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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Znak ten informuje o występowaniu wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia, które może 
spowodować porażenie.

Ten znak informuje o konieczności używania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

Wszystkie  produkty  oferowane  przez  producenta  są  zgodne  z  dyrektywami  Unii 
Europejskiej dotyczącymi materiałów i substancji używanych do produkcji urządzeń

Ten znak informuje o sposobie utylizacji urządzeń elektronicznych, dla których zakończyła się 
żywotność.  Według  dyrektyw  Unii  Europejskiej,  urządzenia  te  muszą  odseparowane  od 
pozostałych odpadów i zostać zutylizowane. Urządzeń tych nie można wyrzucać do kosza.

Znak informujący, że urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi.
Producent  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  treści  instrukcji  w  dowolnym  czasie  oraz 
możliwość dokonania zmian w urządzeniu bez uprzedniego poinformowania.

DEKLARACJE FCC 
Deklaracja o zakłóceniach wymagana przez FCC
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy A określone w Rozdziale 
15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Spełnienie tych wymogów jest gwarancją ochrony 
przed wystąpieniem zakłóceń w sieci domowej. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale 
radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywołać 
zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego. Nie udziela się jednak gwarancji, iż zakłócenia nie wystąpią w 
wypadku instalacji w danym miejscu. Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w działaniu sprzętu radiowo-
telewizyjnego, które mogą zostać określone na podstawie włączenia i wyłączenia urządzenia, użytkownik 
może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez:
• zmianę ustawienia lub położenia anteny odbiorczej,
• zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana,
• podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
• zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Urządzenie spełnia wymogi określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). 
Urządzenie dopuszcza się do użytku pod następującymi warunkami: (1) urządzenie nie będzie wywoływało 
szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie będzie odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które 
mogą wywołać jego niepożądane działanie.

UWAGA: Nie użytkuj tego urządzenia w pobliżu wody, przykładowo w zawilgoconych pomieszczeniach, lub w 
pobliżu basenu. Unikaj używania urządzenia w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Istnieje 
potencjalne ryzyko porażenia prądem podczas wyładowania elektrycznego.
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OSTRZEŻENIE

RYZYKO PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

UWAGA:
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać żadnej pokrywy, użytkownik nie może 
naprawiać urządzenia samodzielnie, ani dokonywać jego przeglądu technicznego. W celu naprawy bądź 

konserwacji urządzenia należy wezwać wykwalifikowany personel. Każdorazowa próba samodzielnej 
ingerencji w urządzenie grozi utratą praw gwarancyjnych.



K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 4xxLEK2 4xxLE

ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE

W tej instrukcji znajdziesz wszystkie wskazówki jak skonfigurować rejestrator i korzystać z niego.
Przed włączeniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
W razie pytań lub ewentualnych uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.

WSKAZÓWKI DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

1. WSKAZÓWKI INSTALACYJNE
• Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, nie zamknięte, w odległości min. 15 cm od ściany.
• Pomieszczenie w którym zainstalowano urządzenie powinno być dobrze wentylowane.
• Utrzymuj urządzenie z daleka od pól magnetycznych oraz fal elektromagnetycznych
• Instalowanie urządzenia w pobliżu odbiorników TV lub radiowych może powodować zakłócenia
• Nie ustawiaj urządzenia w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników
• Nie włączaj od razu urządzenia wniesionego z zimnych pomieszczeń.
• Ustaw urządzenie tak, aby nie narazić użytkowników na zranienie
• Nie instaluj urządzenia w miejscach o stałych wibracjach, zbyt dużej wilgotności lub w zbyt suchym 

pomieszczeniu.
• Przed włączeniem rejestratora sprawdź napięcie zasilania (Urządzenie można zasilać zarówno 110V 

jak i 230V)
• Gniazdo zasilające powinno mieć uziemienie. 
• Zdejmij z urządzenia folię winylową. (Niebezpiecznie jest zakładać ją na głowę)

2. WSKAZÓWKI DO UŻYTKOWANIA
• Aby naprawić uszkodzenie , skontaktuj się ze sprzedawca
• Przed uruchomieniem rejestratora przeczytaj instrukcję. 
• Nie otwieraj obudowy urządzenia , ponieważ zawiera części czułe na warunki otoczenia
• Ułóż kabel zasilający w sposób bezpieczny i nie dotykaj go mokrymi rękoma
• Nie używaj zepsutych gniazd lub uszkodzonych kabli zasilających
• Nie używaj benzyny, rozpuszczalników lub alkoholu do czyszczenia urządzenia,mogą one uszkodzić 

obudowę
• Nie dotykaj pracującego i odkrytego urządzenia
• Aby wyłączyć system najpierw wyłącz urządzenie a dopiero potem podłączone do niego urządzenia.
• Bądź ostrożny, aby nie wpadły drobne obiekty do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne
• Nie rozkładaj urządzenia i nie zmieniaj jego konfiguracji
• Nie kładź na obudowie ciężkich rzeczy
• Nie przenoś urządzenia podczas pracy. Może to grozić uszkodzeniem.
• Jeżeli w pomieszczeniu gdzie pracuje urządzenie pojawił się silny dym lub zapach, może to 

spowodować pożar lub porażenie. W takich warunkach należy natychmiast wyłączyć zasilanie i 
skontaktować się z obsługa serwisową.

ISTOTNE ZALECENIA

Bezpieczeństwo elektryczne
Instalacja elektryczna rejestratora powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent 
nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji i użytkowania.

Transport i użytkowanie
Dla urządzenia są szkodliwe: duże wstrząsy i wibracje, zalanie wodą tak w transporcie jak i podczas 
użytkowania.

Instalacja
Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie podłączaj do zasilania urządzenia przed wykonaniem wykonaniem 
wszystkich połączeń. Na urządzeniu nie umieszczaj żadnych przedmiotów.

Kwalifikacje instalatora 
Wszelkie naprawy lub testy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. 
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieautoryzowane przeróbki i naprawy.

Środowisko pracy
Rejestrator powinien pracować z dala od materiałów wybuchowych i łatwopalnych, oraz nie powinien być 
wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

INSTRUKCJA JEST NAPISANA Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ. 
ZE WZGLĘDU NA STAŁY POSTĘP I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA FUNKCJONALNOŚĆ, 

WYGLĄD I DANE TECHNICZNE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
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1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA
1.1 Akcesoria
Sprawdź czy w opakowaniu są następujące podzespoły:

• Zasilacz i przewód zasilający
• Zasilacz
• Przewód sieciowy LAN
• Taśmy do podłączenia dysków
• Listwa zaciskowa wejść / wyjść alarmowych
• Mysz optyczna USB
• Pilot
• Płyta CD z instrukcją i oprogramowaniem
• Akcesoria montażowe

1.2 Specyfikacja
Rejestrator posiada następujące funkcje:

• Kompresja H.264
• Alarm w przypadku maskowania kamery.
• Rejestracja torów audio. (zależnie od modelu)
• Rejestracja:do 25 kl/s kanał w D1 (zależnie od modelu).
• Pentaplex: realizuje następujące funkcje: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, 

archiwizacja i zdalny dostęp przez LAN. 
• Podwójne kodowanie strumienia, do rejestracji i do transmisji przez sieć.(zależnie od 

modelu)
• Wielokryteriowe wyszukiwanie nagrań.
• Możliwości obsługi: panel przedni z klawiaturą, pilot IR (w komplecie), dedykowana 

klawiatura, mysz usb (w komplecie), zdalna klawiatura (SIMTEC NKB) poprzez sieć LAN 
(nawet kilka urządzeń).

• Zdarzenia alarmowe video: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału video.
• Zaawansowane ustawienia dla kamer: strefy prywatności, ukrywanie, opisy i ustawienia 

kolorów.
• Obsługa kamer obrotowych: dostępne ponad 30 protokołów komunikacji, presety, 

skanowanie, auto pan, trasy, ścieżki.
• Archiwizacja: pamięć USB, przez sieć LAN.
• Reakcja na alarm: Informacja na ekranie, preset PTZ, e-mail, połączenie FTP.
• Pełna obsługa przez sieć : Wbudowany “web server”, Oprogramowanie CMS, Zdalny 

podgląd na żywo, sterowanie nagrywaniem i odtwarzaniem, programowanie, kontrola pracy 
systemu, pamięć zdarzeń. 

• Możliwość automatycznego kopiowania materiału lub zdarzeń na wskazany serwer FTP.
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UWAGA Podane elementy mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia

UWAGA do serii 4xxLE, 5xxLN, 5xxH
W tych modelach można ustawić nagrywanie w rozdzielczości D1 na dwa sposoby:

1. Wszystkie kanały można ustawić w D1 z max szybkością 6 kl/s dla każdego kanału
2. Kanał 1 i 9 (w wersji 16ch, w wersji 4ch i 8ch tylko kanał 1) można ustawić na 25kl/s w 

rozdzielczości D1, natomiast pozostałe w rozdzielczości CIF z max wartością 25kl/s. 
Można mieszać rozdzielczości D1 i CIF
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1.3 Parametry serii 4xxLE

SERIA 4xxLE

Parametry 4-kanałowy 8-kanałowy 16-kanałowy
SYSTEM

Procesor główny Wysoce wydajny procesor Video

System operacyjny LINUX

Interfejs użytkownika Graficzne menu na ekranie w języku Polskim

Sposób obsługi Klawiatura na panelu przednim, myszka usb, pilot IR, klawiatura LAN, 
wirtualna klawiatura programu sieciowego

KOMPRESJA
Kompresja video H.264

Kompresja audio G.711A

VIDEO
Wejścia video 4, BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 8 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 16 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω

Wyjścia video 1 x BNC, 1.0Vp- p, 75Ω, 1 x VGA, 1 x HDMI (obsługa wyjść TV/VGA/HDMI 
w tym samym czasie), 1 x Spot

Standard video PAL=625Line 50f/s  NTSC=525Line 60f/s

Szybkość wyświetlania W czasie rzeczywistym

Rozdzielczość i szybkość 
zapisu

CIF: 1~100 kl/s
D1: 1~25kl/s

(patrz uwaga w 
specyfikacji)

CIF: 1~200 kl/s
D1: 1~50kl/s

(patrz uwaga w 
specyfikacji)

CIF: 1~400 kl/s
D1: 1~100kl/s
(patrz uwaga w 
specyfikacji)

Szczegółowy opis sposobu zapisu - patrz uwaga w specyfikacji (punkt 1.2)

Tryby podziału ekranu 1,4 1, 4, 9 1, 4, 9, 16

Detekcja ruchu Strefy:  396 (22*18), regulacja czułości

Jakość obrazu 6 poziomów

Strefy maskowania Cztery niezależne pola dla każdej kamery 

Regulacja obrazu Regulacja podstawowych parametrów obrazu 

AUDIO

Wejścia Audio 4  kanały, BNC, 200-
2000mV, 10KΩ

8  kanałów, BNC, 200-
2000mV, 10KΩ

4  kanały, BNC, 200-
2000mV, 10KΩ

Wyjścia Audio 1- kanał, RCA, 200-3000mV, 5KΩ

Komunikacja głosowa Wejście i wyjście MIC

DYSK
Typ dysków 1 port SATA (bez limitu pojemności, zalecane max 2TB)

Zużycie pamięci Audio PCM 28,8MB/godz; Video 56~900MB/godz

NAGRYWANIE i ODTWARZANIE
Tryb zapisu Ręczny, ciągły, detekcja ruchu, alarm, harmonogram

Priorytet nagrywania Ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram

Przedziały nagrywania 1 do 120 minut (fabrycznie 60 minut)
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Nadpisywanie Tak

Wyszukiwanie nagrań po dacie i czasie, z alarmu, z detekcji ruchu (wyszukiwanie precyzyjne)

Odtwarzanie 4-kanały odtwarzane równocześnie, w trybach: przyśpieszony – regulowany, 
spowolniony- regulowany, po-klatkowy do przodu i tyłu

Zoom Możliwość powiększenia fragmentu podczas

BACKUP
Archiwizacja Przez USB/ LAN/ eSATA

LAN
Interfejs RJ-45 Port (10/100M)

Funkcje sieciowe Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienie systemowe, kopiowanie 
nagrań, odczyt pliku zdarzeń

ALARMY
Wejścia alarmowe 4 x NO 8 x NO 16 x NO

Wyjście alarmowe 3 wyjścia 30VDC, 2A, 125VAC 1A

INTERFEJSY
2 x USB 2.0; RS485 – sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ); RS232 - dedykowana klawiatura, 

komunikacja z PC, eSATA – backup HDD

INNE
Informacje Status dysku, statystyka transferu dla każdego kanału, logi (1024 zdarzenia)

Aktualizacja Przez przeglądarkę web, dedykowany program

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Zasilanie DC +12V/3.3A (zewnętrzny zasilacz w zestawie 230V 50Hz /110V 60Hz)

Pobór mocy 12W

Temperatura pracy 0 ~℃ ＋55℃

Wilgotność 10%~90%

Ciśnienie atmosfer. 86kpa~106kpa

Wymiary 375mm x 285mm x 45mm (W*D*H)

Masa 3.5 kg

Montaż Wolno stojący typu desktop
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1.4 Parametry serii 5xxLN

SERIA 5xxLN

Parametry 4-kanałowy 8-kanałowy 16-kanałowy
SYSTEM

Procesor główny Wysoce wydajny procesor Video

System operacyjny LINUX

Interfejs użytkownika Graficzne menu na ekranie w języku polskim

Sposób obsługi Klawiatura na panelu przednim, myszka usb, pilot IR, klawiatura LAN, 
wirtualna klawiatura programu sieciowego

KOMPRESJA

Kompresja video H.264
Dwa strumienie. Drugi strumień tylko do LAN w rozdzielczości QCIF

Kompresja audio G.711A

VIDEO
Wejścia video 4 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 8 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 16 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω

Wyjścia video 1 x BNC, 1.0Vp- p, 75Ω, 1 x VGA, 1 x HDMI (obsługa wyjść TV/VGA/HDMI 
w tym samym czasie), 1 x Spot, Wyjścia przelotowe BNC

Standard video PAL=625Line 50f/s  NTSC=525Line 60f/s

Szybkość wyświetlania D1(704x576)  w czasie rzeczywistym, 25kl/s/kanał 

Szybkość zapisu Od 1kl/s ~ 25kl/s  w D1 (704x576)

Rozdzielczość i szybkość 
zapisu

CIF: 1~100 kl/s
D1: 1~25kl/s

(patrz uwaga w 
specyfikacji)

CIF: 1~200 kl/s
D1: 1~50kl/s

(patrz uwaga w 
specyfikacji)

CIF: 1~400 kl/s
D1: 1~100kl/s
(patrz uwaga w 
specyfikacji)

Szczegółowy opis sposobu zapisu - patrz uwaga w specyfikacji (punkt 1.2)

Tryby podziału ekranu 1,4 1, 4, 8, 9 1, 4, 8, 9, 16

Przełączanie Zmiana podziału ekranu przy detekcji, alarmu lub przełączanie sekwencyjne.

Detekcja ruchu Strefy:  396 (22*18), regulacja czułości

Jakość obrazu 6 poziomów

Strefy maskowania Cztery niezależne pola dla każdej kamery 

Regulacja obrazu Regulacja podstawowych parametrów obrazu. Możliwość przesuwania obrazu, 
tak aby dostroić do telewizora (tylko dla wyjścia sygnału CVBS)

AUDIO
Wejścia Audio 4 kanały, BNC, 200-2800mV, 30KΩ; mikrofonowe BNC

Wyjścia Audio 1- kanał, RCA, 200-3000mV, 5KΩ; mikrofonowe BNC

Komunikacja głosowa Wejście i wyjście MIC

DYSK
Ilość dysków SATA - 4 dysków lub 3 dyski + nagrywarka DVD 1 port SATA

(dyski bez limitu pojemności, zalecane max 2TB)

Zużycie pamięci Audio PCM 28,8MB/godz; Video 56~900MB/godz
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NAGRYWANIE i ODTWARZANIE
Priorytety i tryby zapisu Ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram

Przedziały nagrywania 1 do 120 minut (fabrycznie 60 minut)

Nadpisywanie Tak

Wyszukiwanie nagrań Kilka wariantów: według czasu, typu zdarzenia, kanału

Odtwarzanie Przyspieszone, zwolnione, klatka po klatce, cofanie do tyłu.
Można odtwarzać jednocześnie 4 kanały lub wszystkie.

Zoom Możliwość powiększenia fragmentu podczas

BACKUP
Archiwizacja Przez USB/ LAN/ eSATA

LAN
Interfejs RJ-45 Port (10/100M)

Funkcje sieciowe

Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, kopiowanie nagrań, odczyt pliku 
zdarzeń, zdalna konfiguracja DVR, informacja o wystąpieniu zdarzenia 

alarmowego na żywo, import nagrań na, dwukierunkowa komunikacja audio, 
jednoczesny podgląd obrazów z kliku rejestratorów 

ALARMY
Wejścia alarmowe 4 x NO 8 x NO 16 x NO

Wyjście alarmowe 6 wyjść przekaźnikowych 30VDC, 2A, 125VAC 1A, w tym jedno sterujące 
wyjściem 12V DC.

INTERFEJSY
2 x USB 2.0; RS485 – sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ); RS232 - dedykowana klawiatura, 

komunikacja z PC, eSATA – backup HDD

INNE

Informacje Status dysku, statystyka transferu dla każdego kanału, logi (1024 zdarzenia), 
Informacja o ilości użytkowników aktualnie zalogowanych

Aktualizacja Przez przeglądarkę web, dedykowany program

Inne Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami, Uwierzytelnienie, Możliwość 
aktualizacji firmware poprzez Lan lub lokalnie (pendrive)

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Zasilanie AC 90~264V 50Hz (max 75W)

Pobór mocy 13W

Temperatura pracy 0 ~℃ ＋55℃

Wilgotność, ciśnienie at. 10%~90%, 86kpa~106kpa

Wymiary 440mm x 460mm x 89mm (W*D*H) (w szafie rack 1,5U)

Masa 6 Kg bez dysków

Montaż Desktop / rack 19”
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1.5 Parametry serii 5xxH

SERIA 5xxH

Parametry 4-kanałowy 8-kanałowy 16-kanałowy
SYSTEM

Procesor główny Wysoce wydajny procesor Video

System operacyjny LINUX

Interfejs użytkownika Graficzne menu na ekranie w języku polskim

Sposób obsługi Klawiatura na panelu przednim, myszka usb, pilot IR, klawiatura LAN, 
wirtualna klawiatura programu sieciowego

KOMPRESJA

Kompresja video H.264
Dwa strumienie. Drugi strumień tylko do LAN w rozdzielczości QCIF

Kompresja audio G.711A

VIDEO
Wejścia video 4 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 8 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 16 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω

Wyjścia video 1 x BNC, 1.0Vp- p, 75Ω, 1 x VGA, 1 x HDMI (obsługa wyjść TV/VGA/HDMI 
w tym samym czasie), 1 x Spot, Wyjścia przelotowe BNC

Standard video PAL=625Line 50f/s  NTSC=525Line 60f/s

Szybkość wyświetlania D1(704x576)  w czasie rzeczywistym, 25kl/s/kanał 

Szybkość zapisu Od 1kl/s ~ 25kl/s  w D1 (704x576)

Rozdzielczość i szybkość 
zapisu

CIF: 1~100 kl/s
D1: 1~25kl/s

(patrz uwaga w 
specyfikacji)

CIF: 1~200 kl/s
D1: 1~50kl/s

(patrz uwaga w 
specyfikacji)

CIF: 1~400 kl/s
D1: 1~100kl/s
(patrz uwaga w 
specyfikacji)

Szczegółowy opis sposobu zapisu - patrz uwaga w specyfikacji (punkt 1.2)

Tryby podziału ekranu 1,4 1, 4, 8, 9 1, 4, 8, 9, 16

Przełączanie Zmiana podziału ekranu przy detekcji, alarmu lub przełączanie sekwencyjne.

Detekcja ruchu Strefy:  396 (22*18), regulacja czułości

Jakość obrazu 6 poziomów

Strefy maskowania Cztery niezależne pola dla każdej kamery 

Regulacja obrazu Regulacja podstawowych parametrów obrazu. Możliwość przesuwania obrazu, 
tak aby dostroić do telewizora (tylko dla wyjścia sygnału CVBS)

AUDIO

Wejścia Audio
4 kanały, BNC, 200-

2800mV, 30KΩ; 
mikrofonowe BNC

8 kanały, BNC, 200-
2800mV, 30KΩ; 

mikrofonowe BNC

16 kanały, BNC, 200-
2800mV, 30KΩ; 

mikrofonowe BNC

Wyjścia Audio 1- kanał, RCA, 200-3000mV, 5KΩ; mikrofonowe BNC

Komunikacja głosowa Wejście i wyjście MIC

DYSK
Ilość dysków SATA - 4 dysków lub 3 dyski + nagrywarka DVD 1 port SATA
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(dyski bez limitu pojemności, zalecane max 2TB)

Zużycie pamięci Audio PCM 28,8MB/godz; Video 56~900MB/godz

NAGRYWANIE i ODTWARZANIE
Priorytety i tryby zapisu Ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram

Przedziały nagrywania 1 do 120 minut (fabrycznie 60 minut)

Nadpisywanie Tak

Wyszukiwanie nagrań Kilka wariantów: według czasu, typu zdarzenia, kanału

Odtwarzanie Przyspieszone, zwolnione, klatka po klatce, cofanie do tyłu.
Można odtwarzać jednocześnie 4 kanały lub wszystkie.

Zoom Możliwość powiększenia fragmentu podczas

BACKUP
Archiwizacja Przez USB/ LAN/ eSATA

LAN
Interfejs RJ-45 Port (10/100M)

Funkcje sieciowe

Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, kopiowanie nagrań, odczyt pliku 
zdarzeń, zdalna konfiguracja DVR, informacja o wystąpieniu zdarzenia 

alarmowego na żywo, import nagrań na, dwukierunkowa komunikacja audio, 
jednoczesny podgląd obrazów z kliku rejestratorów 

ALARMY
Wejścia alarmowe 4 x NO 8 x NO 16 x NO

Wyjście alarmowe 6 wyjść przekaźnikowych 30VDC, 2A, 125VAC 1A, w tym jedno sterujące 
wyjściem 12V DC.

INTERFEJSY
2 x USB 2.0; RS485 – sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ); RS232 - dedykowana klawiatura, 

komunikacja z PC, eSATA – backup HDD

INNE

Informacje Status dysku, statystyka transferu dla każdego kanału, logi (1024 zdarzenia), 
Informacja o ilości użytkowników aktualnie zalogowanych

Aktualizacja Przez przeglądarkę web, dedykowany program

Inne Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami, Uwierzytelnienie, Możliwość 
aktualizacji firmware poprzez Lan lub lokalnie (pendrive)

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Zasilanie AC 90~264V 50Hz (max 75W)

Pobór mocy 13W

Temperatura pracy 0 ~℃ ＋55℃

Wilgotność, ciśnienie at. 10%~90%, 86kpa~106kpa

Wymiary 440mm x 460mm x 89mm (W*D*H) (w szafie rack 2U)

Masa 5.8 – 6.8 kg bez dysków

Montaż Desktop / rack 19”
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1.6 Parametry serii 5xxD1
SERIA 5xxD1

Parametry 4-kanałowy 8-kanałowy 16-kanałowy
SYSTEM

Procesor główny Wysoce wydajny procesor Video

System operacyjny LINUX

Interfejs użytkownika Graficzne menu na ekranie w języku polskim

Sposób obsługi Klawiatura na panelu przednim, myszka usb, pilot IR, klawiatura LAN, 
wirtualna klawiatura programu sieciowego

KOMPRESJA

Kompresja video H.264
Dwa strumienie. Drugi strumień tylko do LAN w rozdzielczości QCIF

Kompresja audio G.711A

VIDEO
Wejścia video 4 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 8 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 16 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω

Wyjścia video 2 x BNC, 1.0Vp- p, 75Ω, 1 x VGA, 1 x HDMI (obsługa wyjść TV/VGA/HDMI 
w tym samym czasie), 1 x Spot

Standard video PAL=625Line 50f/s  NTSC=525Line 60f/s

Szybkość wyświetlania D1(704x576)  w czasie rzeczywistym

Szybkość zapisu Od 1kl/s ~ 25kl/s dla każdego kanału w D1 (704x576)

Rozdzielczość i 
szybkość zapisu

CIF: 1~100 kl/s   
2CIF: 1~100 kl/s   

D1: 1~100 kl/s   

CIF: 1~200 kl/s   
2CIF: 1~200 kl/s   

D1: 1~200 kl/s   

CIF: 1~400 kl/s   
2CIF: 1~400 kl/s   

D1: 1~400 kl/s   
Tryby podziału ekranu 1,4 1, 4, 9 1, 4, 9, 16

Przełączanie Zmiana podziału ekranu przy detekcji, alarmie lub przełączanie sekwencyjne.

Detekcja ruchu Strefy:  396 (22*18), regulacja czułości

Rozdzielczość 
nagrywania

D1/CIF/QCIF  PAL 1f/s-
25f/s

D1/CIF/QCIF  PAL 1f/s-
25f/s

D1/CIF/QCIF  PAL 1f/s-
25f/s

Jakość obrazu 6 poziomów

Strefy maskowania Cztery niezależne pola dla każdej kamery 

Regulacja obrazu Regulacja podstawowych parametrów obrazu. Możliwość przesuwania obrazu, 
tak aby dostroić do telewizora (tylko dla wyjścia sygnału CVBS)

AUDIO

Wejścia Audio

4  kanały, BNC, 200-
2000mV, 10KΩ Uwaga! 

Są wersje rejestratora 
które nie mają wejść 

audio

8  kanałów, BNC, 200-
2000mV, 10KΩ Uwaga! 

Są wersje rejestratora 
które nie mają wejść 

audio

4  kanały, BNC, 200-
2000mV, 10KΩ Uwaga! 

Są wersje rejestratora 
które nie mają wejść 

audio

Wyjścia Audio 1- kanał, RCA, 200-3000mV, 5KΩ

Komunikacja głosowa Wejście i wyjście MIC

DYSK
Ilość dysków SATA - 8 dysków lub 6 dysków + nagrywarka DVD

(bez limitu pojemności, zalecane max 2TB)
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Zużycie pamięci Audio PCM 28,8MB/godz; Video 56~900MB/godz

NAGRYWANIE i ODTWARZANIE
Priorytet nagrywania i 
tryby zapisu Ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram

Przedziały nagrywania 1 do 120 minut (fabrycznie 60 minut)

Nadpisywanie Tak

Wyszukiwanie nagrań Kilka wariantów: według czasu, typu zdarzenia, kanału

Odtwarzanie Przyspieszone, zwolnione, klatka po klatce, cofanie do tyłu.
Można odtwarzać jednocześnie 4 kanały lub wszystkie.

Zoom Możliwość powiększenia fragmentu podczas

BACKUP
Archiwizacja Przez USB/  LAN/ eSATA

LAN
Interfejs RJ-45 Port (10/100M)

Funkcje sieciowe

Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, kopiowanie nagrań, odczyt pliku 
zdarzeń, zdalna konfiguracja DVR, informacja o wystąpieniu zdarzenia 

alarmowego na żywo, import nagrań na, dwukierunkowa komunikacja audio, 
jednoczesny podgląd obrazów z kliku rejestratorów 

ALARMY
Wejścia alarmowe 4 x NO/NC 8 x NO/NC 16 x NO/NC

Wyjście alarmowe 6 wyjść przekaźnikowych 30VDC, 2A, 125VAC 1A, w tym jedno sterujące 
wyjściem 12V DC.

INTERFEJSY
2 x USB 2.0; RS485 – sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ); RS232 - dedykowana klawiatura, 

komunikacja z PC, eSATA – backup HDD

INNE

Informacje Status dysku, statystyka transferu dla każdego kanału, logi (1024 zdarzenia), 
Informacja o ilości użytkowników aktualnie zalogowanych

Aktualizacja Przez przeglądarkę web, dedykowany program

Inne Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami, Uwierzytelnienie, Możliwość 
aktualizacji firmware poprzez Lan lub lokalnie (pendrive)

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Zasilanie AC 90~264V 50Hz (max 75W)

Pobór mocy 13W

Temperatura pracy 0 ~℃ ＋55℃

Wilgotność, ciśnienie at. 10%~90%, 86kpa~106kpa

Wymiary 440mm x 460mm x 89mm (W*D*H) (w szafie rack 2U)

Masa 5.8 – 6.8 kg bez dysków

Montaż Desktop / rack 19”

Strona 14 / 86



K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 4xxLEK2 4xxLE

2. Widok ogólny i obsługa2. Widok ogólny i obsługa

2.1 Widok przedniego i tylnego panela serii 4xxLE

Nazwa Obrazek Funkcja
Przycisk zasilania POWER Naciśnij i przytrzymaj trzy sekundy aby wyłączyć 

urządzenie .
Kontrolka zasilania Świeci gdy urządzenie jest włączone.
Shift Shift Obsługa interfejsu wyświetlanych znaków (małe 

litery/duże/cyfry)
góra/1 dół/4  ▲ / ▼ Sterowanie, wybór funkcji w menu 
lewo/2 prawo/3 ◄ / ► Klawisz shift aktywuje klawisze lewo/prawo
ESC ESC Do zamykania interfejsu graficznego, wyjście poziom 

wyżej.
Enter ENTER Potwierdzanie operacji

Wywoływanie menu

Rec ● Ręczne uruchamianie/zatrzymanie nagrywania, użyty z 
klawiszami numerycznymi wybiera kanał do nagrywania

Wolne odtwarzanie/8 Szybkość normalna lub spowolnionego odtwarzania, w 
trybie numerycznym cyfra 8

Assistant Fn

Tryb wyświetlania jednomonitorowego, naciśnij ten 
przycisk dla uruchomienia asystenta sterowania PTZ menu. 
Funkcja backspace
W detekcji ruchu, do wyboru pól detekcji, wychodzi się 
przyciskiem enter.
W trybie tekstowym przełącza znaki małe/duże
Realizuje również funkcje specjalne 

Szybkie odtwarzanie /7 ►► Tryby szybkiego odtwarzania i normalnego, w trybie 
numerycznym cyfra 7

Przeglądanie wstecz  /0 ▌◄ W trybie przeglądania archiwum, cofanie podglądu,
w trybie numerycznym cyfra 0

Reverse/Pause/ 6 ▌▌◄
W trybie odtwarzania do zmiany jego kierunku (do tyłu).
W trybie odtwarzania do tyłu po naciśnięciu następuje 
pauza w odtwarzaniu, w trybie numerycznym cyfra 6

Przeglądanie następne /
9 ►▌ W trybie przeglądania archiwum następny podgląd, w menu 

przesunięcie w dół listy, w trybie numerycznym cyfra 9

Play/ Pauza/ 5 ►▌▌
Przy odtwarzaniu pauzuje/ wznawia odtwarzanie, w trybie 
numerycznym cyfra 5

USB port Do podłączenia myszy lub pamięci.

Stan dysku HDD Jeżeli wystąpi błąd dysku lub zostało mało miejsca alarmuje 
świecąc na czerwono

Zdalne sterowanie IR Odbiornik zdalnego odtwarzania.

Sieć LAN Net Jeśli wystąpi błąd sieci lub jest brak połączenia świeci na 
czerwono

Wskaźnik nagrywania Alarm Sygnalizuje czy DVR nagrywa
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Widok tylnego panela serii 4xxLE

Wersja 4-ch

Wersja 8-ch

Wersja 16-ch

1 Wejście video 7 Port HDMI

2 Wejście audio 8 Port RS232
3 Wyjście Video CVBS 9 Wyjście VGA

4 Wyjście audio 10 Złącze wejścia/wyjścia alarmowe + RS485

5 Port LAN 11 Gniazdo zasilania

6 Port USB 12 Przycisk zasilania

Przykładowe połączenia
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2.2 Widok przedniego i tylnego panela serii 5xxLN

Nazwa Funkcja

DVD-RW Miejsce na zainstalowanie nagrywarki CD-RW / DVD-RW

Wskaźniki LED LED świeci się jeżeli kanał jest nagrywany 

Zegar Wskazuje bieżący czas ustawiany w menu.

ECS Do zamykania interfejsu graficznego

Fn

* Tryb wyświetlania jednego obrazu, naciśnij ten przycisk dla uruchomienia 
asystenta sterowania PTZ menu.
* Funkcja backspace
* W detekcji ruchu, do wyboru pól detekcji, wychodzi się przyciskiem enter.
* W menu informacje HDD przełącza ekrany informacyjne
* Realizuje również funkcje zaawansowane

Shift Zmiana znaków – Duże litery, małe litery, cyfry...

Rec Wybór funkcji nagrywania

5 Szybkie odtwarzanie do tyłu i Pauza.
W edycji tekstu cyfra 5 lub litery J,K,L.

6
Wywołanie menu odtwarzania
Odtwarzanie do przodu i Pauza.
W edycji tekstu cyfra 6 lub litery M, N, O.

7 Przyśpieszanie odtwarzania.
W edycji tekstu cyfra 7 lub litery P, Q, R, S.

8 Spowalnianie odtwarzania.
W edycji tekstu cyfra 8 lub litery T, U, V.

9 Skok do poprzedniego pliku w odtwarzaniu.
W edycji tekstu cyfra 9 lub litery W, X, Y, Z.

0 Skok do następnego pliku w odtwarzaniu..
W edycji tekstu cyfra 0 lub spacja.

1 Kierunek w górę do sterowaniu kamerami i zmiana parametru w menu.
W edycji tekstu cyfra 1.

2 Kierunek w lewo do sterowaniu kamerami i poprzedni  punkt  w menu.
W edycji tekstu cyfra 2 lub litery A, B, C.

3 Kierunek w prawo do sterowaniu kamerami i następny punkt  w menu.
W edycji tekstu cyfra 3 lub litery D, E, F.
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4 Kierunek w dół do sterowaniu kamerami i zmiana parametru w menu.
W edycji tekstu cyfra 4 lub litery G, H, I.

Power Naciśnij i przytrzymaj try sekundy aby wyłączyć urządzenie.

Enter Wywołanie Menu i potwierdzenie informacji.

Widok tylnego panela serii 5xxLN

1 Wyłącznik zasilania 2 Gniazdo zasilania
3 Wentylator 4 Wejścia wideo
5 Wejścia audio / wyjścia wideo loop 6 Wyjścia sygnału CVBS
7 Wyjście audio 8 Wyjście mikrofonu
9 Wejście mikrofonu 10 Wejścia / wyjścia alarmowe / RS-485
11 Port sieci komputerowej 12 Port eSATA
13 Port USB 14 Port RS-232
15 Wyjście HDMI 16 Wyjście VGA

Przykładowe połączenia

Strona 18 / 86



K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 4xxLEK2 4xxLE

2.3 Widok przedniego i tylnego panela serii 5xxH

S/N Nazwa Obrazek Funkcja
1 Przycisk zasilania POWER Naciśnij i przytrzymaj trzy sekundy aby wyłączyć urządzenie .

Kontrolka zasilania Świeci gdy urządzenie jest włączone.
2 Shift

A

Obsługa interfejsu podglądu obrazów (nie menu), naciśnij i 
przytrzymaj przez 3 sekundy zostanie przełączone wejście 
TV/VGA
Open/close tour

Klawisze 
numeryczne 0-9 0-9 Do wprowadzania hasła i przełączania wejść wideo.

Wprowadzanie 
numerów powyżej 
10 

-/--
Kiedy potrzebujesz wprowadzić numer wejścia powyżej 9 
postępuj według następującej instrukcji, naciśnij najpierw 
przycisk -/-- , następne kolejne cyfry. 

3 Góra / dół ▲   ▼ Do poruszania się w menu i sterowania kamerą PTZ.
Left/right ◄   ► Zestaw klawiszy związanych z odtwarzaniem archiwum.
ESC ESC Do zamykania interfejsu graficznego.
Enter ENTER Potwierdzanie operacji

Wywoływanie menu

4

Rec REC Ręczne uruchamianie nagrywania.
Wolne odtwarzanie Wolne lub powrót do normalnego nagrywania.

Assistant Fn

Tryb wyświetlania jednomonitorowego, naciśnij ten przycisk dla 
uruchomienia asystenta sterowania PTZ menu. 
Funkcja backspace
W detekcji ruchu, do wyboru pól detekcji, wychodzi się 
przyciskiem enter.
W menu informacje HDD przełącza ekrany informacyjne.
Realizuje również funkcje zaawansowane. 

Szybkie 
odtwarzanie ►► Tryby szybkiego odtwarzania i normalnego.

Przeglądanie
►▌
 ▌◄

W trybie przeglądania archiwum, cofanie podglądu
W menu do poruszania się po zdarzeniach (góra / dół).

Reverse/Pause
►▌▌
 ▌▌◄

W trybie odtwarzania do zmiany jego kierunku (do tyłu).
W trybie odtwarzania do tyłu po naciśnięciu następuje pauza w 
odtwarzaniu.

5 USB port Do podłączenia myszy lub pamięci.

6
Wskaźnik kanału 
LED Jeżeli dany kanał jest w trybie nagrywania LED się świeci.

Zdalne sterowanie IR Odbiornik zdalnego odtwarzania.

7

Przełącznik okien Multi Przełącza tryby wyświetlania obrazów.

Enter ENTER
Potwierdzenie wybranej operacji.
Wyjście z definicji pola detekcji.
Wejście do menu.

Esc Esc Zamknij wyświetlany interfejs.
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Widok tylnego panela serii 5xxH

1 Wyłącznik zasilania 2 Gniazdo zasilania

3 Wentylator 4 Wyjścia przelotowe wizji

5 Cztery wejścia fonii 6 Wejścia wizji

7 DB25 złącze (wejścia fonii od 5 do 16) 8 Wyjście fonii

9 Wejście mikrofonu do rozmowy ze zdalnym 
klientem 10 Wyjście głośnikowe do rozmowy ze zdalnym 

klientem

11 RJ-45 port lan 12 Port eSATA

13 Port RS-232 14 Port USB

15 Port HDMI 16 Port VGA

17 Wyjście video (spot) 18 Wyjście wizji (CVBS)

19 Wyjście wizji (sekwencja / alarm )

Przykładowe połączenia
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2.4 Widok przedniego i tylnego panela serii 5xxD1

S/N Nazwa Obrazek Funkcja
1 Przycisk zasilania POWER Naciśnij i przytrzymaj trzy sekundy aby wyłączyć urządzenie .

Kontrolka zasilania Świeci gdy urządzenie jest włączone.
2 Shift

A

Obsługa interfejsu podglądu obrazów (nie menu), naciśnij i 
przytrzymaj przez 3 sekundy zostanie przełączone wejście 
TV/VGA
Open/close tour

Klawisze 
numeryczne 0-9 0-9 Do wprowadzania hasła i przełączania wejść wideo.

Wprowadzanie 
numerów powyżej 
10 

-/--
Kiedy potrzebujesz wprowadzić numer wejścia powyżej 9 
postępuj według następującej instrukcji, naciśnij najpierw 
przycisk -/-- , następne kolejne cyfry. 

3 Góra / dół ▲   ▼ Do poruszania się w menu i sterowania kamerą PTZ.
Left/right ◄   ► Zestaw klawiszy związanych z odtwarzaniem archiwum.
ESC ESC Do zamykania interfejsu graficznego.
Enter ENTER Potwierdzanie operacji

Wywoływanie menu

4

Rec REC Ręczne uruchamianie nagrywania.
Wolne odtwarzanie Wolne lub powrót do normalnego nagrywania.

Assistant Fn

Tryb wyświetlania jednomonitorowego, naciśnij ten przycisk dla 
uruchomienia asystenta sterowania PTZ menu. 
Funkcja backspace
W detekcji ruchu, do wyboru pól detekcji, wychodzi się 
przyciskiem enter.
W menu informacje HDD przełącza ekrany informacyjne.
Realizuje również funkcje zaawansowane. 

Szybkie 
odtwarzanie ►► Tryby szybkiego odtwarzania i normalnego.

Przeglądanie
►▌
 ▌◄

W trybie przeglądania archiwum, cofanie podglądu
W menu do poruszania się po zdarzeniach (góra / dół).

Reverse/Pause
►▌▌
 ▌▌◄

W trybie odtwarzania do zmiany jego kierunku (do tyłu).
W trybie odtwarzania do tyłu po naciśnięciu następuje pauza w 
odtwarzaniu.

5 USB port Do podłączenia myszy lub pamięci.

6
Wskaźnik kanału 
LED Jeżeli dany kanał jest w trybie nagrywania LED się świeci.

Zdalne sterowanie IR Odbiornik zdalnego odtwarzania.

7

Przełącznik okien Multi Przełącza tryby wyświetlania obrazów.

Enter ENTER
Potwierdzenie wybranej operacji.
Wyjście z definicji pola detekcji.
Wejście do menu.

Esc Esc Zamknij wyświetlany interfejs.
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Widok tylnego panela serii 5xxD1

1 Wyłącznik zasilania 2 Gniazdo zasilania

3 Wentylator 4 Wyjścia przelotowe wizji

5 Cztery wejścia fonii 6 Wejścia wizji

7 DB25 złącze (wejścia fonii od 5 do 16) 8 Wyjście fonii

9 Wejście mikrofonu do rozmowy ze zdalnym 
klientem 10 Wyjście głośnikowe do rozmowy ze zdalnym 

klientem

11 RJ-45 port lan 12 Port eSATA

13 Port RS-232 14 Port USB

15 Port HDMI 16 Port VGA

17 Wyjście video (spot) 18 Wyjście wizji (CVBS)

19 Wyjście wizji (sekwencja / alarm )

Przykładowe połączenia
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2.5 Zdalne sterowanie pilotem

Numer Funkcja
1 Zmiana adresu
2 Tryb podziału 
3 Przyciski numeryczne 0-9
4 Nagrywanie
5 Funkcja 
6 Wejście do Menu / Zatwierdzenie
7 Wyjście / Anulowanie
8 Przyciski kierunkowe
9 Przewijane w przód
10 Poprzedni plik
11 Przewijanie w tył
12 Następny plik
13 Wolne odtwarzanie
14 Stop
15 Szybkie odtwarzanie
16 Odtwarzanie / Pauza

Za pomocą jednego pilota podczerwieni istnieje możliwość sterowania kilkoma rejestratorami. 
Każdy rejestrator musi mieć ustawiony inny numer, co jest dokonywane w Menu Główne > 
ustawienia ogólne: Tu mamy możliwość ustawienia numeru rejestratora znacznik DVR nr , 
domyślnie jest wartość 8. 
UWAGA! Jeżeli w systemie jest kilka rejestratorów należy w każdym z nich ustawić inny numer. 
Jeżeli tego nie zrobimy, nie będzie można, niezależnie, zdalnie sterować z jednego sterownika (pilot, 
klawiatura LAN itp.) kilku urządzeń.
Po naciśnięciu przycisku ADD pilota, na ekranie pojawia się okno Zdalny adres. W tym momencie 
za pomocą przycisków numerycznych pilota należy wprowadzić numer rejestratora, który chcesz 
obsługiwać i następnie nacisnąć Enter.
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2.6 Sterowanie myszą

Kliknięcie 
lewym 
przyciskiem 
myszki

Brak zalogowanego użytkownika >> Uruchomienie okna dialogowego
Obraz na żywo >> Wejście do głównego menu

W menu głównym >> Wybór pozycji menu
W oknie wyboru >> Wybór opcji z listy
W oknach danych >> Wybór wprowadzanego znaku
Aby zmienić tabelę znaków kliknij lewym klawiszem na okienko z prawej 
strony w linii edycji. Aby wybrać dany znak kliknij na niego. Wprowadzone 
dane zapisz przyciskiem “ZAPISZ” w dole ekranu. 

 

Podwójne 
kliknięcie 
lewym 
przyciskiem 
myszki 

W momencie zatwierdzania wybranego zakresu odtwarzania >> Uruchomienie 
odtwarzania wybranego pliku
W trybie obrazu na żywo >> Wyświetlanie jednej kamery lub zmiana trybu 
podziału

Kliknięcie 
prawym 
przyciskiem 
myszki

W trybie obrazu na żywo >> Wyświetli listę opcji Menu

Podczas edycji ustawień >> przechodzi do wyższego 
menu bez zapisywania zmian.

Środkowe 
kółko

W oknach wyboru wartości >> Zwiększenie / zmniejszenie wartości
W oknach wyboru opcji >> Wybór z listy
W ekranie menu >> przesuwanie kursora

Przesuwanie 
kursora Wybór opcji menu ekranowego

Zaznaczenie 
myszką Zaznaczenie obszaru
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3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

3.1 Sprawdzenie stanu urządzenia
Gdy otrzymałeś urządzenie przez firmę kurierską sprawdź, czy nie nosi ono widocznych śladów 
uszkodzenia. Rejestrator na czas transportu jest zabezpieczony specjalnymi materiałami, 
chroniącym przed większością uszkodzeń. Po otwarciu pudełka sprawdź, czy znajdują się w nim 
akcesoria wymienione na początku niniejszej instrukcji.

3.2 Instalacja i dobór dysku

Dobór dysków
Na końcu instrukcji jest tabela z wykazem zalecanych dysków. Nie jest wykluczone, że rejestrator 
będzie poprawnie pracował z dyskami innych producentów. Nie zaleca się stosowanie w jednym 
urządzeniu dysków różnej pojemności i różnych producentów. Podane dyski w tabeli, są zalecane przez 
producenta urządzenia.

Montaż dysków

Przewody do dysków, śruby mocujące i uchwyty montażowe dostarczone są w zestawie.

Przejrzyj p  oniższe rysunki, aby prawidłowo zainstalować dyski w serii 4xxLE  .

Otwórz górną pokrywę rejestratora Wkręć częściowo cztery śruby mocujące dysk

Wsuń dysk w wyznaczone otworu i dokręć śruby od spodu rejestratora. Połącz dysk z płytą 
przewodem SATA i zamknij  pokrywę rejestratora

Po instalacji dysku sprawdź poprawność podłączenia.
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Przejrzyj poniższe rysunki, aby prawidłowo zainstalować dyski w serii 5xxLN

Otwórz górną pokrywę. Zamocuj dyski. Dysk zamocowany w stronę uchwytu powinien być 
przykręcony płytką elektroniczną do góry(jak na rysunku).

Rozepnij przewody zasilające i podłącz je do dysków. Połącz dyski z płytą przewodami SATA i 
zamknij pokrywę rejestratora.
Po instalacji dysku sprawdź poprawność podłączenia.

Przejrzyj poniższe rysunki, aby prawidłowo zainstalować dyski w serii 5xxD1

Otwórz górną pokrywę rejestratora i odkręć uchwyt montażowy od korpusu. Zamocuj dyski.  Dysk 
powinien być zamocowany płytką elektroniczną w stronę uchwytu(jak na rysunku).

Rozepnij przewody zasilające i podłącz je do dysków. Połącz dyski z płytą przewodami SATA i 
zamknij pokrywę rejestratora.
Po instalacji dysku sprawdź poprawność podłączenia.

Instalacja nagrywarki CD/DVD
Aby zamontować nagrywarkę wewnętrzną, wyjmij wewnętrzną wkładkę, znajdującą się pod klapką 
z lewej strony. Nagrywarkę należy skonfigurować jako MASTER. Można również podłączyć 
zewnętrzną nagrywarkę z interfejsem USB.
Rejestrator jest kompatybilny z nagrywarkami dostępnymi obecnie na rynku.
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Montaż urządzenia jako wolnostojący
Aby nie porysować podstawy, upewnij się czy zamocowane są gumowe nóżki od spodu obudowy.
Urządzenie należy ustawić tak, aby przewody nie były ściśnięte lub mocno pozaginane oraz aby 
wokół obudowy był swobodny przepływ powietrza.

Montaż w szafie rakowej
Rejestrator zajmuje 2U. Uchwyty do mocowania w szafie Rack 19” są dostarczane w komplecie.
Rejestrator zajmuje 60 cm głębokości szafy. Szafa powinna być zainstalowana w pomieszczeniu o 
swobodnym przepływie powietrza, z dala od silnych źródeł ciepła, wilgoci oraz kurzu. Zalecane jest 
użycie wentylatorów chłodzących w przypadku szaf zamkniętych.

Podłączenie zasilania
Sprawdź prawidłowość napięcia zasilającego. Aby zapewnić ciągłą i stabilną pracę, zalecamy użycie 
zasilaczy awaryjnych UPS, uwzględniając również inne urządzenia systemu CCTV.

Podłączenie kamer
Rejestrator automatycznie rozpoznaje system telewizyjny (PAL lub NTSC) w momencie 
podłączenia kamer. Można używać kamer kolorowych oraz czarno-białych.

UWAGA!
Używanie funkcji Line-Lock w kamerach może spowodować zakłócenia w obrazie. Źródłem może 
być również zasilanie. Jeżeli obraz z jednej lub kilku kamer ma zakłócenia, jako pierwszy krok 
wykonaj wyłączenie funkcji Line-Lock. Jeżeli w systemie używasz wzmacniaczy Video, nie 
ustawiaj poziomu sygnału powyżej 1 Vp-p.

3.3 Podłączenie sygnału video
● Podłącz przewód koncentryczny do kamery lub innego źródła sygnału Video.
● Ten sam przewód z drugiej strony podłącz do wejścia Video w rejestratorze.
● Należy używać przewodu koncentrycznego 75Ω oraz wtyków BNC.

Strona 27 / 86



K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 4xxLEK2 4xxLE

3.4 Podłączenie monitora

Rejestrator może jednocześnie wyświetlać obraz na wyjściu BNC, VGA i HDMI.

3.5 Wejścia i wyjście audio
Jak uruchomić tor audio:

1. Upewnij się czy podłączone urządzenia Audio mają poziom sygnału dopasowany do 
rejestratora. W przeciwnym wypadku dźwięk będzie za cichy lub przesterowany.

2. Podłącz urządzenia za pomocą przewodów audio, zakończonych wtykiem RCA lub BNC.
3. Mikrofony muszą być wyposażone w przedwzmacniacze.

Sygnały Audio oraz Video są nagrywane jednocześnie, co umożliwia dokładne odtworzenie zdarzeń. 
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3.6 Wejścia i wyjścia alarmowe
Wejścia alarmowe w rejestratorze umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń, takich jak 
czujki ruchu lub kontaktrony itp. Odpowiednio skonfigurowane wejście może służyć do wyzwalania 
różnego trybu działania rejestratora (np. rozpoczęcie rejestracji, sterowanie PTZ, załączenia wyjść 
alarmowych, itp.).

Wejścia alarmowe wyzwalane są przez zwarcie ich do masy, dlatego wyjścia dołączanych czujników 
powinny być bezpotencjałowe. Wyjścia alarmowe mogą służyć do sterowania innymi urządzeniami 
w następstwie zaistniałych zdarzeń.

Aby zwiększyć obciążalność wyjść, należy zastosować przekaźniki (styczniki) dużej mocy.

Szczegóły połączeń wejść i wyjść alarmowych (seria LE)

Styk Przeznaczenie 
Masa

Wejścia alarmowe 1, 2, …8
Wyjścia alarmowe 1-NO C; 2-NO C; 3-NO C – styki przekaźnikowe typu NO
485 A/B RS 485 – sterowanie kamerami obrotowymi
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Szczegóły połączeń wejść i wyjść alarmowych (seria LN)

Styk Przeznaczenie 
Masa  Masa
Wejścia alarmowe 1, 2, …16
CTRL 12V To jest wejście zewnętrznego źródła zasilania z urządzeń peryferyjnych.

Wyjścia alarmowe
1,2,3,4: NO and C(Normalnie otwarty i masa)
5: NO,C and NC(Normalnie otwarty, Masa, Normalnie zamknięty)
6: Ctrl 12V(Używane do resetowania czujek)

485 A/B RS 485 – sterowanie kamerami obrotowymi

Szczegóły połączeń wejść i wyjść alarmowych (seria D1)

Wejścia 1 do 16 niskonapięciowe wejścia
Masa  Masa potencjał wspólny
CTRL 12V To jest wejście zewnętrznego źródła zasilania z urządzeń peryferyjnych.

Wyjścia 
alarmowe

1,2,3,4: NO and C(Normalnie otwarty i masa)
5: NO,C and NC(Normalnie otwarty, Masa, Normalnie zamknięty)
6: Ctrl 12V(Używane do resetowania czujek)

485 A / B RS-485  sterowanie kamerami obrotowymi

● 4/8/16 wejść zwieranych do masy (polaryzacja NO lub NC).
● Styk alarmowy należy podłączyć pomiędzy masę a wejście w rejestratorze (Zasilanie czujek 

musi odbywać się z niezależnego źródła.
● Jeżeli jakieś czujki wymagają resetowania po alarmie (np. czujki dymu), do sterowania

można wykorzystać wyjście Ctrl 12V, jednak najpierw należy podać zasilanie do wejścia 
+12V

● Jeżeli wyjście alarmowe czujki jest typu OC (tranzystorowe), należy połączyć ze sobą masy 
zasilania czujki i rejestratora.

● Urządzenia alarmowe (czujki, sygnalizatory) muszą mieć niezależne źródło zasilania.
● Aby uniknąć uszkodzenia wyjść, zapoznaj się z parametrami elektrycznymi zastosowanych

przekaźników.
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Specyfikacja przekaźnika alarmowego
Model: JRC-27F

Materiał styków Srebro

Parametry elektryczne 

Typowe 30VDC 2A, 125VAC 1A 
Maksymalna moc 125VA 160W 
Maksymalne napięcie 250VAC, 220VDC 
Maksymalny prąd 2A 

Izolacja 
Międzystykowa 1000VAC 1minute 50/60Hz 
Pomiędzy stykami NO i NC 1000VAC 1minute 50/60Hz
Pomiędzy stykami a cewką 1000VAC 1minute 50/60Hz 

Napięcie przebicia Pomiędzy stykami 1500V (10×160us) 
Czas załączenia 3ms max 
Czas wyłączenia 3ms max 

Trwałość Mechaniczna 50×106 przełączeń (3Hz) 
Elektryczna 200×103 przełączeń (0.5Hz) 

Temperatura -40ºC ~+70ºC

3.7 RS232
Za pomocą interfejsu RS232 można podłączyć klawiaturę sterującą. Rejestratory umożliwiają 
wykorzystanie klawiatury podłączanej za pomocą złącza RS232 lub przez sieć LAN (NKB). 
Pozwala to na zdalne zarządzanie rejestratorem w sposób identyczny jak z przedniego panela. 
Klawiaturę należy skonfigurować i podłączyć, posługując się do niej dołączoną instrukcją.

3.8 RS485
Po wybraniu obrazu z pojedynczej kamery, istnieje możliwość sterowania jej za pomocą funkcji 
PTZ. Do podłączenia takiej kamery wykorzystywany jest interfejs RS485, z jednokierunkową 
transmisją. 
Urządzenia PTZ podłącza się do zacisków A i B. W rejestratorze RS485 jest domyślnie wyłączony i 
po podłączeniu kamer PTZ należy wybrać odpowiedni protokół komunikacyjny. Ten model 
rejestratora obsługuje wiele protokołów, włącznie z Pelco-D i Pelco-P.

Uruchomienie sterowania PTZ:
● Podłącz przewody do zacisków RS485 pomiędzy rejestratorem i kamerami
● Zaciski RS485 posiadają oznaczenie A i B. Zacisk A w rejestratorze musi być połączony
● z zaciskiem A w kamerze i tak samo dla zacisku B
● W menu rejestratora należy załączyć obsługę PTZ i ustawić protokół odpowiedni dla 

podłączonej kamery

3.9 Inne interfejsy
Oprócz interfejsów RS232 / 485, rejestrator jest wyposażony w porty USB i LAN 10/100Mbit oraz 
eSATA używane do kopiowania nagrań.
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4. BUDOWA MENU I OPIS FUNKCJI 4. BUDOWA MENU I OPIS FUNKCJI 
Aby zalogować się do rejestratora lokalnie należy nacisnąć przycisk enter na płycie czołowej lub 
nacisnąć prawy klawisz myszy podpiętej do rejestratora. Ukaże się pierwsze okno interfejsu 
graficznego. W kolejnym kroku należy wpisać poprawnie nazwę użytkownika (888888 ) i hasło 
(888888). Rejestrator wyświetli menu główne.

Zarówno lokalnie jak i zdalnie można programować wszystkie parametry rejestratora.
Rejestrator ma fabrycznie ustawione 4 konta:
•username: admin password: admin - administrator lokalny i zdalny
•username: 888888 password: 888888 - administrator lokalny
•username: 666666 password: 666666 - użytkownik o niskich uprawnieniach
•username: default password: default - ukryty użytkownik

Ekran logowania lokalnego Ekran logowania za pomocą 
przeglądarki internetowej

UWAGA!!! Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu w ciągu 30 minut spowoduje włączenie 
alarmu. Po podaniu 5 błędnych haseł konto zostaje zablokowane. Najszybszym sposobem 
odblokowania jest wyłączenie i ponowne załączenie rejestratora.
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4.1 Zapis ręczny
Po zalogowaniu system jest w trybie wyświetlania na żywo. Możesz zobaczyć datę, czas i nazwę 
kanału. Zmianę daty i czasu dokonuje się w menu Main Menu->Setting->General, natomiast 
zmianę nazwy można dokonać w Main Menu->Setting->Display 

1 Status nagrywania 3 Utrata obrazu

2 Detekcja ruchu 4 Zablokowana kamera

Są dwa sposoby na ręczne uruchomienie zapisu
• Prawym klawiszem myszy lub z menu
• W trybie wyświetlania na żywo naciskając klawisz zapisu na przednim panelu lub pilocie

Są możliwe trzy stany aktywowania zapisu:
• zapis wg harmonogramu (schedule),
• zapis ręczny (manual) – o najwyższym priorytecie. Przy takim ustawieniu kanału obrazy są 

zapisywane w sposób ciągły
• zatrzymanie zapisu (stop)

All (wszystko) – zaznaczanie wszystkich kanałów jednocześnie

Strona 33 / 86



K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 4xxLEK2 4xxLE

5. Menu - ustawienia5. Menu - ustawienia
Zawiera ono 6 ikon opisanych jako: Wyszukiwanie, Informacje, Ustawienia, Zaawansowane 
Backup, Wyłączenie. Za pomocą przycisków nawigacyjnych  wybierz  żądaną ikonę i wciśnij 
klawisz ENTER lub kliknij żądaną ikonę lewym klawiszem myszki, aby wejść w podmenu.

5.1 WYSZUKIWANIE (SEARCH)

Wyszukiwanie nagrań na dyskach
Klikając ikonę wyszukiwanie lewym klawiszem myszy otwieramy interfejs podglądu 
zarejestrowanego materiału. Jednocześnie można podejrzeć obrazy w dwóch trybach: z czterech i 
wszystkich  kamer.

Numer Funkcja Numer Funkcja
1  PLAY Odtwarzanie 9  PREVIOUS FILE Poprzedni plik

2  BACKWARD Wstecz 10 NEXT CHANNEL Następny kanał

3  STOP Stop 11 NEXT FILE Następny plik

4  SLOW PLAY Zwolnione odtwarzanie 12 PREVIOUS CH. Następny kanał

5  FAST PLAY Przyśpieszone odtwarzanie 13 SEARCH Wyszukiwanie

6  PREVIOUS FRAME Poprzednia ramka 14 BACKUP Kopia zapasowa

7  NEXT FRAME Następna ramka
FOUR/ALL Wyświetla 4 lub wszystkie 

kanałyjednocześnie8  VOLUME Głośność
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Na dole ekranu, od lewej, wybieramy datę zdarzenia i godzinę. Następnie klikamy na ikonę lupa (w 
tej samej linii, pierwsza z prawej) zostanie wyświetlona lista i podświetlony plik w którym materiał 
został zapisany. Przesuwając pasek odtwarzania można precyzyjnie wybrać w czasie konkretne 
zdarzenie. System może maksymalnie pokazać 128 plików w jednym ekranie. Dokładność 
wyszukiwania zależy od tego co ustawimy w zakładce ogólne – pack duration. Dodatkowo obok są 
zakładki w których można filtrować niektóre zdarzenia z zapisanego materiału. Mamy do wyboru 
filtry: Alarm (tylko zdarzenia alarmowe), Detekcja ruchu (zdarzenia związane z detekcją ruchu), 
Alarm /detekcja ruchu i wszystkie. Kolejne zakładki w prawo to dwie opuszczane listy. Pierwsza 
dotyczy lewego okna wyświetlanego obrazu, druga prawego. Można dokonać wyboru konkretnych 
kamer i synchronicznie oglądać. Jeżeli w polu wyboru jednego z pól zaznaczymy znak - - będzie 
wyświetlany obraz z jednej kamery w całym oknie. Jeżeli szczególnie nas interesuje dany fragment 
obrazu, możemy go zaznaczyć myszką (pojawi się zielony kwadrat) wskazując kursorem 
zaznaczony kwadrat, zmieni on wygląd na lupę, naciskając lewy przycisk myszy rejestrator 
powiększy zaznaczony  fragmentu obrazu. Powrót do pokazanie całego obszaru po naciśnięciu 
prawego klawisza.

Po wybraniu materiału do odtwarzania następuje synchroniczne uruchomienie wszystkich 
wyświetlanych kanałów. W trakcie oglądania sterowanie każdym kanałem jest już jednak 
niezależne. Możemy zatrzymywać, przyśpieszać i zmieniać wyświetlany kanał niezależnie od 
pozostałych. Wybrany kanał jest zaznaczony zieloną obwódką. Na liście z prawej strony są 
widoczne pola które można zaznaczać. Jeżeli zaznaczymy co najmniej jedno pole aktywuje się 
ikonka backupu. Po kliknięciu na niej możemy bezpośrednio przejść do pola zapisu kopii zapasowej 
zaznaczonego materiału. 
Dwukrotne szybkie kliknięcie myszą na ekranie w trakcie odtwarzania powiększy zaznaczony kanał 
na cały pole a ponowne kliknięcie na pełny ekran.
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5.2 INFORMACJE (INFO)
W tej zakładce jest do wyboru 5 opcji, które służą informacjami na temat pracy urządzenia i 
aktualnie połączonych użytkowników  za pomocą sieci LAN (może być ich max 10) .

● INFORMACJE HDD – zostaną wyświetlone informacje o dysku zainstalowanym w 
urządzeniu i przedziale zarejestrowanego na nim czasu.

● BPS – interfejs pokazujący strumienie danych dla poszczególnych kanałów.
● LOG – informacje o zdarzeniach związanych z eksploatacją urządzenia jakie miały miejsce.
● WERSJA – informacja o aktualnej wersji firmware i urządzeniu. Z tego poziomu możemy 

również przeprowadzić aktualizacja oprogramowania przez USB
● PODŁĄCZENI UŻYTKOWNICY - informacja o zalogowanych użytkownikach sieciowych. 

5.3 USTAWIENIA (SETTING)
Po wejściu do podmenu Ustawienia, na ekranie pojawią się ikony jak na rysunku poniżej. Wybierz 
żądaną kategorię w sposób identyczny, jak opisano wcześniej. Ukaże się 10 ikon. Wchodząc do 
kolejnych zakładek programuje się sposób działania rejestratora, interfejsy zewnętrzne itp. 
parametry. 

5.3.1    OGÓLNE (GENERAL)
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Definiuje się tutaj ustawienia globalne dla całego rejestratora
• Czas systemu: Zmiana daty i czasu. Ponieważ czas systemu jest bardzo ważny, nie 

modyfikuje go przypadkowo jeżeli nie jest to konieczne! Przed modyfikacją czasu zatrzymaj 
nagrywanie!

• Format daty: Służy do ustawienia sposobu wyświetlania daty na ekranie: RRRRMM-DD: 
MM-DD-RRRR lub DD-MM-RRRR.

• Separator daty: Służy do ustawienia znaku separującego poszczególne części daty (kropka, 
kreska, ukośnik).

• DST: Służy do ustawienia startu i końca przestawienia na czas letni
• Format czasu: Służy do ustawienia trybu wyświetlania czasu: 24-godzinny lub 12-godzinny.
• Język: Służy do wyboru języka wyświetlania. Niektóre rejestratory posiadają wbudowany 

tylko jeden typ języka
• Dysk pełny (HDD Full): Opcja służy do ustawienia zachowania się rejestratora po 

zapełnieniu dysku twardego. Możliwe opcje to: zatrzymanie nagrywania lub nadpisywanie – 
automatyczne kasowanie najstarszych nagrań

• Pack duration: Służy do ustawienia długości nagrania, przypadającego na jeden plik. 
Dopuszczalne wartości od 1min ~120min. Proszę uważnie ustawiać ten parametr, aby pliki 
miały pojemności które można archiwizować

• Nr DVR: Tu nadaje się numer logiczny urządzeniu. Niezbędny jeżeli zamierza się sterować 
urządzeniem lub kilkoma zdalnie (klawiaturą przez RS232 oraz podczas sterowania pilotem 
podczerwieni, klawiaturą poprzez LAN)

• System Video: Służy do wyboru standardu telewizyjnego: NTSC lub PAL
• Auto wylogowanie: Służy do ustawienia czasu, po jakim użytkownik zostaje automatycznie

wylogowany, jeżeli nie są wykonywane żadne operacje. Zakres zmian 0~60min. Ustawienie 
0 wyłącza tą funkcję.

Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego 
ekranu.

5.3.2    KODEK (ENCODE)

Definiuje opcje związane z rejestracją obrazu. 
• Kanał: Wybór kanału, dla którego będą definiowane poniższe opcje
• Kompresja: Nazwa używanej kompresji
• Rozdzielczość: Wybór rozdzielczości nagrywania dla wybranego kanału lub dla wszystkich. 

Obsługiwane rozdzielczości; D1/CIF/QCIF.
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• Szybkość w klatkach: Określenie szybkości nagrywania dla wybranego kanału w zakresie : 
1kl/s-25kl/s.

• BitRate: Typ kompresji: stała (CBR) lub zmienna (VBR).
• Jakość: Służy do ustawienia jakości nagrania i jednocześnie poziomu kompresji w zakresie 

1 do 6 (wartość 6 oznacza najlepszą jakość nagrywania).
• Audio/Video: Mamy możliwość tylko wyboru  rejestracji audio i video.
• Overlay:  Po  wybraniu  tej  opcji,  pojawi  się  mniejsze  okno,  w  którym  będzie  można 

zdefiniować maski prywatności oraz opcje wyświetlania:

• Cover-Strefa:  Opcje  te  pozwalają  na  zamaskowanie  fragmentu  obrazu,  ponadto 
można zdefiniować, kiedy ukrywanie ma być aktywne. Opcja Podgląd włącza maskę 
na monitorze lokalnym natomiast Monitor również przy zdalnym podglądzie.

• Wyświetl  czas:  Pozwala  zdefiniować,  czy  na  ekranie  dla  tej  kamery  będzie 
wyświetlany czas i data, ponadto po kliknięciu na przycisk Ustaw, można zmieniać 
położenie zegara – ustawienia te  dotyczą obrazu rejestrowanego i  podglądu przez 
sieć.

• Wyświetl  nazwę:  Pozwala  zdefiniować,  czy  na  ekranie  dla  tej  kamery  będzie 
wyświetlana  nazwa,  ponadto  po  kliknięciu  na  przycisk  Ustaw,  można  zmieniać 
położenie napisu - ustawienia te dotyczą obrazu rejestrowanego i podglądu przez sieć. 
Poszczególne opcje są załączane przez podświetlenie odpowiadającego im kwadratu.

• Extra Stream1: Rejestrator używa dwóch niezależnych kanałów kompresji. Kanał główny 
jest używany do zapisu na lokalnym dysku, natomiast kanał pomocniczy jest używany do 
transmisji przez sieć LAN. Takie rozwiązanie umożliwia indywidualne ustawienie 
parametrów obrazu. Ustawienia tego menu zostały podzielony na 2 kolumny: lewa kolumna 
odpowiada za nagrywanie lokalne, a prawa odpowiada za transmisję poprzez sieć.

• Snapshot - Ustawiamy parametry zrzutów: tryb, rozmiar, jakość i częstotliwość.
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5.3.3    HARMONOGRAM (SCHEDULE)
W tym oknie można zdefiniować globalne sposoby rejestracji obrazów.

Są tu do definicji przedziały czasowe w których rejestrator może różnie rejestrować (zapis ciągły, 
detekcja ruchu, alarm lub jednocześnie detekcja ruchu i alarm). Dotyczy to swobodnego 
programowania 6-u okresów dla każdej kamery i dnia tygodnia lub całości.

• Kanał: wybór kanału dla którego chcemy ustawić harmonogram. Można również wybrać 
wszystkie (all)

• Dzień tygodnia: wybór dni tygodnia
• Pre-zapis (PreRekord): System może rejestrować video jeszcze przed zdarzeniem. Wartość 

to wynosi od 1 do 30 sekund w zależności od ustawienia strumienia bit stream.
• Nadmiarowy: funkcja nie jest w wersji jedno dyskowej wykorzystana.
• Migawka: włączenie funkcji zrzutu obrazu w przypadku alarmu
• Typ zapisu:

• Ciągły - ciągły zapis
• Ruch – detekcja ruchu
• Alarm – z wejść alarmowych
• Detekcja ruchu i Alarm – obydwa  zdarzenia muszą wystąpić aby rejestrator 

nagrywał

Skopiuj i Wklej - Funkcja kopiowania ustawień
Ta funkcja pozwala na skopiowanie ustawień z jednego kanału na inny. Po ustawieniu parametrów 
dla kanału pierwszego klikamy „Skopiuj” a następnie „Wklej” na innym kanale.
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5.3.4    RS232
Interfejs ten przeznaczony jest do różnych urządzeń sterujących 

• Funkcja: Rodzaj urządzenia podłączonego do rejestratora, wybieramy urządzenie z listy.
• Szybkość: Szybkość transmisji przez RS232.
• Bity danych: Ilość bitów danych w bajcie.
• Bity stopu: Ilość bitów stopu.
• Parzystość: Sposób obliczania parzystości danych.

Po wykonaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
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5.3.5    SIEĆ (NETWORK)
W podmenu tym, definiowane są wszystkie ustawienia dla sieci LAN .

• Adres IP: adres IP który jest przydzielony dla DVR
• DHCP: Automatyczne przydzielanie adresu
• Maska podsieci
• Brama sieciowa
• Port TCP: Domyślna wartość: 37777. (Wartość 37778 jest zarezerwowana wyłączenie dla 

protokołu UDP)
• Port HTTP: Domyślnie: 80
• Serwery DNS
• Ilość  połączeń: Służy  do  określenia  maksymalnej  liczby  podłączonych  użytkowników 

(maksymalnie 10).
• Typ transferu: Pozwala dopasować priorytet jakości i szybkości transmisji po sieci.

Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany i powrócić do poprzedniego 
ekranu.

Sieć - Ustawienia zaawansowane
Aby uaktywnić zaawansowaną funkcję zaznacz ją w okienku z lewej strony. Aby wejść do ustawień 
danej opcji kliknij ją dwa razy.

Filtr IP
Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się okno, które pozwala na konfigurowanie adresów IP, z 
których mogą być wykonywane połączenia z rejestratorem (max 32).
Normalnie ta funkcja jest wyłączona, więc połączenia mogą odbywać się z dowolnego adresu IP. 
Aktywacja tej funkcji polega na zaznaczeniu kwadratu.

Multiple Cast Setup 
Możliwość tworzenia grup mulicast w celu rozsyłania strumieni multimedialnych.

PPPoE
Połączenie to jest przeznaczone do bezpośredniego łączenia się rejestratora z Internetem za pomocą 
modemu ADSL (Neostrada – zmienny IP). Po zaznaczeniu kwadratu aktywującego tę usługę, należy 
wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło,  uzyskane od dostawcy internetowego. Po kliknięciu 
przycisku  Zapisz,  rejestrator musi być zrestartowany w celu zapisania zmian. Po uruchomieniu, 
rejestrator automatycznie wykona połączenie, wykorzystując wprowadzone ustawienia.
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Ustawienia NTP 
Funkcja  NTP jest  przeznaczona  do  automatycznej  synchronizacji  czasu  rzeczywistego  w  wielu 
rejestratorach. Do tego celu jest wymagany komputer z zainstalowaną aplikacją serwera czasu, który 
jest podłączony do sieci. Można również uruchomić usługę NTP w systemie operacyjnym Windows 
XP, wpisując w wierszu polecenia komendę „net start w32time”.
W oknie NTP  należy wprowadzić odpowiednie ustawienia.

• Adres IP: Adres IP komputera z usługą synchronizacji czasu.
• Port: Port komunikacyjny dla usługi NTP (tylko protokół TCP).
• Uaktualnianie: Okres porównywania czasu rejestratora z komputerem NTP.
• Strefa czasowa: Należy wybrać odpowiednią strefę czasową z poniższej tabeli.

Miasto /Region Strefa Czasowa
London GMT+0
Berlin GMT+1
Cairo GMT+2
Moscow GMT+3
New Deli GMT+5
Bangkok GMT+7
Beijing (Hong Kong) GMT+8
Tokyo GMT+9
Sydney GMT+10
Hawaii GMT-10
Alaska GMT-9
Pacific Time(P.T) GMT-8
American  Mountain Time(M.T) GMT-7
American Central Time(C.T) GMT-6
American Eastern Time(E.T) GMT-5
Atlantic Time GMT-4
Brazil GMT-3
Middle Atlantic Time GMT-2

Ustawienia Email
Ustawienia parametrów adresu E-mail dla wysyłania informacji alarmowych.

W polu SMTP Serwer należy wpisać adres IP serwera na którym jest zainstalowana nasza skrzynka 
pocztowa. Można go odczytać poleceniem nslookup spacja [nazwa wpisana jako smtp w skrzynce 
pocztowej] z wiersza poleceń (start / uruchom - wpisać cmd / nacisnąć enter, w czarnym polu 
wpisać nslookup i nazwę domenową, zwrotnie serwer dns-owy odeśle nam adres IP serwera). 
Domyślny port 25. Pole użytkownik - to nazwa użytkownika jaka jest potrzebna do zalogowania się 
do skrzynki pocztowej, hasło – to hasło do skrzynki pocztowej (wyświetlane jest jako kropki). 
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Sender – tu należy wpisać cały adres skrzynki pocztowej przez  którą będzie wysyłana wiadomość. 
Title – nazwa wpisana w tym polu, będzie tematem wysłanej wiadomości. Receiver – to adresat 
wiadomości, można wprowadzić do trzech adresatów, kolejne adresy należy oddzielać znakiem : . 
Przy programowaniu adresata, proszę zaczynać od jednego adresu, potem jak już funkcja działa, 
dopisać resztę. Rejestrator nie wysyła zdjęć, ani filmów na skrzynkę pocztową. Wysyłana jest tylko 
wiadomość tekstowa o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia. Aby wiadomości były wysyłane w 
zakładce detekcja należy zaznaczyć pole „wyślij email” dla typu zdarzenia o których chcemy być 
powiadomieni. Po zaprogramowaniu i zapisaniu wszystkich parametrów dotyczących zakładki 
email, oraz zakładek detekcji ruchu oraz alarm, należy przejść w menu rejestratora do zakładki 
wyłączenie, wybrać z opuszczanej listy restart system i zatwierdzić. Jeżeli wszystko poprawnie 
zostało skonfigurowane, po przeładowaniu powinny dochodzić maile z informacjami. 

Format otrzymanej wiadomości przedstawia kolejne zdjęcie.

Ustawienia DDNS
Do tej operacji jest wymagane zarejestrowanie się na serwerze dynamicznych DNSów.
Jest to komputer ze stałym adresem IP i z zainstalowaną aplikacją do obsługi nazw domen. Na 
ekranie ustawień sieciowych aktywuj funkcję DDNS, wprowadź dane serwera: Adres IP, nazwę 
hosta i używany port. Po kliknięciu przycisku Zapisz, rejestrator musi być zrestartowany w celu 
zapisania zmian. Po ponownym uruchomieniu rejestratora, można wykonać połączenie z 
wykorzystaniem powyższych ustawień. W przypadku używania przeglądarki internetowej, w pasku 
adresowym należy wprowadzać dane w następującej postaci: http://Adres IP serwera 
DNS)/katalog/webtest.htm. Przykład.: http://10.6.2.85/DVR DDNS/webtest.htm.) Zostanie 
wyświetlona strona wyszukiwania.

Alarm Serwer
Funkcja do wykorzystania w przyszłości.

FTP
Funkcja ta umożliwia automatyczne kopiowanie nagrań na  serwer plików FTP 
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Uaktywnij pole  (zaznacz na biało) obok napisu FTP, aby aktywować funkcję FTP.
Na serwer FTP może odbywać się automatyczne kopiowanie materiału video nagranego na skutek 
zdarzenia  alarmowego  (detekcja  ruchu,  alarm).  Kopiowanie  zaczyna  się  po  zakończeniu 
zdarzenia  (np.  detekcji  ruchu, a  więc  zdarzenie  w  czasie  trwania  jest  zapisywane  na  dysku 
rejestratora,  a  po  zakończeniu  dopiero  kopiowane  na  serwer  FTP).  Jeżeli  używasz  tej  funkcji, 
upewnij  się,  czy dla  wybranych kanałów została  ustawiona funkcja alarmu i  detekcji,  oraz  czy 
zostało podłączone źródło video (kamera).
Do okna ustawień wprowadź parametry serwera FTP: adres IP, nazwę katalogu, numer portu, nazwę 
użytkownika oraz hasło.

• Zdalny katalog:  To katalog jaki  zostanie  założony na dysku serwera FTP. W nim będą 
podkatalogi z adresem IP i godzinami, w środku zaszyfrowane pliki mp4. 

• Długość pliku: Służy do określenia maksymalnej objętości pliku, wygenerowanego podczas 
zdarzenia i wysyłanego do serwera FTP. Jeżeli plik powstały podczas nagrania jest mniejszy 
niż wartość określona w tym polu, zostanie on wysłany cały. Jeżeli powstanie większy plik,  
zostanie obcięty do wartości wpisanej w polu.

• Przesłany czas (tej opcji może nie być zależy od wersji firmware urządzenia): Służy do 
określenia, z jakim minimalnym odstępem czasowym będą wysyłane pliki video, powstałe 
przez detekcję lub alarm. Przykład: Jeżeli wprowadzono wartość „5”, zostanie wysłany plik 
z  pierwszej  minuty nagrania  a  kolejny nie  wcześniej  niż  po  5  minutach.  Jeżeli  interwał 
zostanie ustawiony na wartość „0”, będą transmitowane wszystkie pliki.

• Okres 1 i Okres 2: Dla każdego kanału można ustawić plik wysyłany do serwera FTP.
Do celów testowych (sprawdzenia poprawności działania funkcji) użyto darmowej aplikacji serwera 
TYPSoft FTP Serwer. Poniżej zrzuty ekranowe logów i zapisu danych na serwerze.
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5.3.6    ALARMY
Przed zdefiniowaniem tych ustawień, proszę upewnić się, czy do wejść i wyjść prawidłowo 
zostały podłączone wszystkie urządzenia. Wejdź do menu głównego, kliknij na ikonę Ustawienia, 
następnie Alarm. Zostanie wyświetlone okno wejść/wyjść alarmowych. Opcje te umożliwiają 
zdefiniowanie wejść alarmowych i odpowiednich reakcji na ich aktywację.

• Typ Zdarzenia (event type): dostępne są typy: alarm lokalny, alarm sieciowy (aktualnie nie 
do wykorzystania)

• Wej. alarmowe (alarm in): Numer wejścia, dla którego dokonujemy ustawień
• Aktywny (enable): Czy dla tego kanału mają być aktywne poniższe opcje
• Typ (type): Polaryzacja styków urządzenia podłączonego do wejścia (NO lub NC)
• Okres (period): Pozycje te pozwalają określić godziny, w których ma być aktywna 

odpowiednia reakcja
• Stabilizacja: tu można ustawić przez jaki czas wejście alarmowe musi być pobudzone aby 

wystąpił alarm
• Wyjście alarmowe (alarm out): Wybór wyjść alarmowych, które mają być załączane w 

momencie detekcji
• Zatrzask (latch): ustawienie czasu działania wyjścia alarmowego. Możliwość ustawienia 

czasu działania wyjścia od 10 do 300sek
• Pokaż Komunikat (show message): Wyświetlanie informacji na ekranie w momencie 

detekcji
• Wyślij E-mail (send mail): Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu alarmowym
• Nagrywany Kanał (record channel): Wybór kanałów, które mają być nagrywane w 

momencie wystąpienia zdarzenia Do tych ustawień jest konieczne ustawienie zapisu z 
detekcji oknie terminarza (Menu główne > Ustawienia > Terminarz) oraz opcje nagrywania z 
terminarza w menu nagrywania (Menu główne > Zaawansowane > Nagrywanie)

• Aktywacja PTZ (ptz activation): Po kliknięciu na ten przycisk wyświetli się okno, 
umożliwiające wybór reakcji kamery obrotowej (rys 4-18). Możliwe ustawienia: bez reakcji, 
przejście do wybranej pozycji “Preset”, wyzwolenie zaprogramowanej trasy, wyzwolenie 
zaprogramowanej ścieżki

• Zwłoka (delay): Czas po jakim ma nastąpić akcja zaprogramowana w “Aktywacja PTZ”
• Pętla (tour):  Jest powiązana z funkcjami kanał zapis i matryca video. Jeżeli zostanie 

zdefiniowane zdarzenie  określimy kanał zapisu i włączymy pętlę dla tego kanału i 
zaznaczymy matrycę video to, po wykryciu zdarzenia zostanie wyświetlony obraz na 
wyjściu vout znajdującym się w wielostyku na tylnej ścianie urządzenia

• Matryca Video: Włącza wyświetlanie zdefiniowanego zdarzenia na wyjściu vout.
• Migawka (Snapshot): Kiedy funkcja zostanie odblokowana system może wykonać zdjęcie 

na skutek pobudzenie wejścia alarmowego przypisanego do tego kanału wizji. W zakładce 
kodek należy wybrać ikonę migawka aby zdefiniować rozdzielczość i jakość. W zakładce 
ogólne (general) należy określić interwał (ile zdjęć ma wykonać). W zakładce detekcji 
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proszę odblokować funkcję migawki lub w zakładce alarm i zaznaczyć kanały z których 
mają być wykonane zdjęcia w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego.

• Buzzer: włączenie buzzera po wystąpieniu zdarzenia

UWAGA! 
Aktywacja  migawki  w zakładkach alarmowych  i  detekcji  ma  wyższy priorytet  niż  migawka w 
kalendarzu. Jeżeli wystąpią w jednym czasie dwie sytuacje wykonania migawki rejestrator najpierw 
wykona wywołaną przez zdarzenie alarmowe, a potem według kalendarza.  
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5.3.7    DETEKCJA (DETECT)

Detekcję należy ustawić dla trzech typów zdarzeń (dla każdego z osobna). Zanik sygnału wizji, 
detekcja ruchu, maskowanie kamery (patrz zrzuty).

W oknie ustawień detekcji znajdują się następujące opcje:
● Typ Zdarzenia (event type): Typ zdarzenia, dla którego programowana jest reakcja.
● Kanał (channel): Wybór kanału video, dla którego będą ustawiane parametry detekcji.
● Aktywny (enable): Czy dla tego kanału mają być aktywne poniższe opcje.
● Obszar  (region):  W tym  punkcie  można  precyzyjnie  wyznaczyć  obszar  w  którym  ma 

działać detekcja ruchu.
● Czułość (sensitivity): Dla wybranego obszaru detekcji ruchu ustawiamy czułość reakcji na 

zmiany w obrazie.
● Okres  (period):  Pozycje  te  pozwalają  określić  godziny,  w  których  ma  być  aktywna 

odpowiednia reakcja aktywacja wyjścia i wyświetlanie komunikatu.
● Stabilizacja: tu można ustawić przez jaki czas detekcja ruchu nie nastąpi np. jeżeli kamera 

wisi na słupie i wiatr co jakiś czas powoduje jego kołysanie, drgania, które powodują, że 
obraz z kamery nie jest stabilny eliminuje to włączenie detekcji ruchu dla tej kamery. Jeżeli 
takie drgania słupa ustają po np. 10s to ustawiając ten parametr na np. 11s eliminujemy 
problem. Detekcja nastąpi dla zdarzeń trwających dłużej niż 11s.

● Wyjście alarmowe (alarm out):  Wybór wyjść alarmowych, które mają być załączane w 
momencie detekcji. 

● Zatrzask (latch):  Ustawienie czasu działania wyjścia alarmowego.  Możliwość ustawienia 
czasu działania wyjścia od 10 do 300sek.

● Komunikat (show message): Wyświetlanie informacji na ekranie w momencie detekcji.
● Wyślij E-mail (send mail): Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu alarmowym
● Kanał zapis (record channel):  Wybór kanałów, które mają być nagrywane w momencie 

wystąpienia  zdarzenia. Do tych ustawień jest konieczne ustawienie zapisu z detekcji oknie 
harmonogram  (Menu  główne  >  Ustawienia  >  Harmonogram)  oraz  opcje  nagrywania  z 
harmonogramu w menu nagrywania (Menu główne > Zaawansowane > Nagrywanie).

● Aktywacja  PTZ  (ptz  activation):  Po  kliknięciu  na  ten  przycisk  wyświetli  się  okno, 
umożliwiające wybór reakcji kamery obrotowej. Możliwe ustawienia: bez reakcji, przejście 
do  wybranej  pozycji  “Preset”,  wyzwolenie  zaprogramowanej  trasy,  wyzwolenie 
zaprogramowanej ścieżki.

● Zwłoka (delay): Czas po jakim ma nastąpić akcja zaprogramowana w “Aktywacja PTZ”
● Pętla  (tour):  Jest  powiązana  z  funkcjami  kanał  zapis  i  matryca  video.  Jeżeli  zostanie 

zdefiniowane zdarzenie np. detekcja ruchu, określimy kanał zapisu i włączymy pętlę dla tego 
kanału i zaznaczymy matrycę video to, po wykryciu zdarzenia zostanie wyświetlony obraz 
na wyjściu vout znajdującym się w wielostyku na tylnej ścianie  urządzenia.
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● Migawka (Snapshot): Kiedy funkcja zostanie odblokowana system może wykonać zdjęcie 
na skutek pobudzenie wejścia alarmowego przypisanego do tego kanału wizji. W zakładce 
kodek należy wybrać ikonę migawka aby zdefiniować rozdzielczość i jakość. W zakładce 
ogólne (general) należy określić interwał (ile zdjęć ma wykonać). W zakładce detekcji 
proszę odblokować funkcję migawki lub w zakładce alarm i zaznaczyć kanały z których 
mają być wykonane zdjęcia w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego.

● Buzzer: włączenie buzzera po wystąpieniu zdarzenia

Proszę nie zapomnieć wybrać rodzaj reakcji na detekcję (Wyj. Alarmowe i Komunikat), zaznaczając 
odpowiedni kwadrat .

Pozostałe funkcje do wyboru z gałęzi  Menu - DETEKCJA, czyli:  zanik sygnału i  maskowanie 
posiadają prawie identyczne menu jak detekcja ruchu, różnią się tylko wyborem obszaru detekcji. 
To pole występuje tylko przy wyborze detekcji ruchu.   

Uwaga:
Ustawienia  detekcji  mogą  być  kopiowane  pomiędzy  poszczególnymi  kanałami  za  pomocą 
przycisków  skopiuj  i  wklej. Kopiowane ustawień może odbywać się wyłącznie dla zdarzeń tego 
samego typu (nie można kopiować ustawień detekcji ruchu do ustawień utraty wizji).
Na rysunku powyżej, przedstawiono okno do konfiguracji obszarów detekcji. Ustawianie
obszarów  może  odbywać  się  za  pomocą  przycisków  na  panelu lub  za  pomocą  myszki 
komputerowej.

5.3.8    PAN/TILT/ZOOM

Uwaga: Wszystkie  operacje  głowic  są  dostępne  w  protokole  PELCO,  w  innych  protokołach 
mogą być pewne ograniczenia funkcjonalności.
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Podłączenie przewodów
Proszę zachować poniższa kolejność podłączania przewodów.

● Podłącz porty RS485 rejestratora i kamery PTZ.
● Podłącz przewody wizyjne kamer PTZ do rejestratora.
● Załącz zasilanie kamer PTZ.

Ustawienia PTZ
Uwaga: Obraz z kamer powinien być wyświetlany na bieżącym podglądzie. Przed rozpoczęciem 
konfiguracji sprawdź poprawność instalacji i konfiguracji urządzeń:

• Dekodera adresów (jeżeli jest używany).
• Sygnały dekodera A (+)B(-) powinny być połączone do wejść A B rejestratora.

Uruchom rejestrator, wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.
Przejdź do ekranu konfiguracyjnego urządzeń PTZ (Menu główne > Ustawienia >PTZ). W oknie 
zostaną wyświetlone następujące pozycje:

• Kanał: Wybierz numer kamery, którą chcesz konfigurować.
• Protokół: Wybierz protokół odpowiedni dla podłączonej kamery (np. PELCO D)
• Adres: Adres kamery w sieci PTZ (taki sam jak ustawiony fizycznie w kamerze).
• Szybkość: Szybkość transmisji interfejsu RS485.
• Bity danych: Ilość bitów danych w protokole komunikacyjnym (domyślnie: 8).
• Bity stopu: Ilość bitów danych w protokole komunikacyjnym (domyślnie 1).
• Parzystość: Sposób sprawdzania parzystości danych w protokole komunikacyjnym: 

odd/even/brak (domyślnie: brak).

Po zdefiniowaniu ustawień, kliknij przycisk zapisz w celu zapamiętania zmian.

Wybierz wyświetlanie jednej kamery na ekranie (tej, która jest urządzeniem PTZ), następnie kliknij 
prawym przyciskiem myszki na ekranie i wybierz pozycję Funkcja PTZ. Zostanie wyświetlony 
interfejs do obsługi PTZ (można go również wyświetlić przez wciśnięcie przycisku “Fn”).

Tabela z opisem klawiszy obsługujących PTZ

Nazwa Ikona Funkcja Klawisz Ikona Funkcja Klawisz

Zoom zbliż oddal ►►

Focus zbliż ▌◄ oddal ►▌

Iris zamknij ▌▌◄ otwórz ►▌▌
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Ustawienia: preset / scan / pattern / scan 

Preset, należy ustawić kamerę PTZ w wybranym położeniu i 
nacisnąć  przycisk  preset.  Na  ekranie  zostanie  wyświetlona 
informacja z numerem presetu pod jakim została  zapamiętana 
pozycja i zoom kamery. Wywołanie presetu; numer i przycisk 
preset.

Patrol (trasa  po  presetach),  proszę  wywołać  funkcję  patrol, 
wprowadzić jej numer, interfejs wygląda jak na rysunku poniżej. 
Wprowadź  kolejne  numery  presetów  i  dodawaj  je  do  funkcji 
patrol (max.80). Po zaprogramowaniu funkcję można wywołać 
wprowadzając numer i wybierając ikonę patrol.

Patern,  ta  funkcja  umożliwia  nauczenie  kamery  trasy 
poruszania  się  według  naszych  ruchów  dżojstika.  Aby  to 
zaprogramować  ustawiamy  położenie  kamery  na  pozycję 
początkową  i  włączamy  start  (begin),  następnie  sterujemy 
kamerą przez obszary które chcemy obserwować i wybieramy 
koniec (end). Czas jaki może zostać zapamiętany to ok 1min dla 
każdej  trasy.  Jeżeli  przekroczymy  czas  trasa  nie  zostanie 
zapamiętana. 

Auto  scan,  funkcja  ta  umożliwia  zaprogramowanie 
automatycznego  ruchu  kamery  pomiędzy  dwoma 
zdefiniowanymi  przez  użytkownika punktami  krańcowymi.  W 
celu  zaprogramowania  należy  wywołać  funkcję  w  menu, 
określić lewy margines, obrócić kamerą na pozycję krańcową i 
zaznaczyć prawy margines
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5.3.9    WIDOK (DISPLAY)

Powyższe menu zawiera następujące pozycje:
• Przeźroczysty  (transparency):  Służy  do  ustawienia  poziomu  przeźroczystości  menu  w 

stosunku do obrazu z kamer (zakres 0 to 255).
• Nazwa kanału (channel name): Służy do zmiany nazwy poszczególnych kanałów – max. 

25  znaków.  Wykonanie  zmiany będzie  natychmiastowe  tylko  dla  podglądu  na  lokalnym 
monitorze.  Zmiany  na  komputerach  zdalnych  będą  uaktualnione  po  ponownym 
uruchomieniu aplikacji.

• Wyświetl czas (time display): W tym miejscu można załączyć lub wyłączyć wyświetlanie 
zegara czasu rzeczywistego na monitorze lokalnym.

• Wyświetl  kanał  (channel  display):  W  tym  miejscu  można  załączyć  lub  wyłączyć 
wyświetlanie nazw kanałów (kamer) na monitorze lokalnym.

• Nałożone info (overlay info): W tym miejscu można załączyć lub wyłączyć wyświetlanie 
dodatkowych informacji na monitorze lokalnym.

• Rozdzielczość (resolution): wybór rozdzielczości wyjścia VGA. I HDMI. Ustawienie ma 
również wpływ na wielkość napisów na wyjściu BNC. Dostępne rozdzielczości: 1920x1080, 
1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600

• Aktywna Pętla (enable tour): Służy do załączenia opcji sekwencyjnego przełączania kamer 
oraz podziałów.

• Odstęp (interval):  Służy do określenia czasu przełączania sekwencyjnego 5-120 sekund. 
Uruchomienie  lub  zatrzymanie  sekwencji  odbywa  się  przyciskiem  SHIFT  na  panelu 
przednim lub przez kliknięcie za pomocą myszki, ikony  na ekranie.

• Podgląd 1/4/9/16 (view): Służy do wyboru, które z poszczególnych kamer i podziałów będą 
brały udział w przełączaniu sekwencyjnym.

Proszę zaznaczyć kwadraty  dla odpowiednich kamer i podziałów.

Aby zapisać wszystkie ustawienia, kliknij przycisk Zapisz. Po wybraniu zmiana nazwy kanału 
możemy wprowadzić opisy kamer  dla każdego kanału. 
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5.3.10  DOMYŚLNE USTAWIENIA (DEFAULT)
Menu to przeznaczone jest do resetowania ustawień do wartości fabrycznych. 

Może odbywać się dla poszczególnych grup menu. Zaznaczając pola, wybierz opcje, które chcesz 
zresetować.

 Wybierz Wszystko (select all)
 Ogólne (general)
 Kodek (encode)
 Harmonogram (schedule)
 RS232
 Sieć (network)
 Alarm
 Detekcja (detect)
 Pan/tilt/zoom
 Widok (display)
 Nazwa kanału (channel name)

Aby wykonać reset zaznacz odpowiednie pola i kliknij przycisk OK.
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5.4 ZAAWANSOWANE (ADVANCED)

Wejdź do menu  głównego  i  wybierz  menu  Zaawansowane.  Na monitorze  pojawi  się  okno   z 
możliwością wyboru 7 pozycji:  Zarządzanie HDD, Nieprawidłowości,  Wyjścia alarmowe, Zapis  
Ręczny, Konto, Auto Konserwacja, Regulacja obrazu

5.4.1    ZARZĄDZANIE HDD (HDD MANAGEMENT)
W tym oknie konfigurowane są dyski twarde, informacje o pojemności czasie zapisu i statusie.

Generalnie dyski należy ustawić jako odczyt/ zapis. Istnieje możliwość innej konfiguracji, jednak 
zanim to wykonasz dobrze przemyśl rozwiązanie, ponieważ może się okazać, że nie będzie można 
odtworzyć  zapisanego  materiału  lub  go  nie  będzie.  Patrz  opis  funkcje  dysku  nadmiarowy. 
Przynajmniej jeden dysk musi mieć ustawioną opcję Odczyt/Zapis,  w przeciwnym wypadku 
nagrywanie będzie niemożliwe.

Nadmiarowy
Funkcja  służy  do  wykonywania  automatycznej  kopii  nagrań  na  wybranych  dyskach.  Kopia 
zapasowa  pozwala  uniknąć  utraty  nagrań  w  przypadku  uszkodzenia  dysku  twardego.  Funkcja 
nadmiarowy jest  załączana  przez  aktywację  odpowiedniego  pola  w  menu  terminarza.  W menu 
Zarządzanie HDD można wybrać więcej dysków, które będą pełniły funkcję nadmiarową. Funkcja 
jest wybierana z rozwijanej listy. Po zapełnieniu się dysku nadmiarowego, następuje automatyczne 
kasowanie starych nagrań.
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Proszę uwzględnić szczegóły działania funkcji nadmiarowy:
● Jeżeli jakiś kanał aktualnie nie nagrywa, zastosowane zmiany będą uaktywnione w momencie 

jego rozpoczęcia.
● Jeżeli jakiś kanał aktualnie nagrywa, wprowadzone ustawienia będą uaktywnione natychmiast.

Po zdefiniowaniu ustawień w harmonogramie (opis 1.3.3) niektóre zdarzenia z różnych kamer mogą 
być  rejestrowane  tylko  na  dysku  nadmiarowym.  Po  wybraniu  opcji  naciśnij  przycisk  OK  aby 
zapamiętać dane.

Odtwarzanie i wyszukiwanie nagrań na dysku nadmiarowym (redundancyjnym).
Operacje te mogą być wykonywane w poniższy sposób:

● Zmień funkcję  dysku  z  Nadmiarowy na  Tylko odczyt  lub  Odczyt/Zapis.  System musi 
zostać zrestartowany.

● Wykonaj operację odtwarzania lub wyszukiwania.
● Ewentualnie  wyjmij  dysk  i  podłącz  go  do  komputera  w  celu  odtwarzania  (musi  być 

zainstalowane odpowiednie oprogramowanie).

Ustaw alarm(alarm set): otworzy się okienko umożliwiające definiowanie sygnalizacji zdarzeń 
związanych z dyskiem twardym. Zaznacz odpowiednie pole  aby alarmy dysku były 
sygnalizowane. Dodatkowo można zdefiniować więcej opcji. Dolny limit określa pojemność dysku 
przy którym zgłaszany jest komunikat o zapełnieniu się dysku (zakres 1% do 99%). Ponadto można 
wybrać wyjście alarmowe, które będzie załączanie w momencie tego zdarzenia (1-6) oraz czas jego 
aktywności (0 do 300 sekund).
Należy pamiętać, że moment zapełnienia się dysku twardego fakt ten jest sygnalizowany tylko 
raz!

5.4.2    NIEPRAWIDŁOWOŚCI (ABNORMALITY)
Ekran i funkcje jak na zdjęciu. Można tu definiować zdarzenia: brak dysku, błąd dysku, brak 
miejsca na dysku, rozłączenie, konflikt IP oraz sposób reakcji na nie przez urządzenie:

• włączenie wyjścia alarmowego
• wyświetlenie komunikatu
• wysłanie wiadomości
• e-mail.
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5.4.3    WYJŚCIE ALARMOWE (ALARM OUTPUT)
To podmenu przeznaczone jest do  wyboru trybu sterowania wyjściami alarmowymi oraz ich statusu 
(aktywne, nieaktywne). 

5.4.4    ZAPIS RĘCZNY (MANUAL RECORD)
Tu można ustawić tryb rejestracji poszczególnych kamer lub wyłączyć go całkowicie.

5.4.5    KONTA (ACCOUNT)

Menu to jest przeznaczone do zarządzania użytkownikami rejestratora i posiada następujące 
możliwości:

• Dodawanie nowego użytkownika
• Modyfikacja użytkowników
• Dodawanie grup
• Modyfikacja grup
• Modyfikacja haseł.
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Podczas konfigurowania użytkowników należy pamiętać:
• Definiowanie uprawnień odbywa się na dwóch poziomach: grupa i użytkownik. 

Uprawnienia główne są definiowane dla grupy a po przydzieleniu użytkownika do grupy 
można dodatkowo wprowadzać indywidualne ograniczenia. System nie zawiera ograniczeń 
w ilości grup i użytkowników. 

• Fabrycznie w systemie są skonfigurowane 2 grupy użytkowników: administrator i 
użytkownik. 

• Nazwa użytkownika lub grupy może składać się z 6 znaków. Jedna nazwa nie może być 
użyta więcej niż raz. Fabrycznie w systemie znajdują się następujący użytkownicy: admin, 
888888, 666666 i ukryty użytkownik “default”. Oprócz użytkownika  6666 i „default”, 
wszyscy mają uprawnienia administratora. Z tych czterech fabrycznie zdefiniowanych 
użytkowników poprzez LAN może się zalogować tylko admin.

• Użytkownik  “default” jest przeznaczony tylko do wewnętrznego użytku i nie może być 
skasowany. Jeżeli żaden inny użytkownik nie jest zalogowany, użytkownik “default” jest 
logowany automatycznie. Umożliwia on bieżący podgląd obrazu, wybór kanałów i 
podziałów, bez potrzeby logowania się. 

• Każdy użytkownik musi należeć do jakiejś grupy. Uprawnienia każdego użytkownika w 
danej grupie można dodatkowo modyfikować, ale nie mogą być one wyższe od grupy, do 
której należy.

5.4.6    AUTO KONSERWACJA (AUTO MAINTAIN)
W tym podmenu można zdefiniować automatyczne restartowanie systemu oraz kasowanie starych 
plików (ponad od 1 do 31 dni). Poszczególne opcje wybierane są z rozwijanej listy jak pokazuje 
rysunek. Domyślnie stare pliki nie są kasowane.
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5.4.7    REGULACJA OBRAZU (TV ADJUST)
Poniższe okno pozwala na definiowanie ustawień monitora. Parametry jest ustawiamy za pomocą 
suwaków.

5.4.8    MATRYCA VIDEO
Niektóre modele są wyposażone w wyjście matrycowe (spotowe – tylko sekwencja lub obraz z 
jednej kamery) oraz wyjścia przelotowe.

Wyjścia przelotowe
Wyjścia  te  przeznaczone  są  do  przesłania  sygnału  video,  do  innych  urządzeń  systemu  CCTV. 
Zazwyczaj  są  wykorzystywane  do  integracji  rejestratorów  z  urządzeniami  oferującymi  zdalny 
podgląd  poprzez  technologie  oferowane  przez  operatorów  komórkowych  lub  urządzeniem 
zarządzającym systemem CCTV którym może być: np. krosownica wizyjna. Rejestrator posiada tyle 
wyjść przelotowych, ile wejść Video.

Wyjście Matryca video
Wyjście te jest wykorzystywane do indywidualnego przełączania pojedynczych obrazów.
W  menu  rejestratora  można  przydzielić  dowolne  kanały  do   wyjścia.  Zdefiniować  podgląd 
konkretnego obrazu lub włączyć sekwencję kilku lub wszystkich. Można również wykorzystać to 
wyjście do wyświetlania zdarzeń alarmowych. Jak to zrobić opisano wyżej  (rozdziały:  detekcja, 
alarm).

Wybierz jeden lub kilka kanałów, (zaznaczając na biało). Odstęp to interwał z jakim obrazy będą 
przełączane,  jeżeli wybierzesz więcej niż jeden kanał.
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5.5 KOPIA ZAPASOWA (BACKUP)

To menu służy do wykonania kopii zaistniałego zdarzenia. Nie mylić z kopią bezpieczeństwa. W 
rejestratorze może być zainstalowana pamięć masowa (HDD). 
Rejestrator umożliwia zrobienie backupu na pamięć USB lub przez LAN. Pamięci zewnętrzne są 
formatowane w systemie FAT32
Tu Nie wykonuje się kopii całości zarejestrowanego materiału. Należy najpierw za pomocą 
funkcji wyszukiwanie znaleźć zaistniałe zdarzenie (określić datę i czas) następnie włożyć czystą 
płytę np. DVD R. Rejestrator pokaże pojemność płyty i status Gotowy. Następnie wybieramy opcję 
Backup i wchodzimy do opcji wyboru co chcemy skopiować na płytę. Do wyboru mamy: typ 
(wszystko czy użyć filtru), kanał (całość czy z obraz z konkretnej kamery) początek i koniec. Jeżeli 
zaistniałe zdarzenie zostało wybrane zaznaczamy start i następuje zapis na płytę.

W dolnym lewym rogu mamy widoczny pasek stanu oraz szacunkowy czas do zakończenia zapisu. 
Po zakończeniu operacji wyświetla się odpowiednia informacja.

5.6 WYŁĄCZENIE (SHUTDOWN)

W tym oknie dokonujemy: wylogowania użytkownika z menu(np. admin), wyłączenie systemu, 
restart systemu, przełączenie użytkownika. 

Po wylogowaniu użytkownika można obsługiwać rejestrator (uprawnienia użytkownika default). 
UWAGA! Nie jest możliwa zdalna obsługa urządzenia np. za pomocą klawiatury SIMTEC-NKB 
jeżeli lokalnie jest zalogowany inny użytkownik. 
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6. POŁĄCZENIE PRZEZ LAN6. POŁĄCZENIE PRZEZ LAN

6.1 Połączenia z rejestratorem poprzez sieć komputerową.

Uwaga wszystkie informacje opisane poniżej dotyczą serii rejestratorów SIMTEC DVR 4xx. W 
modelach innej serii mogą wystąpić niewielkie różnice w interfejsach graficznych.

Połączenia sieciowe 
Zanim przystąpi się do łączenia jako klient sieci należy wykonać czynności sprawdzające:

• Czy podłączenie do sieci LAN jest poprawne (kabel).
• Czy rejestrator i komputer są w tej samej podsieci
• Użyj polecenia ping ***.***.***.***(adres DVR)  dla sprawdzenia poprawności 

konfiguracji. 
• Zainstaluj oprogramowanie dostarczone razem z rejestratorem Enterprise Pro .

Logowanie
Do rejestratora można się zalogować na kilka sposobów. Pierwszy, za pomocą przeglądarki IE, 
drugi, za pomocą programu dostarczonego razem z rejestratorem. 

Logowanie za pomocą przeglądarki Internet Explorer.
● Otwórz IE i wpisz w pasku adresów adres rejestratora.
● System wyświetli informacje odnośnie instalacji plików za pomocą ActiveX. Przeglądarka 

domyślnie ma zablokowane wykonywanie tych operacji, więc może się ukazać komunikat, 
że system zablokował instalację dodatków. Proszę wtedy otworzyć pasek narzędzi i w 
zakładce zabezpieczenia ustawi parametry jak na poniższym przykładzie, lub zmieniamy 
poziom zabezpieczenia na niższy.

Po poprawnej instalacji dodatków można się połączyć. UWAGA pierwsze logowanie trwa długo 
(nawet kilka minut) następne już są „od ręki”. 

Po wpisaniu w przeglądarce adresu rejestratora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) Powinien się ukazać 
poniższy ekran. Do zalogowania zdalnego potrzebne są dane: user i hasło. Zdalnie można 
zalogować się jako user: admin, hasło: admin (ustawienia fabryczna). Jeżeli będziesz używać opcji 
zdalnego dostępu, proszę zmienić koniecznie hasło po pierwszym logowaniu!  
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Jeżeli poprawnie wpisałeś hasło i login ukaże się następny ekran. Podglądu obrazów z kamer 
jeszcze nie będzie. Aby zobaczyć obrazy zaznaczamy okno (zielona ramka) i wybieramy ikonę np. 
KAM1. Wtedy w tym oknie pojawi się obraz z pierwszej kamery. Analogicznie postępujemy z 
kolejnymi oknami.

Cały interfejs graficzny jaki jest dostępny można podzielić na:
● Część górną, są tu przyciski pięciu funkcji: konfiguracja, przeszukiwanie, alarm, informacje, 

wylogowanie.
● Lewy pionowy szary pas na którym wyświetlane są nazwy kamer.
● Centralna część, do wyświetlania obrazów na żywo.
● Prawy pionowy szary pas na którym znajdują się przyciski do sterowania punktem uchylno-

obrotowym i suwaki do ustawiania parametrów obrazu.
● Dolna część, tu są wyświetlane przyciski przełączania. Można wybrać priorytety 

wyświetlania obrazu, pomiędzy płynnością, a jakością. Ekran można dzielić w następujących 
trybach: 1 obraz z kamery lub podziały 4/8/16

UWAGA! Jeżeli został zdefiniowany użytkownik który ma graniczenia w oglądaniu kamer po sieci, 
w zakazanym oknie pojawi się czarny obraz.
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Podgląd obrazów z kamer po sieci na żywo.
Klikając lewym przyciskiem myszy na numer kanału można wyświetlić obraz z kamery którą 
chcemy oglądać. Do wyświetlenia szczegółowych informacji służą klawisze funkcyjne:

• Cyfrowy zoom: klikając na ten guzik lewym klawiszem myszy na ikonę zoom następnie na 
obrazie zaznaczamy interesujący nas fragment (czerwona ramka) możemy robić zbliżenia. 
Klikając prawym klawiszem przywracamy wartość domyślną (oryginalną)

• Zmiana trybu wyświetlania: zmiana wielkości, przełączanie, włączenie trybu 
pełnoekranowego

• Nagrywanie lokalne na dysku komputera. Kiedy zostanie kliknięta ikona nagrywanie, system 
zacznie nagrywać, ikona zostanie podświetlona. Można w tym momencie zadeklarować 
ścieżkę gdzie ma zostać plik

• Przechwytywanie obrazka. Można zapisywać pojedyncze zdjęcia z przesyłanego strumienia 
wideo. Wszystkie zdjęcia są zapamiętywane w systemie pod adresem client 
folder\download\picture (domyślnie)

• Audio: włącz lub wyłącz audio (to jest niezależna od ustawień audio setup)
• Zamknięcie

Lewy pionowy szary pas na którym wyświetlane są nazwy kamer. Wybierając kamerą którą 
chcemy wyświetlić mamy możliwość podjęcia decyzji do którego strumienia h264 chcemy się 
podłączyć. Pamiętamy, że w menu rejestratora, zakładka kodek można było zdefiniować dwa 
strumienie danych. Jeden (główny) do rejestracji, drugi (extra stream1) do sieci. Właśnie tu 
dokonujemy wyboru który chcemy oglądać.

Odświeżanie (w_refresh ) - przycisk odśwież listę kamer.

Audio Tallk - aby odblokować tor audio do komunikacji z lokalnym operatorem.

Open Rec – do odtwarzania zapisanych plików (lokalizację wskazujemy według uprawnień) np.
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Prawy pionowy szary pas na którym znajdują się przyciski do sterowania 
punktem uchylno-obrotowym.

Zanim rozpoczniesz sterować kamerami obrotowymi, proszę upewnić się, że 
poprawnie zostały ustawione następujące parametry: protokół 
komunikacji, adres itp. Zaznaczając odpowiednie ikony, 
głowica wykona odpowiedni ruch zgodnie z kierunkiem 
strzałki. „Speed” (prędkość)  pozwala wybrać 8 poziomów 
prędkości,  z listy,  przy czym prędkość 2 jest większa niż 
prędkość 1. Kolejne ikony opisane są jako zoom, focus, iris. 
Po lewej stronie są znaki +, po prawej -. Zaznaczając je na 
wysokości odpowiedniego napisu sterujemy daną funkcją.  
Kiedy zostanie zaznaczony (na dole) trójkąt zostaną 
wyświetlone dodatkowe funkcje jak na rysunku po prawej 
stronie. Są one związane z prepozycjami, trasą śledzenia, 
autopan, itp.
W przypadku wybrania ikony PTZ Set zostanie wyświetlony 
kolejny interfejs. 

Tu można zaprogramować funkcje głowicy obrotowej:
● Auto Scan: przesuń wybraną głowicę w miejsce gdzie ma być lewy skrajne położenie i 

zaznacz lewy ogranicznik, następnie przesuń głowicę w prawe skrajne położenie i zaznacz 
prawy ogranicznik.

● Preset: przesuń kamerę na wybraną pozycję i kliknij przycisk dodaj aby zapamiętać pozycję.
● Auto tour: w opcji tej tworzymy listę presetów po której będzie się poruszała kamera.
● Pattern :Możesz ustawić wzorzec (poziom) i nacisnąć start recording aby rozpoczął się ruch 

głowicy. Następnie w wybranym miejscu zaznacz stop record. Od tego momentu została 
zaprogramowana trasa śledzenia. 

● Assistant: możesz wybrać dodatkowe funkcje z listy.

Ustawiania parametrów obrazu
Wybierając odpowiednią ikonę Img , wyświetlony zostanie następujący 
interfejs. Tu można ustawić parametry obrazu: jasność, kontrast, 
nasycenie,odcień, niezależnie dla każdego wyświetlanego kanału. Naciskając 
reset powracamy do ustawień fabrycznych.

W zakładce „Other” ustalamy katalogi na naszym HDD w którym mają lądować przechwytywane 
obrazy lub ujęcia.
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6.2 Zdalna konfiguracja urządzenia
W głównym oknie naciśnij ikonę SysConfig (konfiguracja systemu) zobaczysz następujący interfejs:

Kolejne podpunkty w tej zakładce umożliwiają (uprawnionym użytkownikom) zdalne 
konfigurowanie parametrów: rejestracji, zdarzeń alarmowych, reakcji, zarządzanie systemem i 
użytkownikami. 
Podpunkty wyglądają następująco, w lewej kolumnie w prawej są informacje lub opcje ustawień:

• Version  - w prawej ramce zostaną wyświetlone informacje.  
• HDD Info - Informacje o dyskach.
• Log – zdarzenia systemowe, można filtrować według typów.

Ustawienia (setting) 
W oknie zostaną wyświetlone następujące znaczniki:

General (główne)

Strona 63 / 86



K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 5xxD1      K2 5xxH     K2 5xxLN     K2 4xxLEK2 4xxLE

• Czas systemowy: Tutaj można modyfikować parametry czasu. 
• Data format: proszę wybrać z listy.
• Data separator: do wyboru – lub /.
• Time format (format czasu): do wyboru tryby dwunasto lub dwudziestocztero godzinny.
• HDD full: du są dwie opcje: zatrzymanie nagrywania lub nadpisywanie kiedy dysk jest 

pełny.
• Pack duration: tutaj można wybrać znacznik czasu w nagraniach. Domyślnie jest 60 minut.  
• Numer urządzenia: Tu nadaje się numer logiczny urządzeniu. Niezbędny jeżeli zamierza się 

sterować urządzeniem lub kilkoma zdalnie. 
• Standard video: PAL 

Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji.

Encode (ustawienia kodowania)

Ustawienia kodowania zawierają następujące znaczniki które można konfigurować:
• Chanel (kanał): tu należy wybrać kanał
• Chanel Name (nazwa kanału): można zmienić nazwę kanału
• Normal Stream : strumień który definiuje jakość związaną z rejestracją i siecią LAN
• Extra Stream: strumień który definiuje jakość związaną siecią LAN
• AV Enableo : Domyślnie system jest ustawiony aby nagrywał tylko obraz. Jeżeli rejestrator 

ma nagrywać również dźwięk trzeba go włączyć ręcznie zaznaczając Audio.
• Resolution (rozdzielczość): D1/ halfD1/dualCIF/CIF
• FPS (ilość ramek): zakres wyboru wynosi 1F/s do 25F/s (PAL) i 1F/s do 30F/s (NTSC).
• Compression (kompresja): tu są do wyboru dwa tryby: H264 lub MPEG4.
• Bit Rate: tu są do wyboru dwie opcje: CBR (stały strumień danych) i VBR (zmienny 

strumień danych). W trybie VBR możesz wybrać z listy jakość obrazu .
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Schedule (terminarz) zawiera następujące interfejsy

Kiedy rejestrator włączamy jest zaprogramowany aby rejestrował obrazy w trybie 24h (ciągle). Za 
pomocą tego interfejsu można zmienić kryteria nagrywania: ciągłe (R), detekcja ruchu (M), 
pobudzenie wejścia alarmowego.

• Chanel (kanał – nr wejścia): wybierz numer kanału (wejścia) dla którego chcesz zmienić 
parametry rejestracji. Możesz je ustawić niezależnie dla każdego dnia tygodnia po 
naciśnięciu ikony Set. Ustawienia dotyczą jednego dnia (00:00 do 24:00). Po zakończeniu 
ustawiania parametrów dla każdego kanału należy je zapisać (save).

• Prerecod: domyślnie 4 s, jest to opcja umożliwiająca nagranie sytuacji przed wystąpieniem 
alarmu (aktywacją detekcji ruchu lub pobudzenia wejścia alarmowego). Obraz nim zostanie 
zapisany na dysku znajduje się w pamięci urządzenia (buforze). Bufor może pomieścić ok 4 
s (zależy do wielkości pliku). Może to zostać zapisane na dysku nadmiarowym 
(redundancyjnym).

• Okres: rejestrator posiada pięć okresów do ustawienia. Należy wybrać z listy odpowiedni 
okres.
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RS232 (interfejs szeregowy)
W tym miejscu ustawiamy parametry interfejsu, tak aby były zgodne z zewnętrznym urządzeniem 
sterującym.

Nie zapomnij zapisać parametrów po modyfikacji.

Network (interfejs sieciowy)

Zawiera kilka znaczników i wygląda następująco:
■ MAX TCP: tu możesz ustawić maksymalną liczbę osób które mogą się zalogować. Możesz 

ustawić wartości od 1 do 10
■ TCP port: domyślny port to 37777, port 37778 jest tylko dla UDP
■ HTTP port: domyślnie 80
■ Strategy: tu można ustawić priorytet transferu. Na czym bardziej klientowi zależy: na 

płynności (fluency) czy jakości obrazu (quality)
■ Remote Host : Tu można zdefiniować jak zdalnie połączyć się z urządzeniem poprzez 

internet (PPOE lub DYNDNS)
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Mul-DynDns 
Jeżeli chcemy uruchomić dostęp do urządzenia przez internet nie mając stałego adresu IP można tu 
ustawić parametry pięciu serwerów DDNS.

FTP 
W tej zakładce możemy zdefiniować parametry serwera plików na który rejestrator będzie zrzucał 
zapisany materiał. Cały bądź z poszczególnych kamer lub według harmonogramu który tu 
zdefiniujemy.
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Ustawienia alarmów
Ważne, zanim zaczniesz ustawiać parametry wejść alarmowych, podłącz wszystkie potrzebne 
urządzenia wejść i wyjść, następnie naciśnij zapisz.

• Event type (zdarzenia): wybierz zdarzenie z opuszczanej listy: alarm lokalny, alarm 
sieciowy, podczerwień. W tej wersji urządzenia jest tylko dostępny alarm lokalny

• Alarm in (wejścia alarmowe): wybierz odpowiednie wejście które będzie powiązane z 
kanałem rejestracji

• Typ: do wyboru normalnie zwarte lub rozwarte
• Record Chanel (nagrywanie kanału): wybierz który kanał ma być nagrywany kiedy alarm 

zostaje pobudzony. Ważne, musisz ustawić również w powiązaniach w DVR dla trybów 
nagrywania w interfejsie ręcznego nagrywania

• Alarm out (wyjście alarmowe): wybierz które wejście ma zostać uaktywnione jeżeli zostanie 
pobudzony kanał (detekcja ruchu). Uwaga na wyjściu nr 6 może pojawić się 12V

• Local tip (wyświetlanie wiadomości): system może wyświetlić wiadomość o zaistniałym 
alarmie na lokalnym komputerze jeżeli uaktywnisz tę funkcję

• Email: system może wysłać informację o alarmie
• PTZ aktywacja: tutaj można wybrać ustawienie jak ruchomy punkt kamerowy ma 

zareagować na zdarzenie alarmowe (np. ustawić się na pozycję nr1.)
• Tour (trasa): Tu można odblokować tę funkcję kiedy alarm wystąpi system udostępnia kilka 

tras. Proszę przejść do rozdziału

Detekcja
Interfejs detekcji wygląda następująco i zawiera następujące znaczniki:

• Event type (typ zdarzenia): detekcja ruchu, zanik sygnału, maskowanie kamery
• Chanel (kanał) : należy wybrać kanał z opuszczanej listy
• Record chanel (kanał nagrywania): tu można dokonać wyboru które kanały będą nagrywane 

w momencie wystąpienia zdarzenia. Upewnij się że zapis ręczny ustawiono w trym 
harmonogram (menu główne – zaawansowane – zapis ręczny)

• Period: tu można ustawić przedziały czasowe kiedy funkcja ma być aktywna
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• Sensitivity (czułość): do wyboru 6 poziomów, 6-ty jest najwyższym
• Region: jeżeli wybierzesz tryb detekcji ruchu to naciskając na przycisk możesz określić 

obszar detekcji. Klikając na prawy klawisz myszy możesz przejść do trybu 
pełnoekranowego. Nie zapomnij kliknąć ok aby zapisać zmiany

• Alarm out (wyjście alarmowe): tu można wybrać wyjście, które ma być uaktywnione gdy 
wystąpi alarm

• Local Tip (wyświetlanie wiadomości): system może ostrzec o wystąpieniu alarmu, 
wyświetlając informację jeżeli odblokujesz tę funkcję

• Mail: 

PTZ action
Tu można ustawić reakcję puntu kamerowego na zaistniałe zdarzenie. Po wybraniu opcji set mamy 
do wyboru: Never (nic nie rób), Preset (ustaw się na pozycji), Auto-Tour (autopan), Patern (trasa). 
Jest też wybór adresu punktu kamerowego.
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Pan / Tilt / Zoom
Te ustawienia dotyczą interfejsu RS-485. Tylko w ten sposób można sterować „ruchomymi” 
punktami kamerowymi za pomocą rejestratora. Przed konfiguracją proszę prawidłowo ustawić adres 
i sprawdzić poprawność wykonanych połączeń.

• Chanel (kanał): wybierz kanał do którego jest podłączony.
• Protokół: wybierz odpowiedni protokół (np. Pelco).
• Adres: ustaw odpowiedni adres głowicy. 
• Baud rate: wybierz odpowiednią wartość, domyśla wartość wynosi 9600.
• Data bit: domyślnie jest 8.
• Stop bit: domyślnie jest 1.
• Parity: domyślnie none.

Tools (narzędzia)
Tu można wykonać operacje eksportu lub importu ustawień rejestratora. Opcje:

• SaweConfigData zachowuje konfigurację na dysku lokalnym komputera który się połączył.
• Load ConfigData wczytuje konfigurację z dysku połączonego komputera do urządzenia. 
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Funkcje zaawansowane
Account (konto): tu można tworzyć użytkowników, grupy, nadawać im uprawnienia. Wybierając 
ikonę Add user dodajemy użytkownika, z opuszczanej listy wybieramy które funkcje mają być dla 
niego dostępne lub nie. Add Group tworzymy grupy użytkowników, w podobny sposób nadajemy 
im uprawnienia

ADVANCED CONTROL (zaawansowane sterowanie):
Tu można wybrać które kanały mają być nagrywane i jak. Schedule zgodnie harmonogramem, 
manual – ręcznie, stop – nie nagrywane. Można też uaktywnić zdalnie wyjścia alarmowe (Alarm 
output chanel).
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HDD MANAGMENT (zarządzanie dyskami)
W tej zakładce konfiguruje się dyski podłączone w rejestratorze ich funkcje oraz przeznaczenie. 
Można również usunąć zapis  z dysku zaznaczając opcję clear data.

VIDEO MATRIX: OPCJA NIEDOSTĘPNA.
SNAP & WATERMARK: OPCJA NIEDOSTĘPNA.

AUTO MAINTAIN
W tej opcji można ustawić kiedy rejestrator ma się automatycznie przeładować oraz można 
zdeklarować cykliczne kasowanie dysków np. co 31dni.
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6.3 Funkcje dedykowanego programu

Wraz z urządzeniem jest dostarczane oprogramowanie Enterprise Professional Surveillance System 
umożliwiające zdalny dostęp do rejestratora lub wielu rejestratorów.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu ukaże się interfejs graficzny.

Aby się zalogować wpisujemy: USER; admin, PASSWORD; admin. Jeżeli nie chcemy za każdym 
razem wpisywać użytkownika i hasła, zaznaczamy save password.
System Windows zapamięta te ustawienia. Następnie wybieramy OK, ukaże się kolejny ekran.

Z prawej strony znajdują się kolejno zakładki: PTZ, Color, Plan, Device. Aby połączyć się z 
rejestratorem należy go skonfigurować w programie. W tym celu w zakładce device zaznaczamy 
pierwszą ikonę z lewej strony, jak na rysunku powyżej. Po wybraniu ukaże się kolejne okno 
konfiguracyjne (rysunek poniżej).
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Teraz możemy przystąpić do konfiguracji. W lewym oknie możemy utworzyć grupy, w prawym do 
tych grup przypisujemy urządzenia Ułatwia to zarządzanie rejestratorami np. w firmach 
wielooddziałowych. Możemy również nie tworzyć grup tylko wpisywać urządzenia po kolei. 
Wybieramy w dolnej środkowej części ekranu ikonę Add i ukazuje się następujące okno 
konfiguracyjne. W nim należy wypełnić  koniecznie okna: Device name (nazwa urządzenia – wpisać 
dowolną nazwę bez polskich liter), User Name (nazwa użytkownika) – admin, Password – admin, 
Total Chanel (ilość kanałów) w zależności jaką wersję urządzenia (ile kanałów) dysponujemy, 
wpisać odpowiednią. IP Adres wpisać adres przydzielony przez administratora systemu Alarm 
chanel – wpisać zgodnie ze specyfikacją wersji urządzenia. Reszta ustawień: Domain Name – 
wykorzystywane jeżeli urządzenia ma pracować w konkretnej domenie, DDNS służy do 
umożliwienia połączenia się z urządzeniem poprzez internet kiedy dysponujemy łączem o 
zmiennym adresie IP, DDNS Port opcja ściśle związana z poprzednią. Zakładka Modify camera type 
służy do wyboru, które kamery w systemie są typu PTZ.

Stworzone konfiguracje możemy eksportować do arkusza xls (warunek Excel musi być 
zainstalowany na komputerze).
Gdy poprawnie skonfigurowano już urządzenia powracamy do poprzedniego menu, akceptująco 
odpowiadając na ukazujące się ekrany odnośnie zapisu konfiguracji.
Teraz można się połączyć z wybranym rejestratorem. Jeżeli mamy zamiar połączyć się tylko z 
jednym proszę zaznaczyć ikonę trzecią z lewej w dolnej części ekranu jak wskazuje ręka na 
poniższym rysunku. Pojawi się na ekranie niebieskie tło. W prawej części ekranu pod napisem 
Device List będą nazwy rejestratorów które wcześniej zdefiniowaliśmy, aby połączyć się z 
konkretnym wystarczy dwa razy „kliknąć” prawym klawiszem myszy. Jeżeli nastąpi połączenie na 
dole ekranu pojawi się czerwony napis The device is connected, natomiast w prawej części pojawi 
się lista kamer do wyboru. Tu znowu „klikając” dwukrotnie lewym klawiszem myszy włączamy 
podgląd wybranej kamery. Jeżeli chcemy oglądać obrazy w podziale należy wejść w opcję preview 
tam wybrać z listy jaki podział nas interesuje.
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Oprócz prostego oglądania obrazów program umożliwia zaawansowane funkcje związane z 
tworzeniem struktury systemu (podgląd i sterowanie) mapach obiektów (format bmp lub jpg). Aby 
zrealizować takie zadanie należy przygotować mapę obiektu (całego, pietro, mapa miasta). Jeżeli już 
mamy wchodzimy do zakładki w której poprzednio definiowaliśmy nowy rejestrator (zakładka 
device ikona pierwsza z lewej). Pojawi się znajomy ekran (ze strony 20-tej). W lewym górnym rogu 
jest pięć zakładek do wyboru. Pierwszą zakładką konfigurowaliśmy urządzenia, teraz należy wybrać 
trzecią jak na rysunku poniżej wskazuje ręka.

Kolejnym krokiem w tworzeniu mapy obiektu to wstawić przygotowany wcześniej plan obiektu. 
Wybieramy zakładkę Picture Edit (dolna środkowa część ekranu). Ukaże się następny ekran.

Tu należy wybrać ikonę ADD (lewy dolny róg) i mamy kolejną zakładkę.

W miejscu Picture name wpisujemy nazwę obiektu. Picture Description krótki opis, jeżeli chcemy. 
Picture Path zaznaczmy Browse i wskazujemy miejsce gdzie znajduje się wcześniej przygotowany 
plan obiektu.
Jeżeli dokonaliśmy wyboru zaznaczamy OK w kolejnych oknach i Save. Jeżeli wszystko poprawnie 
wykonano to w oknie (jak poniżej) wybierając ikonę Pic w lewym oknie (białe) pojawi się nazwa 
którą wpisaliśmy jako Picture name (w tym przypadku jest to Test).
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Kolejnym krokiem jaki powinniśmy zrobić, to zaznaczyć nazwę i trzymając lewy klawisz myszy 
przeciągnąć ją w prawo na niebieski duży kwadrat i zwolnić przycisk myszy. Pojawi się nasz 
podkład jak pokazuje rysunek poniżej. Jeżeli podkład będzie zbyt duży do wyświetlenia w lewym 
górnym rogu jest pomniejszenie podkładu z ramką. Przesuwając ją poruszmy się po planie. 

Teraz kolejny krok, zaznaczamy ikonę Device (dolny lewy róg ekranu). Wyświetli się lista 
zdefiniowanych rejestratorów jak na rysunku poniżej. 
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Teraz wystarczy zaznaczyć kamerę, trzymając lewy klawisz myszy przeciągnąć ją na podkład w 
miejsce gdzie jest zainstalowana. I tak samo z kolejnymi. Na koniec zaznaczamy Save (prawy dolny 
róg). Zaznaczając ikonę Map (lewy dolny róg rysunek powyżej) pokaże się nasza stworzona mapa 
obiektu z wybranymi kamerami. Od tego momentu można z niej korzystać. Zamykamy okno 
odpowiadając twierdząco na pytania i powracamy do głównego ekranu jak poniżej.  

Wybieramy ikonę (druga, górny lewy róg) jak pokazuje ręka na rysunku powyżej i otwieramy 
kolejne okno podglądu.
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W górnej części ekranu jest ekran w podziale (bo może dotyczyć wielu rejestratorów). Jeżeli mamy 
do czynienia z jednym rejestratorem wybieramy poniższą ikonę.

Z prawej strony Device list wybieramy nasz rejestrator aby się z nim połączyć. Od tego momentu 
wybierając kamerę na planie będziemy widzieć jej obraz w oknie powyżej. Zaznaczając drugą z 
lewej ikonę według rysunku powyżej powiększymy obraz do pełnego ekranu. Ponowne wybranie tej 
samej ikony przywraca poprzednie rozmiary. Oczywiście mamy do wyboru różne warianty 
podziałów i wyświetlania obrazów.

Jak skonfigurować własną formatkę wyświetlania obrazów z kamer aby program ją 
zapamiętał.
Podczas obserwacji, zarządzania, zwłaszcza  wieloma rejestratorami istotną rzeczą jest możliwość 
oglądania obrazów w podziale według własnej koncepcji kolejności kamer. W tej wersji programu 
można skorzystać z zakładki Plan (prawa strona ekranu). Po wybraniu tej opcji można tworzyć 
własne definicje podziałów.
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Ukaże się poniższy ekran. W tej zakładce możemy tworzyć małe plany (Small Plan), a z nich duże 
(Large) . 

Po zaznaczeniu okno Add, ukaże się następujący interfejs.  

W polu Small Plan Name wpisujemy nazwę planu, jaką chcemy mu nadać (dowolną). Total Window 
to ilość okien (w podziale), które chcemy zdefiniować (mają się ukazać po wywołaniu planu). Na 
poniższym przykładzie pokazano jak to zrobić dla dziewięciu kamer (total windows wybieramy 9) 
inne podziały definiuje się analogicznie. Po lewej stronie mamy listę small plan (nasz przykładowy 
nazwaliśmy 99), jest tu lista okien do konfiguracji od 1 do 9. Po prawej jest lista połączonych 
rejestratorów. 
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Uwaga, aby definiować jakikolwiek plan, należy koniecznie najpierw połączyć się z rejestratorem  
lub kilkoma (jeżeli tworzony plan, dotyczy zarządzania kilkoma rejestratorami). Następnie należy z 
listy po lewej (od 1 do 9) zaznaczyć numer okna (na szaro) a  z listy po prawej (połączonych 
rejestratorów) wybrać kamerę klikając ją dwa razy myszką (lewy przycisk). W ten sposób 
przypisujemy konkretną kamerę do konkretnego okna, które będzie wyświetlane. Po tej operacji 
otworzy się następne okno, w którym należy wybrać, do którego strumienia danych chcemy 
podłączyć definiowane okno: głównego, czy dodatkowego. Definiowanie strumieni zostało opisane 
w rozdziale 1.3.2 Zakładka kodek. Operację powtórzyć dla kolejnych okien i kamer.

Mając w ten sposób stworzony small plan możemy przystąpić do tworzenia większego Large plan. 
Czynności wyglądają podobnie, wybieramy ikonę add i wprowadzamy nazwę dużego planu 
(dowolną). W oknie obok (po prawej) wybieramy add i tam z opuszczanej listy wybieramy 
stworzony small plan (z przykładu będzie to 99), wprowadzamy czas, od którego ma się uruchomić 
stworzony plan i zatwierdzamy. Stworzone przez nas duże plany będą widoczne po prawej stronie 
ekranu pod zakładką plan. Klikając na nazwę myszą możemy ręcznie uruchamiać stworzone kolejne 
plany lub je zamykać. Kamery będą otwierały się zawsze w zdefiniowanym podziale i przypisanych 
oknach.

Nadawanie uprawnień użytkowników programu
W programie można tworzyć użytkowników, oraz ich grupy. Dzięki temu można definiować ich 
uprawnienia w szerokim zakresie. 

Uprawnienia można tworzyć odnośnie dostępu do rejestratora jak i dostępnych w nim funkcji. 
Zakładka Monitor dotyczy uprawnień wyświetlania obrazów na żywo. Network playback decyduje 
o możliwości odtwarzania archiwum po sieci. Record uprawnienia odnośnie rejestracji. Remote 
Control, czy użytkownik może zrestartować rejestrator. User right – uprawnienia odnośnie 
tworzenia map, sterowania PTZ, wgrania nowego oprogramowania itp.
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7. Często zadawane pytania (FAQ)7. Często zadawane pytania (FAQ)

1. DVR nie może poprawnie wystartować.
Przyczyny:
● złe podłączenie zasilania,
● zasilanie nie podłączone,
● przełącznik zasilania uszkodzony,
● źle przeprowadzony upgrade firmwere,
● uszkodzenie lub złe podłączenie dysków,
● uszkodzenie przedniego panela z przyciskami,
● uszkodzenie płyty rejestratora.

2. DVR ciągle się wyłącza.
Przyczyny:
● napięcie zasilania nie jest stabilne,
● uszkodzenie lub złe podłączenie dysków,
● sygnały video nie zachowują parametrów,
● środowisko pracy zbyt gorące lub zakurzone,
● uszkodzenie sprzętu.

3. System nie może wykryć dysków.
Przyczyny:
● uszkodzenie dysku,
● uszkodzenie taśmy,
● odłączone kable

4. Nie są wyświetlane żadne obrazy z kamer.
Przyczyny:
● uszkodzenie wewnętrznego programu rejestratora,
● jasność ustawiono na poziom 0,
● nie podłączono sygnałów z kamer,
● sprawdź kamery ukryte,
● uszkodzenie sprzętu.

5. Wyświetlany obraz jest zniekształcony.
Przyczyny:
● źle zdefiniowany system (NTSC, PAL),
● zła impedancja wejściowa monitora,
● tor transmisyjny zbyt długi lub zbyt zakłócony,
● złe ustawienia w menu.

6. Nie można wyszukać nagrań.
Przyczyny:
● dysk został skasowany,
● uszkodzenie dysku,
● upgrade złego firmware,
● dysk został nadpisany,
● nie włączono nagrywania.

7. Odtwarzany obraz bardzo zniekształcony.
Przyczyny:
● ustawiono zbyt niski poziom nagrywania,
● źle odczytane dane,
● uszkodzenie dysku,
● uszkodzenie urządzenia.
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8. Dźwięk nie jest odtwarzany.
Przyczyny:
● nie jest włączony tor audio,
● uszkodzenie kabla połączeniowego,
● uszkodzenie rejestratora.

9. DVR nie steruje głowicą.
Przyczyny:
● uszkodzenie panela sterującego,
● kable połączeniowe nie podłączone,
● źle ustawiony adres lub protokół,
● zła impedancja kabla sterującego,
● dystans zbyt długi.

10. Detekcja ruchu nie działa.
Przyczyny:
● złe ustawienia w menu,
● zła czułość,
● w niektórych wersjach ograniczenia sprzętowe

11. Nie można się zalogować jako klient z sieci.
Przyczyny:
● użytkownikom W98 lub Wme zaleca się upgrade systemu do wersji co najmniej 

W2000sp4.
● ActiveX jest zablokowany,
● nie zainstalowany dx (musi być w wersji co najmniej 8.1),
● złe połączenia sieci,
● złe hasło i użytkownik,
● program niekompatybilny z rejestratorem.

12. Obraz odtwarzany po sieci zniekształcony.
Przyczyny:
● zły przepływ danych,
● zbyt duża ilość połączonych jednocześnie klientów,
● nie używać trybu multiple-cast,
● użytkownik nie posiada uprawnień,
● zła jakość nagrania (zbyt niska jakość).

13. Połączenia sieciowe jest zrywane.
 Przyczyny:

● niestabilna praca sieci,
● konflikt adresów IP,
● konflikt MAC adresów,
● uszkodzenie PC lub DVR.

14. Błąd nagrywania.
Przyczyny:
● system zbyt obciążony,
● ilość danych jest większa niż pojemność nośnika,
● urządzenie zapisujące niekompatybilne,
● uszkodzenie urzadzenia zapisującego lub pamięci usb.

15. Nie można sterować urządzenia za pomocą klawiatury.
Przyczyny:
● źle ustawione parametry portu RS-232,
● zły adres,
● zbyt niski lub niestabilny poziom zasilania,
● zbyt długi dystans.
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16. Sygnał alarmowy nie da się wyłączyć.
Przyczyny:
● złe ustawienia menu,
● sygnał został aktywowany ręcznie,
● niektóre wersje softu miały z tym problem, zaleca się wykonać aktualizację.

17. Funkcje alarmowe nie działają.
Przyczyny:
● złe ustawienia menu,
● źle połączenia kablowe,
● poziomy sygnałów sterujących nieodpowiednie,
● dwie pętle wywołują ten sam alarm.

18. Nie działa zdalne sterowanie.
Przyczyny:
● adres urządzenia niewłaściwy,
● odległość zbyt daleka,
● sprawdź baterie,
● uszkodzenie pilota lub odbiornika.

19. Dyski się szybko zapełniają (brak miejsca).
Przyczyny:
● zbyt niska jakość sygnału generowanego przez kamerę,
● zbyt mała pojemność dysków,
● uszkodzenie dysków,
● zła konfiguracja dysków.

20. Nie można odtworzyć ściągniętych plików.
Przyczyny:
● nie zainstalowano odtwarzacza i kodeka,
● karta grafiki nie obsługuje DX8.1

21. Zapomniałeś hasła
● proszę się skontaktować ze serwisem.
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8. DODATEK8. DODATEK

8.1 Kalkulator pojemności dysków

Kalkulator dla wszystkich typów rejestratorów serii SIMTEC4xx. 

WZÓR 1: stosując pierwszy wzór obliczysz pojemność (Qi)  potrzebną do zarejestrowania godziny 
materiału jednego kanału wideo (w Mbajtach).  

Qi = (Di :8) x 3600 : 1024
Di  - oznacz bitrate (w kbit/s)

WZÓR 2: służy do obliczenia pojemności dysku (Mi) dla wymaganego czasu rejestracji, dla 
jednego kanału. 

Mi = Qi  x  Hi  x Dx
Hi – czas rejestracji w danym dniu
Dx – ilość dni która ma się mieścić na dysku (nie przesadź) 

WZÓR 3: służy obliczenia pojemności dysku dla wszystkich kanałów nagrywanych według 
harmonogramu.

C
QT = Σ Mi

i =1
c – oznacza ilość kanałów w rejestratorze (lub ilość rejestrowanych kanałów jeżeli nie  
wszystkie wykorzystujemy)

WZÓR 4: pozwala obliczyć całkowitą pojemność w przypadku nagrywania zdarzeń alarmowych.
C

QT = Σ Mi x a%
i =1

a% - oznacza procentowe szacowanie występowania zdarzeń alarmowych, w tym detekcja  
ruchu i maskowanie kamery.
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8.2 Lista kompatybilnych pamięci USB (PenDrive)

UWAGA! Podane niżej typy pamięci są obsługiwane przez najnowszy firmware. Aby mogły być 
obsługiwane muszą być formatowane jako FAT lub FAT32.  

Manufacturer Model Capacity
Sandisk Cruzer Micro 512M
Sandisk Cruzer Micro 1G
Sandisk Cruzer Micro 2G
Sandisk Cruzer Freedom 256M
Sandisk Cruzer Freedom 512M
Sandisk Cruzer Freedom 1G
Sandisk Cruzer Freedom 2G
Kingston DataTraveler Ⅱ 1G
Kingston DataTraveler Ⅱ 2G
Kingston DataTraveler 1G
Kingston DataTraveler 2G
Maxell USB Flash Stick 128M
Maxell USB Flash Stick 256M
Maxell USB Flash Stick 512M
Maxell USB Flash Stick 1G
Maxell USB Flash Stick 2G
Kingax Super Stick 128M
Kingax Super Stick 256M
Kingax Super Stick 512M
Kingax Super Stick 1G
Kingax Super Stick 2G
Netac U210 128M
Netac U210 256M
Netac U210 512M
Netac U210 1G
Netac U210 2G
Teclast Ti Cool 128M
Teclast Ti Cool 256M
Teclast Ti Cool 512M
Teclast Ti Cool 1G
Teclast Ti Cool 2G

8.3 Lista kompatybilnych nagrywarek

Manufacturer Model Interface Type
Sony AW-G170S SATA DVD-RW
Samsung TS-H653A SATA DVD-RW
Panasonic SW-9588-C SATA DVD-RW
Sony DRX-S50U USB DVD-RW
BenQ 5232WI USB DVD-RW
Sony DRX-S50U USB DVD-RW
Sony DRX-S70U USB DVD-RW
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8.4 Lista kompatybilnych dysków

Manufacturer Series Model Capacity Type
Seagate Barracuda.10 ST3750640AS 750G SATA
Seagate Barracuda.10 ST3500630AS 500G SATA
Seagate Barracuda.10 ST3400620AS 400G SATA
Seagate Barracuda.10 ST3320620AS 320G SATA
Seagate Barracuda.10 ST3250620AS 250G SATA
Seagate Barracuda.10 ST3250820AS 250G SATA
Seagate Barracuda.10 ST3160815AS 160G SATA
Seagate Barracuda.10 ST380815AS 80G SATA
Seagate Barracuda.9 ST3160811AS2 160G SATA
Seagate Barracuda.9 ST3120811AS2 120G SATA
Seagate Barracuda.9 ST380811AS2 80G SATA
Seagate Barracuda.9 ST380211AS2 80G SATA
Seagate Barracuda.11  ST3750330AS 750G SATA
Seagate Barracuda.11 ST3500320AS 500G SATA
Maxtor DiamondMax 20 STM3320820AS 320G SATA
Maxtor DiamondMax 20 STM3250820AS 250G SATA
Maxtor DiamondMax 21 STM3160211AS 160G SATA
Maxtor DiamondMax 21 STM380211AS 80G SATA
Maxtor DiamondMax 21 STM340211AS 40G SATA
Western Digital Cariar SE WD3200JD 320G SATA
Western Digital Cariar SE WD3000JD 300G SATA
Western Digital Cariar SE WD2500JS 250G SATA
Western Digital Cariar SE WD2000JD 200G SATA
Western Digital Cariar SE WD1600JD 160G SATA
Western Digital Cariar SE WD1600JS 160G SATA
Western Digital Cariar SE WD1200JS 120G SATA
Western Digital Cariar SE WD800JD 80G SATA
Western Digital Cariar WD1600AABS2 160G SATA
Western Digital Cariar WD800BD 80G SATA
Western Digital Cariar  SE16 WD7500KS2 750G SATA
Western Digital Cariar  SE16 WD5000KS2 500G SATA
Western Digital Cariar  SE16 WD4000KD2 400G SATA
Western Digital Cariar  SE16 WD3200KS2 320G SATA
Western Digital Cariar  SE16 WD2500KS2 250G SATA
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