyświetlany jest wskazany czas. Naciśnięcie 

uruchamia nagrania od tego momentu. Wskazując czas na grafie, scroll up \ scroll down myszki 

zawęża \ rozszerza okres. Umożliwia to precyzyjne wskazanie czasu.  
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Pasek przycisków nawigacyjnych został przedstawiony poniżej. 

 

Odtwarzanie \ pauza nagrań 

Zatrzymanie odtwarzania 

Klatka po klatce 

Nagrywanie klipu 

Zrzut ekranu 

Pobieranie plików wideo 

Wybór prędkości odtwarzania: x1/8 x1/4  x1/2 x1 x2 x4 x8. 

Uruchomienie odtwarzania we wszystkich oknach 

Zatrzymanie odtwarzania we wszystkich oknach 

Włączenie odtwarzania audio 

Zoom cyfrowy 

Wyświetlanie w oryginalnych proporcjach obrazu 

Rozciągnięcie wideo do okna 

Wyświetlanie na pełnym ekranie 
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20.6. Nagrywanie klipu wideo 

W trybie „na żywo” i podczas odtwarzania naciśnięcie przycisku  rozpoczyna nagrywanie 

klipu wideo. Ponowne naciśnięcie przycisku kończy tworzenie klipu wideo. Ścieżka zapisu i format 

pliku (h264, avi, mp4). zależy od Lokalnych ustawień apletu.  

 

 

20.7. Zrzut obrazu 

W trybie „na żywo” i podczas odtwarzania można dokonać zrzutu obrazu z kanału wideo. Aby tego 

dokonać należy wskazać jedno okno wideo. A następnie nacisnąć przycisk               Po zapisaniu 

obrazu zostanie wyświetlone okno informacyjne ze ścieżką i nazwą pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.8. Pobieranie nagrań 

Naciśnięcie przycisku wyświetla okno przedstawione poniżej. Umożliwia ono zapis wybranych 

segmentów wideo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę mieć na uwadze, iż podczas „normalnego” nagrywania rejestrator archiwizuje 

nagrania w segmentach. Maksymalny rozmiar segmentu wynosi 254MB. Skutkuje to tym, iż 

archiwizowany materiał również może być podzielony na segmenty. 
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Proszę zaznaczyć pola odpowiadające okresowi, który ma zostać zapisany. Następnie proszę nacisnąć 

Start download. W kolumnie stan zostanie wyświetlona informacja o procentowym postępie 

pobierania, o ukończeniu pobierania, czy plik był pobierany. Ścieżka zapisu i format pliku (h264, avi, 

mp4). zależy od Lokalnych ustawień apletu.  

 

 

20.9. Zdalne ustawienia 

Zdalne ustawienia zawierają większość ustawień rejestratora. Rozkład menu odpowiada temu 

z głównego menu rejestratora. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w rozdziale opisującym menu 

główne rejestratora.  

 

20.9. Lokalne ustawienia 

Lokalne ustawienia umożliwiają wybór ścieżek zapisu plików.  

Ścieżka zapisu - określa gdzie są zapisywane klipy wideo.  

Ścieżka pobierania - określa gdzie są pobierane pliki wideo 

Ścieżka zrzutów - określa gdzie zapisywane są zrzuty obrazów. 

Typ pliku - określa format pliku wideo (h264, avi, mp4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian 

parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia. 
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