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1  Bezpieczeństwo

1.1  Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się z instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa oraz zachować je, aby móc w 
przyszłości z nich korzystać. Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi 
ostrzeżeniami przedstawionymi w instrukcji obsługi.

1.  Czyszczenie - przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę urządzenia z gniazda 
zasilającego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z urządzeniem. 
Zasadniczo wystarczy przetrzeć urządzenie suchą tkaniną, jednakże można również 
zastosować wilgotną (ale nie mokrą) tkaninę. Nie stosuj środków czyszczących w płynie lub 
aerozolu.

2.  Źródła ciepła - Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
nagrzewnice lub inne urządzenia (także wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3.  Wentylacja - Wszystkie otwory w obudowie urządzenia zapewniają prawidłową wentylację 
urządzenia i zabezpieczają przed przegrzewaniem oraz zapewniają niezawodność działania. 
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych obudowy. Nie wolno zmieniać urządzeń 
wewnątrz obudowy, jeśli zapewniona jest prawidłowa wentylacja lub takie postępowanie jest 
zalecone w instrukcji producenta.

4.  Woda - Nie używać urządzenia w pobliżu zbiorników wody, np. w pobliżu wanien, umywalek, 
zlewozmywaków, pralni, w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, w pobliżu basenów, na 
zewnątrz pomieszczeń i we wszystkich miejscach klasyfikowanych jako pomieszczenia mokre. 
Aby uniknąć ryzyka zwarcia elektrycznego, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu 
lub wilgoci.

5.  Obiekty i ciecze - Nigdy nie wolno wciskać w otwory urządzenia żadnych obiektów, ponieważ 
mogą one dotknąć punktów z niebezpiecznym napięciem i spowodować zwarcie, pożar 
lub porażenie prądem elektrycznym. Nie wolno narażać urządzenia na działanie wody (nie 
opryskiwać ani nie polewać wodą). Nie stawiać obiektów napełnionych wodą jak np. wazony 
na urządzeniu.

6.  Wyładowania atmosferyczne - W celu dodatkowej ochrony podczas wyładowań atmosfery-
cznych lub w przypadku pozostawienia nieużywanego urządzenia przez długi okres czasu 
bez nadzoru należy odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda zasilającego i systemu okablow-
ania. Takie postępowanie powinno zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem na skutek 
wyładowań atmosferycznych i skoków napięcia.

7.  Regulacja układu sterującego - Układy sterujące regulować tylko w sposób podany w instruk-
cji obsługi. Nieprawidłowa regulacja układów sterujących może spowodować uszkodzenie 
urządzenia. Wykonywanie procedur sterowania, regulacji lub jakichkolwiek innych niż podane 
w instrukcji może być przyczyną narażenia się na niebezpieczne promieniowanie.

8.  Przeciążenie - Nie wolno przeciążać gniazd zasilających ani przewodów przedłużających. Może 
być to przyczyną porażenia elektrycznego lub pożaru.

9.  Zabezpieczenie przewodu zasilającego i gniazd zasilających - Zabezpieczyć przewód 
zasilający i gniazda zasilające przed przechodzącymi osobami, zaciskaniem przewodów przez 
inne obiekty zlokalizowane nad lub naprzeciwko gniazd zasilających lub obiekty w pobliżu 
urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy napięciu 230 VAC, 50 Hz, wejście i 
wyjście przewodu zasilającego musi spełniać wymagania ostatniej wersji publikacji IEC 227 
lub IEC 245.

10.  Odłączenie zasilania - Urządzenia wyposażone, lub nie, w przełącznik Wł./Wył. są zasilane, 
gdy przewód zasilający jest podłączony do gniazda zasilającego. Aby wyłączyć wszystkie 
urządzenia spod napięcia, należy odłączyć kabel zasilający z gniazda zasilającego. 

11.  Źródła zasilania - Urządzenie działa jedynie wówczas, gdy jest podłączone do źródła zasilania 
o podanej charakterystyce napięcia. Przed wszelkimi pracami przy urządzeniu należy odłączyć 
przewód zasilający od źródła zasilania.

12.  Serwis - Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwarcie lub zdjęcie osłon 
urządzenia może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie i inne zagrożenia. Czynności 
serwisowe należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi.

13.  Uszkodzenia wymagające naprawy - Odłączyć urządzenie od źródła zasilającego 
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(prąd zmienny AC) i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem w przypadku uszkodzeń 
takich jak: 
–  uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki;
–  narażenie na działanie wilgoci, wody lub opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg itp);
–  rozlano płyn na urządzenie lub do wnętrza urządzenia;
–  upuszczono przedmiot na urządzenie;
–  upuszczono urządzenie lub uszkodzono jego obudowę;
–  urządzenie wykazuje znaczną zmianę właściwości;
–  urządzenie nie pracuje prawidłowo przy poprawnej obsłudze.

14.  Części zamienne - Sprawdzić, czy części są wymieniane na części autoryzowane przez produ-
centa, czy wymieniane części mają takie same charakterystyki, jak części oryginalne. Części 
bez autoryzacji producenta mogą być przyczyną utraty gwarancji, mogą spowodować pożar, 
porażenie elektryczne lub inne zagrożenia.

15.  Zabezpieczenia - Zabezpieczenia muszą być sprawdzone po wykonaniu czynności 
serwisowych lub naprawie, aby zapewnić prawidłowe warunki pracy urządzenia.

16.  Instalacja - Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi.

17.  Urządzenia dodatkowe - Można używać tylko przystawek/akcesoriów określonych przez pro-
ducenta. Wszelkie modyfikacje nieautoryzowane przez firmę Bosch powodują utratę gwarancji, 
w przypadku autoryzowanej modyfikacji, następuje również autoryzacja działania urządzenia.

1.2  Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże ryzyko:
Ten symbol oznacza zagrożenie związane z użytkowaniem 
produktu, jak np. “Niebezpieczne napięcie”. 
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, 
może nastąpić porażenie prądem elektrycznym, poważne 
zranienie lub śmierć. 

UWAGA! Średnie ryzyko:
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację. 
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, 
może nastąpić poważne zranienie lub śmierć.

UWAGA! Średnie ryzyko:
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, 
może nastąpić umiarkowane lub mniejsze zranienie lub śmierć. 
Informuje użytkownika o ważnych instrukcjach związanych z 
użytkowaniem urządzenia.

UWAGA! Niskie ryzyko: (bez symbolu niebezpieczeństwa) 
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację. 
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze, 
może nastąpić utrata właściwości urządzenia lub uszkodzenie 
sprzętu.

OSTRZEŻENIE!
Symbol ten wskazuje informację na temat postępowania 
związanego bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem 
personelu lub ochroną właściwości urządzenia.
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1.3  Ważne uwagi

Wyposażenie dodatkowe - Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych blatach, stojakach, uch-
wytach lub elementach mocujących. Urządzenie może spaść powodując poważne obrażenia i/lub 
poważne uszkodzenia sprzętu. Należy używać wyłącznie wózków, stojaków, uchwytów i blatów 
zaleconych przez producenta. Jeżeli używany jest wózek, należy podczas jego przesuwania zachować 
szczególną uwagę, aby uniknąć przewrócenia się wózka z urządzeniem. Przewrócenie się wózka i/lub 
urządzenia może nastąpić w przypadku szybkiego zatrzymania, użycia nadmiernej siły lub niestabilnej 
powierzchni. Urządzenie należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta.
Wyłącznik wszystkich biegunów - Do instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik biegunów, 
ze stykami oddzielającymi każdy biegun, co najmniej o 3 mm. Konieczny jest on do wyłączania 
zasilania urządzenia w razie konieczności otwarcia obudowy dla celów serwisowych i/lub innych 
czynności oraz jako główny wyłącznik zasilania dla urządzenia.
Wymiana baterii - Wewnątrz obudowy urządzenia znajduje się bateria litowa. Aby uniknąć ryzyka 
eksplozji należy wymieniać baterię zgodnie z przedstawionymi instrukcjami. Baterie należy wymieniać 
na taki sam lub odpowiedni typ, zalecany przez producenta. Baterie zużyte należy usuwać w sposób 
zgodny z przepisami ochrony środowiska. Czynności serwisowe należy pozostawić wykwalifikow-
anemu personelowi.

UWAGA!
Urządzenie laserowe klasy I
Niewidzialne promieniowanie lasera po otwarciu obudowy. 
Nie wolno wystawiać się na działanie promienia.

Ostrzeżenie to ma zastosowanie tylko do modeli zawierających wewnętrzną nagrywarkę DVD, w 
której zamontowano laser klasy I.
Połączenie uziemiające:
–  Uziemienie systemu przewodów wymagane jest w przypadku podłączenia przewodów 

zewnętrznych do urządzenia.
–  Wyposażenie działające na zewnątrz pomieszczeń można podłączyć, tylko wtedy gdy wtyczka 

urządzenia jest podłączona do prawidłowo uziemionego gniazda lub jeżeli styk uziemienia jest 
prawidłowo podłączony do źródła uziemiającego.

–  Odłączyć od urządzenia wyposażenie działające na zewnątrz pomieszczeń przed odłączeniem 
wtyczki z uziemieniem lub zacisku uziemiającego.

–  Przy każdym podłączaniu wyposażenia działające na zewnątrz pomieszczeń do urządzenia 
należy przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Modele przeznaczone na rynek USA - National Electrical Code (państwowe przepisy elektryczne) - 
paragraf  810  ANSI/NFPA Nr70, dostarcza informacji na temat odpowiedniego uziemienia wspornika 
oraz struktury mocującej, uziemienia przewodu do jednostki wyładowczej, rozmiarów przewodników 
uziemiających, położenia jednostki rozładowczej, połączeń oraz wymagań dotyczących elektrod 
uziemiających.

UWAGA!
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w miejscach 
publicznych.
Prawo federalne zabrania nagrywania komunikacji głosowej 
obywateli.

Usuwanie urządzenia - Produkt firmy Bosch zaprojektowano i wykonano z materiałów wysokiej 
jakości oraz zastosowano elementy, które mogą być poddane powtórnemu użyciu – recycling. 
Symbol ten oznacza, ze urządzenie elektryczne oraz elektroniczne na końcu swojego okresu 
przydatności do użycia nie może zostać wyrzucone razem ze zwykłymi odpadami domowymi, 
należy je oddać do utylizacji. Oddzielne systemy zbierania odpadów są zazwyczaj przeznaczone dla 
urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Urządzenie należy zutylizować w sposób zgodny z prz-
episami ochrony środowiska i recyklingu, Dyrektywa Europejska 2002/96/EC.



6   pl | Bezpieczeństwo Cyfrowy rejestrator wideo

F01U | 2.0 | 2008.12 Instrukcja obsługi dla użytkownika Systemy zabezpieczeń Bosch

Polityka wobec środowiska naturalnego - Firma Bosch bezwzględnie przestrzega przepisów ochro-
ny środowiska naturalnego. Urządzenie to zostało zaprojektowane z jak największym poszanowaniem 
dla środowiska naturalnego.
Urządzenie czułe elektrostatyczne - Używać zgodnie z zaleceniami CMOS/MOS-FET, aby uniknąć 
wyładowań elektrostatycznych. 
UWAGA: Przy obsłudze wrażliwych elektrostatycznie płytek drukowanych należy zakładać taśmy na 
nadgarstki oraz przestrzegać odpowiednich zaleceń bezpieczeństwa ESD.
Wartość bezpiecznika - W celu zabezpieczenia urządzenia, w obwodzie elektrycznym urządzenia 
musi być zastosowany bezpiecznik o maksymalnej wartości 16A. Musi to zostać wykonane zgodnie z 
NEC800 (CEC sekcja 60).
Uziemienie i polaryzacja - urządzenie może być wyposażone we wtyczkę, gdzie przewód fazowy i 
przewód zerowy wyposażone są w różne bolce wtykowe (jeden wtyk jest szerszy od pozostałych). 
Dzięki temu wtyczka pasuje do gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli nie można całkowicie podłączyć 
wtyczki do gniazda, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu wymiany gni-
azda zasilającego. Nie wolno w żaden sposób przerabiać wtyczki.
Alternatywnie, urządzenie może być wyposażone w 3-polową wtyczkę z bolcem uziemiającym. 
W ten sposób zapewnia się, że wtyczka pasować będzie tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem.
Jeśli nie można całkowicie podłączyć wtyczki do gniazda, należy skontaktować się z wykwali-
fikowanym elektrykiem w celu wymiany gniazda zasilającego.
Nie wolno w żaden sposób przerabiać wtyczki.
Przenoszenie urządzenia - Przed przystąpieniem do przeniesienia urządzenia należy odłączyć zasi-
lanie. Urządzenie należy przenosić z zachowaniem ostrożności. Użycie nadmiernej siły lub wstrząs 
mogą uszkodzić urządzenie oraz dysk twardy.
Sygnały zewnętrzne - Instalacja dla sygnałów zewnętrznych, szczególnie oddzielenie od zasilania, 
odgromników oraz zabezpieczeń przeciw-przepięciowych musi być zgodna z NEC725 i NEC800 (CEC 
Artykuł 16-224 i CEC Paragraf 60).
Wyposażenie podłączone na stałe - Należy zastosować łatwo dostępne urządzenia wyłączające w 
instalacji budynku.
Wyposażenie podłączane - Gniazdo zasilające musi być zamontowane w pobliżu wyposażenia i 
łatwo dostępne.
Odłączenie zasilania - Urządzenie jest zasilane cały czas, gdy przewód zasilający jest podłączony do 
gniazda zasilającego. Odłączenie przewodu zasilającego powoduje odłączenie zasilania od wszystkich 
urządzeń.

Montaż w szafce
–  Wentylacja - Nie umieszczać urządzenia w zabudowie oraz nie mocować w szafie, jeśli nie ma 

prawidłowej wentylacji, zalecanej przez producenta. Urządzenie nie może przekroczyć maksy-
malnej temperatury pracy.

–  Obciążenia mechaniczne - Urządzenie należy zamocować prawidłowo w szafce tak, aby 
uniknąć nadmiernych obciążeń mechanicznych.

SELV - Wszystkie porty wejściowe/wyjściowe są zasilane napięciem bezpiecznym (SELV). Obwody 
SELV muszą być podłączone tylko do innych obwodów SELV.
Strata wideo - strata wideo jest nieodłączna przy cyfrowym zapisie obrazu; dlatego Systemy 
Zabezpieczeń Bosch nie mogą ponosić odpowiedzialności za straty powstałe wskutek zaniku infor-
macji video. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych cyfrowych Systemy Zabezpieczeń Bosch 
zalecają zastosowanie wielokrotnych, dodatkowych systemów zapisu oraz wykonywanie kopii zapa-
sowych (backup) wszystkich danych analogowych oraz cyfrowych.

Informacja FCC & ICES (zastosowanie w osiedlach mieszkaniowych) 
(Modele tylko na rynek U.S.A. i Kanady). 
Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia ograniczenia dotyczące urządzeń cyfrowych klasy 
B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie ochrony przed 
powstawaniem szkodliwych zakłóceń na osiedlach mieszkaniowych. Niniejsze urządzenie generuje, 
używa i może wytwarzać energię na częstotliwościach radiowych oraz jeśli nie zostało zainstalowane 
i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować poważne zakłócenia w komunikacji radiowej. 
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Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia ta nie pojawią się w określonej instalacji. Jeśli urządzenie 
to powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które mogą być spowodowane jego 
włączaniem oraz wyłączaniem użytkownik musi spróbować poprawić odbiór w jeden z następujących 
sposobów:
–  Obrócić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.
–  Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
–  Podłączyć sprzęt do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie.
–  Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio/TV, w celu uzyskania 

pomocy.
Nie należy wykonywać żadnych modyfikacji zamierzonych lub niezamierzonych bez wyraźnej akcep-
tacji strony odpowiedzialnej za zgodność. Modyfikacje takie powodują utratę autoryzacji użytkownika 
do obsługi urządzenia. W razie konieczności, użytkownik powinien skontaktować się skontaktować 
się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym.
Użytkownik może zapoznać się z następującym dokumentem Federalnej Komisji Komunikacji (Federal 
Communications Commission, FCC): Jak identyfikować i rozwiązywać problemy z zakłóceniami 
fal radiowo-telewizyjnych. Opracowanie to jest dostępne w U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.
Oświadczenie
Underwriter Laboratories Inc. (“UL”) nie wykonywało testów wydajności oraz niezawodności 
zabezpieczeń lub przesyłania sygnałów dla tego produktu. UL przeprowadziło tylko testy pożarowe, 
testy porażenia prądem oraz sytuacji niebezpiecznych z udziałem urządzenia zgodnie ze standardami 
Normy UL bezpieczeństwa dla urządzeń technologii informacyjnej UL 60950-1 (UL’s Standard(s) 
for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1). Oświadczenie UL nie obejmuje 
wydajności oraz niezawodności urządzenia lub testów przesyłania sygnałów dla tego produktu.
UL NIE JEST PRZEDSTAWIA, NIE GWARANTUJE ORAZ  NIE CERTYFIKUJE  WYDAJNOŚCI ORAZ 
NIEZAWODNOŚCI URZĄDZENIA LUB TESTÓW PRZESYŁANIA SYGNAŁÓW DLA TEGO PRODUKTU. 
Prawa autorskie
Niniejszy podręcznik jest własnością BOSCH Security Systems i jest chroniony prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki handlowe
Nazwy wszystkich urządzeń oraz oprogramowania przedstawionego w tej dokumentacji mogą być 
zarejestrowanymi znakami towarowymi i podlegają prawnej ochronie.

UWAGA!
Niniejszą instrukcję obsługi przygotowano z dużą starannością, a 
także dokładnie sprawdzono wszystkie przedstawione informacje. 
Tekst był kompletny oraz prawidłowy w momencie druku. Na 
skutek ciągłych badań produktów, treść podręcznika użytkownika 
może ulegać zmianom bez zawiadomienia. Bosch Security 
Systems nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia 
wynikające z bezpośrednich lub pośrednich błędów, braku 
kompetencji lub nieprzestrzegania zaleceń podanych w instrukcji 
obsługi oraz opisie produktu.

Dalsze informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z najbliższą siedzibą Bosch 
Security Systems lub odwiedzić stroną internetową www.boschsecurity.com
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2  Wstęp  

2.1  Funkcje

• Wbudowany stabilny system operacyjny. 

• Małe rozmiary plików w formacie MPEG-4. 

• Wewnętrzna pamięć użytkowa do 2TB. 

• Format wideo do wyboru NTSC i PAL.

• Całkowity rzeczywisty czas zapisu:

- Do 480IPS@352 X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC
- Do 400IPS@352 X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL
- Do 240IPS@352 X 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC
- Do 200IPS@352 X 288: DVR-8K, DVR-8L PAL

• Różna rozdzielczość zapisu i poziomy jakości obrazu:

- 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC
- 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL.
- 5 poziomów jakości do wyboru (Najwyższa, Wysoka, Standardowa, Niska, Najniższa).

• Łatwa obsługa, różny interfejs użytkownika i dodatkowe wyposażenie:

- Mysz optyczna, pilot IR ze wszystkimi funkcjami, kieszeń/wyjmowana
• Użyteczne funkcje zintegrowane:

- Jednoczesne nagrywanie, zapisywanie, odtwarzanie, transmisja sieciowa, cofanie.
• Różne funkcje wyszukiwania:

- Wyszukiwanie data/czas, wyszukiwanie pojedyncze, wyszukiwanie w zakładkach, 
wyszukiwanie inteligentne.

• Ochrona danych przez zapis strefowy (na poszczególnych partycjach).

• Zapis zdarzeń przed alarmem (do 1 minuty).

• Zapis ruchu i przegląd  funkcji testu czułości ruchu.

• Zapis wielkości obrazu i regulacja jakości obrazu z poszczególnych kamer.

• Użyteczne harmonogramowanie zapisu.

• Natychmiastowe odtwarzanie w trybie czynnym.

• Doskonała synchronizacja audio/wideo.

• Automatyczny backup według harmonogramu.

• Autoryzacja obrazu (znak wodny). 

• Trzy porty USB 2.0 do interfejsu kopii zapasowej.

• Konfi guracja ustawień export/import pamięci USB lub sieci.

• Łatwa aktualizacja oprogramowania systemowego z pamięci USB lub sieci.

• Oprogramowanie Control Center PC umożliwia zarządzanie ponad 100 DVR.

• Do serwera DVR jednocześnie może mieć dostęp 5 klientów.

• Dławik szerokości pasma częstotliwości sieciowej:

- Automatyczna regulacja szerokości pasma zgodnie ze stanem szybkości sieci jednostki.
• Zdalne powiadamianie o alarmie za pomocą oprogramowania PC lub e-mail.

• Synchronizacja daty i czasu z serwera NTP. 

• Tryb zapisu dziennego.
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• Ochrona ukrytej kamery.

• Zarządzanie użytkownika (sterowanie z poziomu użytkownika).

• Sterowanie PTZ:

- Informacje szczegółowe zamieszczono w rozdziale "8.2.4 Lista obsługiwanych kamer PTZ".
- Sterowanie telemetryczne kamery sufi towej (sterowanie Dome OSD). 

Uwaga: 
W instrukcji obsługi na przykładzie modelu DVR-16L (16 kanałów) 
przedstawiono opis, działanie i informacje szczegółowe.

2.2  Akcesoria 

Pilot zdalnego sterowania AAA - Typ baterii do pilota 
zdalnego sterowania

Uchwyty mocujące  

Mysz Oprogramowanie Divar MR PC Śruby do uchwytów 
mocujących

SHIELD

CTRL   1

1A
1B
2A
2B

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

GND

GND

GND

GND

R
E
L
A
Y

3A
3B
4A
4B

SHIELD

CTRL   2

IN

IN

IN

IN

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD
CTRL   5

Wtyczki zasilające Płytka łacząca do alarmów 
wejście/wyjście i bi-phase

Rysunek 2.1  Akcesoria
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2.3 Panel przedni 

DVR-16K / DVR-16L

a b c d e f

g h i j k l

DVR-8K / DVR-8L

a b c d e f

g h i j k l

Rysunek 2.2  Panel przedni

a Przyciski ze strzałkami (b B v V): Wybór lub poruszanie się między opcjami menu.

 (ENTER): Potwierdzenie opcji wybranej z menu.

b Przyciski funkcyjne

:  Wyświetla menu konfiguracji.

:  Wyświetla menu sterowania monitora A w celu ustawienia trybu ekranu na wszystkie, 
4, 6, 8, 9 lub 16 ekranów. Ustawić sygnał wyjściowy video w trybie VGA.:

:   Wyświetla menu sterowania monitora B. Ustawić sygnał wyjściowy video w trybie 
MON A.:

:  Przełącza urządzenie w tryb PTZ w celu sterowania podłączonymi kamerami PTZ.:

:  Nacisnąć aby zobaczyć różne tryby wieloekranowe.:

:  Widok wszystkich kanałów w sekwencji.:

:  Wyświetla menu wyszukiwania.:

:  Uruchamia i zatrzymuje zgrywanie danych z wybranej kamery (żółta ramka).:

:  Anuluje aktywację alarmu i przywraca system do stanu sprzed aktywacji alarmu.
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c Kieszeń płyty CD (tylko DVR-8L i DVR-16L)
Do wkładania płyty CD.

d Przyciski kanałów  
Możliwość wprowadzenia liczby kanałów za pomocą przycisków kanałów. Przyciski kanałów 
mogą być również użyte do wyboru funkcji przycisku ALT (przyciski COPY, IRIS +, SET, CLEAR, 
MOVE i TOUR w przypadku DVR z 8 kanałami są używane do wyboru funkcji bez przycisku 
ALT).

• Dioda LED na przycisku wskazuje stan:
- Wył.: Stan aktualny - tryb czynny.
- Czerwony: Tryb zapisu.

 Miga w przypadku zdarzenia.
• (1) OPEN: Otwiera lub zamyka kieszeń z płytą (tylko DVR-8L i DVR-16L).
• (2) LOCK: Wyświetla blokadę menu przy zmianie rodzaju użytkownika lub wyłączaniu 

systemu .
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Reguluje poziom zbliżenia kamery PTZ.
• (5) LOG: Wyświetla lub usuwa listę dziennika systemowego.
• (6) INFO: Wyświetla lub usuwa informację systemu.
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Reguluje położenie ogniska kamery PTZ.
• (9) COPY: Kopiuje zapisane dane do urządzenia zewnętrznego.
• (10) MARK: Ustawia zaznaczone punkty do wyszukiwania zapisu. Można ustawić 

zaznaczone punkty podczas odtwarzania pojedynczego kanału lub zapisanych danych.
• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Reguluje położenie przesłony kamery PTZ.
• (13) SET: Rejestruje wstępnie ustalone położenie kamery PTZ.
• (14) CLEAR: Usuwa zapamiętane wstępnie ustalone położenie kamery PTZ.
• (15) MOVE: Przemieszcza kamerę PTZ do wstępnie ustalonego położenia.
• (16) TOUR: Przesuwa wszystkie zarejestrowane wstępnie ustalone położenia dla kamery 

PTZ.

e Pierścień pokrętła: Obracanie pierścienia pokrętła powoduje przyspieszenie lub zwolnienie 
wyszukiwania obrazu.

f Pokrętło JOG: Przesuwa do przodu lub do tyłu wyszukiwane klatki.
W trybie pauzy przez obrót pokrętła można odtwarzać zapisane obrazy klatka po klatce . 
Zwiększa lub zmniejsza wybrane wartości.

g ESC: Umożliwia powrót do poprzedniego poziomu lub wyjście z menu systemu bez 
zapisywania.

h Przyciski sterowania odtwarzaniem
- X: Wstrzymuje odtwarzanie.
- m: Wyszukiwanie wstecz zarejestrowanych obrazów.
- bB: Odtwarzanie lub odtwarzanie wstecz zarejestrowanych obrazów.
- M: Wyszukiwanie w przód zarejestrowanych obrazów.
- x: Zatrzymuje odtwarzanie.

i Wskaźniki

 : Jest włączony, gdy DVR jest zasilany.

 :  Miga, gdy jest dostępny dysk twardy.

 :  Świeci, gdy alarm jest aktywny.

 : Świeci się gdy podłączony jest kabel sieciowy.

j Port USB
Połączenie zewnętrznego urządzenia USB w celu wykonania backupu lub odtwarzania.

k Czujnik pilota
Odbiornik sygnału podczerwieni pilota zdalnego sterowania.

l ALT
Aktywny przy korzystaniu z funkcji przycisku kanału. 
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2.4 Panel tylny 

DVR-16K / DVR-16L

a b c

d e f g h i j k flm n o

DVR-8K / DVR-8L

a b c

d e f g h i j k l m n o

Rysunek 2.3 Panel przedni

a VIDEO INPUT (Wejście wideo): Podłączenie wyjścia kamery wideo do złączy BNC.

b LOOP OUT (Pętla zewnętrzna): Sygnał ze złącza VIDEO INPUT jest połączony w pętlę do tego 
złącza.

c Gniazdo przewodu zasilającego (AC IN): Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego. 

d AUDIO OUT (Wyjście audio): Podłączyć sygnał wejściowy audio zewnętrznego urządzenia.

e BIPHASE: Podłączyć jednostkę sterującą obrazem panorama/przechył/zmiana odległości przez 
zasilaną płytkę łączącą typu Sub-D 15 pin..

f AUDIO IN (Wejście audio): Podłączyć sygnał wyjściowy audio zewnętrznego urządzenia.

g ALARM I/O (Wejście/wyjście alarmu): Podłaczyć wejścia 16 alarmów przez zasilaną płytkę 
łączącą typu D, 25-stykową. Podłączyć przekaźniki wyjściowe 8 alarmów przez zasilaną płytkę 
łączącą typu D, 25-stykową.

h Złącza RS-422/485: Do złącza RS422/485 podłączyć kompatybilne kamery.

i KBD IN (Wejście KBD): Podłączyć pulpit sterujący Bosch CCTV do gniazda KBD IN. 

j COM1: Używać do podłączania urządzenia rozgałęziającego wyposażonego w złącze RS-232C 
(np. komputer osobisty). 

k Port ETHERNET: Podłączyć przewód sieciowy Ethernet 10/100Mbps w celu sterowania 
urządzeniem przez sie.
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l MON B (Złącze typu BNC): Podłączyć monitor lub wyświetlacz.

m MON A (Złącze typu BNC): Podłączyć główny monitor lub wyświetlacz.

n VGA: Podłączyć monitor VGA.

o Porty USB: Podłączyć dodatkowe opcjonalne urządzenia USB (np. mysz, dysk pamięci).

2.5 Pilot zdalnego sterowania

Rysunek 2.4  Pilot zdalnego sterowania.

•  LOCK (Blokada): Wyświetla blokadę menu przy zmianie rodzaju użytkownika lub wyłączaniu 
systemu.

•  ACK: Anuluje aktywację alarmu i przywraca system do stanu sprzed aktywacji alarmu.

•  : Wyświetla menu sterowania monitora A w celu ustawienia trybu ekranu na wszystkie, 4, 
6, 8, 9 lub 16 ekranów. 

•  : Wyświetla menu sterowania monitora B, aby umożliwić sterowanie pojedynczym 
monitorem.

•  : Nacisnąć, aby zobaczyć różne tryby wieloekranowe.

•  : Widok wszystkich kanałów w sekwencji.

•  ESC: Umożliwia powrót do poprzedniego poziomu lub wyjście z menu systemu bez 
zapisywania.



Cyfrowy rejestrator wideo    Wstęp | pl  15

Systemy zabezpieczeń Bosch  Instrukcja obsługi dla użytkownika F01U | 2.0 | 2008.12

•  MENU: Wyświetla menu konfi guracji.

•  Przyciski ze strzałkami (b B v V): Wybór lub poruszanie się między opcjami menu.

•  ENTER: Potwierdza wybór menu lub przechodzi do pełnego ekranu kamery wybranej w trybie 
wieloekranowym. Naciśnij ten przycisk ponownie aby wrócić do trybu wieloekranowego.

•  COPY (Kopiowanie): Kopiuje zapisane dane do urządzenia zewnętrznego.

•  SEARCH: Wyświetla menu wyszukiwania.

•  MARK: Ustawia zaznaczone punkty do wyszukiwania zapisu. Można ustawić zaznaczone punkty 
podczas odtwarzania pojedynczego kanału lub zapisanych danych.

•  PAUSE (X): Wstrzymuje odtwarzanie.

•  STOP(x): Zatrzymuje odtwarzanie.

•  REC (z): Uruchamia lub zatrzymuje zapis. 

•  m / c: Wyszukiwanie wstecz; Wyszukuje zarejestrowane obrazy w odwrotnej kolejności.

•  bB: Odtwarzanie lub odtwarzanie wstecz zarejestrowanych obrazów.

•  M / C: Wyszukiwanie w przód; Wyszukuje zarejestrowane obrazy w kolejności w przód.

•  Przyciski numeryczne (0, 1-9): Do wyboru ustawionej kamery PTZ, ID lub kanału.

•  INFO: Wyświetla lub usuwa okno informacji systemu.

•  LOG: Wyświetla lub usuwa okno dziennika systemowego.

•  PTZ: Przełącza urządzenie w tryb PTZ w celu sterowania podłączoną kamerą PTZ.

•  TOUR: Przesuwa wszystkie zarejestrowane wstępnie ustalone położenia dla kamery PTZ.

•  ZOOM + / -: Reguluje poziom zbliżenia kamery PTZ.

•  FOCUS + / -: Reguluje położenie ogniska kamery PTZ.

•  IRIS + / -: Reguluje położenie przesłony kamery PTZ.

•  PRESET

- Ustaw: Rejestruje wstępnie ustalone położenia kamery PTZ.
- CLEAR: Usuwa zapamiętane wstępnie ustalone położenie kamery PTZ.
- Przesuń: Przemieszcza kamerę do wstępnie ustalonego położenia.

•  ID: Ustawia odpowiednie ID systemu DVR do pracy za pośrednictwem pilota przy pracy z 
wieloma DVR.  Nacisnąć przycisk ID, następnie nacisnąć przycisk numeryczny w ciągu 2 
sekund, aby wybrać ID systemu DVR. Po ustawieniu ID systemu na “0” można kontrolować 
wiele DVR jednocześnie.
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3  Podłączenia i ustawienia

Uwagi wstępne 

• Zależnie od kamery i pozostałego wyposażenia, urządzenia można połączyć w różny sposób. 
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi kamery i pozostałych urządzeń, aby uzyskać 
dodatkowe informacje.  

• Przed podłączeniem i instalacją kamery, musi ona być wyłaczona.

• Główny monitor (MON A) uruchomi się domyślnie w trybie VGA. Patrz rozdział 3.12, aby 
uzyskać informacje na temat wyboru typu głównego monitora.

3.1  Widok ogólny podłączeń 
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SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4
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CTRL   5
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Rysunek 3.1  Widok ogólny podłączeń
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a Podłączyć kamery złącz BNC.

b Podłączyć monitor, DVR, VCR i pozostałe wyposażenie do wyjścia video (video out) BNC.

c Podłączyć kabel zasilania do urządzenia. 

d Podłączyć wyjście audio.

e Podłączyć jednostkę sterującą obrazem pochylenie/przechył/zoom przez zasilaną płytkę 
łączącą typu D 15-stykową.

f Podłączyć wejścia 16 alarmów lub podłączyć przekaźniki wyjściowe 8 alarmów przez zasilaną 
płytkę łączącą typu D, 25-stykową.

g Podłączyć kamery PTZ lub urządzenia DVR.

h Podłączyć pulpit sterujący Bosch CCTV do gniazda KBD IN.

i Podłączyć urządzenia audio (przewód połączeniowy).

j Podłączyć sieć przez port  Ethernet lub wykorzystać złącze RS232 do bezpośredniego 
połączenia przez port szeregowy PC (do celów serwisowych).

k Podłączyć monitor B do wyjścia BNC MON B.

l Podłączyć monitor A do wyjścia BNC MON A.

m Podłączyć monitor VGA.

n Podłączyć dodatkowe, opcjonalne urządzenia USB (np. mysz, dysk pamięci).

3.2  Podłączenie kamery

Podłączyć kamerę do urządzenia za pomocą koncentrycznego przewodu wideo 75 omów do złączy 
BNC. Dla każdej kamery dostępne są dwa złącza BNC. Każde złącze może odbierać sygnał kamery. 
Sygnał ten jest połączony bezpośrednio w pętlę z innym złączem, zatem można przesyłać sygnał 
kamery do innuch urządzeń. Złącza wejściowe kamer są automatycznie przyłączane, zatem nie jest 
wymagane dodawanie zakończenia do złącza wejściowego, jeśli nie jest dołączone żadne dodatkowe 
wyposażenie. 

Jeśli sygnał kamery jest połączony w pętlę z dodatkowym wyposażeniem, należy sprawdzić, czy 
zakończenie przewodu wideo jest terminowane impedancją 75-ohmów.

3.3  Podłączenie monitora 

Podłączyć urządzenie do monitora za pomocą koncentrycznego przewodu wideo 75 omów do złączy 
BNC. Urządzenie dostarcza sygnał 1Vpp CVBS.

Jeśli monitor jest połączony w pętlę i nie są używane wyjścia pętli, należy ustawić impedancję 
monitora 75 omów. Jeśli wyjście pętli monitora jest podłączone do urządzenia dodatkowego, obwód 
końcowy urządzenia ma ustawioną impedancję 75 omów i obwód końcowy monitora ma ustawioną 
wysoką wartość impedancji (zwrócić uwagę, że nie są wymagane urządzenia z automatyczną 
terminacją).

3.4  Podłączenie portu RS-232C (COM 1). 

Port szeregowy RS232 jest używany do podłączania komputera PC do urządzenia w celach obsługi 
serwisowej. Komputer PC i urządzenie połączyć przez port szeregowy przewodem modemu.  
Złącze to jest zgodne ze standardem RS-232C.
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3.5  Podłączenie pulpitu sterującego CCTV 

Złącze wejściowe pulpitu sterującego jest używane do podłączenia zewnętrznego pulpitu sterującego 
CCTV do rejestratora. Pulpit sterujący podłączyć do złącza KBD IN.

W przypadku krótkich odległości (do 30 m) można zastosować standardowy 6-żyłowy kabel 
telefoniczny do zasilania i podłączenia sygnałów do pulpitu sterującego. 

W przypadku odległości powyżej 30m między pulpitem sterującym i Divar MR należy użyć 
zestawu przedłużającego Keyboard Extension Kit (LTC 8557). Zestaw zawiera skrzynki z łączami 
międzycentralowymi, kable i przewody zasilające odpowiednie dla zewnętrznych pulpitów 
sterujących. Zaleca się kabel typu Belden 9841 lub odpowienik.

3.6  Połączenia sieciowe 

3.6.1 Połączenia LAN 
Podłączyć port LAN do dostępnego portu 10/100 base-T prostym kablem ethernet (kabel nie jest 
dostarczany). 

3.6.2 Automatyczna konfiguracja sieci 
DVR może automatycznie adres IP i skonfigurować interfejs sieci przez DHCP.

3.6.3 Ręczna konfiguracja sieci
DVR może być ręcznie skonfigurowany przez przypisanie adresu IP, maski podsieci, ścieżki DNS.

3.7  Podłączenie urządzenia USB 

3.7.1 Urządzenie pamięci masowej USB
Włożyć pamięć do portu USB. System automatycznie rozpoznaje urządzenie. 

Za pomocą dysku USB można w łatwy sposób zaktualizować oprogramowanie systemu.

3.7.2 Urządzenie USB do tworzenia kopii zapasowych (backup) 
Podłączyć przewód USB do urządzenia tworzącego kopie i do portu USB na tylnym panelu 
nagrywarki. 

(Przykład: Dysk twardy HDD (Hard Disk Drive) lub inne zewnętrzne urządzenie do przechowywania 
danych.

3.7.3 Mysz 
Mysz USB podłączyć do panelu sterowania urządzenia.
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3.8  Podłączenie urządzenia RS-422/485

Użyć tego portu do podłączania kamer PTZ.
Podłączyć przewody transmisji szeregowej PTZ do złącza RS-422/485. 

Uwagi:

• Podczas podłączania przewodów, podłączyć prawidłowo: TX- DVR do 
RX- PTZ oraz TX+ DVR do RX+ PTZ.

• Zalecane dane początkowe: szybkość transmisji 9600, 8-bitowa, 1 bit 
stopu i brak bitu parzystości. 

• Przy podłączaniu kamery PTZ do nagrywarki DVR konieczne jest ustawie-
nie menu konfiguracji zgodnie z ustawieniami RS-485 kamery i DVR.

Rysunek 3.2  Połączenia RS-422/485 

Złącze RS-422/485 Opis 

TX- (DATA -) Transmisja danych 

TX+ (DATA +) Transmisja danych 

RX- (DATA -) Odbiór danych

RX+ (DATA +) Odbiór danych 

GND Uziemienie

Tabela 3.1  Połączenia RS-422/485 
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3.9  Podłączenia do portu dwufazowego

Port dwufazowy Biphase – używany jest do podłączania kamer korzystających z komunikacji 
Bosch Biphase dla sterowania ustawieniem kamery. Pięć wyjść dwufazowych - Biphase służy do 
podłączenia kamery typu dome oraz do sterowania obracaniem, pochylaniem oraz funkcją zoom. 
Płytka łączeniowa z wejściami przykręcanymi dostarczana wraz z urządzeniem upraszcza wykonanie 
połączeń dwufazowych - Biphase  do urządzenia. Maksymalna długość kabla dla wyjściowego 
sygnału dwufazowego - Biphase wynosi 1,5 km (0,9 mili). Maksymalna ilość kontrolowanych kamer 
na jedno wyjście dwufazowe wynosi 4.
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CTRL   1

SHIELD

CTRL   2

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD

CTRL   5

Rysunek 3.3  Złącze portu biphase 

Port BIPHASE - gniazdo typu D, 15-stykowe

Nazwa sygnału: Nr styku. Opis 
Kod 1 - 1 Sterowanie biphase Biphase 1 (minus)

Kod 1 + 2 Sterowanie biphase Biphase 1 (plus)

Ekran 3 Uziemienie / ekran.

Kod 2 - 4 Sterowanie biphase Biphase 2 (minus) 

Kod 2 + 5 Sterowanie biphase Biphase 2 (plus) 

Ekran 6 Uziemienie / ekran.

Kod 3 - 7 Sterowanie biphase Biphase 3 (minus)

Kod 3 + 8 Sterowanie biphase Biphase 3 (plus)

Ekran 9 Uziemienie / ekran.

Kod 4 - 10 Sterowanie biphase Biphase 4 (minus)

Kod 4 + 11 Sterowanie biphase Biphase 4 (plus)

Ekran 12 Uziemienie / ekran.

Kod 5 - 13 Sterowanie biphase Biphase 5 (minus)

Kod 5 + 14 Sterowanie biphase Biphase 5 (plus)

Ekran 15 Uziemienie / ekran.

Tabela 3.2  Konfiguracja złącza dwufazowego



22   pl | Podłączenia i ustawienia Cyfrowy rejestrator wideo

F01U | 2.0 | 2008.12 Instrukcja obsługi dla użytkownika Systemy zabezpieczeń Bosch

3.10  Podłączenie portu ALARM I/O  

Wejścia i wyjścia alarmów są podłączone przez gniazdo typu D 25-stykowe. Płytka łączeniowa z 
wejściami przykręcanymi dostarczana wraz z urządzeniem upraszcza wykonanie połączeń alarmów 
do urządzenia. 
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Rysunek 3.4  Złącze portu ALARM I/O (wejścia/wyjścia alarmu)

3.10.1 Podłączenie wejść alarmów 
Każde wejście alarmu może być przełączone za pomocą styku przekaźnika z urządzeń jak 
poduszeczki dociskające (dociskacze), pasywne detektory podczerwieni, detektory dymu lub innych 
urządzeń. 

Ich przewody mogą być N/O (normalnie otwarte) lub N/C (normalnie zamknięte). Wejścia alarmów 
można skonfigurować jako N/O lub N/C w menu systemu. Ustawieniem domyślnym jest N/O.

3.10.2 Podłączenie wyjść alarmów
Osiem przekaźników wyjść alarmów odpowiada wejściom alarmów i wejściom sygnałów 
wyzwalających (przerzutnikom). Wyjścia alarmów można skonfigurować jako N/O lub N/C w menu 
systemu. Przekaźniki są aktywne podczas trwania zdarzenia. Podłączyć program użytkowy do 
przekaźników wyjść alarmów (tylko obciążenia pasywne). Nie przekraczać 1A 30V DC, 0,3A 125V AC 
na stykach przekaźnika wyjścia alarmu. Styki nie mogą być używane przy napięciu AC (zmiennym).

Wejście ALARM I/O gniazdo typu D 25-polowe 

Nazwa sygnału Nr styku Opis 

Alarm_in_1 1 Wejście alarmu 1

Alarm_in_2 2 Wejście alarmu 2

Alarm_in_3 3 Wejście alarmu 3

Alarm_in_4 4 Wejście alarmu 4

Alarm_in_5 5 Wejście alarmu 5

Alarm_in_6 6 Wejście alarmu 6

Alarm_in_7 7 Wejście alarmu 7

Alarm_in_8 8 Wejście alarmu 8

Alarm_in_9 9 Wejście alarmu 9
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Alarm_in_10 10 Wejście alarmu 10

Alarm_in_11 11 Wejście alarmu 11

Alarm_in_12 12 Wejście alarmu 12

Alarm_in_13 13 Wejście alarmu 13

Alarm_in_14 14 Wejście alarmu 14

Alarm_in_15 15 Wejście alarmu 15

Alarm_in_16 16 Wejście alarmu 16

Relay1_A 17 Przekaźnik 1 pole wyjściowe 1

Relay2_A 18 Przekaźnik 2 pole wyjściowe 1

Relay3_A 19 Przekaźnik 3 pole wyjściowe 1

Relay4_A 20 Przekaźnik 4 pole wyjściowe 1

Relay5_A 21 Przekaźnik 5 pole wyjściowe 1

Relay6_A 22 Przekaźnik 6 pole wyjściowe 1

Relay7_A 23 Przekaźnik 7 pole wyjściowe 1

Relay8_A 24 Przekaźnik 8 pole wyjściowe 1

System Ground 25 Uziemienie obudowy

Tabela 3.3  Konfi guracja styków portu Alarm I/O

3.11 Działanie systemu 

Ustawienie domyślne monitora to VGA.

1. Włączyć urządzenie. Rozpocznie się inicjalizacja systemu. Podczas inicjalizacji systemu na 
głównym monitorze jest wyświetlane logo BOSCH. 

2. Po zakończeniu inicjalizacji wyświetlane jest okno logowania.
Wybrać ID użytkownika za pomocą myszy lub przycisków ze strzałkami, następnie nacisnąć 
przycisk ENTER na pilocie lub przednim panelu. 

Rysunek 3.5  Okno logowania

- Administrator: Działanie urządzenia bez ograniczeń funkcji.
- Użytkownik zaawansowany: Działanie urządzenia z ograniczeniami funkcji systemu (nie 

można zmieniać konfi guracji ustawień).
- Użytkownik: Działanie urządzenia z ograniczeniami funkcji systemu (dostępny jest monitor 

wieloekranowy i widok ruchomych obrazów). 
3. Wprowadzić hasło za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w oknie programu). (Hasło 

początkowe “000000”). 

4. Nacisnąć przycisk LOCK lub kliknąć ikonę OK (LOCK).
Mozna obserwować ruchome obrazy i pracować w systemie. 
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• Nie ma możliwości jednoczesnego podłączenia monitora VGA i monitora analogowego. W 
konsekwencji, użytkownik musi wybrać między monitorem VGA i monitorem analogowym. 
W przypadku wyboru monitora analogowego nie zostaje żadne wyjście na monitor VGA. W 
przypadku wyboru monitora VGA nie zostaje żadne wyjście na monitor analogowy. Ustawienia 
monitora nie mają wpływu na działanie monitora B.

• Rejestrator Divar współpracuje z monitorem VGA z wbudowanym OSD. Jeśli wykorzystano 
monitor analogowy, jakość OSD może być niższa przy odczycie. 

• Prawa dostępu użytkownika:

Poziom 
użytkownika Administrator Użytkownik 

zaawansowany Użytkownik

Podgląd ruchu 
(wideo) TAK TAK TAK

Wyłączenie alarmu TAK TAK NIE

PTZ TAK TAK NIE

Natychmiastowy 
zapis TAK TAK NIE

Eksport TAK TAK NIE 

Wyszukiwanie/
odtwarzanie TAK TAK NIE 

Ustawienia TAK NIE NIE 

Tabela 3.4  Prawa dostępu użytkownika 

3.12 Wybór typu głównego monitora

Można wybrać typ głównego monitora do wyświetlania ekranu głównego, gdy urządzenie jest 
włączone. 

3.12.1 Wybór monitora VGA 
1. Podłączyć monitor VGA do złącza VGA na tylnym panelu rejestratora DVR. 
2. Włączyć monitor VGA. 

3.  Nacisnąć i przytrzymać przycisk A ( ) na przednim panelu aż wystąpi wysoki dźwięk przy 
wyświetlaniu głównego ekranu. DVR uruchomi się ponownie i wówczas monitor VGA zostanie 
ustawiony jako monitor główny.

Rysunek 3.6  Przycisk A na przednim panelu 

3.12.2 Monitor CCTV (analogowy) 
1. Podłączyć monitor CCTV do złącza MON A na tylnym panelu nagrywarki DVR. 

2. Włączyć monitor CCTV. 
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3.  Nacisnąć i przytrzymać przycisk B ( ) na przednim panelu aż wystąpi wysoki dźwięk przy 
wyświetlaniu głównego ekranu. DVR uruchomi się ponownie i wówczas monitor CCTV jest 
ustawiony jako monitor główny.

Rysunek 3.7  Przycisk B na przednim panelu

Uwaga:

W każdej chwili można zmienić typ monitora naciskając przycisk A 

( ) lub B ( ). W przypadku zmiany typu monitora, system zostanie 
ponownie zainicjowany

3.13 Ogólny opis wyświetlania obrazów ruchomych na głównym 
ekranie 

Ekran monitora głównego

ab c d e f g

Rysunek 3.8  Ekran głównego monitora 
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a Numer kanału: Wyświetla numer kanału.

b Nazwa kamery: Wyświetla edytowaną nazwę kamery.

c Ikona stanu nagrywania: Wyświetla stan nagrywania.

• Czerwona “kropka” wskazuje zgrywanie danych.
• Żółta ikona “idącego człowieka” wskazuje zapis po wykryciu ruchu.
• Czerwona ikona “dzwonka alarmowego” wskazuje nagrywanie wyzwolone alarmem. 

d Wybrany kanał: Wyświetla w żółtej ramce wybrany kanał. 

e Pasek sterowania systemu

•  : Wyświetla menu konfi guracji.

•  : Wyświetla menu wyszukiwania.

•  : Wyświetla okno sterowania zdalnego PTZ.

•  : Wyświetla blokadę menu przy zmianie rodzaju użytkownika lub wyłączaniu 
systemu.

•  : Wyświetla okno logowania do systemu.

•  : Wyświetla okno informacji systemu.

•  : Wyłącza alarm.

•  : Wyświetla okno wyboru podziału ekranu dla monitora A.

•  : Wyświetla okno wyboru podziału ekranu dla monitora B.

•  : Kliknąć w żądany punkt, aby go zaznaczyć podczas odtwarzania. Można oznaczyć 
do 15 punktów.

•  : Wyświetla menu kopiowania (eksportowania) danych.

•  :Wyświetla stan dysku twardego ( ilość wolnego miejsca na HDD).
- N (Zwykła partycja): Rozmiar użytkowy/rozmiar całkowity.
- E (Partycja alarmowa): Rozmiar użytkowy/rozmiar całkowity.

•  : Wstrzymuje odtwarzanie.

•   : Wybór żądanej prędkości skanowania.

•  : Rozpoczęcie odtwarzania ciągłego na wybranym kanale.

•  : Zatrzymanie odtwarzania.

f Ekran z obserwowanym obrazem: Wyświetla aktualny obraz.

g Wyświetla aktualną datę i czas.

Uwaga: 

Kliknąć prawym przyciskiem myszy aby wyświetlić / usunąć pasek 
sterowania systemu na ekranie.
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3.14 Wybór trybu ekranu z podglądem obrazu

3.14.1 Monitor A
Można wybrać tryb wyświetlania ekranu z podglądem: pełny obraz, widok z 4 kamer, 
6 kamer, 8 kamer, 9 kamer lub 16 kamer na głównym monitorze.

1. Nacisnąć przycisk ( ) lub kliknąć ikonę  na pasku sterowania systemu.
Na monitorze A jest wyświetlane menu wyboru trybu wyświetlania ekranu z podglądem obrazu 
dla monitora A. 

2. Wybrać tryb wyświetlania ekranu. 

a b c d e

Rysunek 3.9  Menu wyboru trybu wyświetlania ekranu z podglądem dla monitora  A.

a Wybrany kanał monitora  A.
b Przyciski kanału: Nacisnąć przycisk kanału 1 do 16 aby zobaczyć aktualne obrazy z kamer w 

wybranym trybie wyświetlania ekranu dla monitora A. 
c Tryb ekranu

• Tryb całego ekranu: Wybrany kanał zostanie wyświetlony w trybie pełnoekranowym.
• Tryb widoku z 4, 6, 8, 9 i 16 kamer: Wyświetla wybrany tryb wieloekranowy na monitorze 

A.
d Tryb widoku z wybranej kamery.
e Sekwencja: Widok wszystkich kanałów w sekwencji.

3. Wybrać [OK (A)] i nacisnąć ENTER, aby potwierdzić wybór. 

Uwaga: 

Aby wyświetlić obraz z żądanej kamery w trybie pełnego ekranu, nacisnąć 
dwukrotnie żądany kanał.
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3.14.2 Monitor B
Można wybrać tryb wyświetlania ekranu z podglądem: pełny ekran lub widok z 4 kamer na monitorze 
B.  

1. Nacisnąć przycisk ( ) lub kliknąć  ikonę   na pasku sterowania systemu.
Na monitorze A jest wyświetlane menu wyboru trybu wyświetlania ekranu z obserwowanym 
obrazem dla monitora B. 

2. Wybrać tryb wyświetlania ekranu. 

a b c d e

Rysunek 3.10  Menu wyboru trybu wyświetlania ekranu z obserwowanym obrazem dla monitora B.

a Wybrany kanał monitora B. 
b Przyciski kanału: Nacisnąć przycisk kanału 1 do 16, aby zobaczyć aktualny obraz z kamery 

na monitorze B.
c Tryb ekranu

• Tryb całego ekranu:  Wybrany kanał zostanie wyświetlony w trybie pełnoekranowym.
• Tryb widoku z 4 kamer: Wyświetla widok z 4 kamer na monitorze B.

d Tryb widoku z wybranej kamery.
e Sekwencja: Widok wszystkich kanałów w sekwencji.

3. Wybrać [OK (B)] i nacisnąć ENTER aby potwierdzić wybór. 

Uwaga:

Na wyjściu B zawsze jest wyświetlany numer kanału (CH01… CH16) . Nazwa 
kamery może być wyświetlana na tylko wyjściu Monitor A.

3.15 Sterowanie kamerą PTZ

Można sterować kamerami podłączonymi przez port biphase i złącze RS-422/485. Należy 
skonfigurować kamerę PTZ i DVR.

1. Wybrać kanał żądanej kamery PTZ na monitorze A. 

2. Nacisnąć PTZ lub kliknąć  ikonę PTZ na pasku sterowania systemu.
Na monitorze A wyświetlana jest informacja o zdalnym sterowaniu kamerą PTZ.

3. Sterowanie kamerą PTZ jest realizowane przy pomocy odpowiednich przycisków.
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Rysunek 3.11  Pilot zdalnego sterowania kamerą PTZ.

Przycisk Funkcja

a Wyłącza zdalne sterowanie kamerą PTZ. 

b Używać do funkcji obrotu/przechylania kamery.

c
 

Potwierdzenie aktualnego położenia kamery.

d Regulacja zbliżenia kamery.

e Ręczna regulacja ostrości kamery.

f Ręczna regulacja przesłony kamery.

g Wyświetla aktualnie wybrany numer

h Wprowadzenie ustalonego numeru.

i
Usunięcie zapamiętanego ustalonego położenia 
kamery

j
Uruchomienie ustalonej funkcji tour (przegląd z 
wybranych lub wszystkich kamer).

k
Wysyła polecenie Aux OFF. (Używane tylko dla 
kamery BOSCH Auto Dome).

l Wyświetla menu konfiguracji kamery PTZ.
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m Rejestracja ustalonego położenia kamery.

n Przesuwanie kamery do ustalonego położenia. 

o
Wysyła polecenie Aux ON. (Używane tylko dla 
kamery BOSCH Auto Dome).

Tabela 3.5  Tabela z funkcjami przycisków pilota zdalnego sterowania kamerą PTZ

3.15.1 Ustawienia 
Ustalanie położenia kamery jest funkcją programu monitoringu (ustalone położenia kamery) 
sprzężoną z numerami położeń kamery. 

Wprowadzając numer położenia kamery można przesuwać kamery do ustalonych położeń. 

Uwaga:

Aby aktywować tę funkcję, należy zarejestrować ustalone położenia kamery 
PTZ.

3.15.2 Programowanie ustalonych położeń kamery 
1. Przesunąć kamerę do żądanego punktu za pomocą strzałek v/V/b/B.

2. Nacisnąć SET lub kliknąć ikonę [Ustaw].

3. Wybrać numer, pod którym ma być zarejestrowane położenie kamery. 

4. Nacisnąć ENTER lub kliknąć ikonę .

 Położenie i numer kamery zostaną zapamiętane.

5. W celu dodania kolejnych położeń wykonać kroki 1-4.

Uwaga:

Ustalone numery, od 0 do 255 są dostępne z urządzenia, ale zakres 
rzeczywistych ustawień może różnić się w zależności od kamery PTZ.

3.15.3 Zmiana ustalonego położenia 
Funkcja jest dostępna tylko dla kamer wyposażonych w funkcję ustalania położeń. Za pomocą funkcji 
ustawiania położeń można przesunąć kamerę PTZ w zaprogramowane położenie. Konieczne jest 
wcześniejsze zaprogramowanie położeń kamery PTZ. 

1. Nacisnąć przycisk MOVE lub kliknąć ikonę [Przesuń].

2. Użyć przycisków numerycznych do wprowadzenia ustalonego położenia do pamięci pod 

numerem wybranym z listy, następnie nacisnąć ENTER lub kliknąć ikonę . Kamera 
przesunie się do ustalonego położenia z listy, następnie na monitorze zostanie wyświetlony 
obraz z kamery w ustalonym położeniu. 

3.15.4 Usuwanie ustalonego położenia 
Można wykasować zapamiętane położenie kamery. 

1. Nacisnąć przycisk CLEAR lub kliknąć ikonę [CLEAR].

2. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić listę numerów zaprogramowanych położeń, 

następnie nacisnąć ENTER lub kliknąć ikonę , aby usunąć ustalone położenia.
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Uwaga:

Ta funkcja może nie być dostępna, zależnie od kamery PTZ.

3.15.5 Wykonanie podglądu przez ustalone położenia kamery (funkcja tour). 
Można wykonać podgląd ustalonych położeń kamery.

1. Nacisnąć przycisk TOUR lub kliknąć ikonę [TOUR].
Zostaną wybrane wszystkie ustalone położenia kamery. Obraz z ustalonych położeń kamery 
będzie przełączany na aktywnym monitorze.

2. Funkcję tour można zatrzymać przez naciśnięcie przycisku TOUR lub kliknięcie ikony [TOUR]. 

3.15.6 Konfiguracja kamer PTZ 
Można przystosować kamerę do własnych wymagań przez skonfi gurowanie odpowiednich elementów 
menu. 

1. Kliknij ikonę [SETUP].
Na głównym monitorze jest wyświetlane menu konfi guracji w wybranym oknie.

2. Za pomocą przycisków ze strzałkami, ZOOM +/- i ENTER ustawić wymagane opcje. 

Uwagi:

• Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi kamery.
• Niektóre kamery PTZ mogą nie współpracować w prawidłowy sposób z 

urządzeniem.
• Jeśli wyświetlane jest okno pilota zdalnego kamery PTZ, nie są dostępne 

inne funkcje.
• Jeżeli używasz kamery BOSCH PTZ, korzystającej z protokołu Bosch, 

ikona SETUP nie będzie wyświetlana na wirtualnym sterowaniu zdalnym 
PTZ.

3.15.7 Aby wysłać polecenie Aux On/Off
1. Kliknij ikonę [ON] (WŁ.) lub [OFF]  (WYŁ.).

2. Wprowadź numer polecenia Aux dla kamery BOSCH Auto Dome.

3. Kliknij ikonę , aby wysłać polecenie Aux.
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3.16 Podgląd informacji systemu 

Aby uzyskać podgląd informacji systemu: 

1. Nacisnąć INFO lub kliknąć  ikonę INFO na pasku sterowania systemu. Na głównym monitorze 
jest wyświetlane okno informacji systemu. 

Rysunek 3.12  Okno informacji systemu 

2. Nacisnąć przycisk INFO lub kliknąć przycisk  [Wyjście(Info)], aby zamknąć okno informacji 
systemu.

3.17 Podgląd listy logowania do systemu  

Aby uzyskać podgląd listy logowania do systemu: 

1. Nacisnąć LOG lub kliknąć  ikonę LOG na pasku sterowania systemu. Okno rejestru 
systemowego wyświetlane jest na głównym monitorze.

Rysunek 3.13  Okno listy logowania do systemu 
2. Między pozycjami listy (poprzednie - następne) należy poruszać się za pomocą przycisków ze 
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strzałkami b / B.

3. Nacisnąć przycisk LOG lub kliknąć przycisk [Wyjście(LOG)] aby zamknąć okno.

• Lista logowania do sytemu:

Nr Komunikat logowania Nr Komunikat logowania
1 Wł. Zasilania 24 Błąd eksportu
2 Wył. zasilania 25 S/W uaktualnione
3 Zasilanie awaryjne 26 HDD dodany (HDD1)
4 Logowanie administratora (zdalne) 27 HDD dodany (HDD2)
5 Wylogowanie administratora (zdalne) 28 HDD dodany (HDD3)

6 Logowanie użytkownika zaawansowanego 
(zdalne) 29 HDD dodany (HDD4)

7 Wylogowanie użytkownika zaawansowanego 
(zdalne) 30 HDD skasowany (HDD1)

8 Logowanie użytkownika (zdalne) 31 HDD skasowany (HDD2)
9 Wylogowanie użytkownika (zdalne) 32 HDD skasowany (HDD3)
10 Logowanie administratora (lokalne) 33 HDD skasowany (HDD4)
11 Wylogowanie administratora (lokalne) 34 HDD sformatowany (HDD1)

12 Logowanie użytkownika zaawansowanego 
(lokalne) 35 HDD sformatowany (HDD2)

13 Wylogowanie użytkownika 
zaawansowanego(lokalne) 36 HDD sformatowany (HDD3)

14 Logowanie użytkownika (lokalne) 37 HDD sformatowany (HDD4)
15 Wylogowanie użytkownika (lokalne) 38 HDD zmieniony (HDD1)
16 Konfiguracja zmieniona 39 HDD zmieniony (HDD2)
17 Konfiguracja zaimportowana 40 HDD zmieniony (HDD3)
18 Ustawienie domyślne fabryczne 41 HDD zmieniony (HDD4)
19 Archiwizacja rozpoczęta 42 HDD uszkodzony (HDD1)
20 Archiwizacja zakończona 43 HDD uszkodzony (HDD2)
21 Błąd archiwizacji 44 HDD uszkodzony (HDD3)
22 Eksport rozpoczęty 45 HDD uszkodzony (HDD4)

23 Eksport zakończony 46 Awaria wentylatora 
systemowego

Tabela 3.6  Lista logowania do systemu
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3.18 Menu konfiguracji 

Funkcje i opcje nagrywarki DVR są konfigurowane w menu. Funkcje urządzenia można ustawić za 
pomocą menu wyświetlanego na głównym monitorze. Funkcje urządzenia można wybrać i ustawić 
za pomocą przycisków na panelu przednim, na pilocie lub za pomocą myszy USB podłączonej do 
urządzenia.

Dostęp do menu konfiguracji oraz zmiana konfiguracji DVR są możliwe tylko z poziomu 
administratora. 

a b c d

e f

Rysunek 3.14  Menu konfiguracji DVR

a Wyświetla nazwę wybranego menu głównego.

b Wyświetla ikony głównego menu.

c Wyświetla opcje submenu.

d Wyświetla menu pomocy.

e Wyświetla nazwę wybranego submenu.

f Wyświetla szczegółowe opcje wybranego submenu.
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3.18.1 Ustawianie menu za pomocą myszy  
Za pomocą prawego i lewego przycisku myszy można ustawić menu.

• Lewy przycisk myszy: Używać do wyboru żądanego elementu menu lub do zmniejszania 
wartości wybranych opcji. 

• Prawy przycisk: Używać do zwiększania wartości wybranych opcji.

1. Lewym przyciskiem myszy kliknąć ikonę  w dolnej części wyświetlacza aby wyświetlić 
menu konfi guracji. 

2. Lewym przyciskiem myszy kliknąć żądaną ikonę menu aby wyświetlić submenu.

3. Kliknąć żądany element submenu za pomocą lewego przycisku myszy. 

4. Ustawić wartość wybranej opcji. 

5. Kliknać ikonę Exit aby wyjść z menu konfi guracji. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o 
zapisaniu, kliknąć [OK] lewym przyciskiem myszy aby zapisać ustawienia.

3.18.2 Ustawianie menu za pomocą przycisków przedniego panelu lub przy-
cisków pilota
• Przyciski ze strzałkami (v/V/b/B): Przycisków ze strzałkami używać do wyboru opcji menu 

lub regulacji wartości wybranych opcji.

• ENTER: Wybór opcji lub potwierdzenie ustawień.

• ESC: Powrót do poprzedniego menu lub poziomu. 

1. Nacisnąć przycisk SETUP ( ), aby wyświetlić menu konfi guracji.

2. Za pomocą b/B wybrać żądaną ikonę menu.

3. Za pomocą v/V wybrać żądaną ikonę submenu, następnie nacisnąć ENTER, aby wyświetlić 
opcje ustawień.

4. Za pomocą  v/V/b/B wybrać żądaną opcję, następnie nacisnąć ENTER, aby ustawić wartość.

5. Za pomocą b/B wybrać żądane ustawienie, następnie nacisnąć ENTER w celu potwierdzenia 
wyboru.

6. Nacisnąć ESC, aby wyjść z menu konfi guracji. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o 
zapisaniu, nacisnąć ENTER, aby zapisać ustawienia.

Uwaga:

Obsługując menu funkcji za pomocą pilota i przycisków na przednim 
panelu, przyciski zarówno pilota, jak i na przednim panelu w ten sam 
sposób sterują funkcjami menu. 

Aby używać innych funkcji przycisków numerycznych, należy postępować w sposób przedstawiony 
poniżej: 

1. Nacisnąć ALT. Wskaźnik przycisku będzie świecił na zielono.

2. Wybrać żądany przycisk funkcji.

Wszystkie działania omówiono na podstawie przycisków pilota. 
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3.19 Ustawienia kamery 

3.19.1 Kamera
Można skonfigurować nazwę kamery, kamerę ukrytą i wejście kanału audio. 

Rysunek 3.15  Menu ustawień kamery

• Kam.: Wyświetla numer kanału.

• Nazwa: Wprowadza nazwę kamery do 12 znaków.

- b/B/v/V: Wybór znaku.
- ENTER: Potwierdzenie wyboru.
- ESC: Wyjście z menu klawiatury wirtualnej (wyświetlonej na ekranie).

• Ukryj: Można ustawić opcje kamery tak, aby uniemożliwić używanie jej przez innych 
użytkowników.

• Audio: Istnieje możliwość odbierania sygnału audio z wejścia wybranego kanału.
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3.19.2 Ustaw. obrazu 
Dla każdego kanału kamery można wyregulować ustawienia jasności, kontrastu i koloru. Można 
zobaczyć ustawienia ekranu z okna podglądu.

Rysunek 3.16  Menu konfiguracji ustawień video

• Kanał: Wybiera żądany kanał w celu regulacji ustawień.

• Jasność: Dla żądanego kanału można wyregulować jasność w zakresie od 00 do 100.

• Kontrast: Dla żądanego kanału można wyregulować kontrast w zakresie od 00 do 100.

• Kolor: Dla żądanego kanału można wyregulować kolor w zakresie od 00 do 100.
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3.19.3 PTZ
Można skonfigurować ustawienia kamer PTZ podłączonych przez złącze lub złącze 
RS-422/485. 

Rysunek 3.17  Menu konfiguracji kamery PTZ.

• Kamera: Wybiera podłączoną kamerę PTZ, której ustawienia będą zmieniane.

• Port COM: Wybiera port na tylnym panelu, do którego jest podłączona kamera (złącze lub 
złącze RS-422/485).

• ID kamery: Wybiera ID kamery PTZ od 00 do 255. Wykonać takie same ustawienia jak dla 
kamery PTZ.

• Protokół: Wybiera obsługiwany protokół kamery PTZ.

• Pasmo: Wybiera prędkość transmisji (1200, 2400,4800,9600,19200 lub 38400).

• Test PTZ: Po wykonaniu ustawień kamery PTZ można wykonać test funkcji obrotu/przechyłu 
wybranej kamery PTZ. Można zobaczyć ekran testowy z okna podglądu po prawej stronie opcji 
testu PTZ. 
- b/B: Test kierunku obrotu.
- v/V: Test kierunku przechyłu kamery.
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3.19.4 Nagrywanie ciągłe
 Można ustawić parametry nagrywania ciągłego.

Rysunek 3.18  Menu konfiguracji nagrywania ciągłego

• Kam.: Wyświetla numer kanału.

• Rozdzielczość: Wybiera rozdzielczość nagrywanego obrazu.

• Jakość: Wybiera jakość nagrywanego obrazu (Najniższa, Niska, Zwyczajna, Wysoka lub 
Najlepsza).

• Ilość klatek: Wybiera częstotliwość ramki. Częstotliwość ramki jest to ilość klatek 
zapisywanych na sekundę. Zgodnie z wybraną rozdzielczością, częstotliwość ramki jest 
ustawiana automatycznie. W przypadku ręcznego ustawiania częstotliwości ramki, należy 
korzystać z poniższej tabeli. 

Rozdzielczość Ilość klatek

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabela 3.7  Częstotliwości ramki 
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3.19.5 Bezzwłoczne nagrywanie
Można ustawić parametry szybkiego nagrywania danych.

Rysunek 3.19  Menu konfiguracji zgrywania danych

• Kam.: Wyświetla numer kanału.

• Rozdzielczość: Wybiera rozdzielczość nagrywanego obrazu.

• Jakość: Wybiera jakość nagrywanego obrazu (Najniższa, Niska, Zwyczajna, Wysoka lub 
Najlepsza).

• Ilość klatek: Wybiera częstotliwość ramki. Częstotliwość ramki jest to ilość klatek 
zapisywanych na sekundę. Zgodnie z wybraną rozdzielczością, częstotliwość ramki jest 
ustawiana automatycznie. W przypadku ręcznego ustawiania częstotliwości ramki, należy 
korzystać z poniższej tabeli. 

Rozdzielczość Ilość klatek

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabela 3.8  Częstotliwości ramki 
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3.19.6 Wyzwalanie wejścia alarmowego 
Można ustawić parametry wyzwalania wejścia alarmowego.

Rysunek 3.20  Menu konfiguracji wyzwalania wejścia alarmowego

• Kam.: Wyświetla numer kanału.

• Rozdzielczość: Wybiera rozdzielczość nagrywanego obrazu.

• Jakość: Wybiera jakość nagrywanego obrazu (Najniższa, Niska, Zwyczajna, Wysoka lub 
Najlepsza).

• Ilość klatek: Wybiera częstotliwość ramki. Częstotliwość ramki jest to ilość klatek 
zapisywanych na sekundę. Zgodnie z wybraną rozdzielczością, częstotliwość ramki jest 
ustawiana automatycznie. W przypadku ręcznego ustawiania częstotliwości ramki, należy 
korzystać z poniższej tabeli. 

Rozdzielczość Ilość klatek

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabela 3.9  Częstotliwości ramki 

• Przed: Specyfi kacja czasu przed zdarzeniem, w którym nagrywana jest sytuacja do chwili 
alarmu. (Wył., 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek. lub 1 min)

• Po: Specyfi kacja czasu po zdarzeniu, w którym nagrywana jest sytuacja po alarmie. (10, 20, 30, 
40, 50 sek. lub 1, 2, 3, 5, 10 min)

Uwaga: 

Podane czasy przed zdarzeniem są tylko przybliżone. Aktualne czasy zależą 
od rozdzielczości, jakości, ustawienia szybkości klatek, a także od ilości 
wybranych kanałów dla nagrywania przed zdarzeniem.
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3.19.7 Nagrywanie ruchu 
Można ustawić parametry wykrywania ruchu.

Rysunek 3.21  Menu konfiguracji wykrywania ruchu

• Kam.: Wyświetla numer kanału.

• Rozdzielczość: Wybiera rozdzielczość nagrywanego obrazu.

• Jakość: Wybiera jakość nagrywanego obrazu (Najniższa, Niska, Zwyczajna, Wysoka lub 
Najlepsza).

• Ilość klatek: Wybiera częstotliwość ramki. Częstotliwość ramki jest to ilość klatek 
zapisywanych na sekundę. Zgodnie z wybraną rozdzielczością, częstotliwość ramki jest 
ustawiana automatycznie. W przypadku ręcznego ustawiania częstotliwości ramki, należy 
korzystać z poniższej tabeli. 

Rozdzielczość Ilość klatek

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabela 3.10  Częstotliwości ramki 

• Przed: Specyfi kacja czasu przed zdarzeniem, w którym nagrywana jest sytuacja do momentu 
wykrycia ruchu. (Wył., 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek. lub 1 min)

• Po: Specyfi kacja czasu po zdarzeniu, w którym nagrywana jest sytuacja po wykryciu ruchu. (10, 
20, 30, 40, 50 sek. lub 1, 2, 3, 5, 10 min)

Uwaga: 

Podane czasy przed zdarzeniem są tylko przybliżone. Aktualne czasy zależą 
od rozdzielczości, jakości, ustawienia szybkości klatek, a także od ilości 
wybranych kanałów dla nagrywania przed zdarzeniem.
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3.19.8 Format wideo
Można wybrać format wideo NTSC lub PAL zgodnie z używanym formatem wideo. 

1. Wybrać format wideo.
Wyświetlany jest komunikat potwierdzenia. 

2. Wybrać [OK] i nacisnąć ENTER.
Po sformatowaniu dysku twardego system zostanie ponownie zainicjalizowany. 

Rysunek 3.22  Menu konfiguracji format wideo

3.20 Ustawienia kalendarza 

Nagrywarka DVR może rejestrować dane zgodnie z kalendarzem ustalonym przez użytkownika. 
Ustawienia kalendarza można wykonać ręcznie na podstawie daty i czasu. Rejestracja danych może 
odbywać się w sposób ciągły, lub po wyzwoleniu przez zdarzenie (wykrycie wejścia lub ruchu).

Ekran kalendarza zapisu wyświetla jeden dzień tygodnia, pokazując harmonogram wszystkich 
kanałów w okresie 24-godzinnym. 

Dla każdej komórki przedstawiającej 1 godzinę można podać sposób zapisu.  Metoda zapisu dla 
każdej komórki jest przedstawiona w kolorze łatwym do rozróżnienia.



44   pl | Podłączenia i ustawienia Cyfrowy rejestrator wideo

F01U | 2.0 | 2008.12 Instrukcja obsługi dla użytkownika Systemy zabezpieczeń Bosch

Rysunek 3.23  Menu konfiguracji kalendarza 

3.20.1 Ustawienie kalendarza zapisu dla typowego dnia tygodnia 
1. Wybrać dzień tygodnia. (Niedz., Pon., Wt., Śr., Czw., Pt. lub So.)

2. Wybrać żądany kanał do kalendarza zapisu. 

3. Wybrać komórkę przedstawiającą godzinę, aby ustawić czas rozpoczęcia zapisu. 

Rysunek 3.24  Menu konfiguracji kalendarza

4. Nacisnąć ENTER lub kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby wybrać tryb nagrywania. Kolor 
komórki zmieni się automatycznie.

-  Szary: Brak harmonogramu zapisu
-  Niebieski (Zapis ciągły): Zapis rozpoczyna sie automatycznie w ustalonym czasie.
- Czerwony (Zapis wejścia alarmowego): Zapis uruchamia sie automatycznie po aktywacji 

wejścia w ustalonym czasie.
- Żółty (Zapis przy wykryciu ruchu): Zapis uruchamia sie automatycznie po wykryciu ruchu w 

ustalonym czasie.
-  Zielony (Zapis aktywacja wejścia + wykrycie ruchu): Zapis uruchamia się automatycznie po 
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aktywacji wejścia alarmowego lub wykryciu ruchu. 
-  Niebieski+Czerwony(Ciągły+Zapis wejścia alarmowego): Zapis rozpoczyna się 

automatycznie w ustalonym czasie. Jeśli w ustalonym czasie zostanie aktywowane wejście, 
tryb zapisu ciągłego zostanie zmieniony na tryb zapisu wejścia alarmowego. Zapis zostanie 
uruchomiony automatycznie.

-  Niebieski + żółty (zapis ciągły + przy wykryciu ruchu): Zapis rozpoczyna się automatycznie 
w ustalonym czasie. Jeśli w wyznaczonym czasie zostanie wykryty ruch, zmień tryb 
zapisu ciągłego na tryb zapisu przy wykryciu ruchu, a nagrywanie zostanie uruchomione 
automatycznie.

-  Niebieski+Zielony(Ciągły+Wejście+Zapis przy wykryciu ruchu): Zapis rozpoczyna się 
automatycznie w ustalonym czasie. Jeśli w ustalonym czasie zostanie aktywowane wejście 
lub zostanie wykryty ruch, tryb zapisu ciągłego zostanie zmieniony na tryb zapisu przy 
wykryciu ruchu. Zapis zostanie uruchomiony automatycznie.

5. Wybrać następną komórkę w tabeli czasu aby potwierdzić ustawiony czas.

Rysunek 3.25  Menu konfiguracji kalendarza 

6. Nacisnąć ENTER lub kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy aby wybrać szary kolor aby 
ustalić koniec zapisu. Komórka z ustawionym czasem jest podświetlona.

Rysunek 3.26  Menu konfiguracji kalendarza 

7. Nacisnąć MENU, aby potwierdzić ustawienie. Wyświetlany jest komunikat potwierdzenia.

8. Wybrać OK i nacisnąć ENTER, aby zapisać nowe ustawienia.

• Nacisnąć ESC aby wyjść z menu kalendarza.
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3.20.2 Ustawienia kalendarza zapisu w dni specjalne (nietypowe) 
Poza kalendarzem zapisu w dni tygodnia można zdefiniować do 10 okresów data/czas. Aby 
skonfigurować kalendarz zapisu w dni specjalne, należy wybrać Dni specjalne. 

1. Wybrać opcję [Za wyjątkiem dni]. 

Rysunek 3.27  Menu konfiguracji kalendarza zapisu w dniach specjalnych 

2. Wybrać komórkę. 

Rysunek 3.28  Menu konfiguracji kalendarza zapisu w dniach specjalnych 

3. Nacisnąć przycisk SET lub kliknać ikonę   w menu konfi guracji kalendarza zapisu 
w dniach specjalnych.
Na ekranie jest wyświetlane menu wyboru daty specjalnej.
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Rysunek 3.29  Menu konfiguracji kalendarza zapisu w dniach specjalnych 

4. Wprowadzić niezbędne informacje: rok, miesiąc, data.

• b/B/v/V: Za pomocą przycisków ze strzałkami przemieszczać się między kolumnami 
przyciskami [OK] lub [Anuluj].

• b/B (lub lewy/prawy przycisk myszy): Zmienia wartość aktualnej opcji.
5. Za pomocą b/B/v/V wybrać przycisk [OK] i nacisnąć ENTER.

Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura wirtualna. 

Rysunek 3.30  Menu konfiguracji kalendarza zapisu w dniach specjalnych 

6. Wprowadzić nazwę dla wybranego dnia specjalnego. Za pomocą v/V/b/B wybrać znak i 
nacisnąć ENTER, aby potwierdzić wybór

7. Za pomocą v / V wybrać ikonę [OK] następnie nacisnąć ENTER, aby ustawić datę dnia 
specjalnego i powrócić do ekranu menu dni specjalnych.

8. Wybrać w kalendarzu czas i ustawić metodę nagrywania dla każdego kanału. 
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3.20.3 Sprawdzanie listy kalendarza dni specjalnych 
1. Nacisnąć INFO, gdy wybrana jest opcja “Za wyjątkiem dni”.

Zostanie wyświetlona lista kalendarza dni specjalnych. 

Rysunek 3.31  Lista kalendarza dni specjalnych 

2.  Z listy wybrać nazwę dnia specjalnego i nacisnąć ENTER.
Kolor nazwy zmieni się na pomarańczowo.

3.  Wybrać ikonę [Edycja], nacisnąć ENTER, aby edytować wybrany dzień specjalny lub nacisnąć 
CLEAR aby usunąć harmonogram dnia specjalnego.

4. Nacisnąć ESC, aby wyjść z listy kalendarza dni specjalnych.

Uwaga: 

Jeśli kalendarz zapisu dnia specjalnego jest zduplikowany z innymi 
zapisami, możliwy jest tylko zapis dnia specjalnego.

3.20.4 Kopiowanie kalendarza zapisu  
Kopiowanie kalendarza z danych kanału 

Można skopiować kalendarz danych kanału do innego kanału dla wybranego dnia tygodnia. 

1. Wybrać dzień tygodnia i nacisnąć ENTER. 

2. Wybrać kanał, który ma być skopiowany. 

3. Nacisnąć COPY, następnie zostanie wyświetlone menu wyboru kanału. 
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Rysunek 3.32  Menu kopiowania kanału 

4. Za pomocą b/B przemieszczać się między prawą i lewą kolumną następnie nacisnąć ENTER, 
aby wybrać kanał docelowy (kanały docelowe).
Można anulować wybór kanału naciskając ENTER. 

5. Użyć v/V aby wybrać [OK] następnie nacisnąć ENTER aby potwierdzić wybór.

Kopiowanie kalendarza danego dnia 

Można skopiować harmonogram danego dnia tygodnia do innego dnia tygodnia, dnia powszedniego 
lub dnia weekendu za pomocą przycisku MARK. 

1. Wybrać dzień tygodnia, który ma być skopiowany. 

2. Nacisnąć MARK, następnie wybrać menu daty. 

Rysunek 3.33  Menu kopiowania harmonogramu danego dnia 

3. Za pomocą b/B wybrać datę (daty) docelową.

4. Za pomocą v/V wybrać [OK] i nacisnąć ENTER, aby potwierdzić wybór.
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3.21 Ustawienia wyświetlacza 

3.21.1 OSD

Rysunek 3.34  Menu konfiguracji OSD

• Język: Wybór języka dla menu konfi guracji oraz dla wyświetlanego ekranu.

• Nazwa kamera

- Wł.: Wyświetla nazwę kamery.
- Wył.: Wyświetla obrazy bieżące bez nazwy kamery.

• Status kamera

- Wł.: Wyświetlany jest stan nagrywania z bieżącej kamery.
- Wył.: Usuwa stan nagrywania z bieżącej kamery. 
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3.21.2 Monitor A

Rysunek 3.35  Menu konfiguracji monitora A

• Kolejność czasu przerw: Można ustawić czas wyświetlania obrazu w danym kroku sekwencji 
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 40 sek., 50 sek., 60 sek., 70 sek., 80 sek. lub 90 sek..

3.21.3 Monitor B

Rysunek 3.36  Menu konfiguracji monitora B



52   pl | Podłączenia i ustawienia Cyfrowy rejestrator wideo

F01U | 2.0 | 2008.12 Instrukcja obsługi dla użytkownika Systemy zabezpieczeń Bosch

• Kolejność czasu przerw: Można ustawić czas wyświetlania obrazu w danym kroku sekwencji 2 
sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 40 sek., 50 sek., 60 sek., 70 sek., 80 sek. lub 90 sek.

• Okno zdarzenia: Wyświetla wyskakujące okienko zdarzeń na monitorze B w przypadku wykrycia 
ruchu, wejścia lub wejścia i ruchu.

3.22 Zdarzenie 

3.22.1 Wejście

Rysunek 3.37  Menu konfiguracji wejść

• Wej.: Wyświetla kolejny numer wejścia.

• Typ wejścia: Typ wejścia: Stan wejścia może być ustawiony jako NO (normalnie otwarte) lub 
NC (normalnie zamknięte).

• Kamera: Wybór kanału kamery podłączonej do wejścia.

• Przekaźnik: Wybór numeru przekaźnika wyjściowego dla wybranego wejścia.

• Wstępnie zaprogramowane: Wybrać zaprogramowany numer. Jeśli wejście zostanie 
aktywowane, kamera przesuwa się do ustalonego położenia, następnie na monitorze jest 
wyświetlany obraz z kamery w ustalonym położeniu.
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3.22.2 Detekcja ruchu

Rysunek 3.38  Menu konfiguracji ruchu

• Kamera: Wybrać kamerę, aby ustawić wykrywanie ruchu.

• Czułość: Ustawienie poziomu czułości dla tworzonego obszaru wykrywania ruchu. Czułość 
może być ustawiona od poziomu 01 do poziomu 10 lub wyłączona.

• Przekaźnik: Wybór numeru przekaźnika wyjścia przy wykryciu ruchu.

• Area: Wybrać żądany obszar wykrywania ruchu w oknie podglądu na ekranie.  

-  b / B / v / V: Przejście z żółtej komórki do innej komórki.
- ENTER: Wybór lub anulowanie obszaru detekcji ruchu w aktualnym położeniu komórki.
- Nacisnąć ESC, aby wyjść z menu ustawień.

• Można wybrać obszar detekcji ruchu za pomocą myszy.

- Aby wybrać obszar: “Przeciągnąć i upuścić” komórkę w prawo do wybranego obszaru 
detekcji ruchu.

- Aby anulować obszar: “Przeciągnąć i upuścić” komórkę wybranego obszaru detekcji ruchu 
w lewo aby anulować obszar detekcji ruchu.

Uwaga:

Przy słabym oświetleniu i słabej widoczności obiektu zewnętrznego, 
zależnie od czułości, ruch może nie aktywować alarmu (funkcja Motion 
Event). Należy sprawdzić funkcję Motion Event przed wykonaniem ustawień. 
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3.22.3 Potwierdzenie alarmu

Rysunek 3.39  Menu konfiguracji potwierdzenia alarmu

• Potwierdzenie alarmu

-  Ręcznie: Za pomocą przycisku ACK na pilocie lub  na przednim panelu wyłączyć 
alarm.

- Czas po zdarzeniu: Alarm jest wyłączany po zaprogramowanym czasie po wystąpieniu 
zdarzenia.
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3.23 Konfiguracja sieci 

3.23.1 TCP/IP 

Rysunek 3.40  Menu konfiguracji TCP/IP

• DHCP: Dynamic Host Confi guration Protocol - protokół dynamicznego konfi gurowania węzłów

- Wł.: Ustawienia sieciowe są konfi gurowane automatycznie przez serwer DHCP.
Po włączeniu, opcje [Adres IP], [Maska podsieci], [Brama], [Preferowany DNS] i 
[Alternarywny DNS] ] przestają być podświetlane i tych opcji nie można ustawiać.

- Wył.: Ustawienia sieciowe wprowadzić ręcznie. 
• Adres IP: Wprowadzić adres IP za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w oknie 

programu). 

• Maska podsieci: Wprowadzić adres maski podsieci za pomocą wirtualnej klawiatury 
(wyświetlanej w oknie programu).

• Brama: Wprowadzić adres bramki za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w oknie 
programu).

• Preferowany DNS: Wprowadzić adres głównego serwera DSN za pomocą wirtualnej klawiatury 
(wyświetlanej w oknie programu). 

• Alternarywny DNS: Wprowadzić adres zapasowego serwera DSN za pomocą wirtualnej 
klawiatury (wyświetlanej w oknie programu).

• Nr portu zdalnego klienta: Wprowadzić nr portu zdalnego klienta za pomocą wirtualnej 
klawiatury (wyświetlanej w oknie programu). Można oglądać obrazy rzeczywiste w sieci 
za pomocą programu Control Center. Domyślna szybkość transmisji audio i video wynosi 
9001. Jednakże w niektórych przypadkach jest lepiej zmienić numer portu, aby zwiększyć 
elastyczność lub dodać zabezpieczenia. W przypadku konieczności należy zmienić numer portu 
(1025 ~ 65535).

• Nr portu HTTP: Wprowadzić nr portu HTTP za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w 
oknie programu). Można oglądać obrazy rzeczywiste w sieci za pomocą przeglądarki sieciowej. 
Zwykła szybkość transmisji audio i video wynosi 80. Jednakże w niektórych przypadkach 
jest lepiej zmienić numer portu, aby zwiększyć elastyczność lub dodać zabezpieczenia. W 
przypadku konieczności należy zmienić numer portu (80 lub 1025~ 65535).
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• Limit pasma: Wprowadzić limit pasma aby ograniczyć ruch danych.

Uwaga:

W przypadku zmiany numeru portu zdalnego klienta lub portu HTTP, 
wszystkie połączenia programu Control Center lub przeglądarki sieciowej 
zostaną wyłączone. 

3.23.2 DDNS (Dynamic Domain Name System) 

Rysunek 3.41  Menu konfiguracji DDNS

• Nazwa użytkownika: Wprowadzić nazwę zarejestrowanego użytkownika DDNS za pomocą 
wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w oknie programu).

• Hasło: Wprowadzić hasło użytkownika w [Nazwa użytkownika] za pomocą wirtualnej klawiatury 
(wyświetlanej w oknie programu).

Uwaga:

 Usługa DDNS jest dostępna przez port TCP 8245 dla “No-IP” (http://www.
no-ip.com/). W przypadku używania rejestratora DVR w sieci z zaporą 
firewall, uruchomić port TCP 8245 tak, aby dane DDNS mogły przejść przez 
firewall. O informacje szczegółowe na temat konfiguracji zapory firewall 
należy pytać administratora sieci i/lub dostawcę sieci. 
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3.23.3 Powiadomienie

Rysunek 3.42  Menu konfiguracji zawiadomień

• Wejście alarmowe: 

- Wł.: Wysyła email przy aktywacji wejścia awaryjnego.
- Wył.: Nie używany.

• Detekcja ruchu: 

- Wł.: Wysyła email przy wykryciu ruchu.
- Wył.: Nie używany.

• Dysk pełny:

- Wł.: Wysyła email przy zapełnieniu dysku twardego.
- Wył.: Nie używany.

• Zmiana hasła administratora:

- Wł.: Wysyła email przy zmianie hasła administratora.
- Wył.: Nie używany.

• Utrata sygnału: 

- Wł.: Wysyła email przy brak sygnału video z kamery na skutek rozłączenia przewodów lub 
uszkodzenia kamery.

- Wył.: Nie używany.
• Wł./wył. Zasilania: 

- Wł.: Wysyła email przy włączeniu i wyłączeniu zasilania.
- Wył.: Nie używany.
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3.23.4 Poczta 

Rysunek 3.43  Menu konfiguracji maili

• Powiadomienie 

- Wł.: Zawiadamia użytkownika przez email o stanie pracy systemu, zgodnie z ustawieniami 
zawiadomień.

- Wył.: Funkcja zawiadomień nie jest używana.
Opcja mail nie jest podświetlona.

• Serwer SMTP: Wprowadzić adres serwera SMTP za pomocą wirtualnej klawiatury 
(wyświetlanej w oknie programu). Jeśli włączona jest funkcja zawiadomień i opcjonalny 
serwer SMTP jest pusty, wówczas opcje Nr portu SMTP, Nazwa użytkownika i Hasło nie są 
podświetlone i nie można ustawiać tych funkcji.

• Nr portu SMTP: Wprowadzić nr portu SMTP za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej 
w oknie programu). Zwykła szybkość transmisji dla portu SMTP wynosi 25. Jednakże w 
niektórych przypadkach jest lepiej jest zmienić numer portu aby zwiększyć elastyczność lub 
dodać zabezpieczenia. W przypadku konieczności należy zmienić numer portu (1 ~ 65535).

• Nazwa użytkownika: Wprowadzić nazwę użytkownika za pomocą wirtualnej klawiatury 
(wyświetlanej w oknie programu).

• Hasło: Wprowadzić hasło za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w oknie programu)

• TLS: Włączyć w przypadku używania protokołu TLS (Transport Layer Security). Domyślnie 
opcja TLS jest wyłączona.

• Adres e-mail(1-3): Wprowadzić adresy email za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w 
oknie programu). 
Można wprowadzić do trzech adresów email.

• Test e-mail: Wybrać [Test e-mail] aby wykonać test wysyłania wiadomości email.
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Uwaga:

Ustawienia funkcji: Serwer SMTP, Nr portu SMTP, Nazwa użytkownika lub 
hasło są opcjonalne. Rejestrator DVR Może wysyłać wiadomości email 
bezpośrednio, bez wykorzystywania serwera SMTP lub MTA (message 
transfer agent). W pewnych przypadkach wszystkie emaile powinny być 
przesyłane na specjalny serwer SMTP.Należy wtedy podać nazwę hosta 
serwera lub adres IP. O informacje szczegółowe na temat konfiguracji 
serwera SMTP należy pytać administratora sieci i/lub dostawcę sieci. 

3.23.5 Stan zagrożenia

Rysunek 3.44  Menu konfiguracji dla sytuacji awaryjnych

• Powiadomienie: 

- Wł.: Zawiadomienie o awarii systemu jest wysyłane zgodnie z ustawieniami funkcji 
zawiadomień.

- Wył.: Funkcja zawiadomień nie jest używana.
• Adres IP/Nr portu: Wprowadzić adres IP/nr portu przypisanego dla sytuacji awaryjnej za 

pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w oknie programu). Domyślna szybkość transmisji 
dla portu wynosi 9002. Jednakże w niektórych przypadkach jest lepiej zmienić numer portu, 
aby zwiększyć elastyczność lub dodać zabezpieczenia.W razie potrzeby należy zmienić numer 
portu (1025 ~ 65535). Można wprowadzić do 9 adresów IP /numerów portu. 
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3.24 Ustawienia systemu 

3.24.1 Data/czas

Rysunek 3.45  Menu konfiguracji daty/czasu

• Data: Wprowadzić bieżącą datę.

• Czas: Wprowadzić bieżący czas (24 GODZ lub 12 GODZ)

• Format daty: Wybrać format wyświetlanej daty.

• Format czasu: Wybrać format wyświetlanego czasu.

• Strefa czasowa: Wybrać strefę czasową (więcej informacji zamieszczono w punkcie “8.3 Strefy 
czasowe”).

• Czas letni: Ustawić Wł. aby korzystać z funkcji czasu letniego.

• Początek czasu letniego: Wybrać datę przejścia na czas letni.

• Koniec czasu letniego: Wybrać datę przejścia na czas zimowy.
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3.24.2 NTP

Rysunek 3.46  Menu konfiguracji NTP

• NTP: Włączyć, gdy jest używany serwer NTP (Network Time Protocol) w celu regulacji czasu. 
Gdy funkcja NTP jest wyłączona, ustawienia czasu należy wprowadzić ręcznie i opcje [Serwer 
czasu], [Prywatny serwer czasu], [Okres synchronizacji] oraz [Test NTP] nie są aktywne.

• Serwer czasu: W większości przypadków wprowadzić czas aktualny. DVR otrzyma średni czas z 
5 dostępnych serwerów time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.
org).

• Prywatny serwer czasu: Wprowadzić adres IP prywatnego serwera czasu lub nazwę hosta za 
pomocą klawiatury wirtualnej (wyświetlanej na ekranie).

• Okres synchronizacji: Można ustawić interwały synchronizacji z serwerem NTP: 1 dzień, 1 
godzina, 1 miesiąc i 1 tydzień.

• Test NTP: Wybrać [Test NTP], aby wykonać test serwera NTP.
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3.24.3 Brzęczyk

Rysunek 3.47  Menu konfiguracji sygnału dźwiękowego

• Dźwięk przycisków 

- Wł.: Przy używaniu przycisków słyszalny jest sygnał dźwiękowy. 
- Wył.: Wyłączony dźwięk przycisków.

• Dźwięk wejścia

- Wł.: Przy aktywacji wejścia słyszalny jest sygnał dźwiękowy.
- Wył.: Wyłączony dźwięk przy aktywacji wejścia.

• Dźwięk ruchu 

- Wł.: Przy wykryciu ruchu słyszalny jest sygnał dźwiękowy.
- Wył.: Wyłączony dźwięk przy wykryciu ruchu.

• Brzęczyk systemowy

- Wł.: Gdy wentylator nie jest aktywny lub wykryto uszkodzony sektor dysku twardego, 
słyszalny jst sygnał dźwiękowy.

- Wył.: Brzęczyk systemowy jest wyłączony.

Uwaga:

Sygnał dźwiękowy rejestratora jest cichy. Jeśli potrzebny jest głośniejszy 
sygnał, należy podłączyć dodatkowe urządzenie (np. wzmacniacz) do 
wyjścia zewnętrznego (zewnętrzną syrenę). 
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3.24.4 Użytkownik
Użytkownik może posiadać różne prawa dostępu do rejestratora DVR lub oprogramowania Control 
Center.

Rysunek 3.48  Menu konfiguracji użytkownika

• Nr: Wyświetla numer użytkownika.

• ID: Wprowadzić ID użytkownika za pomocą wirtualnej klawiatury (wyświetlanej w oknie 
programu). 

• Uprawnienia: Wybrać poziom nowego użytkownika. 

• Hasło: Wprowadzić lub zmienić hasło użytkownika za pomocą wirtualnej klawiatury 
(wyświetlanej w oknie programu). Jako hasło mozna wprowadzić ciąg liczb, znaki specjalne lub 
literowe (min. długość 4, maks. długość 8).

Uwaga:

Należy zapamiętać wpisane hasło. Jeśli hasło zostało zapomniane, należy 
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub ze sprzedawcą 
systemu.
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3.24.5 Uaktualnienie
Funkcja ta umożliwia zaktualizowanie wersji oprogramowania DVR i zaktualizowanie/dodanie 
protokołów PTZ. W tym przypadku aktualne ustawienia DVR nie są usuwane lub zamieniane podczas 
aktualizacji procesu. 

Rysunek 3.49  Menu konfiguracji aktualizacji

1.  Wybierz jedną z poniższych możliwości:

•  Wybrać oprogramowanie układowe do aktualizacji oprogramowania systemowego DVR.
•  Wybrać PTZ do aktualizacji protokołów DVR.

2. Wybrać nośniki, z których będzie dokonywana aktualizacja: 

•  USB: Wybrać źródło USB i włożyć nośnik do napędu. Wszystkie urządzenia USB muszą być 
odłączone przed uruchomieniem z napędu USB. 

•  Sieć: Wybrać Network, a następnie: 
a.  Wybrać ustawienia aktualizowanego serwera. W oknie programu jest wyświetlana 

wirtualna klawiatura. 
b.  Wprowadzić adres IP serwera aktualizacji. Ustawienia sieci DVR muszą być 

skonfi gurowane i należy znać adres IP serwera aktualizacji. 
3. Wybrać Update aby uruchomić proces aktualizacji.

4. Wybrać OK, aby rozpocząć proces aktualizacji lub kliknąć Cancel aby zatrzymać proces i wyjść. 
Po zakończeniu procesu aktualizacji, system wyświetla okno dialogowe z pytaniem o ponowne 
uruchomienie. 

5.  Kliknać OK, aby ponownie uruchomić DVR. 
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3.24.6 Konfiguracja

Rysunek 3.50  Menu konfiguracji ustawień

• Import konfi guracji: Import konfi guracji DVR z pamięci USB.

• Eksport konfi guracji: Eksport konfi guracji DVR do pamięci USB.

• Ustawienia fabryczne: Można zresetować nagrywarkę DVR do jej oryginalnych ustawień 
fabrycznych. Niektóre opcje nie mogą być zresetowane (Format wideo, Data, Czas, Strefa 
czasowa, Czas letni, Początek czasu letniego, Koniec czasu letniego, Ustawienia użytkownika, 
Partycja alarmowa).

Uwagi:

• Import konfiguracji jest dostępny gdy dane konfiguracji DVR są takiego 
samego typu, jak dane urządzenia.

• Jeśli wykorzystywana jest funkcja eksportu konfiguracji za pomocą 
dysku pamięci USB, konieczne jest odłączenie wszystkich zewnętrznych 
urządzeń USB.
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3.24.7 Dysk twardy

Rysunek 3.51  Menu konfiguracji dysku twardego

• Nadpisywanie: 

- Wszystko: Nadpisywanie jest możliwe, gdy partycja normalna i partycja zdarzeń dysku 
twardego są całkowicie zapełnione.

- Zwykła partycja: Nadpisywanie jest możliwe, gdy partycja normalna dysku twardego jest 
całkowicie zapełniona.

- Partycja alarmowa: Nadpisywanie jest możliwe, gdy partycja z zapisem zdarzeń dysku 
twardego jest całkowicie zapełniona. 

- Wył.: Funkcja nadpisywania nie jest używana.
• Ostrzeżenie o zapełnieniu dysku: Gdy dysk jest całkowicie zapełniony, jest wyświetlany 

komunikat ostrzegawczy.

• Partycja alarmowa: Ustala ilość miejsca zapisu alarmów.

• Automatyczne kasowanie: Automatycznie usuwa dane (Wył. - fukcja wyłączona, 1 dzień, 2 dni, 
5 dni, 7 dni, 10 dni, 20 dni, 30 dni, 40 dni, 50 dni lub 60 dni). Jeśli funkcja automatycznego 
usuwania jest włączona, dane będą usuwane z wyjątkiem danych w wybranym okresie czasu. 
Funkcja automatycznego usuwania jest uaktywniana co 35 minut.

• Formatowanie: Inicjalizacja dysku twardego (Napęd dysku twardego). Wszystkie dane na 
wybranym dysku twardym będą usunięte. 
Aby wykonać formatowanie dysku twardego HDD, wprowadzić YES (wielką czcionką) dla 
wszystkich ustawień językowych.

Uwaga:

 Jeśli zachodzi potrzeba zmiany wielkości partycji alarmowej, aktualnie 
nagrane dane na dysku twardym są usuwane i następuje reset partycji. 
Partycje zostaną automatycznie sformatowane i system zostanie ponownie 
uruchomiony. 
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3.24.8 Kopia zapasowa

Rysunek 3.52  Menu konfiguracji funkcji Backup

• Wybór partycji: Wybór partycji do tworzenia kopii zapasowych.

• Harmonogram: Można ustawić harmonogram tworzenia kopii zapasowych.

- Wył.: Wszystkie opcje są wyłączone.
- Stale: Backup jest zapisywany ręcznie.
- Weekly lub daily: Backup będzie automatycznie zapisany zgodnie z ustawieniami.

• Źródło: Wybrać urządzenie do zapisu kopii zapasowej.

• Start wg harmonogramu: Ustawić datę rozpoczynającą harmonogram (dzień tygodnia i czas).

• Zakres daty: Wprowadzić zakres czasu kopii zapasowej. Wprowadzić datę kopii zapasowej.

• Start czasu/daty: Wprowadzić początkowy dzień tygodnia lub czas.

• Koniec czasu/daty: Wprowadzić końcowy dzień tygodnia lub czas.

• Przewidywana wielkość: Wyświetla rozmiar kopii zapasowej i wolną przestrzeń na urządzeniach 
zewnętrznych.

• Rozpocznij tworzenie kopii zapasowych: Uruchomienie procesu tworzenia kopii zapasowej.

• Kasuj nośnik: Do kasowania nośników.
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Uwagi:

• Funkcja tworzenia kopii zapasowej nie jest obsługiwana przez 
zewnętrzny napęd USB CD-ROM.

• Backup na zewnętrzny dysk USB HDD jest obsługiwany do maksymalnie 
250 GB.

• Aby uniknąć uszkodzeń należy stosować zalecane zewnętrzne urządzenia 
USB (Więcej informacji zamieszczono w “8.2.1 Lista obsługiwanych 
pamięci USB”).

• Płyty CD-R, DVD-R lub DVD+R nie mogą być formatowane.
• Aby uniknąć uszkodzeń, należy sformatować zewnętrzne nośniki danych 

przy pomocy rejestratora.
• Płyty DVD+RW i DVD-RW muszą być sformatowane przed użyciem.
• W trakcie tworzenia kopii zapasowej nie można korzystać z opcji 

[Przewidywana wielkość], [Rozpocznij tworzenie kopii zapasowych] i 
[Kasuj nośnik].

• W trakcie tworzenia kopii zapasowej nie można usuwać urządzenia USB, 
bo może to spowodować jego uszkodzenie. Przed ponownym użyciem 
nośnika danych należy go sformatować za pomocą opcji kasowania 
nośnika.

• Jeśli zewnętrzny nośnik danych sformatowano za pomocą komputera PC 
w systemie FAT32, nośnik ten nie może być używany w tym urządzeniu. 

Zgrywanie kopii zapasowych 

1. Podłączyć urządzenie USB do zgrywania backup’ów lub włożyć płytę RW do napędu w celu 
zgrania kopii zapasowej. 

2. Wprowadzić partycję, dla której zostanie utworzona kopia zapasowa. 

3. Wybrać INSTANT z opcji harmonogramu. 

4. Wybrać urządzenie do zapisu kopii zapasowej.

5. Wybrać czasy: Zakres daty, Time range start time i Time range end time w celu utworzenia 
kopii zapasowej. 

6. Wybrać ikonę [Przewidywana wielkość] i nacisnąć ENTER.

7. Sprawdzić rozmiar wybranych danych i ilość wolnego miejsca do zapisu. Jeśli w urządzeniu nie 
ma wystarczającej ilości miejsca, należy stworzyć miejsce do zapisu lub wykasować poprzednie 
dane. 

8. Wybrać ikonę [Rozpocznij tworzenie kopii zapasowych] i nacisnąć ENTER, aby uruchomić 
backup.

9. Wyjść z menu konfi guracji.
Można sprawdzić stan tworzenia kopii zapasowych na pasku sterowania systemu, opcja - 
backup progress (postęp tworzenia kopii zapasowej). 

Uwaga:

Nie można zatrzymać procesu podczas trwania.

• Komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany w następujących okolicznościach:

- Gdy czas początkowy i czas końcowy mają taką samą wartość.
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- Gdy czas rozpoczęcia jest późniejszy, niż czas zakończenia.
- Nośnik danych nie ma wystarczającej ilości miejsca do zapisu.
- Gdy zostanie ustawiona data, która nie istnieje.

• Wypalenie danych na dysku odbywa się w pojedynczej sesji zamkniętej.

• Jeśli do zapisu kopii zapasowych jest używana nagrywarka  CD/DVD stan tworzenia kopii 
zapasowej będzie wyświetlony w podany poniżej sposób.

- 1-szy status obrazu ISO

- 2-gi status zapisywania kopii zapasowej

dzienny/tygodniowy

1. Podłączyć urządzenie USB do wykonywania kopii zapasowych.
Do zapisu kopii zapasowych dziennych lub tygodniowych nie można użyć nagrywarki CD lub 
DVD. 

2. Wybrać z harmonogramu opcję tygodniową lub dzienną. 

3. Wybrać urządzenie do zapisu kopii zapasowej

4. Wprowadzić datę i/lub czas rozpoczęcia kopii zapasowej. 

5. Wprowadzić dzień tygodnia i/lub opcję Start czasu/daty. 

6. Wprowadzić dzień tygodnia i/lub opcję Koniec czasu/daty . 

7. Wybrać ikonę [Przybliżony rozmiar] i nacisnąć ENTER.

8. Sprawdzić rozmiar wybranych danych i ilość wolnego miejsca do zapisu w urządzeniu USB. 
Jeśli urządzenie USB nie ma wystarczającej ilości miejsca do zapisu, należy wykasować dane 
lub podłączyć urządzenie USB z wystarczającą ilością miejsca w pamięci.

Uwaga:

Nie można zatrzymać procesu podczas trwania.

• Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy w poniższych warunkach.

- Gdy czas początkowy i czas końcowy mają nieprawidłowe wartości.
- Nośnik danych nie ma wystarczającego miejsca do zapisu danych.
- Gdy zostanie ustawiona data, która nie istnieje.
- Gdy wybrane urządzenie USB nie jest podłączone.

• Szacowany rozmiar kopii zapasowej jest wyłącznie wielkością przybliżoną. Należy zapewnić 
wystarczającą ilość miejsca na nośniku dla zapisu kopii zapasowej (backup). 

• Można sprawdzić stan postępu backup’u na pasku sterowania systemu.

• Zaplanowany backup nie rozpocznie się jeżeli trwa eksport lub wyszukiwanie urządzenia 
zewnętrznego USB. Po zakończeniu eksportu danych lub wyszukiwania danych na zewnętrznym 
urządzeniu USB zostanie uruchomione tworzenie kopii zapasowej ustalonej w harmonogramie.
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• Gdy zostanie ustalony harmonogram tworzenia kopii zapasowych, rozmiar kopii jest szacowany 
na podstawie ustawień zapisu w menu konfi guracji. Jeśli rzeczywisty rozmiar nagrywanych 
danych jest większy niż rozmiar oszacowany, tworzenie kopii zapasowej ustalonej w 
harmonogramie może nie zostać uruchomione.

3.24.9 System

Rysunek 3.53  Menu konfiguracji systemu

• ID pilota: Wybrać ID pilota dla tego urządzenia (01~09). W przypadku używania wielu 
systemów ustawić ID pilota dla każdego urządzenia DVR. 

• DVR ID: Wybrać ID DVR dla tego urządzenia (01~16). W przypadku używania wielu systemów 
ustawić ID DVR dla każdego urządzenia DVR. 

• Auto wylogowanie użytkownika: Po ustalonym czasie, użytkownik jest wylogowywany 
automatycznie. Można ustawić czas wylogowania na 5 min, 10 min, 30 min, 60 min lub 
wyłączyć tę funkcję.
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4 Nagrywanie 

Obrazy z kamery można nagrać na wbudowany dysk twardy.

Uwaga:

Zewnętrzne urządzenia nagrywające mogą być używane do zgrywania kopii 
obrazów nagranych na twardym dysku. Nie możliwości nagrywania obrazu 
bezpośrednio na zewnętrznym urządzeniu. 

4.1 Zgrywanie danych 

Należy sprawdzić, czy wszystkie kamery są podłączone, oraz że mają ustawiony prawidłowy czas i 
datę. 

Przed uruchomieniem zapisu, należy skonfigurować ustawienia SETUP z menu zgrywania danych w 
menu konfiguracji systemu. 

1. Wybrać żądany kanał do zgrywania danych. 

2. Nacisnąć przycisk REC na pilocie lub nacisnąć przycisk  na przednim panelu, aby 
uruchomić nagrywanie.
Na głównym monitorze wybranego kanału miga czerwona kropka. 

Rysunek 4.1  Przyciski Rec 

3. Nacisnąć przycisk REC na pilocie lub nacisnąć przycisk  na przednim panelu, aby 
zatrzymać nagrywanie. Po zatrzymaniu zgrywania danych, tryb nagrywania można zmienić 
na tryb ustalony w harmonogramie (kalendarzu) natomiast czerwona kropka przestaje być 
wyświetlana. 
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Rysunek 4.2  Główny monitor wybranego kanału z czerwoną kropką.

Uwagi:

• Nie można nagrywać w trybie zgrywania danych lub w trybie ciągłego 
zapisu w następujących warunkach.
- Dysk twardy nie jest sformatowany.
- Kanał nie ma wejścia wideo na monitor.
- Funkcja nadpisywania “Overwrite” jest wyłączona “OFF” lub partycja 

zdarzeń “EVENT PARTITION” oraz partycja normalna są zapełnione. 
- W ustawieniach dysku twardego partycja zdarzeń jest ustawiona na 

100%.
• Nie można nagrywać w trybie zapisu wejścia awaryjnego “Wejście” lub 

wykrycia ruchu “Detekcja ruchu” w następujących warunkach.
- Dysk twardy nie jest sformatowany.
- Kanał nie ma wejścia wideo na monitor.
- Funkcja nadpisywania “Overwrite” jest wyłączona “OFF” lub par-

tycja normalna  “NORMAL PARTITION” oraz partycja zdarzeń są 
zapełnione.

- W ustawieniach dysku twardego partycja zdarzeń jest ustawiona na 
0%.

- Harmonogram (kalendarz) zapisu nie jest ustawiony (Wejście/Ruch).
• Partycje dysku twardego według typu zapisu.

- Zwykła partycja: Przestrzeń na dysku twardym, gdzie przechowywane 
są dane ciągłego zapisu i dane zgrywane. Jeśli partycja normalna 
jest ustawiona na 0% (wówczas partycja zdarzeń jest ustawiona na 
100%) nie można wykonać zapisu ciągłego lub zgrać danych.

- Partycja alarmowa: Przestrzeń na dysku twardym, gdzie 
przechowywane są dane zapisane dla aktywacji wejścia awaryjnego 
i wykrycia ruchu. Jeśli partycja zdarzeń jest ustawiona na 0% nie 
można wykonać zapisu danych w przypadku aktywacji wejścia awaryj-
nego i wykrycia ruchu.

• Priorytet zapisu.
Zgrywanie danych > Zapis aktywacji wejścia awaryjnego > Zapis w przy-
padku wykrycia ruchu > Zapis ciągły. 
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5 Wyszukiwanie i odtwarzanie  

5.1 Odtwarzanie

Zapisane obrazy mogą być odtwarzane bez zatrzymywania nagrywania.

1. Wybrać kanał, który ma być odtwarzany. 

2. Nacisnąć bB aby odtworzyć obrazy zapisane w poprzednich 2 minutach.
Odtwarzane obrazy zostaną wyświetlone w oknie wybranego kanału. 

Rysunek 5.1  Okno odtwarzania 

3. Nacisnąć x (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga:

Okno odtwarzania jest otwarte tylko dla wybranego kanału. 

5.2 Szukanie

Można wykorzystać kilka funkcji wyszukiwania żądanego obrazu. Urządzenie jest wyposażone w 
cztery funkcje wyszukiwania 

5.2.1 Wybór źródłowego urządzenia. 
Element ten jest wykorzystywany do ustawienia funkcji odtwarzania lub wyszukiwania urządzenia. 

1.  Nacisnąć przycisk SEARCH, zostanie wyświetlone menu wyszukiwania. 

2. Nacisnąć przycisk ESC, aby przejść do przycisków menu. 
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Rysunek 5.2  Przyciski menu wyszukiwania 

3.  Za pomocą b/B wybrać [WEWNĘTRZNY DYSK TWARDY] następnie nacisnąć ENTER.

Rysunek 5.3  Menu wyboru urządzenia źródłowego 

4. Za pomocą b/B wybrać żądane urządzenie źródłowe.

• WEWNĘTRZNY DYSK TWARDY: Odtwarzanie wstecz lub wyszukiwanie danych zapisanych na 
wewnętrznym dysku twardym.

• Urządzenie źródłowe: Odtwarzanie wstecz lub wyszukiwanie danych zapisanych na 
źródłowym urządzeniu.

5. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić ustawienie. 

Uwagi:

• Gdy tworzenie kopii zapasowej jest w toku, nie można wyszukiwać 
danych w urządzeniu do zapisywania kopii zapasowych (backupów).

• W trakcie tworzenia kopii zapasowej nie można usuwać urządzenia USB. 
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. 

5.2.2 Szukanie data/czas
Do wyszukiwania obrazów zarejestrowanych z określoną datą, godziną, minutą. 



Cyfrowy rejestrator wideo    Wyszukiwanie i odtwarzanie  | pl  75

Systemy zabezpieczeń Bosch  Instrukcja obsługi dla użytkownika F01U | 2.0 | 2008.12

Rysunek 5.4  Menu wyszukiwania data/czas 

1. Wybrać menu [Szukanie data/czas].

2. Za pomocą v/V/b/B wybrać kolumnę roku, miesiąca, daty, godziny lub minuty, następnie 
nacisnąć ENTER.

3. Za pomocą b/B wprowadzić datę lub czas.

4. Nacisnąć ENTER , aby potwierdzić. 

5. Wybrać ikonę [Aktualizacja] i nacisnąć ENTER.
Wynik wyszukiwania jest wyświetlany w tabeli w menu wyszukiwania. 

6. Za pomocą przycisków kanałów na przednim panelu wybrać kanał(y), który(e) mają być 
odtworzone. 

7. Nacisnąć bB lub kliknąć ikonę [Play (B)], aby uruchomić odtwarzanie.
Obraz(y) jest (są) wyświetlane na głównym monitorze. 

Rysunek 5.5  Pasek sterownia systmu dla funkcji odtwarzania 

8. Nacisnąć STOP (x) aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do głównego menu.

9. Nacisnąć SEARCH lub ESC, aby wyjść z menu.
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Uwagi:

• Zapisane dane przedstawione w tabeli będą wyświetlone w różnych 
kolorach, zależnie od ustawień typu zapisu.
- Niebieski: Nagrywanie ciągłe/zgrywanie danych.
- Czerwony: Zapis aktywacji wejścia alarmowego
- Żółty: Zapis w przypadku wykrycia ruchu.
- Szary: Brak zapisu.

• Za pomocą przycisku ZOOM + można uzyskać szczegółowy widok czasu 
w interwałach 6-godzinnych.

5.2.3 Wyszukiwanie zdarzenia
Wyszukiwanie zarejestrowanych obrazów według czasu i typu zdarzenia. 

Rysunek 5.6  Menu wyszukiwania zdarzeń 

1.  Wybrać menu [Szukanie zdarzenia].

2. Ustawić rok, miesiąc, dzień i czas.

- v/V/b/B: Do przechodzenia między kolumnami (następna - poprzednia) lub zmiany ustawień 
aktualnej pozycji.

- ENTER: Wybór opcji lub potwierdzenie ustawień.
3. Wybrać kanał dla wyszukiwania zdarzeń za pomocą ENTER.

4. Za pomocą v/V/b/B wybrać [Typ zdarzenia] następnie nacisnąć ENTER.

5. Wybrać ikonę [Szukanie] i nacisnąć ENTER.
Zostanie wyświetlone menu listy zdarzeń. 

Rysunek 5.7  Lista zdarzeń 
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6. Wybrać zapisane dane z listy zdarzeń, następnie nacisnąć bB, kliknąć [Play (B)] lub podwójnie 
kliknąć wybraną datę, aby uruchomić odtwarzanie.
Obraz jest wyświetlony na monitorze A. 

7. Nacisnąć STOP (x), aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu listy zdarzeń.

8. Nacisnąć dwukrotnie ESC, aby wyjść z menu wyszukiwania zdarzeń. 

5.2.4 Inteligentne wyszukiwanie
Obrazy zarejestrowane wskutek alarmu wykrycia ruchu mogą być wyszukiwane po określonych 
kryteriach wykrycia ruchu.

Rysunek 5.8  Lista wyszukiwania systemu 

1.  Wybrać menu [Inteligentne szukanie].

2. Ustawić numer kanału, czas uruchomienia, czas zakończenia i czułość. 

- b/B/v/V: Przechodzenie między opcjami lub ustawienia wybranej opcji.
- ENTER: Wybór opcji lub potwierdzenie ustawień.

Uwaga:

 Czas między czasem uruchomienia i czasem zakończenia jest 
ustawiany automatycznie na 1 godzinę. 

3. Wybrać [Ustaw] w opcji [Area] następnie nacisnąć ENTER.
Wyświetlany jest obraz z wybranej kamery. 

4. Ustawić konfi gurację maski ruchu.
Przy każdym naciśnięciu ENTER następuje przełączenie między obszarem aktywnym i 
nieaktywnym.
Kliknąć jeden punkt, następnie “przeciągnąć i upuścić” punkt końcowy w prawo, aby wybrać 
ruch za pomocą myszy. Kliknąć jeden punkt, następnie “przeciągnąć i upuścić” punkt końcowy 
w lewo, aby anulować wybór ruchu za pomocą myszy.
Obszary aktywne są wskazane na czerwono.

5. Nacisnąć ESC, aby wyjść z ustawień maski.

6. Wybrać opcję [Szukanie] i nacisnąć ENTER.
Zostaje wyświetlone menu listy przypadków wykrycia ruchu. 
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Rysunek 5.9  Lista przypadków wykrycia ruchu 

7. Wybrać zapisane dane z listy przypadków wykrycia ruchu, następnie nacisnąć bB, kliknąć [Play 
(B)] lub podwójnie kliknąć wybraną datę, aby uruchomić odtwarzanie.
Obraz jest wyświetlony na głównym monitorze. 

8. Nacisnąć STOP (x), aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu listy przypadków wykrycia 
ruchu.

9. Nacisnąć dwukrotnie ESC, aby wyjść z menu wyszukiwania inteligentnego.

5.2.5 Szukanie zakładek 
Wyszukiwanie żądanego obrazu w zakładkach jest możliwe dzięki funkcji wyszukiwania w zakładkach. 

1.  Wybrać menu [Szukanie zakładek].

Rysunek 5.10  Menu wyszukiwania w zakładkach

2. Wybrać zapisane dane z listy, następnie nacisnąć bB, kliknąć [Play (B)] lub podwójnie kliknąć 
wybraną datę, aby uruchomić odtwarzanie.
Obraz jest wyświetlony na głównym monitorze.

3. Nacisnąć STOP (x), aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu listy wyszukiwania w 
zakładkach

4. Nacisnąć ESC, aby wyjść z menu wyszukiwania w zakładkach.
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Uwagi:

• Aby usunąć listę przeszukiwanych zakładek należy nacisnąć przycisk 
CLEAR.

• Dane kopii zapasowych nie będą odtwarzane wstecz podczas wyszuki-
wania w zakładkach.

• Można zarejestrować zakładkę tylko dla pojedynczego odtwarzanego 
kanału.

• Nie można zarejestrować zakładki podczas odtwarzania zgranych danych

5.3 Przyciski funkcji dostępnych podczas odtwarzania

Przycisk

FunkcjaPasek 
sterowania 

systemu    

Pilot 
zdalnego 

sterowania
Panel przedni

Zatrzymuje odtwarzanie.  

Wstrzymuje odtwarzanie.

    

Nacisnąć podwójnie, aby wybrać żądaną 
prędkość. (M, MB, MM, MMB 
lub m, mb, mm, mmb)

    

Nacisnąć podwójnie, aby odtwarzać klatka 
po klatce w trybie pauzy.

Nacisnąć aby odtwarzać normalnie lub w 
trybie wstecz.

 +  

Nacisnąć  MARK dla żądanego punktu aby 
go zaznaczyć podczas odtwarzania. Można 
oznaczyć do 15 punktów.

Uwagi:

• Kopie zapasowe lub dane eksportowane można odtwarzać tylko z 
normalną prędkością.

• Przy używaniu funkcji klatka-po-klatce przy odtwarzaniu wstecz, klatki 
mogą być pomijane.

• Tryb odtwarzania wielu kanałów jest możliwy tylko przy wyszukiwaniu 
data/czas.
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5.4 Eksport 

Istnieje możliwość ręcznego kopiowania obrazów i audio z wbudowanego dysku twardego do 
zewnętrznego urządzenia zapisującego. 

1. Nacisnąć COPY lub kliknąć .
Zostanie wyświetlone okno menu eksportowania danych. 

Rysunek 5.11  Okno menu eksportowania danych 

2. Wybrać urządzenie docelowe, do którego będą eksportowane dane.

3. Wybrać numer(y) kanału 

4. Ustawić datę/czas początku okresu do skopiowania i datę/czas końca okresu do skopiowania. 

5. Nacisnąć COPY lub kliknąć ikonę , aby uruchomić transport.
Eksportowane dane będą autoryzowane przez urządzenie przed zapisem i mogą być 
odtwarzane tylko za pomocą odtwarzacza Archive Player.
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Uwagi:

• Do eksportowania danych można również wykorzystać przycisk COPY na 
przednim panelu.
-  DVR-16K/DVR-16L: Nacisnąć przycisk ALT, następnie COPY.
-  DVR-8K/DVR-8L: Nacisnąć tylko przycisk COPY.

• Dane można eksportować tylko w trybie aktywnym. 
• W przypadku używania zewnętrznych pamięci USB, pamięć zewnętrzna 

USB jest formatowana przez rejestrator. Aby sformatować urządzenie 
pamięci USB w urządzeniu, patrz 3.24.8 Kopia zapasowa. W menu kopii 
zapasowej należy wybrać urządzenie do sformatowania i nacisnąć “Erase 
media” (wymaż nośnik).

• Sprawdzić urządzenie docelowe prze rozpoczęciem eksportu danych.
• Podczas tworzenia kopii zapasowej (backup) eksport danych nie jest 

możliwy wykonany.
• Eksportowane dane można przeglądać za pomocą oprogramowania 

dostarczonej przeglądarki.
• Podczas eksportu danych, eksportowane są również dane audio.
• Przy eksporcie zapisanych danych progam Archive Player także zostanie 

eksportowany  do foldera [ArchivePlayer] urządzenia. Nazwy ekspor-
towanych plików są rozszerzane automatycznie [Nazwa kanału_export 
date_export time.exp].

• W trakcie tworzenia kopii zapasowej nie można usuwać urządzenia 
USB, może to spowodować jego uszkodzenie. Przed ponownym użyciem 
nośnika danych należy go sformatować za pomocą opcji kasowania 
nośnika.

• Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy w poniższych warunkach.
- Gdy czas początkowy i czas końcowy mają taką samą wartość.
- Gdy czas rozpoczęcia jest późniejszy, niż czas zakończenia.
- Nośnik danych nie ma wystarczającego miejsca do zapisu danych.
- Gdy zostanie ustawiona data, która nie istnieje.

• Zewnętrzne nośniki danych należy sformatować za pomocą rejestratora, 
aby uniknąć uszkodzeń.

• Płyty DVD+RW i DVD-RW muszą być sformatowane przed użyciem.
• Zewnętrzne nośniki danych można sformatować za pomocą przycisku 

backup w menu konfiguracji.
• Czas eksportu jest  ograniczony do 16 godzin dla 1 kanału. Dla 2 kanałów 

odpowiednio 8 godzin a dla 4 kanałów 4 godziny. W przypadku równocz-
esnego archiwizowania 16 kanałów czas eksportu będzie ograniczony do 
1 godziny. W przypadku próby uzyskania eksportu dłuższego niż 16 godzin 
pojawi się wiadomość “Invalid export time range” (Nieprawidłowy zakres 
czasu eksportu).

• Można eksportować dziennik klienta do urządzenia USB przy pomocy 
przycisku [File(Log)]. Nazwa pliku dziennika klienta to [ExportLog-data 
i czas eksportu-Adres MAC.txt]. W czasie eksportu nagranych danych, 
informacja o eksporcie jest zapisywana w pliku dziennika klienta w 
pamięci flash nagrywarki. 
Plik dziennika klienta zawiera następujące informacje:
- Informacje nagrywarki.
- Data i czas rozpoczęcia eksportu przez operatora.
-  Data i czas początku eksportowanego klipu.
-  Data i czas końca eksportowanego klipu.
-  Docelowy nośnik, na którym operator zapisał eksport (USB, DVD/CD 

lub IP [przez sieć])
-  Numer eksportowanego kanału(ów)
-  Identyfikator zalogowanego w systemie użytkownika w czasie 

eksportu.
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6 Control Center

Control center jest programem sieciowym dla Rejestratorów DVR-8K/DVR-8L i DVR-16K/DVR-16L. 
Niniejszy podręcznik został napisany w oparciu o DVR-16L (16 kanałów).

Obrazy opisu mogą różnić się do twojego typu systemu operacyjnego. Obrazy wykorzystane w 
niniejszym podręczniku oparte są na Windows XP.

Uwaga:

Nie używaj innych aplikacji z programem Control Center. Może to 
spowodować niedobór pamięci i nieprawidłowe działanie programu 
klienckiego.

6.1 Minimalne wymagania dla PC

x  OS (System operacyjny): Windows 2000 lub nowszy, DirectX 8.1 lub nowszy.

x CPU: Intel Pentium III lub szybszy, AMD Athlon 800 MHz lub szybszy.

x  RAM: 512 MB lub więcej.

x Karta grafi czna: AGP VGA z 64 MB Video RAM lub więcej.

Zalecana konfiguracja PC

• OS: Windows XP
• CPU: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Karta graficzna: AGP VGA z 128 MB Video RAM .

6.2 Instalacja Control Center

1.  Włóż CD z oprogramowaniem Divar MR PC, które zostanie automatycznie uruchomione.
Jeśli płyta nie uruchomi się automatycznie na twoim komputerze, otwórz oprogramowanie 
Divar MR PC i dokonaj instalacji ręcznej.

2.  Uruchom plik instalacyjny i zainstaluj programy na swoim komputerze postępując zgodnie z 
instrukcjami kreatora instalacji - InatallShield, który zostanie wyświetlony.

 

3. Po zakończeniu instalacji znajdziesz programy w menu start komputera.

Note:

Programy [Divar MR Alarm Notifi er (Informator o alarmie)] i [Divar MR 
Archive player (Odtwarzacz archiwów)] zostaną zainstalowane razem z 
Control Center.

6.3 Podłączanie do DVR

6.3.1 Rejestracja nazwy witryny
Należy zarejestrować nazwę witryny, która będzie kontrolować DVR poprzez Control Center.

1.  Kliknij dwa razy ikonę [Control Center] aby uruchomić program Control Center. Wyświetla się 
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menu.

2.  Wybierz [Narzędzia] > [Informacja o połączeniu].
Wyświetli się menu listy połączeń.

Rysunek 6.1  Okno listy połączeń

3. Wybierz [Dodaj] i pojawi się menu konfi guracji połączenia.

Rysunek 6.2  Okno konfiguracji połączenia

4. Wpisz nazwę witryny, adres IP i port.

- Nazwa Lokalizacji: Wstaw opis witryny.
- Adres IP: Wpisz adres IP lub URL dla DVR.
- Port: Wpisz numer portu DVR. Jeśli nie zostanie wpisany, numer portu zostanie ustawiony 

domyślnie.
5. Wybierz [Ok].

Rysunek 6.3  Okno listy połączeń

6. Wybierz [OK], aby potwierdzić ustawienia.
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Wyświetli się nazwa zarejestrowanej witryny.

Uwaga:

W przypadku wpisywania nazwy serwera zamiast adresu IP, skonfi guruj 
odpowiednio DDNS na serwerze. 

6.3.2 Logowanie użytkownika
1.  Wybierz zarejestrowaną nazwę witryny i kliknij prawym przyciskiem myszy.

2. Wybierz [Logowanie użytkownika].

3. Wpisz ID użytkownika i jego hasło.

- Administrator: Może pracować z jednostką bez ograniczeń.
- Użytkownik zaawansowany: Korzysta z funkcji trybu live i wyszukiwania.
- Użytkownik: Pokazuje tylko obraz na żywo. 

Rysunek 6.4  Okno logowania zdalnego

4. Wybierz [Ok] i główne okno [Control Center] będzie aktywne.

• Jeśli ktoś jest zalogowany na DVR przy użyciu ID administratora, nie możesz zalogować się przy 
użyciu tego samego ID.

• Jeśli chcesz się wylogować, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę witryny i wybierz 
[Wylogowanie użytkownika].

• Do 5 użytkowników może podłączyć się do systemu DVR przy użyciu programu Control Center 
jak pokazano poniżej.

Użytkownik Użytkownik 1 Użytkownik 2 Użytkownik 3 Użytkownik 4 Użytkownik 5
Case 1 Administator Rozszerzony Zwykły Zwykły Zwykły
Case 2 Rozszerzony Rozszerzony Zwykły Zwykły Zwykły
Case 3 Zwykły Zwykły Zwykły Zwykły Zwykły
Case 4 Admin Zwykły Zwykły Zwykły Zwykły
Case 5 Advanced Zwykły Zwykły Zwykły Zwykły
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6.4 Okno główne programu DVR Control Center 

Rysunek 6.5  Okno główne programu DVR Control Center 

1.  Menu programu

• Plik 
- Wyjście: Wyjście z programu.

• Podgląd 
- Menu ekranowe

> Numer kanału: Wyświetla lub usuwa numer kanału w oknie kanału.
> Nazwa Rejonu: Wyświetla lub usuwa nazwę witryny w oknie kanału.
> Nazwa kamery: Wyświetla lub usuwa nazwę kamery w oknie kanału.
> Czas odtwarzania: Wyświetla lub usuwa datę/godz. danych odtwarzania w oknie 

kanału.
> Wybierz wszystko: Wyświetla wszystkie opcje OSD w oknie kanału.

- Sekwencja (czas przerwy): Wybierz ustawienie sekwencji na 5 sekund, 10 s. 15 s. lub 
20 s.

- Wielkość wideo: Wybierz rozmiar wideo pomiędzy 100%, 150% lub 200%.
- Język: Wybierz język dla programu Control Center.

• Narzędzia
- Informacja o połączeniu: Aby zarejestrować nazwę witryny.

• Pomoc
- Informacja Divar MR centrum kontroli: Wyświetla informację o wersji programu Control 

Center.

2.  Ikony wyboru trybu

•  Tryb Live 
- Kamera: Możesz oglądać obrazy z kamery obserwującej w oknie(ach) oraz informacje 

kamery.
- Obrót/Pochylenie/Zoom: Możesz sterować PTZ (Obrót/Pochylenie/Zoom)  kamer.
- Przeglądanie logowania: Wyświetla widok listy logowania do systemu.
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• Tryb wyszukiwania 
Możesz wyszukać zarejestrowane dane w sposób pokazany poniżej.
- Wyszukiwanie wg czasu/daty (Patrz "6.6.1   Korzystanie z funkcji wyszukiwania daty/

godz")
- Wyszukiwanie wg zdarzenia  (Patrz " 6.6.2  Korzystanie z funkcji wyszukiwania 

zdarzenia")
- Szukanie wg Zakładek (Patrz "6.6.3  Korzystanie z funkcji wyszukiwania zakładki")
- Inteligentne szukanie (Patrz " 6.6.4  Korzystanie z funkcji wyszukiwania inteligentnego")

• Tryb konfiguracji zdalnej 
Możesz ustawić konfi gurację jednostki.
- Kamera / Wyświetlacz  (Patrz "6.7.1  Konfi guracja kamery / widoku")
- Rozkład (Patrz "6.7.2  Konfi guracja harmonogramu")
- Zdarzenie (Patrz "6.7.3  Konfi guracja zdarzeń")
- Sieć (Patrz "6.7.4  Konfi guracja sieci")
- System (Patrz "6.7.5  Konfi guracja systemu")

3.  Ikona zdalnego eksportu

Kliknąć, aby wyświetlić wyskakujące okna eksportu. (patrz ”6.8 Ustawienia zdalnego eksportu”)

4.  Ikony wyboru trybu ekranowego

Po kliknięciu na ikonie, ekran zmieni się na widok wieloekranowy. Po ponownym kliknięciu na 
ikonę, ekran zmieni się sekwencyjnie. 

Możesz oglądać okno(a) bieżące w widoku pełnoekranowym.  Aby powrócić do normalnego 
ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy.

5.  Ikona sekwencji

Widok wszystkich kanałów w sekwencji. Nie możesz korzystać z trybu sekwencji w widoku 
wieloekranowym 16.

6.  Okno informacji

Wyświetla bieżącą datę i godzinę, informacje o użytkowniku oraz pozostały stan HDD wybranej 
witryny.

 
Rysunek 6.6  Okno informacji 
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6.5 Tryb Live

6.5.1 Korzystanie z widoku kamery
1. Wybierz zakładę [Widok z kamery] w trybie na żywo.

2.  Wybierz nazwę zarejestrowanej witryny i kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszki lub kliknij 
na znak plus nazwy zarejestrowanej witryny.

3.  Wybierz [Cameras] ] i dwukrotnie kliknij lewym klawiszem myszy lub kliknij na znak plus.

Rysunek 6.7  Okno Control Center

4. Wybrać numer kanału, który chcesz oglądać.

5. Kliknij na numer kanału, przeciągnij i upuść go do wybranego okna.
Jeśli wybierzesz [Cameras] przeciągniesz i upuścisz do bieżącego okna, wtedy zostaną 
wyświetlone wszystkie kanały.

6. Obraz bieżący (live) wyświetlany jest w wybranym oknie.

Rysunek 6.8  Okno widoku kamery

7. Powtórz kroki 3-5, aby ustawić inne okna w trybie na żywo.

Uwaga:

• Konfi guracja widoku kamery jest dokonywana jedynie za pierwszym 
razem. Ustawienia konfi guracyjne są zapamiętywane.

• Dźwięk nie jest dostępny w trybie live tylko w przy odtwarzaniu.
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6.5.2 Korzystanie z okna bieżącego
Odtwarzanie zarejestrowanych danych 

A

B
C

DE

Rysunek 6.9  Okno widoku kamery

1. Wybierz widok wyświetlania kamery.

2. Wybierz datę.
Dzień wyświetlany jest niebieskim tekstem jeśli istnieją zarejestrowane dane. 

3. Wybierz czas rozpoczęcia odtwarzania. 
Korzystając z przedziału czasowego do wyszukania czasu początkowego, dla bardziej 
szczegółowego wyszukiwania użyj ikon zoom in/out (krok 4).

4. Wybierz prędkość odtwarzania oraz ikonę wyciszenia głośnika.

5. Rozpocznij odtwarzanie używając tych przycisków sterujących.

Uwagi:

• Jeśli nie chcesz odtwarzać z dźwiękiem, kliknij na ikonę głośnika, aby 
wyciszyć.

• Nie możesz używać funkcji odtwarzania kiedy jesteś zalogowany jako 
użytkownik normalny.

6.5.3 Korzystanie z funkcji Panorama/Przechylenie/Zmiana odległości (PTZ)
Możesz sterować PTZ (Obrót/Pochylenie/Zoom) kamer poprzez sieć.

Rysunek 6.10  Okno Panorama/Przechylenie/Zmiana odległości (PTZ)



90   pl | Control Center Cyfrowy rejestrator wideo

F01U | 2.0 | 2008.12 Instrukcja obsługi dla użytkownika Systemy zabezpieczeń Bosch

1. Wybierz okno kanału kamery PTZ w trybie widoku kamery.

2. Wybierz zakładkę Panorama/Przechył/Zmień odległość.

3. Użyj przycisków sterowania zdalnego do sterowania kamerą PTZ.

Przycisk Funkcja

Służy do obrotu / pochylania modułu 
optycznego kamery. 

 

Aby potwierdzić wstępnie ustawioną pozycję i 
ustawić opcję menu w PTZ kamery.

 
(ZOOM)(Odległość) 

Aby ustawić odległość kamery.

  
(FOCUS)(Ostrość)

Służy do ręcznej regulacji ostrości kamery.

 (IRIS)(Przesłona)
Ręczna regulacja przesłony kamery.

 
Wyświetla wybrane numery zaprogramowane

 
Aby wprowadzić zaprogramowany numer

Aby zarejestrować ustawione pozycje. 

Aby przemieścić kamerę do zarejestrowanej 
pozycji.
Usuwa zapamiętane wstępnie ustalone 
położenie kamery.

Aby rozpocząć ustawioną ścieżkę.

Wyświetla menu konfiguracji kamery PTZ. 

Tabela 6.1  Tabela wirtualnych przycisków sterowania zdalnego

Uwagi:

• Jeśli kamera PTZ jest sterowana przy użyciu DVR, nie można używać 
funkcji PTZ i na odwrót.

• Nie można używać funkcji PTZ, w przypadku zalogowania jako 
użytkownik zwyczajny.

Aby zarejestrować ustawione pozycje

1. Przesuń kamerę do żądanego punktu za pomocą strzałek v/V/b/B.

2. Kliknij ikonę [Ustaw].

3. Wybierz numer, pod którym ma być zarejestrowane położenie.

4. Kliknij ikonę  .

 Położenie i jego numer zostanie zapamiętany.
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5. W celu dodania kolejnych położeń, wykonać kroki 1-4.

Uwaga:

Dla tej jednostki dostępny zakres wynosi od 0 do 255. Jednak rzeczywisty 
zakres ustawiania może różnić się w zależności od kamer PTZ.

Przejście do obrazu w pozycji zarejestrowanej

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku kamer wyposażonych w funkcję rejestrowania.

Za pomocą funkcji ustawiania położeń można przesunąć kamerę PTZ w zaprogramowane położenie.

Konieczne jest wcześniejsze zaprogramowanie położeń kamery PTZ.

1. Kliknij ikonę [Przesuń].

2. Użyj ikon numerycznych, aby wprowadzić numer zapamiętanej pozycji, kliknij ikonę . 

 Kamera przesuwa się do ustalonego położenia, następnie na monitorze jest wyświetlany obraz 
z kamery w ustalonym położeniu.

Aby usunąć zaprogramowaną pozycję

Możesz usunąć zapamiętane wstępnie ustalone położenie kamery.  

1. Kliknij ikonę [CLEAR]

2. Użyj ikon numerycznych, aby wprowadzić numer zapamiętanej pozycji, kliknij ikonę . 

 Zarejestrowana pozycja zostanie usunięta.

Aby przejść przez zaprogramowane pozycje

Możesz przejść przez wszystkie zarejestrowane pozycje. 

1. Kliknij ikonę [TOUR]
Wszystkie zarejestrowane pozycje w kamerze zostaną wybrane, a obraz z pozycji kamery 
zostanie przełączony na aktywne okno.

2. Możesz zatrzymać przejście klikając ikonę [TOUR] 

Konfiguracja dla kamery PTZ

Możesz zmienić ustawienia kamery PTZ używając każdej pozycji w menu.

1. Kliknij ikonę [SETUP].
MENU SETUP pojawi się w oknie.

2. Użyj strzałki i ikony , aby ustawić opcje.

Uwaga:

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi kamery PTZ.
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6.5.4 Korzystanie z funkcji widoku logowania
Istnieje możliwość przeglądania listy logowania do systemu wybranych nazw witryn na zakładce 
konfiguracji zdalnej.

1. Wybierz zakładkę widoku logowania.
Pojawia się menu przeszukiwania logowania.

Rysunek 6.11  Okno menu przeszukiwania listy logowania

2. Kliknij na ikonę daty i wybierz dzień dla przeszukiwania listy logowania.
(Dni, które można wybrać wyświetlane są niebieską czcionką.)

Rysunek 6.12  Okno wyboru dnia

3. Kliknij ikonę przeszukiwania.
Pojawi się lista logowania do systemu. 
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Rysunek 6.13  Okno listy logowania do systemu

6.6 Tryb wyszukiwania

Możesz przeglądać dane wybranych nazw witryn na zakładce konfiguracji zdalnej poprzez sieć. 

6.6.1 Korzystanie z funkcji wyszukiwania daty/godz.
Użyj do wyszukiwania obrazów zarejestrowanych z określoną datą, godziną i minutą. 

Rysunek 6.14  Okno wyszukiwania daty/godz.

1. Wybierz zakładkę wyszukiwania daty/godz.

2. Kliknij na ikonę daty i wybierz dzień (dni, które można wybrać, wyświetlane są na niebiesko).

3. Wybierz okno kanału, który chcesz oglądać.
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Zaznacz to pole, kiedy chcesz 
oglądać widok wszystkich okien 
kanałów kamer.

Wyświetla numer wybranej kamery.

Rysunek 6.15  Okno wyboru kanału kamery

4. Użyj przedziału czasowego i kolumny godzin, aby przeszukać zarejestrowane dane. 

Rysunek 6.16  Okno wyszukiwania zapisanych danych

5. Odtwórz wyszukane dane przy użyciu przycisków sterujących odtwarzaniem.

Rysunek 6.17  Przyciski sterujace odtwarzaniem

6.6.2 Korzystanie z funkcji wyszukiwania zdarzenia
Wyszukaj zapisany obraz według daty i rodzaju zdarzenia.

Rysunek 6.18  Okno wyszukiwania zdarzeń

1. Wybierz zakładkę wyszukiwania zdarzeń.

2. Kliknij na ikonę daty i wybierz dzień. 
(Dni, które można wybrać wyświetlane są niebieską czcionką.)

3. Wybierz kanał kamery dla wyszukiwania zdarzeń.

4. Wybierz typ zdarzenia.

5. Kliknij ikonę przeszukiwania. 
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Pojawia się lista zdarzeń.

6. Wybierz zdarzenie z listy.

7. Możesz odtworzyć wyszukane dane przy użyciu przycisków sterujących odtwarzaniem.

6.6.3 Korzystanie z funkcji wyszukiwania zakładki
Wyszukaj żądany obraz z zarejestrowaną zakładką używając funkcji zakładki.

Rysunek 6.19  Okno wyszukiwania zakładek

1. Wybierz przycisk wyszukiwania zakładek.

2. Kliknij ikonę przeszukiwania. 
Na liście wyświetlą się wszystkie dane z zakładkami.

3. Wybierz dane z listy.

4. Odtwórz wyszukane dane przy użyciu przycisków sterujących odtwarzaniem.

6.6.4 Korzystanie z funkcji wyszukiwania inteligentnego
Obraz zarejestrowany poprzez wykrywanie ruchu może być odszukany przez określenie warunków 
wykrywania ruchu. 

Rysunek 6.20  Okno wyszukiwania inteligentnego
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1. Wybierz zakładkę wyszukiwania inteligentnego.

2. Kliknij na ikonę daty i wybierz dzień.
(Dni, które można wybrać wyświetlane są niebieską czcionką.)

3. Wybierz kanał kamery.

4. Wybierz czas rozpoczęcia używając przedziału czasowego

Rysunek 6.21  Wybierz czas rozpoczęcia

5. Wybierz czas zakończenia.

6. Wybierz poziom czułości ruchu i obszar ruchu w wyświetlonym oknie przy pomocy myszy.

Anuluj wybrany obszar.

Wybierz cały obszar.
Rysunek 6.22  Okno ustawiania poziomu czułości

Wybrany obszar w obrębie 
czerwonej ramki.

Rysunek 6.23  Wybrany obszar ruchu

7. Kliknij ikonę przeszukiwania.
Wyświetlą się dane wyszukiwania inteligentnego.
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Rysunek 6.24  Lista wyszukanych danych

8. Wybierz kanał z listy.

9. Możesz odtworzyć wyszukane dane przy użyciu przycisków sterujących odtwarzaniem.

6.7 Tryb konfiguracji zdalnej

Możesz ustawić DVR wybranej nazwy witryny na zakładce konfiguracji zdalnej, poprzez sieć. 

6.7.1 Konfiguracja kamery / widoku

Rysunek 6.25  Okno konfiguracji kamery/widoku
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Ustawianie kamery

Rysunek 6.26  Okno ustawień kamery

1. Wybierz kanał dla ustawień.
Jeśli chcesz zablokować kanał dla innych użytkowników zaznacz opcję konwersji. 

2.  Wprowadź nową nazwę kanału.

3.  Wybierz kanał wejścia audio.

4. Ustaw opcje sterowania PTZ.

• Port COM: Wybierz podłączony port danych terminala RS-422/485 na tylnym panelu.
• ID kontrolne: Wybierz ID kamery PTZ od 0 do 255. Wykonaj takie same ustawienia jak dla 

kamery PTZ.
• Protokół: Wybierz obsługiwany protokół kamery PTZ.
• Prędkość transmisji: Wybiera prędkość transmisji (1200, 2400,4800,9600,19200 lub 

38400).
5. Ustaw konfi gurację ruchu.

• Czułość: Ustaw poziom czułości dla tworzonego obszaru wykrywania ruchu. Czułość może 
być regulowana od 0 do 10.

• Wyjście Alarmowe: Wybierz numer portu ALARM We/Wy dla sygnału wyjściowego alarmu 
uruchamianego przy wykryciu ruchu

• Area: Wybierz żądany obszar wykrywania ruchu w oknie podglądu na ekranie, za pomocą 
myszy. Kliknij jeden punkt, następnie przeciągnij i upuść punkt końcowy, aby wybrać obszar 
ruchu.

Uwagi:

• Jeśli chcesz wyświetlić siatkę, zaznacz opcję [Pokaż siatkę].
• Jeśli chcesz wybrać cały obszar, kliknij przycisk [Ustaw wszystko] lub 

przycisk [Wyczyść wszytrko] aby anulować wybrany obszar.
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Ustawienia zapisu ciągłego

1. Kliknij przycisk [Nagrywanie].
Pojawi się okno ustawień zapisu ciągłego.

Rysunek 6.27  Okno ustawień zapisu ciągłego

2. Ustaw każdą opcję przy użyciu myszy (Patrz "3.19.4 Continuous recording").

3. Kliknij przycisk [OK], aby potwierdzić ustawienia.

Ustawienia zgrywania danych

1. Kliknij przycisk [Bezzwłoczne nagrywanie] 
Pojawi się okno ustawień zgrywania danych.

Rysunek 6.28  Okno ustawień zgrywania danych 

2. Ustaw każdą opcję przy użyciu myszy (Patrz "3.19.5 Instant recording").

3. Kliknij przycisk [OK], aby potwierdzić ustawienia.
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Ustawienia zapisu aktywacji wejścia alarmowego

1. Kliknij przycisk [Wejście nagrywanie].
Pojawi się okno ustawień zgrywania danych.

Rysunek 6.29  Okno ustawień zapisu aktywacji wejścia alarmowego

2. Ustaw każdą opcję przy użyciu myszy (Patrz "3.19.6 Pobudzenia wejścia alarmowego").

3. Kliknij przycisk [OK], aby potwierdzić ustawienia.

Ustawienia zapisu ruchu

1. Kliknij przycisk [Nagrywanie ruchu].
Pojawi się okno ustawień zgrywania danych.

Rysunek 6.30 Okno ustawień zapisu ruchu

2. Ustaw każdą opcję przy użyciu myszy (Patrz "3.19.7 Motion recording").

3. Kliknij przycisk [OK], aby potwierdzić ustawienia.
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Ustawienia wyświetlacza

Rysunek 6.31  Okno ustawień wyświetlacza

1. Ustaw opcje OSD (menu ekranowe)

2. Ustaw opcje monitora A.

3. Ustaw opcje monitora B. 

6.7.2 Konfiguracja harmonogramu

Rysunek 6.32  Okno konfiguracji harmonogramu

1. Wybierz dzień tygodnia.

2. Zaznacz żądaną opcję zapisu.

•  Szary: Brak harmonogramu zapisu
•  Niebieski (Zapis ciągły): Zapis rozpoczyna sie automatycznie w ustalonym czasie.
• Czerwony (Zapis wejścia alarmowego): Zapis uruchamia sie automatycznie po aktywacji 

wejścia w ustalonym czasie.
• Żółty (Zapis przy wykryciu ruchu): Zapis uruchamia sie automatycznie po wykryciu ruchu w 

ustalonym czasie.
•  Zielony (Zapis aktywacja wejścia + wykrycie ruchu): Zapis uruchamia się automatycznie po 

aktywacji wejścia alarmowego lub wykryciu ruchu. 
•  Niebieski+Czerwony(Ciągły+Zapis wejścia alarmowego): Zapis rozpoczyna się 

automatycznie w ustalonym czasie. Jeśli w ustalonym czasie zostanie aktywowane wejście, 
tryb zapisu ciągłego zostanie zmieniony na tryb zapisu wejścia alarmowego. Zapis zostanie 
uruchomiony automatycznie.

•  Niebieski + żółty (zapis ciągły + przy wykryciu ruchu): Zapis rozpoczyna się automatycznie 
w ustalonym czasie. Jeśli w wyznaczonym czasie zostanie wykryty ruch, zmień tryb 
zapisu ciągłego na tryb zapisu przy wykryciu ruchu, a nagrywanie zostanie uruchomione 
automatycznie.

•  Niebieski+Zielony(Ciągły+Wejście+Zapis przy wykryciu ruchu): Zapis rozpoczyna się 
automatycznie w ustalonym czasie. Jeśli w ustalonym czasie zostanie aktywowane wejście 
lub zostanie wykryty ruch, tryb zapisu ciągłego zostanie zmieniony na tryb zapisu przy 
wykryciu ruchu. Zapis zostanie uruchomiony automatycznie.
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3. Wybierz kanał do ustawienia harmonogramu.

4. Kliknij na komórkę czasu rozpoczęcia, a następnie przeciągnij i upuść w komórce wybranego 
przedziału czasowego.

lub
Kliknij komórkę czasu rozpoczęcia kanału, przeciągnij przez kanały, aby wybrać blok przedziału 
czasowego dla ustawień wielokanałowych w tym samym czasie.

Kolor komórek zmieni się automatycznie.

Ustawienia harmonogramu kopiowania

Rysunek 6.33  Okno ustawień harmonogramu kopiowania

1. Wybierz dzień źródłowy do kopiowania.

2. Wybierz dzień docelowy spośród opcji dzień tygodnia, dzień powszedniego lub weekend.

3. Kliknij przycisk kopiowania, aby skopiować dane harmonogramu.

Ustawienia dni specjalnych

Rysunek 6.34  Okno ustawień dni specjalnych

1. Zaznacz opcję dni specjalnych.

2. Wybierz datę, aby ustawić harmonogram dni specjalnych.

3. Zaznacz żądaną opcję zapisu.

4. Wybierz kanał do ustawienia harmonogramu.

5. Kliknij na komórkę czasu rozpoczęcia, a następnie przeciągnij i upuść w komórce wybranego 
przedziału czasowego.

lub

Kliknij komórkę czasu rozpoczęcia kanału, przeciągnij przez kanały, aby wybrać blok 
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przedziału czasowego dla ustawień wielokanałowych, w tym samym czasie.

Kolor komórki zmieni się automatycznie.

6. Wprowadzić nazwę dla wybranego dnia specjalnego

7. Kliknij przycisk dodawania, aby dodać ustawienia dnia specjalnego.
Dzień specjalny jest dodany do listy. 
Jeśli chcesz anulować zarejestrowany dzień specjalny, wybierz ten dzień z listy i kliknij na 
przycisk usuwania. 

6.7.3 Konfiguracja zdarzeń

Rysunek 6.35  Okno konfiguracji zdarzeń

1. Ustaw opcje zdarzenia.

• Wejście: Wyświetla numer portu ALARM We/Wy.
• Typ wejścia: Stan wejścia może być ustawiony jako NO (normalnie otwarte) lub NC 

(normalnie zamknięte).
• Powiązana kamera: Wybierz kanał podłączonej kamery z portem ALARM We/Wy.
• Wyjście Alarmowe: Wybierz numer wyjścia alarmu terminala RELAY-OUT dla wyjściowego 

sygnału alarmu
• Wstępnie zaprogramowane: Wybrać zaprogramowany numer. Jeśli wejście zostanie 

aktywowane, kamera przesuwa się do ustalonego położenia, następnie na monitorze jest 
wyświetlany obraz z kamery w ustalonym położeniu.

2. Ustawienie opcji [Potwierdzenie alarmu].

• Wyłączenie alarmu: Ustaw opcję “Ręcznie” lub “Czas po alarmie” na wył.
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6.7.4 Konfiguracja sieci

Rysunek 6.36  Okno konfiguracji sieci

Ustawienia TCP/IP

Ustawienia opcji [DHCP], [Adres IP], [Maska podsieci], [Brama], [Preferowany DNS], [Alternarywny 
DNS] i [Nr portu zdalnego klienta] nie są dostępne w oprogramowaniu klienckim. Możesz ustawić te 
opcje w menu systemowym DVR.

• Nr portu HTTP: Proszę wprowadzić numer portu HTTP.

• Limit pasma: Wprowadź limit pasma aby regulować ruch danych.

Ustawienia poczty

Ustaw opcje poczty.

• Powiadomienie: Jeśli zaznaczysz opcję powiadomienia, użytkownik powiadamiany jest o pracy 
jednostki przez e-mail zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami powiadomienia.

• TLS: Włączyć w przypadku używania protokołu TLS (Transport Layer Security).

• Serwer SMTP: Wprowadź adres serwera SMTP. 

• Numer portu SMTP: Proszę wprowadzić numer portu SMTP. Zazwyczaj portem TCP używanym 
dla SMTP jest 25. W niektórych przypadkach, jednak, lepiej jest zmienić ten numer portu dla 
lepszej elastyczności lub bezpieczeństwa. W przypadku konieczności należy zmienić numer 
portu (1 ~ 65535).

• Nazwa Użytkownika: : Wprowadź nazwę użytkownika.

• Hasło Administratora: Wprowadź hasło.

• Adres e-mail (1~3): Wprowadź adres e-mail. Można wprowadzić do trzech adresów email.

Uwaga:

Ustawienia [Serwer SMTP], [Numer portu SMTP], [Nazwa użytkownika] 
lub [Hasło Administratora] są opcjonalne. Nagrywarka DVR może wysyłać 
wiadomości email bezpośrednio, bez wykorzystywania serwera SMTP lub 
MTA (message transfer agent). W pewnych przypadkach wszystkie emaile 
powinny być przesyłane na specjalny serwer SMTP. W takich przypadkach 
należy podać nazwę hosta serwera lub adres IP. O informacje szczegółowe 
na temat konfiguracji serwera SMTP należy pytać administratora sieci i/lub 
dostawcę usług pocztowych.
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Powiadomienie 

Ustaw opcje powiadomienia.

• Czujnik włączony: Wysyła email przy aktywacji wejścia .

• Zanik Sygn. Video: Wysyła email przy braku sygnału video z kamery spowodowanego 
rozłączeniem przewodów lub złym działaniem kamery.

• Detekcja ruchu: Wysyła email przy wykryciu ruchu.

• Zasilanie Wł./Wył.: Wysyła email przy włączeniu i wyłączeniu zasilania.

• Pełne Dyski HDD: Wysyła email przy zapełnieniu dysku twardego.

• Zmiana Hasła Adm.: Wysyła email przy zmianie hasła administratora.

DDNS

• ID użytkownika: Wprowadź zarejestrowaną na DDNS nazwę użytkownika.

• Hasło Administratora: Wpisz hasło użytkownika [ID użytkownika].

Uwaga:

Funkcja DDNS obsługiwana jest przy użyciu portu TCP 8245 przez “No-IP” 
(http:// www.no-ip.com/).
Kiedy DVR używany jest w systemie sieciowym z zaporą firewall, otwórz 
port TCP 8245, aby dane DDNS mogły przedostać się do zapory. O 
informacje szczegółowe na temat konfiguracji zapory firewall, należy pytać 
administratora sieci i/lub dostawcę usług sieciowych. 

Stan zagrożenia

• Powiadomienie: Zawiadomienie o awarii systemu jest wysyłane zgodnie z ustawieniami funkcji 
zawiadomień.

• Adres IP, Port: Wpisz adres IP i numer portu programu powiadamiającego o alarmie 
zainstalowanego w komputerze PC. Domyślnym portem dla tej funkcji jest 9002. Jednakże 
w niektórych przypadkach lepiej jest zmienić numer portu, aby zwiększyć elastyczność lub 
zwiększyć ochronę. W przypadku konieczności należy zmienić numer portu (1025 ~ 65535). 
Można wprowadzić do 9 adresów IP i numerów portu.

6.7.5 Konfiguracja systemu

Rysunek 6.37  Okno konfiguracji systemu
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Ustawienia Daty/godz.

Ustaw opcje daty/godz.

• NTP: Zaznacz, gdy jest używany serwer NTP (Network Time Protocol) w celu regulacji czasu.

• Format daty: Wybierz format wyświetlania daty.

• Strefa czasowa: Ta opcja nie jest dostępna w programie Control Center.

• Serwer czasu: Wybierz swój serwer aktualizacji czasu.
DVR otrzyma średni czas z 5 publicznych serwerów (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.
gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Prywatny serwer czasu: Wprowadzić adres IP prywatnego sewera czasu lub nazwę hosta.

• Okres synchronizacji: Można ustawić interwały synchronizacji z serwerem czasu NTP na : 1 
dzień, 1 godzina, 1 miesiąc  i 1 tydzień.

• Zmiana czasu: Zaznacz jeśli używasz funkcji zmiany czasu.

- Rozpoczęcia: Wybierz datę rozpoczęcia zmiany czasu letniego.
- Zakończenia: Wybierz datę zmiany czasu na zimowy.

Dysk twardy

• Nadpisz: Wybierz typ nadpisywania ( Wył. Partycja normalna, Partycja zdarzeń lub Wszystkie). 
Ta funkcja możliwa jest, kiedy wybrany HDD jest w pełni zapisany.

• Pełne ostrzeżenie: Gdy dysk jest całkowicie zapełniony, wyświetlany jest komunikat 
ostrzegawczy. 

• Partycja zdarzeń: Ustala ilość miejsca zapisu zdarzeń na partycji alarmowej.

Wylogowanie

• Automatyczne wylogowanie: : Ustawianie czasu wylogowania. Możesz ustawić czas 
automatycznego wylogowania na 5, 10, 30 lub 60 minut.

Ustawienia dźwięku

Wybierz opcje sygnału dźwiękowego. 

• Brzęczyk przycisków: Przy używaniu przycisków słyszalny jest sygnał dźwiękowy. 

• Brzęczyk czujnika: Przy wejściu sygnału słyszalny jest dźwięk.

• Brzęczyk ruchu: Przy wykryciu ruchu słyszalny jest sygnał dźwiękowy.

• Brzęczyk system: Wydawany jest dźwięk, gdy wentylator nie jest aktywny lub wykryto 
uszkodzony sektor dysku twardego.

Ustawienia aktualizacji

Ustaw opcje aktualizacji.

• Wybierz rodzaj: Wybiera pozycje do aktualizacji.

- Protokół PTZ: : Ustawia na aktualizację protokołu PTZ.
- System S/W: Ustawia na aktualizację oprogramowania systemu.

• Metoda: Wybierz metodę aktualizacji.

- USB: Aktualizacja z pamięci typu fl ash podłączanej do portu USB.
- Sieć: Aktualizacja z serwera aktualizacji.

• Uaktualnij serwer: Wprowadź adres IP serwera aktualizacji.

Uwaga:

Jeśli nie możesz dokonać aktualizacji z serwera aktualizacji, sprawdź 
ustawienia TCP/IP oraz
adres IP serwera aktualizacji.
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Ustawienia użytkownika

Dodaj użytkownika

Możesz dodać użytkownika.

1.  Kliknij przycisk “Dodaj” ”. Pojawi się okno ustawień użytkownika.

2. Wpisz ID użytkownika i jego hasło. 

3. Wprowadź hasło ponownie dla potwierdzenia.

4. Wybierz poziom użytkownika, a następnie kliknij “OK”, aby potwierdzić wybór.

Edycja zarejestrowanego użytkownika

Możesz zmienić ID użytkownika, hasło lub poziom użytkownika.

1.  Wybierz ID użytkownika, a następnie kliknij na przycisk “Edycja”.

2.  Zmień ID, hasło lub poziom użytkownika, a następnie kliknij “OK”, aby potwierdzić wybór

Usuwanie zarejestrowanego użytkownika

1. Wybierz ID użytkownika, którego chcesz usunąć 

2. Kliknij przycisk “Usuwanie”.

6.8 Ustawienia zdalnego eksportu

Można skopiować nagrane obrazy i dźwięk z nagrywarki na komputer PC. Ta funkcja jest dostępna 
dla administratora i zaawansowanego użytkownika.
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• Site name (Nazwa lokalizacji): Wyświetla nazwę wybranej lokalizacji. 

• Kanał: Wybiera kanał(y) do eksportu danych. Można wybrać więcej niż jeden kanał. Kliknąć na 
ikonę , aby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie kamery.

• Audio: Służy do włączenia lub wyłączenia eksportu dźwięku.

• Start: Służy do ustawienia daty/czasu początkowego do skopiowania.

• End (Koniec): Służy do ustawienia daty/czasu końcowego do skopiowania.

• Store in (Zapisz w): Wyświetla bieżący folder eksportu danych. Można wybrać (lub utworzyć) 
folder na komputerze, aby zapisać w nim eksportowane dane. Folder początkowy to “C:\
Program Files\Bosch Security Systems\Divar MR\Exports”. Aby zmienić folder zapisu 
eksportowanych danych, kliknąć ikonę  i wybrać nowy folder.

• Name (Nazwa): Wprowadzić nazwę pliku dla eksportu danych. Jeśli nie zostanie wprowadzona 
żadna nazwa, zostanie użyta domyślna CHx_czas_startu.exp.

• Data Type (Typ danych): Można wybrać format zapisywanego pliku “Native [*.exp]” lub “AVI”.
Plik Native jest zapisywany z rozszerzeniem “*.exp” natomiast plik AVI jest zapisywany z 
rozszerzeniem “*.avi”. Zapisany plik “*.exp” można odtworzyć przy pomocy programu Divar 
MR Archive Player a  plik “*.avi” przy pomocy Windows Media Player lub innego odtwarzacza 
plików “.avi”.

• Export (Eksport): Kliknąć w celu rozpoczęcia eksportu danych z wybranymi ustawieniami 
eksportu.

• Cancel (Anuluj) : Kliknąć w celu anulowania eksportu danych.

• Exit (Wyjście): Kliknąć w celu zamknięcia okna.

Jak eksportować dane

1.  Ustawić opcje kanału. Można wybrać więcej niż jeden kanał. 

2. Ustawić opcje daty/godz. startu.

3. Ustawić opcje daty/godz. końca. 

4. Wybrać folder na komputerze przeznaczony do zapisu eksportowanych danych.

5. Wprowadzić nazwę eksportowanych danych.

6. Wybrać format danych.

7. Kliknąć przycisk Export w celu rozpoczęcia eksportu.
Status eksportu będzie wyświetlany w kolumnie statusu.

8. Kliknąć przycisk Exit, aby zamknąć okno.

Uwagi:

• Nazwy eksportowanych plików są tworzone jako [Channel name_export 
date_export time.exp lub ”avi”]. 

• Jeśli nie zostanie przypisany katalog eksportu, zostanie wykorzystany 
ustawiony domyślnie katalog eksportu i zostanie utworzony podkatalog z 
datą startu.

• Po wylogowaniu z sieci klienta sekwencja eksportu zostanie przerwana.
• Jeśli objętość danych eksportu jest większa niż dostępne na komputerze 

PC miejsce, pojawi się wiadomość ostrzegawcza i eksport nie będzie 
możliwy.

• Jeśli zostanie ustawiony nieistniejący czas lub nieistniejąca data, funkcja 
eksportu nie zostanie aktywowana.

• Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy w poniższych warunkach.
- Gdy czas początkowy i czas końcowy mają taką samą wartość.
- Gdy czas/data rozpoczęcia jest późniejsza, niż czas/data zakończenia.

• Jeśli zostanie zamknięte okno eksportu w czasie eksportu, ikona eks-
portu będzie migać aż do zakończenia eksportu po czym zostanie 
wyświetlone okno “Export completed” (eksport zakończony). 
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7 Programy dodatkowe

7.1 Program powiadomienia o alarmie (Alarm Notifier)

Jeśli przy opcji awarii ustawisz powiadomienie na Wł. system wysyła komunikat zgodnie z 
ustawieniami opcji powiadomienia w menu konfiguracji.  (Patrz “3.23.3  Powiadomienie”).

1.  Kliknij dwa razy ikonę [Divar MR Alarm Notifi er (Informator o alarmie)] aby uruchomić aplikację 
agenta awarii.
Ikona powiadomień alarmowych wyświetli się na pasku systemu w dolnym, prawym rogu 
ekranu. 

Rysunek 7.1  Ikona programu powiadamiającego na pasku systemowym.

2.  Zawsze kiedy uaktywni się funkcja powiadomienia, wyświetla się okienko komunikatu w 
dolnym prawym rogu ekranu. 
Okno komunikatu wyświetlane jest przez 5 sekund.

Rysunek 7.2  Okno komunikatu

3. Sprawdź komunikat.

4. Kliknij na okno komunikatu w ciągu 5 s, aby wyświetlić okno [Odebrane wiadomości] 
(komunikaty odebrane).

lub

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie programu na pasku systemowym i wybierz opcję 
[Sprawdź skrzynkę wiadomości], aby wyświetlić okno [Odebrane wiadomości].

5. Możesz sprawdzić wszystkie tematy otrzymanych komunikatów.

6. Kliknij przycisk , aby zamknąć okno [Odebrane wiadomości].
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7.2 Główne okno programu Alarm Notifier 

a b c

d e f g h i

Rysunek 7.3  Główne okno aplikacji Emergency Agent

a Wyświetla typ komunikatu.

b Wyświetla adres IP

c Wyświetla datę i godzinę otrzymania.

d Wyświetla okno ustawień portu.

e Wyświetla okno wyszukiwania

f Odźwieża otrzymane komunikaty na liście.

g Widok szczegółowy otrzymanego komunikatu.

h Usuwa wybrany komunikat z listy.

i Zamyka okno [Odebrane wiadomości].
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7.2.1 Ustawienia portu

Rysunek 7.4  Okno ustawień portu

1.  Kliknij przycisk .
Pojawia się okno opcji.

2. Wpisz numer portu nasłuchującego agenta awarii. Domyślny port to 9002.
W niektórych przypadkach, jednak, lepiej jest zmienić ten numer portu dla lepszej 
elastyczności lub zwiększenia bezpieczeństwa.
W przypadku konieczności należy zmienić numer portu (1025 ~ 65535).

3. Kliknij na przycisk OK, aby wyjść.

7.2.3 Wyszukiwanie wiadomości

Rysunek 7.5 Okno wyszukiwania komunikatów

1.  Kliknij przycisk .
Wyświetli się okno wyszukiwania komunikatów.

2. Wybierz metodę wyszukiwania.

• Wyszukiwanie zdarzenia: Wyszukuje wg wybranego typu zdarzenia dla komunikatu.
• Wyszukiwanie wg daty: Wyszukuje wg wybranej daty.

3. Kliknij przycisk wyszukiwania - SEARCH.
Szukany komunikat wyświetlony zostanie w oknie [Odebrane wiadomości] (komunikaty 
odebrane).
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7.2.4 Usuwanie komunikatu z listy.
1.  Wybierz komunikat(y), który chcesz usunąć.

2. Kliknij przycisk .
Pojawia się okno potwierdzenia.

Rysunek 7.6  Okno potwierdzenia

3. Kliknij [Uwaga:], aby usunąć komunikat.

7.3 Program Archive Player 

Możesz odtworzyć dane archiwizowane w PC przy użyciu tego programu. Program Archive Player 
zapisywany jest automatycznie przy instalacji programu Control Center lub archiwizacji danych. 

7.3.1 Główne okno Archive Player

Rysunek 7.7  Okno Archive Player

• Menu programu.

- Plik(F)
 > Otwórz: Otwiera archiwizowany plik.
 > Drukuj: Drukuje obraz w oknie programu Archive Player.
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 > Wyjście: Wyjście z programu.
- Lang(L): Wybierz język dla programu Archive Player.
- Pomoc(H)
 > Odtwarzacz archiwów – informacje: Wyświetla informacje o programie Archive

   Player

• Ikony sterowania

-  : Wstrzymuje odtwarzanie.

-  :Rozpoczyna odtwarzanie.

-  : Zatrzymuje odtwarzanie.
• Ustawianie znaku wodnego

Zaznacz opcję “Ustaw znak wodny”. Jeśli plik, który jest w odtwarzaczu różni się od pliku 
oryginalnie zapisanego, pojawi się okno ostrzegawcze. 

• Informacje wideo 

- Nazwa pliku: Wyświetla nazwę pliku.
- Format wideo: Wyświetla typ wideo danych.
- Czas: Wyświetla datę i czas zapisu danych.
- Tryb nagrywania: Wyświetla tryb zapisu danych (ciągły, ruch lub inny).
- Numer kamery: Wyświetla numer kanału kamery zapisanych danych.

7.3.2 Odtwarzanie danych
1.  Kliknij dwukrotnie na ikonę [Odtwarzacz archiwów] w PC lub folder [Odtwarzacz archiwów] 

w zewnętrznym urządzeniu USB. Jeśli włożysz dysk CD lub DVD z eksportem danych, program 
Archive Player uruchomi się automatycznie.
Wyświetlone zostanie okno Archive Player.

2. Wybierz [Plik(F)] > [Otwórz].
Pojawia się okno otwarcia.

Rysunek 7.8  Okno otwarte

3. Wybierz główny katalog systemowy urządzenia USB i wybierz żądany plik. 
Przykładem rozpoznawanego formatu pliku jest “Nazwa kanału_date_Czas.exp”.

4. Kliknij przycisk [Otwórz]
Wybrane dane zostaną odtworzone automatycznie
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Rysunek 7.9  Okno Archive Player

5. Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
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7.4 Program Web Viewer (Przeglądarka sieci)

7.4.1 Logowanie do przeglądarki
1. Uruchom przeglądarkę sieci.

2. W polu adresowym, wpisz “HTTP://” i adres IP dla DVR.

 

3. Naciśnij ENTER, po czym Web Viewer i wyświetli się menu zdalnego logowania. 

Rysunek 7.10  Menu i zdalnego logowania

4. Wpisz typ użytkownika i jego hasło.

5. Kliknij [OK].

Uwagi:

• Jeśli przeglądarka sieci nie jest wyświetlona, sprawdź ustawienia TCP/IP 
dla DVR.

• Jeśli podłączasz DVR po raz pierwszy, wyświetli się okno ostrzeżenia 
ochrony. Musisz nacisnąć [Install] w oknie ostrzeżenia ochrony, aby 
zainstalować program przy użyciu przeglądarki sieci. Jeśli klikniesz 
[Don’t Install], program Web Viewer nie będzie dostępny.
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7.4.2 Korzystanie z programu Web Viewer
Przy użyciu programu Web Viewer możesz sterować żywym obrazem.

Rysunek 7.11  Okno programu Web Viewer

Ikona wyboru trybu. Kliknij, aby zmienić tryb PTZ View 
lub Live View.

Ikony wyboru trybu wieloekranowego.

Okno ekranu obrazu żywego.

7.4.3 Sterowanie ekranem na żywo
•  Lewy przycisk myszy: Wybierz kanał. Jeśli chcesz ustawić monitor w trybie pełnoekranowym, 

dwukrotnie kliknij na wybrany kanał. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, ponownie kliknij 
dwa razy.

•  Prawy przycisk myszy: Jeśli chcesz wyjść z trybu pełnoekranowego, kliknij prawym przyciskiem 
myszy, aby powrócić do normalnego ekranu.
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7.4.4 Sterowanie widokiem PTZ 

•  Kliknij ikonę , aby zmienić tryb widoku PTZ. Wyświetli się wirtualny pilot sterowania 
PTZ.

Rysunek 7.12  Okno wirtualnego pilota zdalnego sterowania PTZ. 

•  Użyj przycisków sterowania zdalnego do sterowania kamerą PTZ. 
Szczegółowe informacje możesz znaleźć w “6.5.3 Korzystanie z funkcji Obrót / Pochylenie / 
Zoom”
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8 REFERENCJE

8.1 Usuwanie usterek

Przed wezwaniem serwisu, należy najpierw odszukać możliwą przyczynę problemu w niniejszym 
podręczniku.

Objawy Rozwiązania

Sprawdzić, czy 
przewód zasilania 
jest poprawnie 
podłączony.

Sprawdź,, czy przewód zasilania jest poprawnie podłączony.

Sprawdź, czy napięcie wejściowe jest poprawne.

Jeśli zasilanie systemu nie włączy się, nawet jeśli przewód zasilający jest 
poprawnie podłączony, prosimy o kontatk z centrum serwisowym.

Zasilanie systemu 
jest włączone, ale 
dane wideo nie 
są wyświetlane na 
monitorze.

Sprawdź, czy przewód zasilania monitora jest poprawnie podłączony.

Upewnij się, że monitor jest włączony.

Sprawdź czy przewód wyjścia wideo DVR jest poprawnie podłaczony do 
monitora.

Sprawdź, typ wybranego monitora (patrz “3.12 Wybieranie typu 
głównego monitora”).

Wyjmij i włóż ponownie przewód zasilający.

Numery kamer 
wyświetlane są na 
ekranie, ale obraz 
z kamer nie jest 
wyświetlany.

Sprawdź czy sygnał wyjściowy z kamery jest poprawnie dołączony do 
systemu DVR.

Sprawdź, czy przewód zasilania kamery jest poprawnie podłączony.

Sprawdź podłączenie przewodu wideo pomiędzy kamerą i systemem 
DVR.

Wyłącz system DVR i włącz ponownie.

Obraz wideo z kamery 
jest widoczny na 
ekranie, ale system 
nie zapisuje go.

Sprawdź, tryb zapisu w menu ustawień zapisu.

Sprawdź, stan wykrywania dysku twardego (HDD) w oknie informacji 
o systemie. Jeśli status wykrywania HDD nie jest prawidłowy, sprawdź 
formatowanie HDD.

Sprawdź dostępne do zapisu miejsce na dysku HDD.

Sprawdź opcję nadpisywania w menu ustawień dla zapisu z funkcją 
nadpisywania.

Nie jest możliwe 
przeszukiwanie zapisu 
wideo.

Sprawdź, czy są zapisane dane wideo dla czasu, który próbujesz 
wyszukać w tabeli.

Jeśli nie ma zapisu żadnych danych wideo, sprawdź tryb zapisu w menu 
ustawień zapisu.

Sprawdź stan wykrywania dysku twardego (HDD) w oknie informacji 
o systemie. Jeśli status wykrywania HDD nie jest normalny, sprawdź 
formatowanie HDD.

Sprawdź typ użytkownika. Funkcja wyszukiwania nie jest dostępna dla 
normalnego użytkownika.
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Objawy Rozwiązania

Dane audio zapisane 
razem z danymi wideo 
nie są odtwarzane.

Sprawdź, czy opcja zapisu audio jest poprawnie ustawiona dla kamery, 
którą chcesz zapisywać audio.

Sprawdź, czy głośnik i audio (linia wejścia) w tylnej części systemu są 
podłączone poprawnie.

Sprawdź, czy podłączony głośnik działa poprawnie.

Kolory niektórych 
obrazów wideo z 
kamery są dziwne 
lub wideo nie jest 
normalnie odtwarzane 
.

Jeśli kamera podłączona do systemu ma problem, sprawdź, czy ta 
kamera nie jest uszkodzona, podłączając inną kamerę do działającego 
wyjścia wideo.

Sprawdź, czy ustawienie formatu wideo jednostki jest takie samo jak 
format wideo podłączonej kamery. W zależności od regionu, format 
wideo kamery może obsługiwać system PAL lub NTSC. W zależności do 
formatu wideo kamery, proces wideo może się znacznie różnić, stąd 
może być trudne rozpoznanie danych wideo jeśli ustawienia formatu 
wideo są inne niż ustawienia formatu kamery.

Obrazowi towarzyszy 
mnóstwo zakłóceń (na 
ekranie).

Sprawdź, czy jest jakiś problem z wyjściowym sygnałem wideo kamery. 
Upewnij się, że kamera nie jest uszkodzona sprawdzając inną kamerę z 
działającym wyjściem wideo.

Sprawdź, czy przewód wideo pomiędzy kamerą, a DVR jest przecięty, 
zwarty lub ma zamienione żyły.

Sprawdź, czy jest kabel wysokonapięciowy w pobliżu przewodu wideo 
pomiędzy kamerą, a systemem DVR. Może on powodować zakłócenia i 
wpływać na jakość wideo.

Sprawdź, czy przewód wideo pomiędzy kamerą, a DVR jest właściwym 
przewodem wideo. Kiedy używany jest normalny przewód zasilający 
zamiast przewodu wideo, może on powodować zakłócenia na ekranie.

Podłączone wejście 
nie działa.

Sprawdź, czy typ sygnału wejściowego w ustawieniach kamery jest taki 
sam, jak sygnał wchodzący. 

Sprawdź, czy system ustawiony jest na używanie sygnału wejściowego w 
oknie harmonogramu zapisu w menu ustawień zapisu.

Sprawdź, czy sygnał wejściowy jest poprawnie podłączony do portu We/
Wy ALARM.

Podłączona kamera 
PTZ nie działa.

Sprawdź, czy system ustawiony jest na używanie kamery PTZ, w menu 
ustawień kamery.

Sprawdź, czy przewód zasilania kamery PTZ jest poprawnie podłączony.

Sprawdź, czy przewód sygnałowy kamery PTZ jest poprawnie 
podłączony.

Sprawdź, czy wybrany kanał steruje kamerą PTZ.

Sprawdź typ użytkownika. Sterowanie kamerą PTZ nie jest dostępne dla 
normalnego użytkownika.
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Objawy Rozwiązania

Email wysłany z 
tego produktu nie 
został odebrany.

Odbiór wiadomości email nie powiódł się bez ustawienia serwera SMTP.
• Upewnij się, że sieć jest poprawnie skonfigurowana.
• Upewnij się, że adres email jest poprawnie wpisany.
• Sprawdź ustawienia spamu dla wpisanego adresu emai.

(Jeśli ustawisz spam, niektóre wiadomości email są usuwane automatyc-
znie lub klasyfikowane jako spam i wysyłane do skrzynki spamu)

• Niektóre usługi pocztowe SMTP nie obsługują poczty email z prywatnych 
serwerów SMTP. W takim przypadku, należy użyć publicznego serwera 
SMTP.

Odbiór wiadomości email nie powiódł się pomimo ustawienia serwera 
SMTP.
• Kiedy wyświetlony jest komunikat [Proszę sprawdzić informacje SMTP 

lub kabel Internetowy].
- Sprawdź adres serwera SMTP.
- Sprawdź numer portu SMTP. (Ustawienie domyślne to 25).
- Sprawdź ustawienia sieci.

• Kiedy wyświetlony jest komunikat [Please check the authentication infor-
mation] (Proszę sprawdzić informacje autoryzacji).
- Sprawdź nazwę użytkownika.
- Sprawdź hasło.

• Odbiór poczty email zakończył się niepowodzeniem bez komunikatu o 
błędzie.
- Sprawdź adres odbiorcy.
- Sprawdź, czy twój email nie jest sklasyfikowany jako spam w ustawie-

niach poczty odbiorcy.

Pilot nie działa 
poprawnie.

Sprawdź baterie w pilocie.

Sprawdź ustawienia ID dla pilota (Patrz “3.24.9 System”).

Uwaga:

Jeśli zaobserwujesz następujące objawy:
• Niektóre diody LED panelu przedniego nie świecą się.
• DVR nie pracuje normalnie.

Możesz zrestartować DVR w następujący sposób:
• Wyłącz system DVR i włącz ponownie po kilku sekundach.

Jeśli rejestrator nie działa poprawnie po ponownym uruchomieniu, 
skontaktuj się z centrum serwisowym.
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8.2 Zalecane urządzenia

8.2.1 Lista przenośnych pamięci USB 

Nr Producent Nazwa modelu Pojemność Wersja USB 

1 Sandisk Cruzer Micro 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

2 Sony Ultra Mini USM 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

3 Transcend JF 120 2.0 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

4 Imation Mini Drive 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

8.2.2 Lista obsługiwanych mediów CD/DVD

Producent CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Mitsubishi Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Imation Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Tayioyuden Tak Nie Tak Nie Tak Nie

TDK Tak Nie Tak Tak Tak Tak

Uwaga:

Mini dysk DVD 8cm 1.4G nie jest obsługiwany.

8.2.3 Lista funkcji obsługiwanych przez urządzenie

Źródło Instant 
backup

Kopia zapasowa 
harmonogramu Eksport Konfiguracja importu i 

eksportu

CD/DVD Tak Nie Tak Nie

Pamięć USB Tak Tak Tak Tak

Dysk twardy 
USB Tak Tak Tak Tak

Uwaga:

Jeśli używasz pamięci przenośnej USB lub dysku twardego USB dla 
konfiguracji import/eksport, musisz rozłączyć inne zewnętrzne urządzenia 
USB.
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8.2.4 Lista obsługiwanych kamer PTZ

Nazwa protokołu Producent Pan/
Tilt

Zoom 
(przybliżenie) 

Ustawienie 
ostrości Przesłona Programowanie Trasa zaprogr. Konfiguracja

BOSCH BOSCH Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

PELCO D PELCO Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

PELCO P PELCO Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

GANZ_DSCP CBC Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

GANZ_P360V1 CBC Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie

LG_MULTIX LG Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

LG_SD168 LG Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

KALATEL_
CYBERDOM KALATEL Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie

PANASONIC_
CS850 PANASONIC Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

SAMSUNG_SCC SAMSUNG Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
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8.3 Strefy czasowe

Nazwa strefy czasowej Skrót strefy 
czasowej 

Strefy cza-
sowej DST

Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Midway Island, Samoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaska ALA -09:00 -08:00
Pacific Time (US i Kanada); Tijuana PST -08:00 -07:00
Mountain Time (US i Canada), Chihuahua, La Paz, 
Mazatlan, Arizona MST -07:00 -06:00

Central Time (US i Canada), Saskatchewan, 
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Central America CST -06:00 -05:00

Eastern Time (US i Canada), Indiana (Wschód), Bogota, 
Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Newfoundland NWF -03:30 -02:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Greenland BBA -03:00
Mid-Atlantic MAT -02:00
Azores, Cape Verde Islands AZO -01:00
Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, 
London, Casablanca, Monrovia GMT 0 +01:00

Amsterdam, Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Ljubljana, 
Praga, Sarajevo, Skopje, Warszawa, Zagrzeb, Bruksela, 
Kopenhaga, Madryd, Paryż, Berlin, Bern, Rzym, 
Sztokholm, Wiedeń, Zacho dnia i centralna Afryka

AMS +01:00 +02:00

Ateny, Istambuł, Mińsk AIM +02:00 +03:00
Bukareszt, Kair, Pretoria, Jerozolima, Harare, Pretoria BCP +02:00 +03:00
Helsinki, Ryga, Izrael, Kijów, Sofia, Tallinn, Wilno HRI +02:00 +03:00
Bagdad, Kuwejt, Riyadh, Nairobi BKR +03:00 +04:00
Moskwa, St.Petersburg, MSV +03:00 +04:00
Teheran THE +03:30 +04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent EIK +05:00
Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura,
Novosibirsk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk BHJ +07:00
Pekin, Changqing, Hong Kong, Uramqi BHU +08:00
Perth, Singapur, Taipei, Pekin, Chongqing, Hong Kong 
SAR, Urumqi, Kuala Lumpur, Irkuck, Ułan Bator SST +08:00

Osaka, Sapporo, Tokio OST +09:00
Seoul, Yakutks SYA +09:00
Adlaide, Darwin ADA +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby BGP +10:00
Canberra, Melbourne, Sydney CMS +10:00
Hobart, Władywostok HVL +10:00
Magadan, Solomon Islands, New Caledonia MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands FKM +12:00    
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8.4 Klasyfikacja ustawień konfiguracji domyślnej 

Klasyfikacja Szczegóły Ustawienia domyślne
Ustawienia 
fabrycznePoziom 1 Poziom 2 Poziom 3 DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Kamera

Kamera 

Ch

Nazwa Kamera 1 ~ 
Kamera 16

Kamera 1 ~ 
Kamera 8 Tak

Ukryj Wył. Tak
Audio 01 ~ 08, Brak 01 ~ 04, Brak Tak

Ustaw. obrazu

Kanał 01:Nazwa
Jasność 50 Tak
Kontrast 50 Tak

Kolor 50 Tak

PTZ

Kamera 01:Nazwa
Port COM Brak Tak
ID kamery 00 Tak
Protokół Bosch Tak
Prędkość 
transmisji 9600 Tak

Test PTZ

Nagrywanie ciągłe

Ch
Rozdzielczość 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Tak

Jakość Zwyczajna Tak
Ilość klatek 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Tak

Bezzwłoczne 
nagrywanie

Ch
Rozdzielczość 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Tak

Jakość Zwyczajna Tak
Ilość klatek 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Tak

Wejście 
nagrywanie

Ch
Rozdzielczość 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Tak

Jakość Zwyczajna Tak
Ilość klatek 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Tak

Przed Wył. Tak

Czas po alarmie 10 sek. Tak

Detekcja ruchu 
nagrywanie

Ch
Rozdzielczość 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Tak

Jakość Zwyczajna Tak
Ilość klatek 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Tak

Przed Wył. Tak
Czas po alarmie 10 sek. Tak

Format wideo Format wideo PAL na EMEA/APR, NTSC na US Nie

Harmonogram

Niedz. Ciągłe Tak
Pon. Ciągłe Tak
Wt. Ciągłe Tak
Śr. Ciągłe Tak

Czw. Ciągłe Tak
Pt. Ciągłe Tak
So. Ciągłe Tak

Za wyjątkiem dni Ciągłe Tak
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Klasyfikacja Szczegóły Ustawienia domyślne
Ustawienia 
fabrycznePoziom 1 Poziom 2 Poziom 3 DVR-16K/

DVR-16L  
DVR-8K/
DVR-8L

Wyświetlacz

Menu
Język Polski Tak

Nazwa kamery Wł. Tak
Status kamera Wł. Tak

Monitor A Kolejność czasu 
przerw 2 sek. Tak

Monitor B
Kolejność czasu 

przerw 2 sek. Tak

Okno zdarzenia Wył. Tak

Zdarzenie

Wejście

Wej.
Typ wejścia N.O. Tak

Kamera 01~16 01~08 Tak
Przekaźnik Brak Tak
Wstępnie 

zaprogramowane Brak Tak

Detekcja ruchu

Kamera 01:Nazwa
Czułość 5 Tak

Przekaźnik Brak Tak
Obszar Wł. Tak

Potwierdzenie 
alarmu

Potwierdzenie 
alarmu Czas po zdarzeniu Tak

Sieć

TCP/IP

DHCP Wł. Tak
Adres IP NULL Tak

Maska podsieci NULL Tak
Brama NULL Tak

Preferowany DNS NULL Tak
Alternarywny DNS NULL Tak
Nr portu zdalnego 

klienta 9001 Tak

Nr portu HTTP 80 Tak
Limit pasma 100 Mbps Tak

DDNS
Nazwa użytkownika NULL Tak

Hasło NULL Tak

Powiadomienie

Wejście alarmowe Wył. Tak
Detekcja ruchu Wył. Tak

Dysk pełny Wył. Tak
Zmiana hasła 

administratora Wył. Tak

Utrata sygnału Wył. Tak
Wł./wył. Zasilania Wył. Tak

Poczta

Powiadomienie Wył. Tak
Serwer SMTP NULL Tak

Nr portu SMTP 25 Tak
Nazwa użytkownika NULL Tak

Hasło NULL Tak
TLS Wył. Tak

Adres e-mail 1 NULL Tak
Adres e-mail 2 NULL Tak
Adres e-mail 3 NULL Tak

Stan zagrożenia
Powiadomienie Wył. Tak

Adres IP NULL Tak
Nr portu 9002 Tak
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Klasyfikacja Szczegóły Ustawienia domyślne
Ustawienia 
fabrycznePoziom 1 Poziom 2 Poziom 3 DVR-16K/

DVR-16L 
DVR-8K/
DVR-8L

System

Data/czas

Data 2007.01.01 Nie
Czas 0:00 Nie

Format daty YYYY/MM/DD Tak
Format czasu 12 hr Tak

Strefa czasowa GMT Nie
Czas letni Wył. Nie

Początek czasu 
letniego Sty / 1-ci / Niedz. / 00 Nie

Koniec czasu letniego Sty / 1-ci / Niedz. / 00 Nie

NTP

NTP Wył. Tak
Serwer czasu Publiczny serwer czasu Tak

Prywatny serwer 
czasu NULL Tak

Okres synchronizacji 1 dzień Tak

Brzęczyk

Dźwięk przycisków Wył. Tak
Dźwięk wejścia Wył. Tak
Dźwięk ruchu Wył. Tak

Brzęczyk systemowy Wł. Tak

Użytkownik

Nr
ID NULL Nie

Uprawnienia Użytkownik Nie

Hasło 000000 Nie

Aktualizacja
Wybierz rodzaj Oprogramowanie sprzętowe 

systemu Tak

Źródło USB Tak
Serwer aktualizacji NULL Tak

Konfiguracja
Import konfiguracji
Eksport konfiguracji
Ustawienia fabryczne

Dysk twardy

Nadpisywanie Zwykła partycja Tak
Ostrzeżenie o pełnym 

dysku Wył. Tak

Partycja alarmowa 20% Nie
Automatyczne 

kasowanie Wył. Tak

Formatowanie Wszystko Tak

Kopia zapasowa

Wybór partycji Wszystkie Tak
Harmonogram Wył. Tak

Źródło
Start wg 

harmonogramu 0 Tak

Zakres daty 0 Tak
Start czasu/daty 0 Tak

Koniec czasu/daty 0 Tak

System

ID pilota 01 Tak
DVR ID 01 Tak

Automatyczne 
wylogowanie 
użytkownika

Wył. Tak
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8.5 Plan zapisu (500GB HDD) 

Rozdzielczość  
(NTSC/PAL) Jakość IPS 

(NTSC/PAL)

Czas zapisu (Godz.) 

Wideo 
(NTSC/PAL)

Wideo+Audio  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Najniższa

30/25 550/440 275/220 501/401 251/201 

20/20 571/457 285/228 518/415 259/207 

15/12.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

7.5/6 1185/948 593/474 979/784 490/392 

5/5 1427/1141 713/571 1139/911 569/455 

3/3 1712/1370 856/685 1313/1051 657/525 

1/1 2703/2162 1352/1081 1828/1462 914/731 

Niska

30/25 481/385 241/193 444/355 222/177 

20/20 541/432 270/216 493/395 247/197 

15/12.5 700/560 350/280 623/498 312/249 

7.5/6 963/770 481/385 823/658 411/329 

5/5 1048/838 524/419 884/707 442/354 

3/3 1185/948 593/474 979/784 490/392 

1/1 1926/1541 963/770 1436/1149 718/574 

Zwyczajna

30/25 321/257 160/128 304/243 152/121 

20/20 342/274 171/137 323/258 161/129 

15/12.5 550/440 275/220 501/401 251/201 

7.5/6 717/573 358/287 636/509 318/254 

5/5 815/652 408/326 712/570 356/285 

3/3 875/700 438/350 758/606 379/303 

1/1 1401/1121 700/560 1122/898 561/449 

Wysoka

30/25 241/193 120/96 231/185 115/92 

20/20 278/222 139/111 265/212 132/106 

15/12.5 385/308 193/154 361/288 180/144 

7.5/6 541/432 270/216 493/395 247/197 

5/5 642/514 321/257 576/461 288/231 

3/3 770/616 385/308 678/542 339/271 

1/1 1141/913 571/457 949/759 475/380 

Najlepsza

30/25 151/121 76/60 147/118 74/59 

20/20 180/144 90/72 175/140 87/70 

15/12.5 257/205 128/103 246/196 123/98 

7.5/6 376/301 188/150 352/282 176/141 

5/5 471/377 236/188 435/348 217/174 

3/3 535/428 267/214 489/391 244/195 

1/1 820/656 410/328 716/572 358/286 
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Rozdzielczość  
(NTSC/PAL) Jakość IPS

(NTSC/PAL)

Czas zapisu (Godz.) 

Wideo  
(NTSC/PAL)

Wideo+Audio  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x240/
704x288

Najniższa

15/15 642/514 321/257 576/461 288/231 

7.5/7.5 906/725 453/363 781/625 390/312 

5/5 1141/913 571/457 949/759 475/380 

3/3 1284/1027 642/514 1046/837 523/418 

1/1 2266/1813 1133/906 1617/1293 808/647 

Niska

15/15 593/474 296/237 536/429 268/215 

7.5/7.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

5/5 885/708 443/354 765/612 383/306 

3/3 951/761 476/380 814/651 407/326 

1/1 1572/1258 786/629 1230/984 615/492 

Zwyczajna

15/15 428/342 214/171 398/318 199/159 

7.5/7.5 571/457 285/228 518/415 259/207 

5/5 634/507 317/254 570/456 285/228 

3/3 700/560 350/280 623/498 312/249 

1/1 1101/880 550/440 921/737 460/368 

Wysoka

15/15 358/287 179/143 337/270 168/135 

7.5/7.5 481/385 241/193 444/355 222/177 

5/5 541/432 270/216 493/395 247/197 

3/3 593/474 296/237 536/429 268/215 

1/1 923/738 461/369 793/634 396/317 

Najlepsza

15/15 208/167 104/83 201/161 100/80 

7.5/7.5 314/252 157/126 298/238 149/119 

5/5 395/316 198/158 369/295 185/148 

3/3 433/346 216/173 402/322 201/161 

1/1 744/595 372/298 658/526 329/263 

704x480/
704x576

Najniższa

7.5/7.5 428/342 214/171 398/318 199/159 

5/5 552/442 276/221 503/402 252/201 

3/3 642/514 321/257 576/461 288/231 

1/1 1133/906 566/453 943/755 472/377 

Niska

7.5/7.5 390/312 195/156 365/292 182/146 

5/5 463/370 231/185 428/342 214/171 

3/3 507/405 253/203 465/372 233/186 

1/1 786/629 393/314 690/552 345/276 

Zwyczajna

7.5/7.5 280/224 140/112 267/214 133/107 

5/5 302/242 151/121 287/229 143/115 

3/3 335/268 167/134 316/253 158/126 

1/1 499/399 249/199 458/367 229/183 
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Rozdzielczość  
(NTSC/PAL) Jakość IPS

(NTSC/PAL)

Czas zapisu (Godz.) 

Wideo  
(NTSC/PAL)

Wideo+Audio  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Wysoka

7.5/7.5 220/176 110/88 212/169 106/85 

5/5 263/211 132/105 252/201 126/101 

3/3 291/233 145/116 276/221 138/111 

1/1 440/352 220/176 408/327 204/163 

Najlepsza

7.5/7.5 162/130 81/65 158/126 79/63 

5/5 198/158 99/79 191/153 95/76 

3/3 220/176 110/88 212/169 106/85 

1/1 320/256 160/128 303/242 151/121

Uwaga: 

Ta tabela nagrywania służy tylko dla celów referencyjnych. Czas nagrywania 
może być inny w zależności od ustawień/sterowania. 

8.6 Plan zapisu (160GB HDD) 

Rozdzielczość  
(NTSC/PAL) Jakość IPS

(NTSC/PAL)

Czas zapisu (Godz.) 
Wideo  

(NTSC/PAL)
Wideo+Audio  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Najniższa

30/25 176/141 88/70 160/128 80/64 
20/20 183/146 91/73 166/133 83/66 

15/12.5 267/213 133/107 232/186 116/93 
7.5/6 379/303 190/152 313/251 157/125 
5/5 457/365 228/183 364/292 182/146 
3/3 548/438 274/219 420/336 210/168 
1/1 865/692 432/346 585/468 292/234 

Niska

30/25 154/123 77/62 142/114 71/57 
20/20 173/138 86/69 158/126 79/63 

15/12.5 224/179 112/90 199/159 100/80 
7.5/6 308/247 154/123 263/211 132/105 
5/5 335/268 168/134 283/226 141/113 
3/3 379/303 190/152 313/251 157/125 
1/1 616/493 308/247 459/368 230/184 

Zwyczajna

30/25 103/82 51/41 97/78 49/39 
20/20 110/88 55/44 103/83 52/41 

15/12.5 176/141 88/70 160/128 80/64 
7.5/6 229/183 115/92 203/163 102/81 
5/5 261/209 130/104 228/182 114/91 
3/3 280/224 140/112 243/194 121/97 
1/1 448/359 224/179 359/287 180/144 
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Rozdzielczość  
(NTSC/PAL) Jakość IPS

(NTSC/PAL)

Czas zapisu (Godz.) 

Wideo  
(NTSC/PAL)

Wideo+Audio  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Wysoka

30/25 77/62 39/31 74/59 37/30 

20/20 89/71 44/36 85/68 42/34 

15/12.5 123/99 62/49 115/92 58/46 

7.5/6 173/138 86/69 158/126 79/63 

5/5 205/164 103/82 184/148 92/74 

3/3 247/197 123/99 217/174 108/87 

1/1 365/292 183/146 304/243 152/122 

Najlepsza

30/25 48/39 24/19 47/38 24/19 

20/20 58/46 29/23 56/45 28/22 

15/12.5 82/66 41/33 79/63 39/31 

7.5/6 120/96 60/48 113/90 56/45 

5/5 151/121 75/60 139/111 70/56 

3/3 171/137 86/68 156/125 78/63 

1/1 262/210 131/105 229/183 114/92 

704x240/
704x288

Najniższa

15/15 205/164 103/82 184/148 92/74 

7.5/7.5 290/232 145/116 250/200 125/100 

5/5 365/292 183/146 304/243 152/122 

3/3 411/329 205/164 335/268 167/134 

1/1 725/580 363/290 517/414 259/207 

Niska

15/15 190/152 95/76 172/137 86/69 

7.5/7.5 267/213 133/107 232/186 116/93 

5/5 283/227 142/113 245/196 122/98 

3/3 304/243 152/122 260/208 130/104 

1/1 503/402 252/201 393/315 197/157 

Zwyczajna

15/15 137/110 68/55 127/102 64/51 

7.5/7.5 183/146 91/73 166/133 83/66 

5/5 203/162 101/81 182/146 91/73 

3/3 224/179 112/90 199/159 100/80 

1/1 352/282 176/141 295/236 147/118 

Wysoka

15/15 115/92 57/46 108/86 54/43 

7.5/7.5 154/123 77/62 142/114 71/57 

5/5 173/138 86/69 158/126 79/63 

3/3 190/152 95/76 172/137 86/69 

1/1 295/236 148/118 254/203 127/101 

Najlepsza

15/15 67/53 33/27 64/51 32/26 

7.5/7.5 101/80 50/40 95/76 48/38 

5/5 126/101 63/51 118/95 59/47 

3/3 138/111 69/55 129/103 64/51 

1/1 238/191 119/95 210/168 105/84 
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Rozdzielczość  
(NTSC/PAL) Jakość IPS

(NTSC/PAL)

Czas zapisu (Godz.) 

Wideo  
(NTSC/PAL)

Wideo+Audio  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Najniższa

7.5/7.5 137/110 68/55 127/102 64/51 

5/5 177/141 88/71 161/129 80/64 

3/3 205/164 103/82 184/148 92/74 

1/1 363/290 181/145 302/242 151/121 

Niska

7.5/7.5 125/100 62/50 117/93 58/47 

5/5 148/118 74/59 137/109 68/55 

3/3 162/130 81/65 149/119 74/60 

1/1 252/201 126/101 221/177 110/88 

Zwyczajna

7.5/7.5 90/72 45/36 85/68 43/34 

5/5 97/77 48/39 92/73 46/37 

3/3 107/86 54/43 101/81 51/40 

1/1 160/128 80/64 147/117 73/59 

Wysoka

7.5/7.5 70/56 35/28 68/54 34/27 

5/5 84/67 42/34 81/64 40/32 

3/3 93/74 47/37 88/71 44/35 

1/1 141/113 70/56 131/105 65/52 

Najlepsza

7.5/7.5 52/42 26/21 50/40 25/20 

5/5 63/51 32/25 61/49 31/24 

3/3 70/56 35/28 68/54 34/27 

1/1 102/82 51/41 97/77 48/39 

Uwaga: 

Ta tabela nagrywania służy tylko dla celów referencyjnych. Czas nagrywania 
może być inny w zależności od ustawień/sterowania. 
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8.7 Specyfikacje

Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Video

Wejście
8 16

CVBS 0.5-2Vpp, 75 ohm, automatyczna terminacja

Wyjście

Przelotowe 8 16

Mon 
A(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Mon A(VGA)
1 1

Analogowy RGB 800x600

Mon 
B(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Audio

Wejście
4 8

Line In, 30KΩ

Wyjście
1 1

Line, 100 KΩ

Alarm

Wejście
8 16

Optycznie sprzężone wejście alarmowe (Maks. 5V)

Wyjście
4 8

1A 30V DC, 0.3A 125V AC

Zapis przedalarmowy Do 60 sek.

Nagrywanie
Prędkość 
(klatek/ 

sek)

NTSC
Do 240 IPS @ 352x240
Do 120 IPS @ 704x240
Do 60 IPS @ 704x480

Do 480 IPS @ 352x240
Do 240 IPS @ 704x240
Do 120 IPS @ 704x480

PAL
Do 200 IPS @ 352x288
Do 100 IPS @ 704x288 
Do 50 IPS @ 704x576

Do 400 IPS @ 352x288 
Do 200 IPS @ 704x288
Do 100 IPS @ 704x576

Wyszukiwanie

Funkcja odtwarzania FF, FB, Przejście ramki

Tryb wyszukiwania Data/godz., zdarzenie (ruch, sygnał wejść), zakładka, 
inteligentne

Wyświetlacz

Prędkość 
klatek 
(/sek)

NTSC
240 IPS 

(Czas rzeczywisty dla 
każdego kanału)

480 IPS 
(Czas rzeczywisty dla każdego 

kanału)

PAL
200 IPS 

(Czas rzeczywisty dla 
każdego kanału)

400 IPS 
(Czas rzeczywisty dla każdego 

kanału)

Tryb wieloekranowy 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7
Wewnętrzny 
dysk twardy Maks. pojemność 2TB (do 4 HDD)

Kopie 
zapasowe

Interfejs zapasowy USB 2.0 (x3), Sieć

Obsługiwane 
urządzenia Pamięć USB, CD-RW, DVD-RW, HDD

Szeregowy 
I/F

Interfejs sterowania 
PTZ RS-485/ RS-422

Interfejs szeregowy RS-232C (D-SUB9)

Biphase 1 złącze  (5 wyjść)
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Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Sieć

Podłączenie sieciowe Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Prędkość transmisji 
sieci Do 120 IPS @ 352x240

Sterowanie szerokością 
pasma Tak

Zabezpieczenie

Ochrona hasłem Tak

Autoryzacja obrazu Tak

Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz

Pobór mocy Maks. 80 W (z 1x HDD) / Maks. 120 W (z 4x HDD)

Wymiary (dł. x głęb. x wys.) 430 x 425 x 88 mm / 16,9 x 16,7 x 3.5 cala

Ciężar netto (z 4 x HDD) 9 Kg / 19,8lbs

Temperatura robocza /wilgotność 0 şC ~ 40 şC (32 şF ~ 104 şF) / 0%RH ~ 80%RH

Bi-phase

Impedancja 128 ohm. maks

Ochrona przepięciowa ±40V

Maks. dł. kabla 1,5 Km (0,9 mili)

Wyjście klawiatury Zgodność z RS485 maks. napięciem sygnał. ±12V

nagrywarka DVD DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW
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