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CZĘŚCI I CECHY 

 

1.1  CECHY 
 

Cechy DVS MPEG-4 format rzeczywistej kompresji czasu 

- wysoka rozdzielczość nagrywania (dla 16 kanałów) 

- klatka: 720x480 pikseli z 120 IPS<NTSC ) /720x576 pikseli z 100 IPS<PAL) 

- pole: 720x240 pikseli z 240 IPS<NTSC) /720x288 pikseli z 200 IPS<PAL) 

 

CIF: 352x240 pikseli z 480 IPS (NTSC) / 352x288 pikseli z 400 IPS (PAL) 

Ustawienia jakości obrazu: najlepsza, wysoka, zwykła oraz podstawowa 

Rozszerzony czas nagrywania dzięki podłączeniu do niezależnej macierzy dysku. 

Zdalny nadzór na telefon komórkowy dzięki GPRS, lub na komputer dzięki połączeniu internetowym. 

Łatwe odzyskiwanie plików przez USB, DVD R/W(do wyboru), oraz CD R/W (do wyboru) 

Nagrywanie włączenia alarmu wyśle sygnał z obrazami do wyznaczonego adresy e-mail lub adres FTP 

Wspiera również nagrywanie przedalarmowe. 

Zaawansowana funkcja detekcji ruchu (4 różne możliwości ustawiania czułości detekcji ruchu) oraz 

wygodna funkcja wyszukiwania 

Złożona funkcja (nagrywanie, przegląd na żywo, odtwarzanie, funkcja web i inne) 

Funkcja web wspiera kompresję formatu MJPEG dla transmisji poprzez internet 

Zdalne sterowanie włączenia nagrywania zdarzeń 

Nadzór web pozwala na jednoczesny podgląd przez kilku obserwatorów  

Ukrywa obraz podczas przeglądania na żywo kanałów 

Zdalne sterowanie IR systemu oraz PTZ poprzez RS-485 

Posiada protokół PELCO-D 

Posiada funkcję Hot Point 

2 wbudowane podstawy HDD, każda posiada więcej niż 400GB 

Łatwy system aktualizacji systemu poprzez USB  

Posiada IP statyczne, dynamiczne oraz DHCP z funkcją DDNS 

Posiada ręczne/czasowe/ruchowe/alarmowe/zdalne funkcje nagrywania 

Nagrywanie głosu 4ch wejścia oraz 2ch wyjścia System automatycznie wykrywa po podłączeniu do 

prądu 

Funkcja znaku wodnego zapewnia autentyczność nagranych obrazów 

Możliwość nagrywania lustrzanego 

Do wyboru: odtwarzanie DVD R/W / CD R/W; niezależna macierz dysku; wyjście VGA; SATA HDD 



 
1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 

 

 

Rejestrator    Zasilacz     Oprogramowanie 

 

 

 

 

Akcesoria    Pilot + odbiornik IR  Instrukcja obsługi 

 

 

 

 

 
UWAGA: Prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania w celu upewnienia się, że otrzymaliście Państwo wszystkie akcesoria 

pokazane powyżej. 

   

  

 



1.3 SPECYFIKACJA 

 
System obrazu NTSC / PAL (możliwość przełączania) 

Format kompresji obrazu MPEG 4 

Wejście obrazu 16 / 8 kanałów. Złożony sygnał obrazu 1 Vp-p 75Q BNC 

Wyjście obrazu loop 16 / 8 kanałów. Złożony sygnał obrazu 1 Vp-p 75Q BNC 

Wyjście obrazu Wyjście głównego monitora: Złożony sygnał obrazu 1 Vp-p 75Q 

BNC Wyjście monitora call: Złożony sygnał obrazu 1 Vp-p 75 Q 

BNC 
Stopień maksymalnego 

nagrywania 

16 kanałów ~ klatka: 720 x 480 pikseli z 120 IPS < NTSC) / 

720 x 576 pikseli z 100 IPS  (PAL) Pole:   720 x 240 pikseli z 

240 IPS < NTSC > / 720 x 288 pikseli z 200 IPS  (PAL) CIF:     

352 x 240 pikseli z 480 IPS < NTSC > / 352 x 288 pikseli z 

400 IPS  (PAL) 

 

 

8 kanałów ~ 

Klatka: 720 x 480 pikseli z 60 IPS ( NTSC) / 720 x 576 

pikseli z 50 IPS  (PAL) Pole:   720 x 240 pikseli z 120 IPS ( 

NTSC) / 720 x 288 pikseli z 100 IPS  (PAL) CIF:     352 x 

240 pikseli z 240 IPS ( NTSC) / 352 x 288 pikseli z 200 IPS  

(PAL) 
Regulowana prędkość 

nagrywania 

16 kanałów ~ Klatka: 120, 60, 30, 15 IPS <NTSC>   / 100, 50, 25, 13 

IPS <PAL> Pole:    240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 200, 100, 50, 25 

IPS <PAL> CIF:     480, 240, 120, 60 IPS <NTSC> / 400, 200, 100, 50 

IPS <PAL> 
 

 

8 kanałów ~ 

Klatka: 60, 30, 15, 7 IPS <NTSC>   / 50, 25, 12, 6 IPS <PAL> Pole:   

120, 60, 30, 15 IPS <NTSC> / 100, 50, 25, 12 IPS <PAL> CIF:     

240, 120, 60, 30 IPS <NTSC> / 200, 100, 50, 25 IPS <PAL> 

Ustawienia jakości obrazu Najlepsza, wysoka, zwykła, podstawowa 

Pojemność dysku twardego Rodzaj IDE, ATA66, wspierany HDD * 2, wspierany każdy HDD 

pojemność ponad 400GB 
Szybkie czyszczenie HDD Szybkie czyszczenie "systemu indeksu" nagranych 

plików. 250GB poniżej 2 sekund 
Tryb nagrywania Ręczny/Czasowy/Ruchowy/Alarmowy / Zdalny 

Nagrywanie lustrzane Tak 

Znak wodny Tak 

Stopień odświeżania 16 kanałów: 480 IPS dla NTSC / 

400 IPS dla PAL 

8 kanałów: 240 IPS dla NTSC / 

200 IPS dla PAL 
Złożona operacja Złożona operacja (nagrywanie, na żywo, odtwarzanie, funkcja web, 

odzyskiwanie i inne) 
Audio I/O 4 wejścia audio, 2 wyjścia audio (Mono) 

Obszar detekcji ruchu 16 x12 sieci na kamerę dla wszystkich kanałów 



Czułość detekcji ruchu 4 możliwe wariacje z dokładnym obliczeniem dla detekcji ruchu 

Nagrywanie przed alarmowe  Tak 

Urządzenie odzyskiwania USB1.1 odzyskiwanie oraz zdalne odzyskiwanie sieciowe 

R.E.T.R. Wspiera zdalne nagrywanie włączenia zdarzenia 

Format kompresji transmisji web Ruch JPEG 

Ethernet 10/100 Base-T. Wspiera zdalną kontrolę oraz przeglądanie na żywo przez 

Ethernet. 
Nadzór przez komórkę Wspiera GPRS by wejść do systemy przez telefon komórkowy 

(wymagane J2ME, MIDP2.Protokół 0) 
Interfejs web Działa z licencjonowanym oprogramowaniem AP oraz przeglądarką IE  

Zdalne powiadomienie alarmowe Obrazy E-mail, obrazy ładowane na specjalne konto strony 

FTP 
Połączenie sieciowe Wspiera statyczne IP, IP dynamiczne oraz DHCP z funkcją DDNS  

Zdalne sterowanie  Zdalne sterowanie DVS oraz PTZ przez przekaźnik IR (RS-485) 

Kontrola PTZ Wspiera protokół PELCO-D 

Kontrola Hot Point Tak 

Czas Dwell (sekwencyjne 

przełączanie kanałów) 

Programowalne z ustawianym czasem Dwell 

Alarm I/O 16 kanałów: 16 

wejść, 1 wyjście 

8 kanałów: 8 wejść, 1 

wyjście 
Zoom obrazu Funkcja cyfrowego zoom 2X 

Blokada Tak 

Detekcja utraty obrazu Tak 

 Nazwa kamery Do 16 liter 

Sterowany obraz Nasycenie/Kolor/Kontrast/Jasność  

Format wyświetlania daty rok/miesiąc/dzień, dzień/miesiąc/rok, miesiąc/dzień/rok, lub 

nieaktywne 

Zasilanie DC 19V 

Zużycie mocy <64 W  

Temperatura działania 10°C ~40°C (50°F~104°F)) 

Wymiary (mm) 432mm (W) x 90mm (H) x 326mm (D) 

Odzyskiwanie systemu Automatyczne odzyskiwanie systemu po ponownym nawiązaniu 

połączenia 

Urządzenia zewn. (opcja) Backup poprzez DVD R/W lub CD R/W; Niezależna macierz 
dyskowa; wyjście VGA; SATA HDD 

 



1.4 PANEL PRZEDNI 

 

 
 

1) ZASILANIE: (a) 

Naciśnij przycisk POWER by włączyć lub wyłączyć DVS. 

(W trybie nagrywania proszę nacisnąć przed wyłączeniem DVS przycisk Stop) 

 

2) MENU: (b) 

Naciśnij przycisk Menu by wejść do Menu głównego 

 

3) ENTER / NAGRYWANIE : (c ) 

Naciśnij Enter by potwierdzić. / Naciśnij aby uaktywnić nagrywanie ręczne. 

 

4) „+ CH –„: (d) 

Naciśnij „+ CH –„ by zmienić ustawienia w menu / by wybrać kanał. 

 

5) USB: (e) 

Pozwala na aktualizacje oraz odzyskiwanie plików 

 

6) DIODA: (f) 

ZASILANIE: włączone 

STAN WSTRZYMANIA: stan wstrzymania 

HDD: czyta lub nagrywa 

HDD Full: HDD pełne  

ALARM: gdy włączy się alarm 

ZEGAR: gdy włączony jest zegar nagrywania 

REC: w trybie nagrywania 

ODTWARZANIE: w trybie odtwarzania 

 

7) TRYB : (h) 

Naciśnij ” by przełączyć kanał trybu wyświetlania (tryb wyświetlania kanałów 16,9, 4 oraz 

pokazuje przełączanie wyświetlania na każdy kanał) 

 



8) „ ”: (i) 

Naciśnij przycisk „ ” w celu pauzy odtwarzania plików 

 

9) „ ”: (j) 

Naciśnij „ ” by zatrzymać odtwarzanie plików 

 

10) „ ”: (k) 

W trybie odtwarzania naciśnij „ ” by szybko cofać 

 

11) „ ”: (l) 

W trybie odtwarzania naciśnij „ ” by szybko przewijać 

 

12) „ZOOM”: (m) 

Naciśnij „Zoom” by powiększyć obraz wybranego kanału (cyfrowy zoom 2X) 

 

13) „Odtwarzanie”: (n) 

Naciśnij „Play” by odtwarzać nagrane pliki 

 

14) „ ”: (i), (j), (k), (l) 

Naciśnij „ ” by przejść kursorem do góry/na dół/w lewo/na prawo 

 

15) “ ” + „ ”: (g+h) 

Naciśnij „ ” + „ ” by aktywować funkcję monitora call oraz naciśnij  

" " by wyjść z trybu monitora call 

16)      „ ” + „ ”:(g+j) 

Naciśnij „ ” + „ ”  by wybrać dźwięk na żywo lub odtwarzany z 4 

kanałów 

17)    " " + " " :   (g+j) 

W trybie odtwarzania naciśnij " " + " " by zwolnić odtwarzanie 

18)   " " + „ " lub " ": (g+k) lub (g+l) 

Naciśnij " " + „ " lub " " - zmienia ustawienie w menu / 

wybór kanału 



 

19)     “ ” + “ ”: (g+m) 

Naciśnij “ ” + “ ”by zmienić pozycję wyświetlanego kanału. 

Naciśnij " " by wybrać kanał, który chciałbyś zmienić 

Naciśnij " + " lub "-" wybierz kanał, który chciałbyś pokazać 

Naciśnij "ENTER" by potwierdzić 

20) “ ” + “ ”: (g+n) 

Naciśnij “ ” + “ ” by wejść do trybu wyszukiwania 

 

21) „ ” + „ ” : (k + l) 

Naciśnij w tym samym czasie przyciski „ ” + „ ”  by wejść do trybu sterownia 

PTZ 



1.5 PANEL TYLNI 

 

 
 

1) PORT MACIERZY DYSKU: 

Podłącz do macierzy dysku dla rozszerzonej pojemności HDD. 

 

2) IR: 

Podłącz do odbiornika IR. 

 

3) RS485: 

Podłącz do zewnętrznego urządzenia ( takiego jak kamera PTZ) za pomocą RS485-A oraz 

RS485-B 

 

4) ZEWNĘTRZNY PORT I/O: 

Podłącz do zewnętrznego urządzenia. Sprawdź to urządzenie lub steruj je zdalnie. 

 

5) PORT USB: 

Korzystaj z aktualizacji oprogramowania oraz sprawdzonych plików. 

 

6) PORT D/V (cyfrowy port obrazu) 

Podłącz nośnik karty VGA. 

 

7) LAN: 

Podłącz kabel internetowy za pomocą sieci LAN. 

 

8) DIODA LINK/ACT LED 

Po podłączeniu Internetu zapali się dioda LED. 

9) MONITOR CALL: 

Podłącz monitor CALL. Wyświetl pokaz przełącznika. Gdy włączy się alarm monitor call pokaże 

przez pewien okres czasu uruchomiony kanał. 

 

10) ZASILANIE: 

Podłącz do załączonego przedłużacza.  

 



 

11) WENTYLATOR: 

W celu wentylacji. 

 

12) WEJŚCIE OBRAZU (kanał 1-16 / kanał 1-8): 

Podłącz źródło obrazu, takie jak kamera. 

 

13) LOOP (kanał 1-16 / kanał 1-8): 

Wyjście obrazu. 

 

14) 75Ω/HI: 

W chwili korzystania z funkcji Loop należy przełączyć się na HI. Jeżeli nie korzystamy  z tej 

funkcji należy przełączyć się na 75Ω. 

 

15) MONITOR: 

Podłączenie głównego monitora. 

 

16) WEJŚCIE AUDIO (1-4): 

Podłącz źródło dźwięku, takie jak mikrofon.  

Są 4 wejścia audio jednak dla nagrywania możemy wybrać tylko 1. 

 

17) WYJŚCIE AUDIO: 

Podłącz monitor lub głośniki. Z tego samego źródła są 2 wyjścia mono audio. 



INSTALACJA I PODŁĄCZENIE 

 

2.1 PODŁĄCZENIE 
 

1) Zainstaluj HDD 

2) Po instrukcję instalacji proszę się odnieść do załącznika #1. HDD musi być zainstalowany 

przed włączeniem DVS. 

3) Ilustracja poniżej przedstawia jak podłączyć do DVS kamery oraz monitor. 

4) Poniżej pokazano podłączenie DVS do istniejącego systemu nadzoru. (dla 16 kanałów) 

 

 



2.2 ROZPOCZĘCIE PRACY 

 

1) Przed włączeniem DVS musi być zakończona instalacja HDD. (patrz załącznik #1) 

2) Podłącz wtyczkę zasilającą AC do wejścia zasilania, a następnie włóż do gniazdka 

elektrycznego. Włączy się czerwona dioda LED. 

Naciśnij przycisk Power. Dioda zapali się na kolor czerwony. Po około 10 do 15 sekundach 

wyświetli się komunikat: „SYSTEM INIT.”, „HDD DETECTING” ORAZ „HDD DETECTED” (wykryto 

HDD). 

3) Przed korzystaniem z DVS należy najpierw ustawić czas systemu. (szczegóły w ustawieniach 

DATY) 

 

 



ZAAWANSOWANE 

 

3.1 USTAWIENIA DETEKCJI RUCHU 
 

Zaawansowane ustawienia detekcji ruchu umożliwiają użytkownikowi łatwiejsze otoczenie. 

Temat będzie kontynuowany. 

 

 

3.2 USTAWIENIA SZYBKIEGO WYSZUKIWANIA ZDARZEŃ 
 

Zaawansowane ustawienia szybkiego wyszukiwania umożliwiają użytkownikowi łatwiejsze 

otoczenie. 

Temat będzie kontynuowany. 



OPREACJE PODSTAWOWE 

 

4.1 NAGRYWANIE 
 

DVS umożliwia trzy tryby nagrywania: ręczny, poprzez zdarzenia oraz czasowy. Jeżeli 

przypadkowo wyłączy się zasilanie, nagrane pliki video będą przechowywane na HDD. Po 

ponownym włączeniu zasilania DVS powróci wyjściowego statusu nagrywania. 

 

 NAGRYWANIE RĘCZNE (nagrywanie stałe) : 

 Nagrywanie zostanie rozpoczęte poprzez naciśnięcie przycisku REC.  

 Wskazywany przez symbol . 

 

 NAGRYWANIE POPRZEZ ZDARZENIA (włącza się przy ruchu lub zewnętrznym alarmie) : 

Gdy funkcja ta jest włączona nagrywanie rozpoczyna się przy zarejestrowaniu ruchu lub 

włączeniu alarmu zewn. 

 Wskazywany przez symbol „M” oraz „A”. 

 

NAGRYWANIE CZASOWE (nagrywanie planowane) : 

Nagrywanie planowane jest za pomocą zegara.  

Wskazywany przez symbol „TIME  RECORD” 

UWAGA:  

Jeżeli w trybie nagrywania O/W zapełnione są HDD, uprzednio nagrane pliki mogą zostać nadpisane bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

 



4.2 ODTWARZANIE 

Naciśnij przycisk „Play”, DVS wyświetli ostatnio nagrywane video. 

1) SZYBKIE PRZEWIJANIE (F.F.) & SZYBKIE COFANIE (REW): 

Na DVS można zwiększać prędkość przewijania i cofania. 

W trybie odtwarzania, 

# Aby uzyskać czterokrotną prędkość przewijania naciśnij raz "  ", natomiast żeby 

uzyskać ośmiokrotną prędkość przewijania naciśnij dwa razy,... maksymalna prędkość może 

osiągnąć 32X. 

# Aby uzyskać czterokrotną prędkość cofania naciśnij raz "  ", natomiast żeby 

uzyskać ośmiokrotną prędkość cofania naciśnij dwa razy,... maksymalna prędkość może 

osiągnąć 32X. 

# Rodzaj nagrywanego rozmiaru obrazu także zostanie wyświetlony na ekranie  (klatka, 

pole lub CIF). 

2) PAUZA / STEROWANIE OBRAZEM: 

Aby zatrzymać aktualnie wyświetlany obraz na ekranie naciśnij przycisk " ". 

W trybie pauzy, 

# Aby przewinąć o jedną klatkę naciśnij raz " " 

# Aby cofnąć o jedną klatkę naciśnij raz " " 

3) STOP: 

W każdym wypadku naciśnij przycisk "  ", DVS powróci do trybu monitorowania na żywo. 

4) ZMIANA KANAŁU: 

# Tryb wyświetlania: 

Aby wybrać tryb wyświetlania naciśnij przycisk trybu "  " (kanały 16/9/4) 

# Przełączanie na pełny ekran: 

Aby wyświetlić kanały na pełnym ekranie naciśnij przycisk „+” lub „-„. 

# Przełącznik wyświetlania kanału: 

Naciśnij przycisk „ " + „ ”, 

Aby wybrać kanał, który chcesz zmienić naciśnij " ", 

Aby wybrać kanał, który chcesz wyświetlić naciśnij „+” lub „-„, 

Aby potwierdzić naciśnij przycisk „Enter”. 

5) WOLNE ODTWARZANIE: 

Naciśnij przycisk „ ” + „ ”, aby uzyskać 1/4x prędkości odtwarzania 

natomiast naciśnij dwa razy, aby uzyskać 1/8X prędkości, trzy razy dla prędkości 1/16x oraz 

cztery razy dla prędkości 1/32x. 

6) AUDIO: 

Aby wybrać z 4 kanałów dźwięki na żywo, naciśnij " " + „ ”. 

- AUDIO 1 (L) 

- AUDIO 2 (L) 

- AUDIO 3 (L) 

- AUDIO 4 (L) 



SZCZEGÓŁOWA KONFIGURACJA MENU 

 

5.1 DRZEWO MENU 
 

 



5.2 MENU DOSTĘPU 

 

Naciśnij „Menu” by wejść do listy menu głównego. Hasło domyślne to 0000. Wprowadź hasło domyślne 

i naciśnij „Enter” (hasło można później zmienić). 

 

- 0000: naciśnij cztery razy „Enter” 

- Naciśnij „+” lub „-„ by wybrać cyfry (od 0 do 9). 

 

 

  W menu głównym są dostępne 4 opcje: 

     Ustawienie trybu nagrania 

     Ustawienie czasu nagrywania 

     Ustawienie daty systemowej 

     Ustawienie zaawansowanych funkcji 

 

 

Dla ustawień menu użyj następujących przycisków: 

„ ”   by poruszać  się kursorem 

„+,-„    by wybrać cyf ry / wariacje 

„ENTER”   by wejść  do podmenu /  potwierdzić  wybór 

„MENU” by wejść  do menu OSD / potwierdzić  zmianę  / wyjść z menu 

OSD 

 

5.3 OPCJE GŁÓWNEGO MENU – NAGRYWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź kursorem do „Record” i naciśnij „Enter”, na ekranie ukażą się następujące opcje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) MANUAL RECORD ENABLE: 

Start/Stop funkcji nagrywania ręcznego 

 

2) EVENT RECORD ENABLE: 

Start/Stop tej funkcji. Gdy funkcja ta jest włączona, nagrywanie rozpocznie się poprzez 

wykrycie ruchu lub włączenie zewnętrznego alarmu. 

 

3) TIMER RECORD ENABLE: 

Start/Stop funkcji nagrywania czasowego. 

 

4) OVERWRITE: 

Wybierz by nadpisywać uprzednio nagrany na HDD obraz. Jeżeli w trybie nagrywania O/W 

HDD jest zapełniony, uprzednio nagrane pliki zostaną nadpisane bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

 

5) RECORD IMG SIZE: 

Są trzy opcje nagrywania: KLATKA, CIF & POLE 

 

6) RECORD QUALITY: 

Są cztery ustawienia jakości: NAJLEPSZA, WYSOKA, ZWYKŁA & PODSTAWOWA 

Następujące sekcje (7)~(10) są dla 16 kanałów. Dla 8 kanałów dzielimy IPS przez 2. 

 

7) MANUAL RECORD IPS: 

Nagrywanie jest aktywne po naciśnięciu przycisku „Rec”. Wybierz obrazy na sekundę nagrania 

ręcznego. Oto możliwe opcje: 

NTSC: KLATKA: 120, 60, 30, 15 PAL: KLATKA: 100, 50, 25, 12 

POLE: 240, 120, 60, 30 POLE: 200, 100, 50, 25 

CIF: 480, 240, 120, 60 CIF: 400, 200, 100, 50 

 

8) EVENT RECORD IPS: 

Nagrywanie zostaje uaktywnione poprzez zdarzenie (alarm oraz czujnik ruchu). Wybierz obrazy 

na sekundę nagrania przez zdarzenie. Oto możliwe opcje: 

NTSC: KLATKA: 120, 60, 30, 15 PAL: KLATKA: 100, 50, 25, 12 

POLE: 240, 120, 60, 30 POLE: 200, 100, 50, 25 

CIF: 480, 240, 120, 60 CIF: 400, 200, 100, 50 

 

9) TIMER RECORD IPS: 

Nagrywanie zostaje uaktywnione poprzez czas planowy. Wybierz obrazy na sekundę nagrania 

czasowego. Oto możliwe opcje: 

NTSC: KLATKA: 120, 60, 30, 15 PAL: KLATKA: 100, 50, 25, 12 

POLE: 240, 120, 60, 30 POLE: 200, 100, 50, 25 

CIF: 480, 240, 120, 60 CIF: 400, 200, 100, 50 

 

 

 



10) TOTAL IPS SHARE: 

Występują dwa ustawienia IPS: 

STAŁE: IPS na kanał = NAGRYWANIE IPS / 16 kanałów 

GRUPA: grupa tworzona co 4 kanały. 

IPS na kanał = NAGRYWANIE IPS / 4 / lb kanałów  w grupie. 

 
Ex.: Jeżeli ustawisz nagrywanie IPS na 480 IPS, kanał 01 będzie miał 120 IPS (480 / 4 / 1 = 

120) każdy kanał 05 i 06 będzie miał 60 IPS (480 / 4 / 2 = 60) " • " tyczy się to nagrywania 

 

5.4 OPCJE MENU GŁÓWNEGO – ZEGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź kursorem do “Timer” i naciśnij „Enter”,  na ekranie ukażą się następujące opcje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DATA: 

 Wybierz dzień lub dni tygodnia, które chcesz zaplanować na DVR do automatycznego 

nagrywania (ND/PON/WT/ŚR/CZW/PT/SB/PON-PT/ND-SB/CODZIENNIE-WYŁ). 

 UWAGA 1: Data może być zmieniana przyciskami „+” lub „-„. 

 UWAGA 2: Jeżeli chcesz ustawić zegar można to zrobić na dwa sposoby: 

 

 



Przykład 1: Jeżeli chcesz tylko ustawić zegar nagrywania od niedzieli 23.30 do 

poniedziałku 23.30, należy ustawić Plan nagrywania czasowego na niedzielę 23.30-

23.30. 

 Przykład 2: Jeżeli chcesz ustawić zegar nagrywania od niedzieli 08.00 do 

poniedziałku 15.00, należy ustawić Plan nagrywania czasowego na niedzielę 08.00-

00.00, oraz poniedziałek 00.00-15.00. 

 

2) START HH / MM 

Wybierz czas startu dla nagrywania. 

 

3) KONIEC HH /MM 

Wybierz czas zakończenia nagrywania. 

 

5.5 OPCJE GŁÓWNEGO MENU DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź kursorem do „Date” i naciśnij „Enter”, na ekranie pokażą się następujące opcje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustaw poprawny czas DVS. 

Są trzy możliwe formaty daty: R-M-D, M-D-R, D-M-R. 

UWAGA: Naciśnij przycisk „+””-„ by dokonać wyboru. 

 

 



 

5.6 OPCJE MENU GŁÓWNEGO     ZAAWANSOWANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź kursorem do „Advance” i naciśnij „Enter”, na ekranie ukażą się następujące opcje 

 

 
 

5.7 MENU ZAAWANSOWANE    KAMERA 
 

Przejdź kursorem do „Camera” i naciśnij „Enter”, na ekranie ukażą się następujące opcje. 

 
 

 

 

 

 



1) TYTUŁ: 

 Przejdź kursorem do tytułu, który chcesz zmienić, naciśnij „Enter” by wejść do ustawień 

ekranu. Każdemu kanałowi przyporządkuj tytuł (do 6 znaków(liter lub symboli)), tytuł 

fabryczny jest numerem kanału 

 
2) Jasność/ Kontrast/ Nasycenie/ Kolory 

Ustaw dla każdego kanału. Poziom waha się w granicach od 0 do 255. Wartość fabryczna to 

128. 

3) CONV 

Wybierz „Tak” by schować wybrany kanał, który jest w trakcie nagrywania. 

4) NAGRYWANIE 

Wybierz „YES” aby uaktywnić tę funkcję, wybierz „NO” aby ją wyłączyć. 

5) GÓRA / DÓŁ 

Wybierz „Up” by przejść do poprzedniej strony, wybierz „Down” by przejść do strony następnej. 

 

UWAGA: 

TYTUŁ : 6 znaków (litery lub symbole...). Jasność: 

Od 0 – 255, ustawienie fabryczne 128.Kontrast : 

Od 0 – 255, ustawienie fabryczne 128. Nasycenie : 

Od 0 – 255, ustawienie fabryczne 128. Kolor : 

Od 0 – 255, ustawienie fabryczne 128. Zamiana : tak lub nie. 

Nagranie : tak lub nie. 

 

5.8 MENU ZAAWANSOWANE    DETEKCJA 
 

Przejdź kursorem do „Detection” i naciśnij „Enter”, ekran pokaże następujące opcje. 

 

 
 

 

 

 



1) TYTUŁ 

Pokaż tytuł każdego kanału kamery 

 

2) DET 

Wybierz „ON” by włączyć funkcję detekcji ruchu każdego kanału. 

Wybierz „OFF” by wyłączyć ta funkcję. 

 

3) OBSZAR 

Naciśnij „Enter” by ustawić obszar detekcji. W funkcji tej ustawienia fabryczne nie monitorują 

żadnego obszaru. Różowe pola pokazują obszar , który nie jest aktywny, podczas gdy 

niewidzialne pola to obszary monitorowane. 

 
 

Naciśnij “Enter” by zatwierdzić 

początek obszaru 
Naciśnij ^ lub ► by wybrać 

szerokość obszaru 

Naciśnij ▲ lub V by wybrać 

wysokość obszaru oraz 

„Enter” by znowu 

potwierdzić. 

 

 

 

Można ustawić kilka 

stref detekcji 

Naciśnij "-" by w łączyć  

wszystkie obszary w 

detekcji  

Naciśnij  "+" by w łączyć 

wszystkie obszary poza 

detekcją 

 

 



: nawigacja. 

 

4) LS (Poziom czułości) 

Porównuje różnicę dwóch obiektów, by pozwolić systemowi rozpoczęcie funkcji detekcji ruchu. 

Niższa liczba = wyższa czułość dla detekcji ruchu. Najwyższa czułość to 00, najniższa to 15.  

Standardowa wartość to 07. 

 

5) SS (Czułość przestrzenna) 

Ustaw liczbę sieci detekcji ruchu. Najwyższa czułość to 00, najniższa to 15. Standardowa wartość to 03 

Uwaga: Standardowa wartość to 03, co oznacza że w jednym czasie wykrywane są 3 pola ruchu w  

momencie włączenia systemu. Wartość więc czułości przestrzennej musi być niższa od liczby siatek,  

które można ustawić w obszarze detekcji ruchu. 

 

6) TS (Czułość czasowa) 

System włączy funkcję detekcji ruchu jeżeli trwające pola są wszystkie różne. 

Najwyższa czułość to 00, najniższa to 15. Standardowa wartość to 03 

 

7) RE (Odwołanie) 

Ustaw obraz odwołania, z którym zostanie porównany obecny obraz (od 0-61). 

Na przykład, wartość 10 porówna obecny obraz z dziesiątym poprzednim obrazem. Wyższa  

wartość zwiększy czułość. Wartość standardowa wynosi 10. Naciśnij „Yes”, by włączyć funkcję  

nagrywania; naciśnij „No”, by ją wyłączyć. 

 

8) ALARM 

Dla polaryzacji alarmu wybierz Wysoka / Niska. Ustawienie fabryczne to Niska. 

 

9) GÓRA / DÓL 

Wybierz „Góra” by przejść do strony poprzedniej; oraz „Dół” by przejść do strony następnej.  

Cele ustawiamy w Area. 



 

5.9 MENU ZAAWANSOWANE    WYŚWIETLACZ 
 

Przejdź kursorem do :Display” i naciśnij „Enter”, na ekranie ukażą się następujące opcje. 

 
 

1) WYŚWIETLANIE TYTUŁU / NAZWY 
Włącz wyś. tytułu kamery on / off. 

 

2) WYŚWIETLANIE DATY 

Włącz wyś. Daty on / off. 

 

3) HDD INFO 

Włącz informację wyświetlania wewnętrznego HDD oraz macierzy dysku on / off. 

 

4) UTRATA OBRAZU 

Ustaw kolor tła utraty obrazu (niebieski lub czarny). 

 

5) INFO ODTWARZANIA 

Ustaw miejsce, gdzie będą odtwarzane informacje (na środku lub normalnie (na przycisku  

lewej części ekranu)). 

 

6) CZAS TRWANIA DWELL (SEK) 

Ustaw czas trwania każdej kamery dla monitora Call (2, 4, 8, 16 sek). 

 

7) DE – INTERLACE 

Ustaw funkcję na włączoną lub wyłączoną (funkcja rozwojowa). 



5.10 MENU ZAAWANSOWANE     ALARM 

 

Przejdź kursorem do „Buzzer” i naciśnij „Enter”, na ekranie ukażą się następujące opcje. 

 

1) ALARM ZEWNĘTRZNY 

Ustaw dźwięk na wł / wył gdy włączy się alarm zewnętrzny. 

 

2) DZWONEK WEWNĘTRZNY 

Ustaw dźwięk KEY / VLOSS / MOTION / ALARM / HDD FULL na włączony lub wyłączony. 

 

3) KLAWISZ DZWONKA 

Ustaw dźwięk na wł / wył przy naciskaniu klawisza. 

 

4) DZWONEK VLOSS 

Ustaw dźwięk dzwonka na wł / wył w momencie utraty obrazu 

 

5) DZWONEK RUCHU 

Ustaw dźwięk dzwonka na wł / wył gdy włączy się alarm ruchu 

 

6) DZWONEK ALARMU 

Ustaw dźwięk dzwonka na wł / wył gdy włączy się alarm wewnętrzny 

 

7) HDD DZWONKA 

Ustaw dźwięk na wł / wył gdy HDD jest pełny 

 

 



8) HDD PRAWIE PEŁNY (GB) 

Jeżeli HDD dzwonka jest włączone można wybrać opcję powiadamiania dzwonkiem  

w sytuacji gdy dostępna pojemność HDD będzie wynosiła xxxGB. 

 

9) CZAS TRWANIA ALARMU (SEK) 

Naciśnij „Enter” lub „+” lub „-„ aby ustawić czas trwania alarmu nagrywania (5, 10, 20, 40 sek.). 

 

5.11 MENU ZAAWANOWANE  _ STEROWANIE 

 

Przejdź kursorem do „Remote” i naciśnij „Enter” na ekranie ukażą się następujące opcje. 

 

1) TYTUŁ 

Nazwa każdej kamery 

2) URZĄDZENIE 

Wybierz by kontrolować zwykłą kamerę lub kamerę PTZ dla każdego kanału 

3) ID 

Ustaw numer ID (0-255) takie samo jak ID każdego urządzenia 

4) PROTOKÓŁ 

Wybierz protokół zwykły lub PELCO –D. 

5) PRĘDKOŚĆ 

Ustaw prędkość każdego kanału (2400, 9600, 19200, 57600). 



5.12 MENU ZAAWANSOWANE  _ SYSTEM 

 

Przejdź kursorem do „System” i naciśnij „Enter” na ekranie ukażą się następujące opcje. 

 

1) TYP 

Naciśnij „Enter” lub „+” lub „-„ by ustawić kontrolny typ RS (RS-485. RS-232) DVR. 

2) PRĘDKOŚĆ 

Naciśnij „Enter” lub „+” lub „-„ by ustawić Stopień Baud DVR (2400, 9600, 19200, 57600) 

3) HOST ID 

Naciśnij „Enter” lub „+” lub „-„ by ustawić ID DVR (0-255). 

4) IR 

Naciśnij „Enter” lub „+” lub „-„ by ustawić funkcję IR na włączona lub wyłączoną. 

5) HASŁO 

Naciśnij „Enter” lub „+” lub „-„ by ustawić hasło dostępu DVR. 

6) PRZYWRACANIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH 

Naciśnij „Enter” i wybierz „Yes” aby potwierdzić, lub „No” by anulować. 

7) WYCZYŚĆ HDD 

Naciśnij „Enter” i wybierz „Yes” aby potwierdzić, lub „No” by anulować. 

W funkcji tej możemy nacisnąć „+” lub „-„ by wybrać HDD MASTER HDD, SLAVE HDD  

LUB DISK ARRAY 

8) UPGRADE 

  Naciśnij „Enter” i wybierz „Yes” aby potwierdzić, lub „No” by anulować. 

9) JĘZYK 

Naciśnij „Enter” i wybierz język OSD. 

10) WERSJA 

Informacja wersji oprogramowania zostanie wyświetlona na ekranie. 



11) FORMAT OBRAZU 

Informacja o formatcie obrazu DVR zostanie wyświetlona na ekranie. 

 

5.13 MENU ZAAWANSOWANE  - SIEĆ 

 

Przejdź kursorem do „System” i naciśnij „Enter”, na ekranie pokażą się następujące opcje 

 
 

Dla menu ustawień użyj następujących przycisków: 

 

" ▲ V "    by poruszać się kursorem. 

"+ , —"   by wybrać liczby / rodzaje. 

" ENTER "  by wejść do podmenu / potwierdzić wybór 

" MENU " by wyjść z menu OSD 

1) TYP SIECI: 
 

Przejdź kursorem do „Network Type” i naciśnij „+” lub „-„ aby wybrać rodzaj sieci (statyczne, DHCP, 

PPPOE). Następnie naciśnij „Enter” by wejść do podmenu sieci. Przyciskami „+” lub „-„ ustaw  

wszystkie niezbędne informacje w DVS. Na przykład statyczne IP. 

 



5.14 MENU ZAAWANSOWANE - BACKUP 

 

Przejdź kursorem do „System” i naciśnij „Enter” na ekranie ukażą się następujące opcje 

 
 

Wybierz “USB BACKUP” i naciśnij “Enter”. 

 

 
 

1) CZAS 

N / A 

2) ROZMIAR BACKUP 

Rozmiaru pliku backup 

3) POZOSTAŁA PRZESTRZEŃ USB 

Informacje dostępnej pojemności urządzenia USB 

4) KANAŁ 
Wybierz kanał. 

5) HDD NUM 

Wybierz HDD. 

6) KOPIUJ DO USB 

Naciśnij „Enter” by rozpocząć backup wybranego pliku do USB. 

 



 

5.15 MENU ZAAWANSOWANE  - INFORMACJE HDD 
 

Można otrzymać wszystkie informacje dotyczące pojemności podłączonego HDD. 

 

5.16 MENU ZAAWANSOWANE – DZIENNIK ZDARZEŃ 

 

Można uzyskać wszystkie informacje listy zdarzeń (rodzaj zdarzenia, czas oraz kanał), włączając w to 

listę utraconych obrazów, listę net oraz inne (takie jak moc włączona / wyłączona, odblokowanie, 

kasowanie do domyślnych). Wybierz listę zdarzeń, którą chcesz zobaczyć i naciśnij „Enter”. 

 

 
1) VLOSS LIST 

Informacje nt. utraty obrazu video 

2) NET LIST 

Informacje nt. logowania do systemu 

3) OTHER LIST 

Informacje włączenia / wyłączenia, odblokowania, resetowania do ustawień domyślnych. 

4) CLEAR ALL 



OPERACJE DODATKOWE 

 

6.1 WYSZUKIWANIE 

 

Aby wejść do trybu wyszukiwania naciśnij na przednim panelu DVR „ ” + 

„ ”. Na ekranie ukażą się następujące opcje. 

 
 

1) HDD 

Wybierz określony HDD. 

 

2) PEŁNA LISTA 

Wyświetl wszystkie nagrane pliki 

(R:RECORD / S:SYSTEM / A: ALARM / MS: MOTION / T: TIMER). 

 

3) LISTA NAGRAŃ 

Wyszukaj na liście pliki nagrane ręcznie. 

 

4) LISTA SYSTEMOWA 

Wyszukaj nagrane pliki na liście systemu. 

UWAGA: W trakcie zapisu ciągłego, DVR zapisuje jeden plik co godzinę. 

 

5) LISTA ZDARZEŃ ALARMOWYCH 
Wyszukaj nagrane pliki na liście włączenia alarmu. 

 

6) LISTA DETEKCJI RUCHU 
Wyszukaj nagrane pliki na liście włączenia detekcji ruchu. 

 

7) WYSZUKIWANIE CZASOWE 
Wyszukaj za pomocą określonego okresu czasu (rok / miesiąc / dzień / godzina / minuta). 



 

6.2 2x CYFROWY ZOOM 
 

Na przednim panelu DVR naciśnij „Zoom”, aby powiększyć obraz wybranego kanału (2X cyfrowy 

zoom). Otrzymasz 1/4 rozmiaru przeglądania powiększonego obrazu. W celu poruszania się korzystaj  

z . 

 

 
 

Aby wyjść z powiększonego obrazu naciśnij ponownie „Zoom”. 

Aby zmieniać zoom naciśnij " ". 

 

6.3 BLOKADA 
 

Dla blokady naciśnij „MENU” + „ENTER”. 

Naciśnij jakikolwiek przycisk, a następnie wprowadź hasło by wyjść z trybu blokady. 

 

 

6.4 PRZEŁĄCZANIE SYSTEMU N/P 
 

 Aby zamknąć naciśnij „Power”, następnie aby się przełączyć do systemy PAL naciśnij  

„POWER” + "". 

 

Aby zamknąć naciśnij „Power”, następnie aby się przełączyć do systemy PAL naciśnij  

"POWER" + "^ " 

 



6.5 USB UPGRADE 

 

Użytkownicy mogą korzystać z USB dla aktualizacji. Prosimy najpierw sformatować urządzenie USB. 

1) Pobierz z sieci plik aktualizacji „LERNEL.BIN” 

2) Zapisz plik na urządzeniu USB i podłącz je do wejścia USB urządzenia. 

3) Wejdź do „Main Menu – System – Upgrade” i nacisnij „Enter”. 

4) Wybierz „Yes” i ponownie naciśnij „Enter” w celu potwierdzenia. 

 

 
 

UWAGA: USB musi być sformatowane w systemie FAT32 

Jeżeli USB nie jest wspierane przez DVS, na ekranie pokaże się wiadomość „USB ERROR”. 



 

6.5 LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE AP 
 

1) Zainstaluj oprogramowanie 

a) włóż załączone CD do napędu w komputerze, rozpocznie się instalacja aplikacji. 

b) naciśnij dwukrotnie ikonę setup 

 
 

Naciśnij „Next” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wybierz lokalizację docelową i naciśnij „Next” 

 
 

Ustaw skróty programu i naciśnij „Next” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potwierdź ustawienia I naciśnij “Next” w celu rozpoczęcia kopiowania plików. 

 

 
Aby zakończyć instalację naciśnij „Finish”. 

Na ekranie ukaże się ikonka   

 

 

 

 

 

 

 



URUCHOMIENIE APLIKACJI 

 

Aby wejść na stronę logowania naciśnij podwójnie   . 

Wprowadź „Nazwę użytkownika”, „Hasło” oraz „IP serwera” (IP statyczne) lub „Nazwę Host” (IP 

dynamiczne). Aby się połączyć naciśnij na zielony przycisk.  

 

Jako przykład podano adres IP 219.85.22.168 jak pokazuje ilustracja poniżej. 

 
Objaśnienie ikon aplikacji. 

 

 Książka adresowa: Po naciśnięciu przycisku J możesz dodać nowe IP do Książki 

adresowej IP, lub wybrać jakikolwiek obecny adres IP by wejść do Serwera video. 

 Wyszukiwanie: Wyszukaj dostępny adres IP 

 Odtwarzacz: Naciskając możesz wejść i odtworzyć nagrane pliki zachowane w Twoim 

komputerze. 

 



 

 Upgrade firmware: Wybierając tę opcję możesz otworzyć pobrane oprogramowanie, i 

uaktualnić je naciskając „Upgrade” 

 

 Kopiuj: Naciskając kopiujesz wszystkie pliki instalacyjne oprogramowania tak, aby 

zachować wszystkie ustawienia serwera video web dla następnej instalacji oprogramowania. 

 
UWAGA: 

UDP: odpowiednie dla stabilnej sieci z większą przepustowością. 

TCP: odpowiednie dla niestabilnej sieci z niższą przepustowością. 
 

Jeżeli masz taki obraz jak pokazano poniżej oznacza to, że podłączyłeś się pomyślnie do serwera. 

 
 



Wprowadzenie operacji podstawowych: Panel Kontrolny Serwera Vide Web 

Panel Kontrolny Urządzenia Cyfrowego – 16CH DVR 

 
a. transfer obrazu (lb klatek na sekundę) 

b. transfer danych 

c. połącz / rozłącz 

d. rozdzielczość: 

NTSC: 320 x 228 @ ; 640 x 456    

PAL: 320 x 276 J*L ; 640 x 552 

e. jakość obrazu (wysoka, średnia, niska) 

f. zrzut ekranu: naciśnij ten przycisk by zrobić zdjęcie obrazu, który zostanie zapisany w 

wybranym miejscu 

g. nagranie: po naciśnięciu serwer video web rozpocznie nagrywanie, nagrane pliki zostaną 

zapisane w komputerze. Każdy nagrany plik może zawierać 18.000 klatek, gdy 

pojemność nagrywania będzie pełna nowo nagrane pliki zostaną zapisane w drugim pliku. 

jeżeli miejsce na HDD będzie wynosiło mniej niż 200MB program przerwie nagrywanie. 



h. konfiguracja systemu: naciśnij by wejść na stronę ustawień serwera  video web. 

i. liczba użytkowników online 

j. CH 1 – 16 

k. wyświetlanie kanałów 4, 9, 16 

l. wyszukiwanie  

m. nagrywanie 

n. Stop / Czas nagrania / Pauza / Wolne odtwarzanie / Odtwarzanie  

o. PIP / + 

p. QUAD/ - 

q. Zoom cyfrowy 

r. SET: naciśnij by zmienić pozycję kanału wyświetlania naciśnij " " by 

wybrać kanał, który chcesz zmienić. Naciśnij „+” lub „-„ wybierz kanał, który chcesz 

pokazać. Naciśnij „Enter” by potwierdzić 

s. Enter 

t. PTZ Control WYŁ / WŁ 

Po włączeniu PTZ control można wybrać urządzenie PTZ, a następnie zobaczyć je na ekranie 

AP. 

 
u.          Menu / góra / dół / lewo / prawo 

 



 

Panel kontrolny urządzenia cyfrowego – PTZ 

 
 

 

J-     Preset 1 - 16 

k. AUTO 

l.  Zoom Tele   Zoom szeroko 

m. Focus blisko  Focus daleko 

n.  Max Zoom In  Max Zoom Out 

o. Enter 

P- PTZ Control  WYŁ / WŁ: 

 Gdy włączymy PTZ możemy wybrać urządzenie PTZ i zobaczyć na ekranie AP control PTZ 

 Menu / góra / dół / lewo / prawo 

 □ Hot Point: istnieje możliwość ustawienia kamery PTZ w dowolny 

punkt za pomocą kursora 



q. TURBO: 

r. By przyśpieszyć wybieranie menu lub kontrolę kamery PTZ na serwerze video web można 

aktywować funkcję „Turbo” naciskając na ten klawisz. 

Użytkownicy mogą zmieniać kroki turbo od 1 do 10. 

Przykład: Po aktywowaniu funkcji TURBO, następnie po jednokrotnym naciśnięciu  przycisku 

góra/dół/lewo/prawo, jedno kliknięcie myszką spowoduje efekt możliwy do uzyskania po 3 

kliknięciach. 

 

ODTWARZANIE 

 
a. Zdjęcie 
b. Stop 

c. Pauza 
d. Powoli (1X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X) 

e. PLAY 

f. Szybko (2X, 4X, 8X, 16X) 

g. OSD pokaż / ukryj 

h. Ustawienia Config.  (ścieżka pliku dla zdjęcia, kolor tekstu, kolor  

     postępu, kolor kanału ) 



i. Otwórz ostatnio nagrany plik 

j. Otwórz następny nagrany plik 
 

Ustawienia zaawansowane: 

 

q Aby wejść na stronę „System setting” naciśnij "System Config ". Na stronie tej możemy 

wybrać funkcję, którą chcemy ustawić. 

q Po dokonaniu ustawień proszę nacisnąć „Apply” w celu zachowania ustawień. 

q Ustawienia systemu zawierają: Sieć, Konto, Użytkownika online, Alarm, Mail, FTP, Scieżkę 

pliku, Bazę danych alarmu, Urządzenie, Detekcję oraz Narzędzia. 

 

SIEĆ 

 

1. Naciśnij na ustawienia sieci i wybierz rodzaj IP (statyczne, PPPOE, DHCP) 

2. IP statyczne 

3. PPPOE oraz DHCP (N / A) 

 
 

 



 

DNS 
 

Jest to usługa tłumacząca adres IP na nazwę web (domenową). 

Korzystanie z tego jest konieczne wówczas, gdy stosujemy DDNS oraz używamy dynamicznego IP 

dla Serwera Video Web. 

 
 

KONTO 

 
Ustaw konto użytkownika (max 10 kont), hasło oraz  

stopień administrowania (max 10 kont online w tym 

 samym czasie). 

Poziom użytkownika: 

ADMINISTRATOR – nadzoruje wszystkie funkcje  

(„a”, „b”, „c”, „d”, „e” oraz „f”). 

WYŻSZY – nadzoruje tylko funkcje „a”, „b”, „c”, „d”  

oraz „e”, nie może kontrolować funkcji „f”. 

ZWYKŁY – nadzoruje funkcje „a”, „d” oraz „e”, nie 

 może kontrolować funkcji „b”, „c” oraz „f”. 

GOŚĆ – obserwuje tylko obraz. Może korzystać tylko 

 z funkcji „a”. 

Czas trwania: 

W związku z różnymi stopniami administrowania, różne 

konta mogą być online przez różne okresy czasu (1min, 

5min, 10min, 1godzina, 1 dzień, bez ograniczeń). 

 

 



UŻYTKOWNIK ONLINE 

 
Tutaj zawarte są wszystkie informacje o użytkownikach online (imię, adres IP, stopień 

administrowania, rozdzielczość oraz jakość obrazu). 

 
ALARM 
Włącznik alarmu: włącz lub wyłącz funkcję powiadamiania email oraz FTP. 

Metoda alarmu: 

Dwa sposoby – email lub FTP. 

Numer Post: 

Obrazy MJPEG (1 –10 obrazów). 

Trwanie alarmu: 

Można ustawić czas trwania alarmu na 3 sek, 15 sek, 

30 sek, 1 min lub 30 min. 

Aktualizowanie alarmu: 

Wyczyść wiadomość alarmu "  ", która wyświetli  

się na ekranie. 

 

UWAGA: Gdy alarm w łączy się przez urządzenie 

zewnętrzne, takie jak PIR lub Czujnik, na  

ekranie pojawi się ikona  . Serwer Video Web automatycznie  

rozpocznie nagrywanie. 

 

 

 



 

 

MAIL 

 

- W przypadku alarmu, Serwer Video Web wychwyci stały obraz (max 10 obrazów 

JPEG) i wyśle go mailem do przypisanego mu odbiorcy. 

- Informacje można uzyskać ze swojego systemu doręczania email. 

- Adresy email można dodawać w miejscu gdzie włącznik ruchu wychwyca obrazy lub 

zostanie on wysłany za pomocą ustawienia „Modyfikacji alarmu adresu email”. 

- Jeżeli serwer maila wymaga weryfikacji hasłem proszę wprowadzić nazwę 

użytkownika oraz hasło. 

 
 

UWAGA: W sytuacji włączenia alarmu, aby otrzymać mail o alarmie należy włączyć funkcję 

powiadamiania email w ustawieniach alarmu. 

 

 



 

 
FTP 

 

Gdy alarm jest włączony serwer video wychwyci stały obraz oraz załaduje te obrazy na przypisaną 

temu stronę FTP. 

 
 

UWAGA:  W sytuacji włączenia alarmu, aby otrzymać na stronie FTP powiadomienie o alarmie 

należy włączyć funkcję powiadamiania FTP w ustawieniach alarmu. 

 



 

ŚCIEŻKA DO PLIKÓW 
 

Można przypisać ścieżkę dla nagrywanych plików oraz zdjęć. 

 
 

BAZA DANYCH ALARMU 
 

Baza danych, która dokładnie kataloguje wszystkie zdarzenia włączenia alarmu razem z 

adresami IP Serwera Video Web, czasem włączenia alarmu oraz liczbą klatek. 

Z łatwością możemy włączać, kasować lub usuwać wszystkie alarmy nagrywanych zdarzeń. 

Naciśnij na „Refresh” odświeżyć listę zdarzeń w bazie danych lub sprawdzić zdarzenia alarmu. 

Wszystkie pliki włączenia alarmu zostaną systematycznie ułożone w celu łatwego wyszukiwania. 

 
 



URZĄDZENIE 

 

W tych oknach można zmieniać wszystkie zewnętrzne urządzenia. 

Wybierz urządzenie i naciśnij „Edit” by ustawić „Rodzaj urządzenia”, „Numer ID”, „Typ protokołu 

oraz „Prędkość” w celu kontroli urządzeń za pomocą Serwera Video Web. 

Serwer ten wspiera różne ekrany AP w celu kontroli następujących urządzeń peryferyjnych: 

Kamera, 1CH DVR, 4CH DVR (pełny), 4CH DVR (podstawowy), 4CH DMR, 9 CH DMR, 16 CH 

DMR, 4 CH DQR, PTZ, 4 CH MPEG 2 DVR. 

 



DETEKCJA 

 

W tym oknie można ustawić obszar detekcji oraz czułość faktorów detekcji. 

Wybierz urządzenie i naciśnij „Edit” by wejść na stronę ustawień. 

 

 

 

 



 

KAMERA 

 

W oknie znajdują się informacje dotyczące ustawień podłączonych kamer. 

Wybierając konkretną kamerę naciśnij „Edit” by ustawić jasność / kontrast / nasycenie / kolor kamery. 

Po zakończeniu ustawień naciśnij „Ok.” by zatwierdzić zmiany. 

 

 

 

 



 

NARZĘDZIA 

 

W oknie znajdują się informacje na temat wersji oprogramowania. 

Można wybrać opcję „turbo step” (1-10). 

By przyśpieszyć wybieranie menu lub kontrolę kamery PTZ na serwerze video web można aktywować 

funkcję „Turbo” naciskając na ten klawisz. Użytkownicy mogą zmieniać kroki turbo od 1 do 10. 

Przykład: Po aktywowaniu funkcji TURBO i ustawieniu na „5”, po jednym naciśnięciu  przycisku  

góra/dół/lewo/prawo, jedno kliknięcie myszką spowoduje jakbyśmy nacisnęli 5 razy. 

 

Max Log List:  ustaw maksymalną liczbę listy log. 

Serwer Log: Naciśnij „Server Log“ by wejśc w okno serwera listy log. 

 



MOŻLIWOŚCI 

 

7.1 GPRS 

Instalacja funkcji GPRS (dla przykładu weźmiemy Motorola 768i) 

Przede wszystkim należy się upewnić, że telefon obsługuje funkcję GPRS oraz MIDP2.0 (aplikacja 

javy). 

Za pomocą przeglądarki znajdującej się w telefonie należy połączyć się ze stroną  

http://61.62.147.111  . 

(Upewnij się, że funkcja GPRS działa). 

Ściągnij oraz zainstaluj Video Serwer 732E. 

Po zakończeniu instalacji na ekranie telefonu ukaże się ikona 732E. 

Proszę kliknąć na tą ikonę by wejść w ustawienia klatki. Należy wpisać adres IP, port, użytkownika, 

hasło oraz id DVS, które chcielibyśmy zobaczyć. Następnie po zakończeniu ustawień należy nacisnąć 

„connect”. 

Po podłączeniu się do serwera video 732E zobaczymy na ekranie panel kontrolny AP. 

 

7.2 NIEZALEŻNA MACIERZ DYSKU 

 

Podłączenie w celu rozszerzenia pojemności przechowywania  na HDD. 

 

Podłącz DVS do IDA (Niezależna Macierz Dysku) za pomocą kabla SCSI: 

Przed połączeniem należy włączyć IDA, następnie połączyć kablem SCSI DVS oraz IDA. 

 

 

7.3 VGA 

Będzie dostępny we wrześniu 2005. 

http://61.62.147.111


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

8.1 FAQ 

 

Dla łatwego rozwiązywania problemów prosimy odnieść się do tabeli poniżej. Przedstawia ona 

niektóre typowe problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. Prosimy o zapoznanie się z nią zanim 

wezwiecie swojego dealera DVS. 

 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Sprawdź połączenia wtyczki zasilającej Brak mocy 

Upewnij się, że w gniazdku jest zasilanie 

Sprawdź czy nie znajduje się w trybie blokady Nie reaguje na naciskanie jakichkolwiek klawiszy 

Naciśnij dowolny klawisz, następnie wprowadź hasło by wyjść 

z trybu blokady 

Brak nagranego obrazu Sprawdź czy jest zainstalowane HDD oraz właściwie 

podłączone 

Nie działa włączanie czasu nagrania Sprawdź czy Record Enable ustawione jest na Tak 

Sprawdź kabel kamery video i połączenia 

Sprawdź kabel monitora video i połączenia 

Upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilania 

Brak obrazu na żywo 

Sprawdź ustawienia soczewek kamery 

Przy nadpisywaniu i trybach duplex ruch 

odtwarzania jest zakłócony 

Proszę nacisnąć “Stop”, a następnie „Play” by włączyć jeszcze 

raz 

Utrwalanie na długi czas Proszę zatrzymać na 10 sekund nagranie zanim przełączymy 

system NTSC / PAL urządzenia DVR 

Media player nagranych plików "WINDVD", "PowerDVD" oraz "VLC media player" 

  

 

 



ZAŁĄCZNIK # 1 – INSTALACJA HDD 

 
 

Proszę postępować według podanych kroków, aby poprawnie przeprowadzić instalację. 

 

 

*** Uwaga: Jeżeli chcemy zainstalować dwa HDD proszę ustawić pierwszy w „Master Mode” lub 

„Single Mode”, a drugi w „Slave Mode”. *** 

 

 

 

1) Otwórz górną osłonę DVS. 

2) Wkręć HDD do kieszeni HDD. 

3) Podłącz HDD do zasilania oraz IDE BUS ( ustaw dokładnie HDD w szeregu połączenia pin). 

4) Zabezpiecz kieszeń HDD w urządzeniu DVS. 

5) Zamknij górną osłonę DVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK # 2 – KONFIGURACJA PIN 

 

PIN 1. GND 

UZIEMIENIE 

 

PIN 2. – PIN 9. WEJŚCIE ALARMU 

Aby podłączyć przewód z WEJŚCIA ALARMU (PIN 2- 9) do konektora GND (PIN 1), DMR rozpocznie 

nagrywanie, a dzwonek będzie włączony. 

Gdy Menu / Kamera / Alarm jest ustawiony na „Niski”. Gdy wejście sygnału alarmu jest „Niskie”, 

jednostka rozpoczyna nagrywanie i zaczyna brzęczeć. Gdy Menu / Kamera / Alarm ustawiony jest na 

„Wysoki”. Gdy wejście sygnału alarmu jest „Wysokie” jednostka rozpoczyna nagrywanie i zaczyna 

brzęczeć. 

 

PIN 10. PIN WYŁĄCZONY 
 
PIN 11. RS232 – TX 

DMR może być sterowany zdalnie przez zewnętrzne urządzenie lub system kontrolny, taki jak 

klawiatura kontrolna w momencie używania RS-232 seryjnych sygnałów komunikacyjnych. 

 

PIN 12. RS485 – A 

DMR może być sterowany zdalnie przez zewnętrzne urządzenie lub system kontrolny, taki jak 

klawiatura kontrolna w momencie używania RS485 seryjnych sygnałów komunikacyjnych. 

 

PIN 13. ZEWNĘTRZNY ALARM NO 
Podczas zwykłej operacji COM rozłącza się z NO. Jednak jeżeli alarm został włączony, COM łączy się 

z NO. 

 

PIN 14. PIN WYŁĄCZONY 

 

PIN 15. – PIN 22. WEJŚCIE ALARMU 
Aby podłączyć przewód z WEJŚCIA ALARMU (PIN 15- 22) do konektora GND (PIN 1), DMR 

rozpocznie nagrywanie, a dzwonek będzie włączony. 

Gdy Menu / Kamera / Alarm jest ustawiony na „Niski”. Gdy wejście sygnału alarmu jest „Niskie”, 

jednostka rozpoczyna nagrywanie i zaczyna brzęczeć. Gdy Menu / Kamera / Alarm ustawiony jest na 

„Wysoki”. Gdy wejście sygnału alarmu jest „Wysokie” jednostka rozpoczyna nagrywanie i zaczyna 

brzęczeć. 

 

PIN 23. RS232 – RX 
DMR może być sterowany zdalnie przez zewnętrzne urządzenie lub system kontrolny, taki jak 

klawiatura kontrolna w momencie używania RS485 seryjnych sygnałów komunikacyjnych 



 

PIN 24. RS485 – B 
DMR może być sterowany zdalnie przez zewnętrzne urządzenie lub system kontrolny, taki jak 

klawiatura kontrolna w momencie używania RS485 seryjnych sygnałów komunikacyjnych 

 

PIN 25. ZEWNĘTRZNY ALARM COM 

Podczas zwykłej operacji COM rozłącza się z NO. Jednak jeżeli alarm został włączony, COM łączy się 

z NO. 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK # 3 – PRZEKAŹNIK IR 

 

• Przyciski kontrolne kamery: Przycisk (1) do (10). (przycisk (9) używany jest do kontroli 

przełączania) 

• Przyciski kontrolne DVS: Przycisk (11) do (28) 

• Pozostałe przyciski kontrolne: Wspierają kontrolę zarówno Kamery jak i DVS. 

Przycisk (29) do (32) 

• Cyfrowy zoom nie jest wspierany. # F1 to przycisk atrapa. 

 



KAMERA 

1) Preset: 

Naciśnij ten przycisk aby ustawić punkty preset PTZ. 

Poruszaj się kursorem przyciskami "< " "> ". 

Naciśnij „Enter” by wejść do podmenu i potwierdzić wybór. 

Naciśnij „Menu” by wejść do trybu menu, potwierdzić zmianę i  wyjść z trybu menu. 

 

• ADD: dodaj punkty preset, maksymalnie 16 

• INS: wprowadź preset kamery 

• EDIT: edycja punktów preset 

• DEL: kasowanie punktów preset 

 
2) Kamera: 

W trybie kontrolnym PTZ naciśnij „Camera” + „ID number of PTZ” i naciśnij „Enter” by wybrać i 

kontrolować kamerę PTZ. 

 

Uwaga: Zmiana ID PTZ 

Na przykład, jeżeli chcesz zmienić ID PTZ z 001 na 003 proszę postępować według instrukcji 

poniżej. 

 



3) Max zoom: 

Naciśnij „Zoom max”, obraz PTZ wyświetli się w maksymalnym rozmiarze. 

 

4) Min zoom: 

Naciśnij „Zoom min”, obraz PTZ wyświetli się w minimalnym rozmiarze. 

 

5) Zoom +: 

Naciśnij „Zoom+”, aby zmienić współczynnik optycznego przybliżania w PTZ. 

 

 

6) Zoom -: 

Naciśnij „Zoom-„, aby zmienić współczynnik optycznego oddalania w PTZ. 

 

7) Auto: 

Naciśnij „Auto” by wejść do trybu auto. 

 

 
 

Wybierz 'A "" T" by wybrać pomiędzy trybem „Auto Pan” a trybem „Sekwencji”, następnie 

naciśnij „Menu” w celu potwierdzenia wyboru. 

• W trybie „Auto Pan” PTZ zrobi to automatycznie 

• W trybie „Sekwencji” PTZ zrobi to zgodnie z ustawieniami punktu preset. 

 

8) ID 

Naciśnij „ID”, na ekranie wyświetli się ID kamery. 

 

9) Light: 

Naciśnij „Light”, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie zdalnego przełączania. 

 

10) Menu: 

Naciśnij „Menu”, by wejść do głównego menu Kamery. 

 

DVS 

 

11) Audio CH-: 

Naciśnij „AudioCH-„, aby wybrać kanał audio i tryb play (na żywo lub z playbacku) 

 



12) Audio CH+: 

Naciśnij „Audio+”, aby wybrać kanał audio i tryb play (na żywo lub z playbacku). 

 

13) SEQ: 

Naciśnij „SEQ”, aby aktywować / de aktywować funkcję Call Monitor. 

Gdy funkcja ta jest aktywna na ekranie ukaże się każdy kanał w sekwencji. 

 

14) +: 

Naciśnij „+” by zmienić ustawienia w menu. 

 

15) „-„” 

Naciśnij „-„ by zmienić ustawienia w menu. 

 

16) 

Naciśnij "■ ", aby zatrzymać odtwarzane pliki. 

 

17) II 

Naciśnij " II " by wstrzymać odtwarzane pliki. 

 

18) WYSZUKIWANIE: 

Naciśnij „Search”, aby wejść w tryb wyszukiwania. 

Dla szczegółowych informacji proszę się odnieść do rozdziału 5.1 Search. 

 
19) Menu: 

Naciśnij “Menu” , aby wejść do głównego menu DVS. 

 

20) Przyciski wybierania kanału: 

Naciśnij   , aby wybrać  wyświetlany kana ł  16 / 9 / 4. 

 

21) Set: 

Naciśnij „Set”, aby zmienić miejsce wyświetlania kanału. 

Na przykład, jeżeli chcesz zamienić kanał „01” z kanałem „16” 



è Przejdź kursorem do kanału „01” i naciśnij „Set” 

è Przyciskami „+” oraz „-„ wybierz kanał „16” i naciśnij „Enter” 

-^ Naciśnij „Menu” by wyjść z trybu „Set”. 

 

22) Rec: 

Naciśnij „Rec”, aby rozpocząć funkcję nagrywania kanałów 1 –16. 

 

23) Szybkie cofanie: 

W trybie odtwarzania, aby szybko cofać naciśnij ' ". 

 

24) Szybkie przewijanie: 

W trybie odtwarzania, aby szybko przewijać naciśnij " '. 

 

25) Play: 

Naciśnij " >", aby włączyć ostatnio nagrany plik. 

 

26) F3: 

Naciśnij „F3”, aby aktywować funkcję nagrywania czasowego. 

 

27) Wolne odtwarzanie: 

Naciśnij " >>" , aby uzyskać 1/4X prędkości odtwarzania, oraz naciśnij podwójnie aby uzyskać 

1/8X prędkości, potrójnie dla prędkości 1/16X oraz poczwórnie dla prędkości 1/32X. 

 

INNE 
 

28) MOC: 

Naciśnij „Power”, aby wyłączyć DVS.  

(Jeżeli DVS znajduje się w trybie nagrywania, należy najpierw zatrzymać nagrywanie) 

 

29) Numery przycisków wyboru: 

Naciśnij  , by wybrać numery kanałów 

 

 

 



30) GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO: 

Naciśnij „Up”, „Down”, “Left”, “Right”, aby poruszać się kursorem / kontrolować kamerę PTZ. 

 

31) ENTER: 

Naciśnij „Enter” , aby wejść do trybu podmenu / potwierdzić wybór. 

 

 

 

 


