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SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR APER

SERIA PDR-XM3000

model
PDR-XM3004

PDR-XM3008

PDR-XM3016

Wersja 1.02

 
Informacje o tej instrukcji 
Przed przyst pieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora nale y wnikliwie zapozna  
si  z niniejsz  instrukcj . Zachowaj j  w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby 
mo na by o do niej zajrze  po dalsze wskazówki. 
 

www.spselectronics.pl
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RODKI BEZPIECZE STWA 

OSTRZE ENIE 
NIE DEMONTOWA  SAMODZIELNIE ELEMENTÓW URZ DZENIA, GDY  GROZI 
TO PORA ENIEM ELEKTRYCZNYM. DO WYKONYWANIA NAPRAW 
UPRAWNIONY JEST WYŁ CZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. 

Znak błyskawicy zako czonej strzałk  umieszczony 
wewn trz trójk ta równobocznego ostrzega przed 
obecno ci  nie izolowanych ródeł niebezpiecznie wysokich 
napi , znajduj cych si  wewn trz urz dzenia i gro cych 
pora eniem pr dem. 

Znak wykrzyknika umieszczony wewn trz trójk ta 
równobocznego informuje o istnieniu wa nych instrukcji 
obja niaj cych sposób obsługi i u ytkowania urz dzenia.  

UWAGA
CHRONI  URZ DZENIE PRZED WILGOCI  I WOD , PONIEWA  GRO  ONE 
PO AREM I PORA ENIEM ELEKTRYCZNYM.  

  SPS Electronics Sp. z o.o.
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I. Informacje wst pne 

1. Zastrze enia producenta 

 Informacje zawarte w instrukcji były aktualne w momencie opublikowania. 
Producent zastrzega mo liwo  zmian instrukcji bez powiadamiania. 
Modyfikacje i korekty instrukcji  maj  na celu utrzymywanie jej aktualno ci. 

 Producent nie odpowiada za szkody wynikaj ce z utraty danych, 
spowodowane niewła ciwymi obsług  lub działaniem rejestratora, dysków 
twardych, komputera, oprogramowania i innych urz dze  współpracuj cych. 

2. rodki ostro no ci 

 Nie zasłania  otworów wentylacyjnych i zapewni  co najmniej 5 cm wolnej 
przestrzeni przy szczelinach w obudowie w celu unikni cia przegrzaniem 
urz dzenia. 

 Nie wrzuca  metalowych przedmiotów przez otwory w obudowie, poniewa
grozi to zniszczeniem rejestratora. W przypadku dostania si  niebezpiecznych 
przedmiotów do wn trzna urz dzenia natychmiast odł czy  od niego zasilanie 
i wezwa  autoryzowany serwis. 

 Nie demontowa /wymienia /modyfikowa  elementów urz dzenia, na które nie 
zezwala instrukcja. Samodzielne próby zmian/napraw mog  wywoła
pora enie elektryczne. Do wykonywania czynno ci serwisowych uprawniony 
jest tylko autoryzowany, wykwalifikowany personel. 

 Odł czy  zasilanie od rejestratora w sytuacji, gdy wydobywa si  z niego dym, 
poniewa  grozi to po arem i pora eniem pr dem. Nast pnie wezwa
autoryzowany serwis. 

 Wył czy  rejestrator, je li istnieje podejrzenie e doznało ono uszkodze
mechanicznych. Nie uderza , nie potrz sa  urz dzenia. Dalsza praca 
rejestratora w przypadku uszkodzenia grozi pora eniem pr dem elektrycznym. 
Skonsultowa  si  z autoryzowanym serwisem. 

 Nie doprowadza  do kontaktu urz dzenia z wod  i innymi płynami. Obudowa 
rejestratora nie jest wodoodporna. Je eli dojdzie zmoczenia obudowy płynem 
lub wilgotnym powietrzem, wytrze /osuszy  j . W razie dostania si  płynu do 
wn trzna urz dzenia odł czy  od niego zasilanie i wezwa  autoryzowany 
serwis. Zaniechanie czynno ci grozi pora eniem pr dem. 

 Nie u ywa  do czyszczenia rodków zawieraj cych alkohol, benzol,  
rozcie czalników lub innych substancji łatwopalnych. Niestosowanie si  do 
powy szych zalece  mo e spowodowa  po ar. Okresowo usuwa
gromadz cy si  na obudowie kurz, za pomoc  suchej, delikatnej ciereczki. W 
zakurzonym, wilgotnym, tłustym otoczeniu zanieczyszczenia gromadz ce si
przez dłu szy czas w okolicy szczelin wentylacyjnych mog  prowadzi  do 
zwar  i po aru. 

 Nie przecina , nie uszkadza  kabla zasilaj cego i nie umieszcza  na nim 
ci kich przedmiotów, gdy  mo e to skutkowa  zwarciem elektryczne 
prowadz ce do po aru lub pora enia pr dem.  
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 Nie obsługiwa  rejestratora wilgotnymi r koma, poniewa  grozi to pora eniem 
elektrycznym. Podł czanie/odł czania zasilanie nale y wykonywa  trzymaj c 
przewód za wtyczk . Poci ganie za kabel mo e uszkodzi  przewód lub 
izolacj  , stwarzaj c zagro enie po aru i pora enia elektrycznego. 

 Korzysta  tylko z zalecanych akcesoriów i ródeł zasilania. Niestosowanie si
do nakazu mo e prowadzi  do przegrzewania, niewła ciwego działania i 
uszkodzenia lub  powstania po aru, pora enia pr dem elektrycznym i innych 
zagro e . 

 Nie umieszcza  baterii w pobli u ródeł ciepł , nie wystawia  ich na 
bezpo rednie działanie ognia, nie zanurza  w wodzie, poniewa  grozi to 
zniszczeniem baterii i wyciekiem r cych substancji oraz mo e to doprowadzi
do eksplozji, po aru, pora enia pr dem i innych obra e . 

 Nie rozmontowywa , nie przerabia , nie podgrzewa  baterii, gdy  grozi to 
obra eniami z powodu eksplozji. W przypadku kontaktu oczu, ust lub innych 
cz ci ciała i garderoby z substancj  pochodz c  z wn trzna baterii 
natychmiast przepłuka  miejsce wod  i skontaktowa  si  z lekarzem. 

 Nie poddawa  baterii nara eniom mechanicznym mog cym zniszczy  jej 
obudow . Grozi to wyciekiem zawarto ci baterii, powoduj cym obra enia 
ciała.  

 Nie zwiera  biegunów baterii, poniewa  prowadzi to do przegrzewania baterii 
oraz mo e wywoła  po ar i doprowadzi  do obra e  ciała. 

 Zasilacza oraz przewód zasilaj cy jest przystosowany wył cznie do pracy z 
rejestratorem. Nie nale y u ywa  ich z innymi urz dzeniami lub bateriami, 
gdy  stwarza to ryzyko po aru i innych niebezpiecze stw. 

3. Ostrze enia 

 Nie przekracza  granicznych, zalecanych warunków pracy: temperatury, 
wilgotno ci, napi  zasilania. Unika  wystawiania urz dzenia na działanie 
skrajnych temperatur i wilgotno ci. Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia 
pracuj cego rejestratora wynosi 0-+40 0C przy wilgotno ci poni ej 90 %. 
Przedział napi  zasilania to 100-240 V AC, 50/60 Hz. 

4. Zapobieganie wadliwemu działaniu 

 Unika  pracy w otoczeniu silnego pola magnetycznego. Nie umieszcza
rejestratora w pobli u silników elektrycznych lub innych urz dze
wytwarzaj cych silne pole elektromagnetyczne. Poddawanie urz dzenia 
działaniu silnego pola magnetycznego mo e doprowadzi  do niewła ciwego 
działania i utraty zarejestrowanych danych. 

 Chroni  rejestrator przed skropleniem pary wodnej. Przenoszenie urz dzenia 
pomi dzy pomieszczeniami o du ej ró nicy temperatur powoduje kondensacj
pary wodnej w jego wn trzu i na obudowie. Chc c zabezpieczy  przed tym 
rejestrator, nale y zapakowa  go szczelnie w foliowe opakowanie, przed 
przeniesieniem do pomieszczenia o znacznie ró ni cej si  temperaturze. 
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Pozwoli  to urz dzeniu, przed ponownym rozpakowaniem, osi gn
temperatur  nowego otoczenia powoli bez skroplenia wody,.   

 W sytuacji wyst pienia kondensacji pary wodnej odł czy  urz dzenie od 
zasilania, poniewa  dalsza praca mo e wywoła  jego uszkodzenie. Przed 
ponownym uruchomieniem rejestratora poczeka  a  wilgo  odparuje. 

UWAGA 

– Zast pienie baterii zu ytych bateriami nieodpowiedniego typu grozi eksplozj . Ze  
zu ytymi bateriami post powa  zgodnie z instrukcj .
– Wtyczka przewodu zasilaj cego powinna znajdowa  si  w pobli u urz dzenia i by
łatwo dost pna, umo liwiaj c tym samym szybkie odł czenia zasilania w przypadku 
zagro enia. 

5. Akcesoria w komplecie z urz dzeniem 

 Rejestrator – 1 szt. 
 Płyta CD z oprogramowaniem – 1 szt. 
 Pilot IR – 1 szt. 
 Bateria CR-2025 – 1 szt. 
 Zasilacz AC 230 V / DC 12 V 
 Kabel zasilaj cy – 1 szt. 
 Instrukcja obsługi – 1 szt. 
 Kablowa przej ciówka do wej  wizyjnych – 1 szt. 

(dotyczy rejestratorów 16-kanałowych) 

Po otwarciu opakowania z urz dzeniem prosz  sprawdzi  zawarto  i zweryfikowa
obecno  wszystkich akcesoriów, które powinny znajdowa  si  w zestawie z 
rejestratorem. Je eli w opakowaniu brak któregokolwiek z akcesoriów, lub gdy nosz
one lady uszkodze , nie u ywa  urz dzenia i skontaktowa  si  z dostawc .  
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II. Opis zewn trzny urz dzenia 

1. Rejestrator

1.1. Panel przedni (sterowania) 

PDR-XM3004

PDR-XM3008

PDR-XM3016

WA NA INFORMACJA
Panel przedni wyposa ony jest w przyciski wielofunkcyjne. W zale no ci od 
aktualnego trybu pracy lub pozycji menu, w jakiej znajduje si  rejestrator, pełni  one 
ró ne funkcje. Dokładny opis zamieszczony jest w tabeli. 

Tabela elementów panelu przedniego

Oznaczenie Nazwa Funkcje 
przycisk zasilania  
– [POWER] 

zał czanie/wył czanie urz dzenia 

POWER kontrolka zasilania sygnalizacja wietlna (kolor niebieski) 
zał czenia urz dzenia  

REC kontrolka rejestracji sygnalizacja wietlna (kolor czerwony) 
pracy w trybie rejestracji 

HDD kontrolka dysku sygnalizacja wietlna (kolor zielony) pracy 
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twardego dysku twardego 
przycisk „menu”  
– [MENU]  

wywołanie głównego menu ustawie

przycisk „anulowanie” 
– [CANCEL/ESC] 

anulowanie wprowadzonych zmian w 
konfiguracji, wycofanie si  z wywołanych 
okna menu/dialogowego 

 kursor „w gór ”  
– [ ]   

przemieszczanie si  po menu/oknach 
funkcyjnych w gór

przycisk 
„czyszczenie”  
– [CLEAR]/  

usuwanie oznacze , komunikatów, paska 
stanu, wska ników zdarze  oraz ikon 
OSD z ekranu, wyciszanie sygnalizacji 
d wi kowej/  

„pauza-odtwarzanie”  
– [PAUSE-PLAY] 

wł czanie odtwarzania lub pauzy w trybie 
odtwarzania  

 kursor „w dół” 
 – [ ] 

przemieszczanie si  po menu/oknach 
funkcyjnych w dół 

 przycisk „dziennik 
zdarze ” 
– [LOG] / 

wyszukiwanie wpisów dziennika zdarze

 przycisk „stop”  
– [STOP] 

wstrzymanie odtwarzania 

 kursor „w lewo” 
 – [ ] 

przemieszczanie si  po menu/oknach 
funkcyjnych w lewo 

przycisk „rejestracja”  
– [REC]/ 

uruchomienie/zatrzymanie rejestracji 
normalnej 

przycisk „odtwarzanie 
wstecz”  
–  [REWIND] 

przyspieszone odtwarzanie wstecz w 
trybie odtwarzania normalnego lub 
odtwarzanie poklatkowe wstecz w trybie 
pauzy 

 kursor „w prawo”  
– [ ] 

przemieszczanie si  po menu/oknach 
funkcyjnych w prawo 

przycisk 
„harmonogram”  
– [SCHEDULE]/ 

uruchomienie/zatrzymanie rejestracji w 
harmonogramie 

przycisk „odtwarzanie 
do przodu”  
– [FORWARD] 

przyspieszone odtwarzanie do przodu w 
trybie odtwarzania normalnego lub 
odtwarzanie poklatkowe do przodu w 
trybie pauzy 

przycisk „enter”  
– [ENTER] 

wywoływanie pozycji menu, zatwierdzanie 
wywoływanych funkcji i wprowadzonych 
zmian konfigurowanych parametrów, 
naciskanie przycisków ekranowych 

przycisk „podział”  
– [DISPLAY] 

zmiana sposobu podziału wy wietlania 
obrazu 

przycisk  „nagrania”  
– [SEARCH] 

wyszukiwanie nagra  w celu odtworzenia 

przycisk  
„archiwizacja” 
 – [BACKUP] 

archiwizacja nagra  na no niki 
zewn trzne 
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przyciski: „+”, „–”   
– [+], [–] 
przyciski:  
inkrementacji –  
[INC],  
dekrementacji – 
[DEC] 

naciskanie przycisków ekranowych, 
zmiana warto ci numerycznych, zmiany 
zaznaczenia w polach wyboru, polach 
opcji, polach warto ci, polach 
numerycznych, paskach opcji, paskach 
warto ci, polach tekstowych w oknach 
menu ekranowego rejestratora, 
wprowadzanie warto ci 
alfanumerycznych, 

-
( ( ))

przyciski numeryczne wywoływanie kamer na ekranie (liczba 
przycisków zale y od modelu 
rejestratora), dodatkowo przycisk „+10” 
słu y do wywoływania kanałów o 
numerach 2-cyfrowych 

odbiornik 
podczerwieni 

odbiór polece  steruj cych pilota IR 

gniazdo USB archiwizacja materiału wideo na no nik 
Flash USB, sterowanie za pomoc  myszy 
USB 

1.2. Panel tylny (przył czeniowy) 

Panel przył czeniowy – seria PDR-XM3000
(na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 

Tabela gniazd panelu tylnego

Oznaczenie Rodzaj gniazda Funkcja 
Video (BNC) wej cie wizyjne (kamerowe) CVBS 

(Composite) 
Video (BNC) wyj cie wizyjne (monitorowe) CVBS 

(Composite) 
Video (BNC) pomocnicze wyj cie wizyjne (monitorowe) 

CVBS (Composite) 
Audio (RCA) wej cie foniczne, niesymetryczne (Line In) 
Audio (RCA) wyj cie foniczne, niesymetryczne (Line Out) 
VGA (D-Sub) wyj cie wizyjne monitorowe VGA 

(1024x768 px) 
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Ethernet (RJ-45) interfejs sieci IP 
USB interfejs USB 
zaciskowa, 
spr ynuj ca listwa 
ł czeniowa  

wej cia alarmowe, beznapi ciowe (NO/NC) 
(„1-4/8/16” – zaciski wej ciowe, „G” – masa); 

zaciskowa, 
spr ynuj ca listwa 
ł czeniowa 

wyj cie alarmowe, przeka nikowe (zaciski „A” 
i „B”) 

zaciskowa, 
spr ynuj ca listwa 
ł czeniowa 

interfejs RS-422 słu cy do podł czenia 
kamer obrotowych (zaciski „TX+”, „TX–”) 

zaciskowa, 
spr ynuj ca listwa 
ł czeniowa 

interfejs RS-232 (port serwisowy) 

uziemienie uziemienie obudowy 
EIAJ zasilanie rejestratora (DC 12 V) 

2. Pilot podczerwieni (IR) 

Panel przycisków pilota
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WA NA INFORMACJA
Pilot podczerwieni wyposa ony jest w przyciski wielofunkcyjne. W zale no ci od 
aktualnego trybu pracy lub pozycji menu, w jakiej znajduje si  rejestrator, pełni  one 
ró ne funkcje. Dokładny opis zamieszczony jest w tabeli.  

Tabela przycisków pilota

Oznaczenie Nazwa Funkcja 
przycisk zasilania  
– [POWER] 

zał czanie/wył czanie urz dzenia 

przycisk  
„anulowanie”  
– [CANCEL] /  
„wyj cie”  
– [ESC]  

anulowanie wprowadzonych zmian w 
konfiguracji, wycofanie si  z wywołanej 
funkcji; usuwanie oznacze , 
komunikatów, paska stanu, 
wska ników zdarze  oraz ikon OSD z 
ekranu,  wyciszenia sygnalizacji 
d wi kowej 

przycisk „menu”  
– [MENU] 

wywołanie menu ekranowego 

kursory: 
„w gór ” – [ ], 
„w dół” – [ ], 
„w lewo” – [ ], 
„w prawo” – [ ] 

przemieszczanie si  po menu/oknach 
dialogowych odpowiednio w gór , w 
dół, w lewo i w prawo 

przyciski:  
„–”, „+”  – [–], [+] 
przyciski:  
dekrementacji –  [DEC],  
inkrementacji –  [INC] 

naciskanie przycisków ekranowych, 
zmiana warto ci numerycznych, 
zmiany zaznaczenia w polach wyboru, 
polach opcji, polach warto ci, paskach 
opcji, paskach warto ci, polach 
tekstowych, polach numerycznych w 
oknach menu ekranowego rejestratora 

przycisk „enter”  
– [ENTER]/ 

otworzenie punktu menu, 
zatwierdzanie wywoływanych funkcji i 
wprowadzonych zmian 
konfigurowanych parametrów; 

przycisk powi kszenia 
cyfrowego  
– [ZOOM] 

uruchomienie funkcji powi kszenia 
cyfrowego, naciskanie przycisków 
ekranowych 

przycisk „podział”  
– [DISPLAY] 

sterowanie wy wietlaniem obrazu na 
monitorze głównym – zmiana trybu 
podziału ekranu 

przycisk „rejestracja”  
– [REC]  

uruchomienie rejestracji normalnej 

przycisk „przyspieszone 
odtwarzanie wstecz”  
– [FAST REWIND]/ 

przyspieszone odtwarzanie wstecz 
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przycisk „informacje 
systemowe” – [INFO] 

wywołanie zakładki menu informacji 
systemowych 

przycisk „odtwarzanie”  
– [PLAY] 

zał czenie odtwarzania do 
przodu/wstecz 

przycisk „przyspieszone 
odtwarzanie do przodu” – 
[FAST FORWARD] 

przyspieszone odtwarzanie do przodu 

przycisk dziennika 
zdarze  – [LOG] 

otworzenie okna dziennika zdarze

przycisk panelu 
sterowania kamer
obrotow  – [P/T/Z]/ 

wywołanie okna sterowania kamerami 
obrotowymi 

przycisk „pauza”/ 
”klatka wstecz”  
– [PAUSE]/ 
[STEP REWIND] 

pauza, odtwarzanie poklatkowe wstecz 
w trybie pauzy 

przycisk „stop”  
– [STOP] 

zatrzymanie odtwarzania/rejestracji 
normalnej 

przycisk „pauza”/ 
”klatka do przodu”  
– [PAUSE]/ 
[STEP FORWARD]/ 

pauza, odtwarzanie poklatkowe do 
przodu w trybie pauzy 

przycisk obsługi monitora 
pomocniczego  
– [SPOT OUT] 

sterowanie wy wietlaniem obrazu na 
monitorze pomocniczym (Spot Out) 

przycisk „wyszukiwanie” – 
[TIME SEARCH] 

wyszukiwanie nagra  w celu 
odtworzenia 

klawiatura numeryczna/ 
literowa/znakowa 
(alfanumeryczna)  
– [nr]/[znak] 

wprowadzanie warto ci 
alfanumerycznych, dodatkowo przycisk 
„10+” słu y do wywoływania kanałów o 
numerach 2-cyfrowych 

Tabela przypisania liter/znaków do przycisków numerycznych
(dotyczy wpisywania tekstu w polach tekstowych) 

Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10+
1 naci ni cie A D G J M P S V Y . spacja 

2 naci ni cie B E H K N Q T W Z – 
3 naci ni cie C F I L O R U X @ _ 
4 naci ni cie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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III. Instalacja i uruchomienie

1. Podł czenie 

Ogólny schemat poł cze
 (na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 

Monitor głównyMonitor pomocniczy Monitor VGA

Sygnalizator
Kamery stacjonarne Kamery obrotowe

Czujniki

REJESTRATOR

Mikrofon

Gło nik PenDrive
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Ogólny schemat poł cze  w sieci IP   

Komputery przeno ne Komputery stacjonarne
Telefony 

komórkowe
Urz dzenia 

mobilne

REJESTRATOR

Sie  IP

2. Instalacja dysków twardych 

Rejestrator pozwala na wewn trzn  instalacj  1 dysku twardego z interfejsem S-
ATA. Kable przył czeniowe do dysku znajduj  si  w zestawie z rejestratorem. 

WA NA INFORMACJA
Aktualne informacje dot. zalecanych dysków twardych (modele dysków, maksymalne 
pojemno ci) znajduj  si  w oddzielnej nocie technicznej. 

3. Uruchomienie 

Podł czy  zasilanie do rejestratora. Do przeprowadzenia konfiguracji urz dzenia 
konieczne jest podł czenie monitora głównego do gniazda „VIDEO OUT” (monitor 
CCTV) lub „VGA” (monitor komputerowy). Na monitorze głównym wy wietlane s
informacje statusowe, okna funkcyjne oraz konfiguracyjne. 
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3.1. Uruchomienie rejestratora 

Nacisn  [POWER], aby uruchomi  rejestrator. Zał czenie urz dzenia jest 
sygnalizowane niebieskim wska nikiem diodowym „POWER” na panelu przednim. 
Po wł czeniu rejestratora uruchomienie i uzyskanie gotowo ci do pracy zajmuje 
kilkadziesi t sekund. Pasek post pu inicjalizacji systemu za pomoc  prostok tnych 
znaczników przedstawia ładowanie, inicjalizacj  i testowanie kolejnych elementów 
programowych i sprz towych urz dzenia.  

Ekran startowy

Tabela znaczników inicjalizacji systemu

Znacznik Znaczenie 
 migaj cy (zielony) ładowanie/inicjalizacja/testowanie elementu 

oprogramowania/sprz tu 
 (zielony) poprawne załadowanie/inicjalizacja/przetestowanie elementu 

oprogramowania/sprz tu 
 (ciemno zielony) bł d inicjalizacji dysku twardego 

 (biały) bł d inicjalizacji elementu oprogramowania 
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Ekran po pierwszym uruchomieniu rejestratora  
(przy braku podł czonych kamer) 

3.2. Ustawienia podstawowe 

 Data/czas 

Wywoła  menu podstawowe rejestratora przyciskiem [MENU]. W otwartym oknie 
„USTAWIENIA PODSTAWOWE” posługuj c si  kursorem [ ], przemie ci  si  w 
obszar pola „DATA”. U ywaj c przycisków numerycznych [0]-[9] lub przycisków [+], 
[–] oraz kursora [ ], wprowadzi  aktualn  dat . Podobnie ustawi  poprawn  godzin
w polu „CZAS”. Konfiguracj  zatwierdzi  przyciskiem [ENTER]. 
Zmiana daty/czasu jest mo liwa, je eli nie została uruchomiona rejestracja. O 
konieczno ci zał czenie zapisu (je eli ustawienia zostały ju  dokonane) lub jego 
wył czenia (je eli rejestracja została ju  uruchomiona, a istnieje potrzeba zmiany 
daty/czasu) rejestrator przypomina stosownym komunikatem. 

Ustawienia daty/czasu s  równie  mo liwe w menu głównym rejestratora (punkt 
menu „SYSTEM” zakładka „CZAS”) i zostały opisane w cz ci V instrukcji, w punkcie 
9.2 („Konfiguracja”/„System –„SYSTEM””/„Czas –„CZAS””). Aktywacja menu 
głównego jest dost pna w menu podstawowym na zakładce „ZAAWANSOWANE„ i 
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jest przedstawiona w rozdziale 3.3 tej cz ci instrukcji („Instalacja i 
uruchomienie”/”Uruchomienie”/”Ustawienia dodatkowe”) oraz w cz ci V instrukcji 
(„Konfiguracja”). 

Tabela ustawie

Parametr Ustawienie 
domy lne 

Ustawienia 
dost pne Opis 

DATA DD/MM/RRR aktualna data 
systemowa 

dowolny ci g 
numeryczny wła ciwy 
dla notacji daty

Data systemowa. 
(pole numeryczne) 

CZAS GG:MM:SS aktualny czas 
systemowy 

dowolny ci g 
numeryczny wła ciwy 
dla notacji czasu

Czas systemowy. 
(pole numeryczne) 

 URUCHOM 
REJESTRACJ

URUCHOM 
REJESTRACJ / 
ZATRZYMAJ 
REJESTRACJ
ABY ZMIENI
CZAS 

Komunikat 
systemowy. 
(pole informacyjne) 

 Parametry rejestracji 

Posiadaj c ustawienia fabryczne, urz dzenie jest gotowe do zapisu obrazu z kamer. 
Zaleca si  jednak wykonanie przynajmniej podstawowej konfiguracji parametrów 
rejestracji przystosowanej do wymaga  u ytkownika/obiektu.
W tym celu wywoła  podstawowe okno konfiguracji rejestratora przyciskiem [MENU]. 
Posługuj c si  kursorem [ ] wybra  pozycj  „TRYB PRACY” i za pomoc
przycisków [+] i [–] okre li  rozdzielczo  zapisu obrazu (najwy sza i najni sza 
rozdzielczo  rejestracji to odpowiednio 4CIFi CIF) oraz liczb  aktywnych kanałów 
kamerowych (ograniczenie liczby aktywnych wej  wizyjnych jest mo liwe w 
modelach 8- i 16-kanałówych rejestratorów). W podobny sposób ustawi  pozostałe 
parametry dost pne w oknie. Na pozycji „CYKL REJESTRACJI” ustali  po dany 
okres zapisu materiału wideo (czas przechowywania obrazu do momentu nadpisania 
najstarszych nagra  przez aktualnie rejestrowany obraz). Po wybraniu okre lonego 
czasu rejestrator dopasowuje parametry zapisu, takie jak pr dko  (liczba klatek 
obrazu rejestrowanych w ci gu sekundy) lub jako  (zale na od stopnia kompresji 
obrazu), tak aby uzyska  wskazany okres narywania. Wybranie opcji „WŁASNY” 
oznacza, e rejestrator nie uwzgl dnia ustawie  z danej zakładki „ZAPIS” okna 
„USTAWIENIA PODSTAWOWE” i korzysta z konfiguracji przeprowadzonej w menu 
głównym. Informacje na temat menu głównego przedstawione zostały rozdziale 3.3 
tej cz ci instrukcji („Instalacja i uruchomienie”/”Uruchomienie”/”Ustawienia 
dodatkowe”) oraz w cz ci V instrukcji („Konfiguracja”). 
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Po okre leniu okresu zapisu nale y jeszcze zdefiniowa  priorytetowy parametr 
rejestrowanego obrazu – wiersz „PRIORYTET”. Wybranie opcji „JAKO ”  oznacza, 
e nagrywanie obrazu b dzie realizowane z maksymaln  jako ci  – „ULTRA” 

(najni szy stopie  kompresji), natomiast pr dko  zapisu zostanie dopasowana do 
wymaganego okresu rejestracji. Wybranie opcji „PREDKO ” powoduje, e 
rejestrator b dzie wykorzystywał najwy sz  dost pn  szybko  zapisu (maksymalna 
pr dko  zale y od rozdzielczo ci rejestracji i liczby aktywnych kanałów ustawionych 
w wierszu „TRYB PRACY”), kosztem jako ci nagra  (wi kszy stopie  kompresji – 
ni sza jako  obrazu).  
Parametry zapisu (jako  obrazu i pr dko  rejestracji), wyznaczone na podstawie 
narzuconych wymaga  (rozdzielczo , liczba kanałów, okres zapisu i priorytetowy 
parametr rejestracji) wy wietlane s  w wierszu „PARAMETRY”.  
Wprowadzone zmiany zatwierdzi  przyciskiem [ENTER]. 

WA NA INFORMACJA
W przypadku braku dysku rejestrator nie jest w stanie oszacowa  parametrów zapisu 
dla zadanego okresu nagrywania i w wierszu „PARAMETRY” wy wietla informacj
„BRAK DYSKU”.  

Tabela ustawie

Parametr Ustawienie domy lne Ustawienia dost pne Opis 
TRYB PRACY 4-kanłowy rejestrator: 

CIF, 4 KANAŁY 

8-kanłowy rejestrator: 
CIF, 8 KANAŁÓW 

16-kanłowy rejestrator: 
CIF, 16 KANAŁÓW

4-kanłowy rejestrator: 
CIF, 4 KANAŁY/  
2CIF, 4 KANAŁY/  
4CIF, 4 KANAŁY/ 
4CIF, 1 KAN.; CIF, 
POZOSTAŁE KAN. 

8-kanłowy rejestrator 
CIF, 4 KANAŁY/  
2CIF, 4 KANAŁY/  
4CIF, 4 KANAŁY/ 
CIF, 8 KANAŁÓW/  
2CIF, 8 KANAŁÓW/  
4CIF, 8 KANAŁÓW/ 
4CIF, 1 KAN.; CIF, 
POZOSTAŁE KAN. 

16-kanłowy rejestrator: 
CIF, 4 KANAŁY/  
2CIF, 4 KANAŁY/  

Tryb pracy 
okre laj cy 
rozdzielczo
zapisu oraz liczb
aktywnych 
kanałów.  
(pasek opcji) 
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4CIF, 4 KANAŁY/ 
CIF, 8 KANAŁÓW/  
2CIF, 8 KANAŁÓW/  
4CIF, 8 KANAŁÓW/ 
CIF, 16 KANAŁÓW/  
2CIF, 16 KANAŁÓW/ 
4CIF, 16 KANAŁÓW/ 
4CIF, 1 KAN.; CIF, 
POZOSTAŁE KAN.

CYKL 
REJESTRACJI

WŁASNY WŁASNY/ 12 
GODZIN/ 1 DZIE / 
2-6 DNI/ 2-4 
TYGODNIE/ 5-20 
TYGODNI 

Cykl zapisu, 
ustalaj cy czas 
rejestracji do 
momentu 
rozpocz cia 
nadpisywania 
nagra  na dysku 
twardym. 
(pasek opcji) 

PRIORYTET PR DKO  PR DKO / 
JAKO

Priorytetowy 
parametr 
rejestracji: 
„PR DKO ”, 
(liczba klatek 
obrazu na 
sekund ) 
„JAKO ” (jako
obrazu 
uwarunkowana 
stopniem 
kompresji). 
(pasek opcji) 

PARAMETRY WŁASNE WŁASNE/ ULTRA/ 
SUPER/ WYSOKA/ 

REDNIA/ NISKA 

Parametry zapisu: 
jako  (zale na od 
stopnia kompresji, 
najwy sza jako
to „ULTRA”, a 
najni sza – 
„NISKA” 
oraz pr dko
(klatki na sekund ), 
wyznaczone przez 
rejestrator w 
wyniku 
narzuconych 
warunków zapisu.  
(pole informacyjne) 

 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 10/ 
12/ 25 KL./S 

Szczegółowe informacje na temat jako ci, rozdzielczo ci i pr dko ci rejestracji oraz 
zachodz cych mi dzy nimi zale no ci zostały zamieszczone w cz ci V instrukcji w 
punkcie 5 („Konfiguracja”/”Rejestracja normalna – „ZAPIS””. 
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3.3. Ustawienia dodatkowe 

Chc c przeprowadzi  zaawansowan  konfiguracj  rejestratora w pierwszej 
kolejno ci wywoła  menu podstawowe przyciskiem [MENU]. W oknie „USTAWIENIA 
PODSTAWOWE” za pomoc  kursora [ ] wybra  zakładk  „ZAAWANSOWANE”, 
kursorem [ ] pod wietli  wiersz „USTAW. ZAAWANSOW.” i przyciskiem [+] lub [–] 
przestawi  opcj  na warto  „ZAŁ.”, a zmian  zatwierdzi  przyciskiem [ENTER].  

Nast pnie opu ci  okno ostawie  przyciskiem [ESC] i ponownie wywoła  menu 
przyciskiem [MENU].  Tym razem spowoduje to otwarcie menu głównego 
„USTAWIENIA”. 

 Formatowanie dysku twardego  

Je eli rejestrator nie posiada zainstalowanego i aktywowanego dysku twardego, 
operacj  formatowania nale y przeprowadzi  samodzielnie.  

WA NA INFORMACJA
W sytuacji, gdy podczas uruchomienia rejestrator sygnalizował na pasku ładowania 
systemu bł d inicjalizacji dysku (przedostatni znacznik w kolorze ciemno zielonym), 
wówczas w  przypadku urz dzenia z nowo zainstalowanym dyskiem twardym, 
oznacza to, i  wykryty dysk nie jest sformatowany. Bł d inicjalizacji dysku mo e by
równie  spowodowany przez niepoprawne podł czenie, uszkodzenie lub brak dysku. 

W menu głównym przy u yciu kursorów [ ] wybra  pozycj  „SYSTEM” i 
wybór zatwierdzi  przyciskiem [ENTER].  
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Nast pnie za pomoc  kursora [ ] zaznaczy  zakładk  „DYSK”. W otwartym oknie 
zakładki, korzystaj c z kursora [ ], pod wietli  pasek opcji „FORMATOWANIE”. 
Posługuj c si  przyciskami [+] lub [–], odszuka  opcj  „DYSK WEWN.”.  

Po jej odnalezieniu kursorem [ ] przemie ci  pod wietlenie na przycisk ekranowy 
„URUCHOM” i nacisn  [+] lub [ENTER], aby uruchomi  formatowanie dysku 
twardego. 
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W zale no ci od pojemno ci dysku formatowanie trwa od kilkunastu do 
kilkudziesi ciu sekund. Po poprawnym zako czeniu procesu formatowania zostanie 
wy wietlony komunikat „ZAKO CZONO POMY LNIE”, a na pasku stanu OSD 
pojawi si  informacja o pojemno ci dysku. 

W razie problemów z formatowaniem zweryfikowa  poprawno  podł cze  dysku 
twardego. Je eli próby sformatowania dysku wci  ko cz  si  niepowodzeniem, 
nale y przetestowa  sprawno  dysku (test za pomoc  oprogramowania producenta 
danego dysku). 

 Autoryzacja hasłem dost pu 

Przy ustawieniach fabrycznych autoryzacja dost pu do rejestratora za pomoc  hasła 
jest wył czona (dost p do rejestratora nie jest blokowany, ułatwiaj c u ytkownikowi 
przej cie przez etap konfiguracji urz dzenia). W celu jej aktywacji nale y wywoła
menu główne rejestratora przyciskiem [MENU]. Korzystaj c z kursorów [ ], 
wybra  pozycj  „SYSTEM” menu i zatwierdzi  wybór przyciskiem [ENTER].  

W dalszej kolejno ci na zakładce „OGÓLNE” za pomoc  kursora [ ] pod wietli
wiersz „HASŁO” i, posługuj c si  przyciskami [+] lub [–], zmieni  zaznaczenie na 
warto  „ZAŁ.”, a dokonan  zmian  zatwierdzi  przyciskiem [ENTER]. 
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Po zablokowaniu dost pu do rejestratora hasłem autoryzacja, wymagaj ca 
wprowadzenia hasła, b dzie konieczne za ka dym razem przy próbie wywoływania 
funkcji lub menu konfiguracji rejestratora. Domy lne (fabryczne) hasło dost pu do 
rejestratora to „000000” (sze  zer). Do wprowadzania hasła nale y wykorzysta
przyciski numeryczne [0]-[9] lub przyciski [+] i [–] (zmiana warto ci numerycznej na 
pozycjach hasła) oraz kursory [ ] i [ ] (przemieszczanie si  po kolejnych pozycjach 
hasła); wprowadzone hasło zatwierdza  przyciskiem [ENTER]. 

 Konfiguracja uprawnie  i haseł u ytkowników  

W konfiguracji fabrycznej rejestratora jednym aktywnym u ytkownikiem jest 
administrator. Zwykli u ytkownicy maj  domy lnie dezaktywowane konta. Chc c 
udost pni  obsług  rejestratora innym u ytkownikom, nale y aktywowa  ich konta i 
ewentualnie zmodyfikowa  im uprawnienia (domy lnie s  to uprawnienia 
ograniczone). Zalecana jest równie  zmiana haseł fabrycznych zarówno 
administratora jak i u ytkowników.  

Rejestrator posiada 1 konto administratora („ADMIN”) i 5 kont zwykłych 
u ytkowników („USER1-5”). Administrator posiada pełne uprawnienia do obsługi 
urz dzenia i nie mo e by  ich  pozbawiony, a jego konta nie mo na dezaktywowa . 
Poziom uprawnie  zwykłego u ytkownika jest konfigurowalny. Chc c umo liwi  mu 
obsług  rejestratora, nale y aktywowa  dla niego konto, okre li  poziom uprawnie  i 
ustawi  hasło dost pu. Domy lne hasła administratora oraz u ytkowników to 
„000000” (sze  zer). Zachowuj c ustawienia fabryczne, u ytkownik b dzie posiadał 
prawa do podgl du obrazu z czasie rzeczywistym (i sterowania wy wietlaniem 
obrazu oraz obsługi kamer obrotowych), odtwarzania obrazu, a  tak e dost pu 
zdalnego przez sie  IP. Uprawnienia podczas pracy zdalnej s  takie same, jak przy 
obsłudze lokalnej (podgl d „na ywo” i odtwarzanie). Posługuj c si  jednym 
kontem/hasłem przy dost pie poprzez sie  IP, do urz dzenia mo e zalogowa  si
kilku u ytkowników jednocze nie. 
W celu konfiguracji kont u ytkowników wywoła  menu główne urz dzenia za pomoc
przycisku [MENU]. Przy u yciu kursorów [ ] wybra  pozycj  „SYSTEM” i 
nacisn  [ENTER].  
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Nast pnie kursorem [ ] zaznaczy  zakładk  „KONTA”. W nowo otwartym oknie 
zakładki, posługuj c si  przyciskiem [ ], pod wietli  list  opcji „U YTKOWNIK” i 
korzystaj c z przycisków [+] i [–], dokona  selekcji u ytkownika, którego konto ma 
by  konfigurowane. Dalej przy pomocy kursora [ ] wybra  kolejny wiersz zakładki – 
„STATUS”, i aby aktywowa  konto u ytkownika, przestawi  pole opcji na pozycj
„ZAŁ.”. Chc c zmieni  domy lne uprawnienia u ytkownika, kursorem [ ] zaznaczy
pole wyboru „UPRAWNIENIA”. Posługuj c si  kursorami [ ] i przyciskami 
[+], [–], przydzieli /odebra  okre lone prawa, zaznaczaj c/odznaczaj c wybrane 
pozycje pola wyboru. W dalszej kolejno ci korzystaj c z przycisku [ ], pod wietli
wiersz „HASŁO” i w polach numerycznych wpisa  dotychczasowe hasło, a nast pnie 
dwukrotnie – nowe hasło (6-cyfrowe). Wpisanie hasła mo e odbywa  si  przy u yciu 
przycisków numerycznych [0]-[9] lub przycisków [+], [–] i kursora [ ]. Zatwierdzenie 
wprowadzonych zmian przyciskiem [ENTER] ko czy procedur  konfiguracji konta 
u ytkownika. 

Dokładny opis konfiguracji kont u ytkowników znajduje si  w cz ci V instrukcji, w 
punkcie 9.3 („Konfiguracja”/„ System – „SYSTEM””/„Konta i uprawnienia 
u ytkowników – „KONTA””).  

3.4. Zał czenie rejestracji 

Posiadaj c ustawienia fabryczne, urz dzenie jest zdolne do zapisu obrazu z kamer. 
Naci niecie przycisku [REC], powoduje uruchomienie rejestracji. Je eli wcze niej 
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przeprowadzona została podstawowa konfiguracja parametrów nagrywania obrazu w 
menu „USTAWIENIA PODSTAWOWE”, rejestrator b dzie zapisywał obraz zgodnie z 
tymi ustawieniami. W przypadku braku konfiguracji ze strony u ytkownika po 
zał czeniu nagrywania rejestrator pracuje w trybie normalnym zapisu. 
Dokładne informacje na temat tego trybu rejestracji oraz sposobu jego konfiguracji 
znajduj  si  w cz ci IV instrukcji, w punkcie 4 („Obsługa”/„Rejestracja”) oraz w 
cz ci V instrukcji, w punkcie 5 („Konfiguracja”/„Rejestracja normalna – „ZAPIS””).  
Pomimo tego, i  urz dzenie jest w stanie funkcjonowa  z ustawieniami domy lnymi, 
zaleca si  przeprowadzenie konfiguracji parametrów zapisu optymalnie 
dopasowuj cej rejestrator do warunków pracy. Konfiguracja podstawowa 
wykonywana jest w menu podstawowym („USTAWIENIA PODSTAWOWE”) i opisana 
została w punkcie 3.2 tej cz ci instrukcji. Dokładna konfiguracja jest mo liwa w 
menu głównym („USTAWIENIA”) i przedstawiona jest w cz ci w cz ci V instrukcji.   
O uruchomieniu rejestracji w trybie normalnym lub rejestracji zgodnej z ustawieniami 

podstawowymi informuje ikona  wy wietlana na ekranie monitora 
głównego. Sygnalizowane jest to tak e za pomoc  wska nika diodowego „REC” na 
panelu przednim rejestratora.  

Przy konfiguracji domy lnej rejestracja obrazu jest prowadzona w sposób ci gły. 
Chc c uaktywni  inne tryby, tj. nagrywanie z detekcj  ruchu, alarmow  lub w 
harmonogramie, nale y przeprowadzi  dodatkowe ustawienia rejestratora. 
Szczegółowe informacje i sposoby konfiguracji dotycz ce tych trybów zapisu 
przedstawione s  w cz ci IV instrukcji, w punkcie 4 („Obsługa”/„Rejestracja”) oraz w 
cz ci V instrukcji, w punktach 4, 5, 6 i 7 („Konfiguracja”/„Detekcja ruchu – „RUCH””, 
„Rejestracja normalna – „ZAPIS””, „Rejestracja alarmowa – „ALARM””, „Rejestracja w 
harmonogramie – „HARMONONOGR.””).  
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IV. Obsługa 

Obsługa lokalna rejestratora jest mo liwa przy pomocy panelu przedniego lub pilota 
podczerwieni. Panel oraz pilot posiadaj  przyciski wielofunkcyjne – pełni  one ró ne 
zadania w zale no ci od aktualnego trybu pracy lub pozycji menu, w jakiej znajduje 
si  urz dzenie. Wyczerpuj ce wyja nienie funkcji poszczególnych przycisków 
znajduje si  w cz ci II instrukcji, w punktach 1 i 2 („Opis zewn trzny 
urz dzenia”/„Rejestrator”, „Pilot podczerwieni (IR)”). 
Zdalna obsługa rejestratora jest dost pna poprzez sie  IP z poziomu przegl darki 
internetowej (Internet Explorer) lub oprogramowania (CMS Lite, xCMS-DVRPlayer 
lub EMS). Sposób konfiguracji rejestratora do pracy w sieci IP jest wyja niony w 
cz ci V instrukcji, w rozdziale 8 („Konfiguracja”/„Sie  IP – SIE  ”). Natomiast 
oprogramowanie słu ce do zdalnego nadzoru i zarz dzania rejestratorami jest 
opisane w oddzielnych instrukcjach. 

1. Sterowanie 

Wywołanie menu ekranowego urz dzenia umo liwia przycisk [MENU].  
Przemieszczanie si  po pozycjach/zakładkach menu, polach i paskach 
definiowanych  parametrów oraz poruszanie si  w otworzonych oknach dialogowych 
odbywa si  za pomoc  kursorów [ ].  
Przycisk [ENTER] pozwala na wywoływanie pozycji menu ekranowego.   
W celu ustawienia parametru danej pozycji menu nale y j  wybra  za pomoc
kursorów. Aktywna pozycja menu jest pod wietlona na pomara czowo.  
Zmiany zaznaczenia/wybór opcji w polach wyboru, polach opcji, polach warto ci, 
paskach opcji, paskach warto ci w oknach menu/funkcyjnych rejestratora 
realizowane s  przez przyciski numeryczne [0]-[9] oraz [+] i [–]. Wpisywanie warto ci 
numerycznych/literowych/ znakowych w polach/paskach warto ci jest mo liwe przy 
u yciu przycisków alfanumerycznych [1]-[16] (na pilocie) albo przycisków [+], [–] i 
kursorów [ ].  
Dodatkowo przycisk [MENU] jest pomocny przy wykonywaniu konfiguracji. 
Pod wietlenie pierwszego wiersza w kolumnie ustawianych parametrów i naci ni cie 
[MENU] powoduje wypełnienie wszystkich pozostałych parametrów kolumny 
identycznie wzgl dem zaznaczonej pozycji. 
Przycisk [ENTER] pozwala na zatwierdzanie wprowadzanych zmian w konfiguracji 
oraz uruchamianie wywołanych funkcji. Zapisanie ustawie  jest te  dokonywane 
automatycznie w przypadku przej cia na inn  zakładk  w oknie pozycji menu 
(wybrana/aktywna zakładka pod wietlona jest na pomara czowo). 
Ponadto do uruchamiania zada /funkcji aktywowanych za przyciskami ekranowymi 
słu y przycisk [+] lub [ENTER].  
Anulowanie wprowadzonych zmian w konfiguracji i wycofanie si  z wywołanego okna 
dialogowego, pozycji menu umo liwia przycisk [CANCEL]. Pozostałe funkcje/ 
przyciski funkcyjne s  opisane w kolejnych rozdziałach instrukcji. Zestawienie 
wszystkich przycisków pilota IP i panelu steruj cego oraz lista skojarzonych z nimi 
funkcji znajduj  si  w cz ci II instrukcji, w punkcie 1 („Opis zewn trzny urz dzenia”/ 
„Rejestrator”, „Pilot podczerwieni (IR)”). 
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Sterowanie mo e by  równie  realizowane za pomoc  myszy USB. W przypadku 
cz ci funkcji i operacji pomocne s  wirtualne piloty lub klawiatura, wy wietlane na 
ekranie, wywoływane odpowiednio prawym lub lewym przyciskiem myszy. 
Główny wirtualny pilot pozwala na obsług  wszystkich funkcji i ustawie  rejestratora, 
natomiast pilot pomocniczy jest przydatny podczas odtwarzania nagra . Wirtualna 
klawiatura przeznaczona jest do wprowadzania warto ci alfanumerycznych. 
Do wywoływania pozycji menu/aktywowania funkcji słu y lewy przycisk myszy, do 
anulowania – przycisk prawy. Rolka myszy pełni funkcj  przewijania i działa jak 
przyciski [+] i [-]. Do zatwierdzanie ustawie  w oknach dialogowych/menu 

przeznaczony jest przycisk ekranowy [ENTER] – , odpowiednio w celu 
anulowania ustawie , wycofania si  z wywołanego okna wykorzysta  przycisk 

[CANCEL] – . Przyciski te wy wietlane s  w prawym górnym rogu okien je eli 
do rejestratora podł czona jest mysz. 

główny pilot wirtualny
(tryb „na ywo”) 

pomocniczy pilot wirtualny 
(tryb odtwarzania) 

wirtualna klawiatura
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Tabela przycisków pilota

Przycisk 
ekranowy Nazwa Funkcja 

przycisk „nagrania”  
– [TIME SEARCH] 

wyszukiwanie nagra  w celu 
odtworzenia 

przycisk relokacji kamer 
– [REPOSITIONING] 

zmiana układu – rozmieszczenia kamer 
na ekranie 

przycisk dziennika 
zdarze  – [LOG] 

otworzenie okna dziennika zdarze

przycisk obsługi 
monitora pomocniczego 
– [SPOT]  

sterowanie wy wietlaniem obrazu na 
monitorze pomocniczym (Spot Out) 

przycisk „informacje 
systemowe” – [INFO] 

wywołanie zakładki menu informacji 
systemowych 

przycisk „archiwizacja”  
– [BACKUP] 

wywołanie okna archiwizacji nagra

przycisk „podział” 
– [DISPLAY] 

sterowanie wy wietlaniem obrazu na 
monitorze głównym – zmiana trybu 
podziału ekranu 

przycisk „enter”  
– [ENTER] 

otworzenie punktu menu, zatwierdzanie 
wywoływanych funkcji i wprowadzonych 
zmian konfigurowanych parametrów; 

przycisk  
„anulowanie”  
– [CANCEL] /  
„wyj cie” – [ESC]  

anulowanie wprowadzonych zmian w 
konfiguracji, wycofanie si  z wywołanej 
funkcji; usuwanie oznacze , 
komunikatów, paska stanu, wska ników 
zdarze  oraz ikon OSD z ekranu,  
wyciszenie sygnalizacji d wi kowej 

przycisk „menu”  
– [MENU] 

wywołanie menu ekranowego 

przycisk „powi kszenie”  
– [ZOOM] 

powi kszenie cyfrowe 

kursory: 
„w gór ” – [ ], 
„w dół” – [ ], 
„w lewo” – [ ], 
„w prawo” – [ ] 

przemieszczanie si  po menu/oknach 
dialogowych odpowiednio w gór , w dół, 
w lewo i w prawo 

przyciski:  
„–”, „+”  – [–], [+] 
przyciski:  
dekrementacji –  [DEC], 
inkrementacji –  [INC] 

naciskanie przycisków ekranowych, 
zmiana warto ci numerycznych, zmiany 
zaznaczenia w polach wyboru, polach 
opcji, polach warto ci, paskach opcji, 
paskach warto ci, polach tekstowych, 
polach numerycznych w oknach menu 
ekranowego rejestratora 
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przycisk „stop”  
– [STOP] 

zatrzymanie odtwarzania/rejestracji 
normalnej 

przycisk „przyspieszone 
odtwarzanie wstecz”  
– [FAST REWIND] 

przyspieszone odtwarzanie wstecz 

przycisk „odtwarzanie”  
– [PLAY] 

zał czenie odtwarzania do 
przodu/wstecz 

przycisk „przyspieszone 
odtwarzanie do przodu” 
– [FAST FORWARD] 

przyspieszone odtwarzanie do przodu 

przycisk „rejestracja”  
– [REC]  

uruchomienie rejestracji normalnej 

przycisk „harmonogram” 
– [REC] 

uruchomienie/zatrzymanie rejestracji w 
harmonogramie 

przycisk „pauza”/ 
”klatka wstecz”  
– [PAUSE]/ 
[STEP REWIND] 

pauza, odtwarzanie poklatkowe wstecz 
w trybie pauzy 

przycisk „pauza”/ 
”klatka do przodu”  
– [PAUSE]/ 
[STEP FORWARD] 

pauza, odtwarzanie poklatkowe do 
przodu w trybie pauzy 

klawiatura numeryczna wywoływanie wybranych kamer na 
ekranie 

2. Ekran główny 

Ekran monitora głównego pozwala wy wietla  obraz z kamer w czasie rzeczywistym, 
odtwarza  nagrania oraz prezentowa  informacje statusowe, okna funkcyjne i 
konfiguracyjne. Monitor główny mo e by  podł czony do rejestratora poprzez wyj cie 
„VIDEO OUT” lub „VGA”. 
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Ekran główny

Omówienie elementów ekranu głównego, takich jak ikony, oznaczenia, komunikaty, 
paski stanu, przedstawione jest w tabeli.  

Elementy ekranu głównego

Element Nazwa Opis 

- ( ( ))

- ( ( ))

numer kamery Numer kanału wizyjnego do którego 
podł czona jest kamera wy wietlaj ca 
dany obraz. Kolor numeru informuje o 
stanie rejestracji obrazu z okre lonego 
kanału wizyjnego: 
– kolor biały – brak zapisu 
– kolor ółty – zapis 
Maksymalna warto  numeru zale y 
od liczby kanałów wizyjnych 
rejestratora. 

(domy lnie brak nazwy) nazwa kamery Nazwa kamery podł czonej do kanału 
wizyjnego, z którego pochodzi 
wy wietlany obraz (nazwa dowolna, 
wprowadzana przez u ytkownika).  

ikona rejestracji 
normalnej 

Informacja o pracy w trybie rejestracji 
normalnej (uruchamianym za pomoc
przycisku [REC]). 

ikona rejestracji 
w 
harmonogramie

Informacja o pracy w trybie rejestracji 
w harmonogramie (uruchamianym za 
pomoc  przycisku [SCHEDULE]). 

ikona 
odtwarzania do 

Oznaczenie odtwarzania normalnego 
(z pojedyncz  pr dko ci ) do przodu. 
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przodu 
ikona  
odtwarzania 
wstecz 

Oznaczenie odtwarzania normalnego 
(z pojedyncz  pr dko ci ) wstecz. 

ikona  
odtwarzania do 
przodu z 
2/4/8/16 x 
pr dko ci   

Oznaczenie odtwarzania 
przyspieszonego do przodu z 
2/4/8/16 x pr dko ci . 

ikona 
odtwarzania 
wstecz z 
2/4/8/16 x 
pr dko ci

Oznaczenie odtwarzania 
przyspieszonego wstecz z 2/4/8/16 x 
pr dko ci . 

ikona pauzy Oznaczenie pauzy podczas 
odtwarzania. 

ikona 
odtwarzania 
poklatkowego 
do przodu 

Oznaczenie odtwarzania 
poklatkowego do przodu. 

ikona 
odtwarzania 
poklatkowego 
wstecz 

Oznaczenie odtwarzania 
poklatkowego wstecz. 

ikona rejestracji 
alarmowej 

Sygnalizacja pojawienia si  sygnału 
alarmowego na wej ciu alarmowym 
skojarzonym z dan  kamer . 

ikona rejestracji 
z detekcj
ruchu 

Sygnalizacja zaistnienia detekcji ruchu 
dla danego wej cia wizyjnego. 

ikona zaniku 
sygnału wizji z 
kamery 

Sygnalizacja wyst pienia utraty 
sygnału wizji przez dane wej cie 
wizyjne. 

pasek stanu 

Podstawowa informacja o stanie pracy 
urz dzenia. Elementy paska stanu 
opisane s  w kolejnych wierszach 
tabeli. 

pasek cyklu 
rejestracji 

Pojemno  dysku twardego oraz 
estymowany czas zapisu wyznaczany 
na podstawie pojemno ci dysku i 
aktualnych warunków rejestracji 
(aktualizacja szacowanego czasu co 
10 s).  
W przypadku no nika nie zapisanych 
w pełni/pustego pierwszy element 
paska podaj  rozmiar pami ci 
(jednostki: „G” – giga bajty lub „T” – 
tera bajty). Je eli rejestracja na dysku 
odbywa si  w trybie nadpisywania w 
miejscu pojemno ci dyskowej pojawia 
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si  symbol cyklu . Po zapisaniu 
dysku (ilo  wolnego miejsca spadnie 
poni ej 4 GB) i przej ciu w rejestracj
cykliczn  symbol cyklu zmienia barw
na niebiesk . W przypadku braku 
dysku lub braku jego poprawnej 
inicjalizacji/sformatowania pozycja 
wy wietla ikon .  
Drugi element paska przedstawia 
okres rejestracji wyra ony w godzinach 
(notacja xx GODZ.) lub dniach (notacja 
xxx DNI).

pasek 
daty/czasu 

Aktualne data, dzie  tygodnia  i czas. 

pasek 
urz dze / 
operacji 
wykonywanych 

Informacja o podł czonych 
urz dzeniach, wykonywanych 
operacjach i pracy sieciowej. 

symbol no nika 
USB 

Informacja o wykryciu urz dzenia USB 
(mysz, no nik Flash) podł czonego do 
rejestratora na panelu przednim.  
Podczas bezczynno ci symbol jest w 
kolorze białym; w trakcie trwania 
transmisji poprzez USB zmienia barw
na niebiesk  (kopiowanie zapisów z 
urz dzenia w czasie archiwizacji lub 
wgrywanie nowego oprogramowani do 
urz dzenia podczas aktualizacji). 

symbol 
rejestracji w 
trybie 
normalnym 

Informacja o pracy w trybie rejestracji 
normalnej. W stanie bezczynno ci 
(urz dzenie jest w trybie rejestracji,  
ale aktualnie nie zapisuje) symbol jest 
w kolorze białym. Je eli rejestrator 
faktycznie nagrywa, symbol przybiera 
barw  niebiesk . 

symbol pracy z 
rejestracj  w 
harmonogramie

Informacja o pracy w trybie rejestracji 
w harmonogramie. W stanie 
bezczynno ci (urz dzenie jest w trybie 
harmonogramu,  ale aktualnie nie 
zapisuje) symbol jest w kolorze białym. 
Je eli rejestrator faktycznie nagrywa, 
symbol przybiera barw  niebiesk .  

symbol audio Powiadamianie o mo liwo ci 
podsłuchu/odtwarzania fonii (dost ne 
w trybie pełnoekranowym). 

symbol 
poł cze
sieciowych 

Ikona stanu poł cze  sieciowych 
wskazuj ca istnienie nawi zanych 
poł cze  oraz ich liczb  (liczb
u ytkowników zdalnych) (maks. 3). 
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Przykładowe oznaczenia: 
 – brak poł czenia z sieci  IP, 
 – istnieje poł czenie sieci  IP, 

brak zalogowanych u ytkowników 
zdalnych, 

 – istnieje poł czenie sieci  IP, 
zalogowanych 2 u ytkowników 
zdalnych. 

3. Podgl d obrazu w czasie rzeczywistym 

Podgl d obrazu „na ywo” jest dost pny na monitorach głównych i pomocniczym. W 
roli monitora głównego mo na wykorzysta  monitor z wej ciem Video (BNC) 
(klasyczny analogowy monitor CCTV) lub monitor z wej ciem VGA (np. monitor 
komputerowy), podł czane odpowiednio przez wyj cia „VIDEO OUT” i „VGA”. 
Monitor pomocniczy z wej ciem Video (BNC) doł cza si  do wyj  „SPOT OUT”. 

3.1. Monitory główne 

Ekran główny

Domy lnie obraz na ekranie monitora głównego jest wy wietlany w trybie 
maksymalnego podziału, dost pnego dla danego rejestratora (zale ne od liczby 
kanałów urz dzenia). Chc c ogl da  obraz z wybranej kamery w sposób 
pełnoekranowy, nacisn  przycisk z numerem odpowiadaj cym danej kamerze. 
Posłu y  si  przyciskiem [DISPLAY], aby zmieni  podział. Kolejne przyci ni cia 
[DISPLAY] wywołuj  inne dost pne tryby podziału. Rejestrator jest w stanie 
wy wietla  obraz w nast puj cych trybach podziału: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 
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(maksymalne dost pne tryby podziału zale  od modelu rejestratora). Dla ustawie
fabrycznych aktywne s  tylko podziały 4, 9 i 16, zatem, aby udost pni  inne tryby 
podziału, nale y je aktywowa  w ustawieniach w punkcie menu „MONITORY”.  
Przytrzymanie przycisku [DISPLAY] przez 1 sekund  rozpoczyna automatyczn
prezentacje sekwencji obrazów (wymagana wcze niejsza konfiguracja sekwencji).  

Do zmiany rozlokowania obrazu z kamer w podziale przeznaczony jest przycisk 
wirtualnego pilota ekranowego. Naci niecie przycisku powoduje wy wietlenie ikony 

  w obrazie kamery w lewej, górnej cz ci ekranu. Za pomoc  kursorów  [
] przemie ci  ikon  w obszar obrazu kamery, w którym zamierzamy umie ci obraz 

innej kamery. Nast pnie przyciskiem numerycznym wybra  po dan  kamer  i 
przyciskiem [ENTER] zatwierdzi  zmian  lokalizacji obrazu danej kamery (przycisk 
[CANCEL] słu y do anulowania przesuni cia obrazu, przycisk [MENU] – do 
przywrócenia pierwotnego układu obrazów kamer).

Zmiana rozmieszczenia kamer mo e by  te  przeprowadzona za pomoc  myszy 
metod  „przeci gnij i upu ”. 

Konfiguracja parametrów zwi zanych z wy wietlaniem obrazu jest przedstawiona w 
cz ci V instrukcji, w punkcie 2 („Konfiguracja”/„Wy wietlanie obrazu – 
„MONITORY””). 

Przy pomoc  przycisku [CANCEL] z ekranu monitora mo na usun  pasek stanu 
oraz oznaczenia, ikony, komunikaty i wska niki zdarze  OSD. Ikony alarmu i detekcji 
ruchu utrzymuj  si  na ekranie, dopóki istnieje pobudzenie.  

Ikona informuj ca o wyst pieniu utraty sygnału wizyjnego jest utrzymywana do czasu 
usuni cia jej (potwierdzenia) przez u ytkownika. 
Szczegółowe dane dot. ikon/oznacze  statusowych znajduj  si  w tej cz ci 
instrukcji w punkcie 2 („Obsługa”/„Ekran główny”). 

3.2. Monitor pomocniczy 

Ekran pomocniczy

Obraz z kamer na monitorze pomocniczym jest zawsze prezentowany w trybie 
pełnoekranowym. Wy wietlanie mo e odbywa  si  w automatycznej sekwencji, na 

danie lub w wyniku zdarzenia. 
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Do obsługi monitora pomocniczego słu y przycisk [SPOT]. W celu wywołania 
wy wietlania w automatycznej sekwencji nacisn  dwukrotnie przycisk [SPOT OUT]. 
Wówczas, zgodnie z ustalonym interwałem, na monitorze pomocniczym s
prezentowane obrazy z kolejnych kamer automatycznie. Podgl d obrazu na danie 
z okre lonej kamery wykonywany jest po naci ni ciu kolejno przycisków [SPOT 
OUT] i [nr]. Monitor pomocniczy słu y równie  do prezentacji obrazu w trybie 
alarmowym z kamery, z któr  powi zane jest wej cie alarmowe, odnotowuj ce 
sygnał alarmowy (ten tryb wy wietlania obrazu ma najwy szy priorytet).  
Na monitorze pomocniczym jest mo liwy tylko podgl d obrazu „na ywo”. 
Sposób zarz dzania wy wietlaniem obrazu na monitorze pomocniczym został 
opisany w cz ci V instrukcji, w punkcie 1 („Konfiguracja”/„Wy wietlanie obrazu – 
„MONITORY””). 

3.3. Powi kszenie cyfrowe 

W celu powi kszenia wybranego fragmentu obrazu ma ekranie monitora głównego 
mo na wykorzysta  funkcje powi kszenia cyfrowego. Chc c j  uruchomi , nale y 
wy wietli  obraz z wybranej kamery w trybie pełnoekranowym. Wywołanie funkcji 
odbywa si  za pomoc  przycisku [ZOOM]. Powoduje to wy wietlenie na ekranie  
głównym prostok tnego obramowania, okre laj cego obszar, jaki ma by  poddany 
powi kszeniu.  
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Wyboru obszaru dokonuje si  kursorami [ ], a stopie  powi kszenia – 
poprzez przyciski [+], [–]. W celu powi kszenia okre lonego obszaru nacisn
[ENTER]. Wycofanie si  z powi kszenia cyfrowego nast puje po naci ni ciu 
przycisku [CANCEL]. 

3.4. Sterowanie kamerami obrotowymi 

Informacje wst pne

Aktywacja funkcji sterowania kamer  obrotow  jest wykonywana za pomoc
przycisku [PTZ]. Funkcja sterowania jest dost pna w trybie pełnoekranowym 
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monitora głównego. Jej poprawne działanie wymaga uprzedniego ustawienia  
rejestratora pod k tem parametrów sterowania kamery. Sposób konfiguracji opisany 
jest w cz ci V instrukcji, w punkcie 3 („Konfiguracja”/„Parametry kamer – 
„KAMERY””).

WA NA INFORMACJA
Uruchomienie funkcji [P/T/Z] sprawia, i  przyciski panelu przedniego/pilota IR 
zmieniaj  swoje działanie na potrzeby sterowania kamerami obrotowymi. 
Aktywnymi przyciskami panelu przedniego/pilota IR s  wówczas: kursory [

], [+], [–], [ENTER], [CANCEL], [MENU]. W celu wywoływania bardziej 
zaawansowanych funkcji sterowanej kamer mo na posłu y  si  wirtualnym panelem 
sterowania (wy wietlanym na ekranie monitora) oraz mysz . 

Naci ni cie [P/T/Z] powoduje wy wietlenie podstawowego panelu sterowania kamer
obrotow , zawieraj cego najwa niejsze przyciski przydatne do operowania kamer . 

Podstawowy panel sterowania

Rozszerzony panel sterowania dost pny jest po naci ni ciu [MENU] ( ). 
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Rozszerzony panel sterowania

Dodatkowo naci ni cie [POMOC] ( ) powoduje wy wietlenie okna pomocy, 
obja niaj cego zadania poszczególnych przycisków. 

Rozszerzony panel sterowania z oknem pomocy

W kolejnych punktach omówiona jest podstawowa obsługa kamer obrotowych. 
Dokładne informacje na temat przeznaczenia poszczególnych przycisków znajduj
si  w tabeli funkcji przycisków. 
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Obsługa podstawowa

Sterowanie ruchem kamery (obrót/nachylenie) realizowane jest przez przyciski 

[GÓRA], [DÓŁ], [LEWO] i [PRAWO] ( , , , ). W celu 
wykonania kamer  zbli enia/oddalenia nale y posłu y  si  przyciskami 

zmniejszenia/powi kszenia optycznego – [ODDAL.], [PRZYBLI .] ( , ). 

Podstawowe funkcje programowalne

Zapami tanie polecenia wydanego kamerze (zapisanie ustawionej pozycji (preset 
set), rejestracja trasy itp.) jest mo liwe po naci ni ciu przycisku zapisywania 

polecenia – [ZAPIS POLEC.] ( ). Nast pnie nale y wprowadzi  numer 
(trzycyfrowy), który ma by  przypisany do programowanego ustawienia. 

Zatwierdzenie wpisanej liczby przyciskiem [ZAPIS POLEC.] ( ) ko czy procedur
zapisu polecenia. Przywołanie zapami tanego ustawienia (pozycja/preset) nast puje 

po naci ni ciu [POLECENIE] ( ), wpisaniu numeru i zatwierdzeniu przyciskiem 
[POLECENIE]. 
Uruchomienie funkcji przeskakiwania po zaprogramowanych ustawieniach odbywa 

si  przy pomocy przycisku [SEKW. POLEC.] ( ) i wymaga wprowadzania numeru 
ostatniej pozycji, jak  ma obejmowa  sekwencja wywoływanych automatycznie 
pozycji zaprogramowanych. Zatwierdzenie przyciskiem [SEKW. POLEC.] wpisanego 
numeru rozpoczyna przywoływanie kolejnych zaprogramowanych polece .

Tabela przycisków

Przycisk 
ekranowy Nazwa Funkcja 

, 
OSTRO  –,  
OSTRO  + 

r czna regulacja ostro ci obrazu 

AUTO. OSTR. automatyczna regulacja ostro ci obrazu  

, 
ZAM. PRZYSŁ., 
OTW. PRZYSŁ. 

r czna regulacja otwarcia przysłony obiektywu  
(przymykanie, otwieranie) 

AUTO. PRZYSŁ. automatyczna regulacja otwarcia przysłony 
obiektywu  

ZAPIS POLEC. zapami tanie polecenia wydanego kamerze 
(zapisanie ustawionej pozycji („preset set”), 
rejestracja trasy („tour set”), itp.)  

POLECENIE wywołanie zapisanego uprzednio polecenia 
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(wywołanie zapisanej pozycji („preset”), trasy 
(„tour”), itp.) 

SEKW. POLEC. wywołanie automatycznych przeskoków po
zapisanych poleceniach (np. wywoływanie kolejno 
zapisanych pozycji kamery („preset sequence”)) 

, , 
WŁASNE 1, 
WŁASNE 2, 
WŁASNE 3 

dodatkowe funkcje dost pne dla niektórych 
protokołów sterowania 

POMOC/ 
ENTER 

otworzenie/zamkni cie okna pomocy na ekranie 
monitora/zatwierdzanie ustawie

ANULOW. wyj cie z funkcji sterowania kamer  obrotow

MENU wywołanie/zamkni cie rozszerzonego panelu 
sterowania 

, 

, 

,  

GÓRA, 

DÓŁ, 

LEWO, 

PRAWO 

sterowanie ruchem kamery: odchylenie w gór , 
pochylenie w dół, obrót w lewo, obrót w prawo 

ODDAL, 
PRZYBLI

sterowanie oddaleniem/zbli eniem 
(zmniejszenie/powi kszenie optyczne obrazu – 
„zoom”) 

AUTO. OBRÓT automatyczne panoramowanie 

AUTO. NACHYL. automatyczne nachylanie 

TRASA wywołanie zaprogramowanej trasy („auto pattern”) 

ZATRZYMANIE zatrzymanie wykonywanej przez kamer  operacji 

USTAWIENIA wywołanie menu kamery 

WYJ CIE wyj cie z menu kamery 

, SPOWOLN., 
PRZYSPIESZ. 

dobór pr dko ci obrotowej kamery w zakresie od 8 
(najszybciej) do 1 (najwolniej), 0 – pr dko  ro nie 
wraz z obrotem kamery 
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WA NA INFORMACJA
Nie wszystkie kamery obrotowe obsługuj  przedstawione w tabeli funkcje. Rodzaj i 
liczba dost pnych polece /komend zale y od protokołu steruj cego, jaki jest 
wykorzystywany do obsługi kamery. Wyczerpuj ce informacje na temat protokołów 
komunikacyjnych i obsługiwanych przez nie funkcji znajduj  si  w cz ci V, w 
punkcie 3 („Konfiguracja”/ „Parametry kamer – „KAMERY””). 
W wielu protokołach komunikacyjnych funkcje sterowania kamer  s  wywoływane za 
pomoc  odpowiednich kombinacji klawiszy lub zostały przypisane do okre lonych 
numerów polece  (presetów). W zwi zku z tym, aby mie  mo liwo  korzystania z 
dodatkowych polece  steruj cych, nale y odwoła  si  do instrukcji obsługi danej 
kamery lub specyfikacji jej protokołu steruj cego. 
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4. Rejestracja 

Urz dzenie jest zdolne do pracy w kliku trybach zapisu. Głównym trybem rejestracji 
jest zapis normalny i jest on uruchamiany przyciskiem [REC]. Pojawienie si  ikony 

 oraz wiecenie kontrolki „REC” na panelu przednim urz dzenia informuje 
o pracy we wspomnianym trybie. Wówczas, przy ustawieniach domy lnych, obraz ze 
wszystkich kanałów wizyjnych jest nagrywany w sposób ci gły.  

Zarz dzanie parametrami rejestracji normalnej odbywa si  w punkcie menu „ZAPIS” i 
zostało ono  omówione w cz ci V instrukcji, w punkcie 5 („Konfiguracja”/ 
„Rejestracja normalna – „ZAPIS””). 
Je eli została przeprowadzona tylko konfiguracja podstawowa w menu 
„USTAWIENIA PODSTAWOWE”, naci ni cie przycisku [REC] spowoduje 
uruchomienie zapisu zgodnie z tymi parametrami. 

Kanały kamerowe mog  by  równie  ustawione do rejestracji w trybie detekcji ruchu, 
czyli  zapisu wzbudzanego wykryciem aktywno ci w obrazie. Aktywacja tego 
sposobu zapisu odbywa si  tak e w punkcie menu „ZAPIS”. Oprócz tego konieczne 
jest zdefiniowanie parametrów detekcji ruchu: czas nagrywania po detekcji, poziom 
czuło ci i obszar analizy ruchu. Konfiguracj  wymienionych wła ciwo ci umo liwia 
pozycja menu „RUCH”, a sposób wykonania ustawie  wyja niony jest w cz ci V 
instrukcji, w punkcie 4 („Konfiguracja”/„Detekcja ruchu – „RUCH””).  
Wyst pienie detekcji ruchu w trakcie pracy urz dzenia jest raportowane za pomoc
ikony  wy wietlanej na monitorze głównym w obrazie kamery, dla której 
odnotowano aktywno .  

Zatrzymanie rejestracji normalnej odbywa si  po naci ni ciu przycisku [STOP] i 
wymaga podania hasła dost pu. 
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Kolejnym sposobem zapisu jest tryb rejestracji w harmonogramie. Praca w 
harmonogramie wymaga ustawie  okre laj cych przedziały czasowe rejestracji i 
skojarzone z nimi parametry nagrywania. Konfiguracj  nale y wykona  w punkcie 
menu „HARMONOGR.”, który został szczegółowo omówiony w cz ci V instrukcji, w 
punkcie 7 („Konfiguracja”/„Rejestracja w harmonogramie – „HARMONOGR.””).  

Do uruchomienia/zatrzymania rejestracji w harmonogramie słu y przycisk 

[SCHEDULE], jest ona sygnalizowana poprzez ikon  oraz 
kontrolk  „REC” na panelu przednim.  
Zapis w trybie harmonogramu ma wy szy priorytet od zapisu normalnego. Je eli w 
urz dzeniu uruchomiono oba tryby, rejestracja normalna b dzie realizowana tylko w 
tych przedziałach czasowych, których nie obejmuje zaprogramowany harmonogram.  

Podobnie jak dla zapisu normalnego, aby wył czy  zapisu w harmonogramie nale y 
wprowadzi  hasło dost pu. 

Nadrz dnym trybem rejestracji (przy ustawieniach domy lnych) w stosunku do 
innych jest zapis alarmowy. Wzbudzany jest on poprzez sygnały alarmowe z 
czujników zewn trznych, podł czonych do wej  alarmowych. Pojawienie si
sygnału na wej ciu alarmowym powoduje natychmiastowe przej cie do rejestracji 
alarmowej. Praca alarmowa jest zgłaszana przy pomocy ikony  wy wietlanej na 
monitorze głównym w cz ci obrazu z kamery, z któr  skojarzony jest alarm (wej cie 
alarmowe). Do zarz dzania zapisem w alarmowym słu y punkt menu „ALARMY” i 
został on dokładnie obja niony w cz ci V instrukcji, w punkcie 5 
(„Konfiguracja”/„Rejestracja alarmowa – „ALARMY””).

Usuni cie z ekranu ikon zdarze  (detekcja ruchu, alarm) oraz wyciszenie d wi kowej 
sygnalizacji zdarzeniowej jest dost pne za dzi ki przyciskowi [CANCEL] (nie 
zatrzymuje to jednak zapisu zdarzeniowego). 
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Mo liwo  reagowania rejestratora na alarmy i ruch w obrazie, jak równie  rejestracji 
w tych trybach pojawiaj  si  dopiero po uruchomieniu zapisu normalnego lub w 
harmonogramie. 

Zał czenie nagrywania nie wymaga uprawnie  dost pu do rejestratora, natomiast jej 
wył czenie jest zawsze obwarowane konieczno ci  wprowadzenia hasła. 

5. Odtwarzanie 

Odtwarzanie obrazu zapisanego przez urz dzenie jest mo liwe na monitorze 
głównym. Dost p do nagra  odbywa si  poprzez graficzny interfejs, prezentuj cy 
istniej cy materiał wideo. Obraz zarejestrowany w trybie ci głym jest oznaczony 
barw ółt , zapis z detekcj  ruchu – barw  zielon , a rejestracja alarmowa – barw
czerwon . W celu uruchomienia funkcji wyszukiwania obrazu nacisn  przycisk 
[TIME SEARCH]. W otwartym oknie „NAGRANIA”, na wy wietlonym kalendarzu w  
pierwszej kolejno ci posługuj c si  kursorami [ ] wybra  poszukiwany 
miesi c/rok, a nast pnie zaznaczy  po dany dzie  miesi ca i nacisn  [ENTER]. 

W nowo otwartym oknie na linii czasowej obejmuj cej okres doby wybranego dnia,  
wykorzystuj c przyciski [ ], zaznaczy  poszukiwan  godzin , a w dalszej 
kolejno ci minut  (oznaczenie 5-minutowego fragmentu) i nacisn  [ENTER]. 
Spowoduje to rozpocz cie odtwarzania materiału wideo pocz wszy od okre lonego 
wcze niej miejsca. 
Wywołanie odtwarzania z paska linii czasowej wybranej kamery powoduje 
wy wietlenie obrazu w sposób pełnoekranowy, natomiast po uruchomieniu 
odtwarzania z paska „MINUTY” realizowane jest ono w trybie podziału (obraz ze 
wszystkich kamer). 
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Po uruchomieniu odtwarzania sterowanie przegl dem nagra  do przodu/wstecz 
odbywa si  za pomoc  przycisku [PLAY] i na ekranie monitora jest ono oznaczone 

ikonami / . 
Przegl d materiału wideo w przyspieszonym tempie do przodu lub do tyłu jest 
dost pny dzi ki przyciskom pilota [FAST FORWARD] i [FAST REWIND] lub panelu 
przedniego [FORWARD] i [REWIND]. Kolejne przeci ni cia powoduj  dwukrotn
zmian  pr dko ci odtwarzania. Ten tryb pracy jest sygnalizowany przez ikony: 

, , ,  oraz , , , . 
Posługuj c si  przyciskami pilota [PAUSE]/[STEP FORWARD] i [PAUSE]/[STEP 
REWIND] lub panelu przedniego [PAUSE-PLAY], [FORWARD] i [REWIND] mo liwe 
jest wywołanie pauzy oraz odtwarzania poklatkowego obrazu do przodu lub wstecz. 

Oznaczone jest to na ekranie monitora odpowiednio ikonami: , , . 
Wybór/zmiana odtwarzanego kanału mo e nast powa  w trakcie odtwarzania za 
pomoc  przycisku numerycznego. 
Odtwarzanie trwa do momentu r cznego zatrzymania (przycisk [STOP]) lub 
odtworzenia obrazu do ko ca istniej cych nagra . 
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Naci ni cie przycisku [PLAY] w czasie normalnej pracy (tryb podgl du na ywo)  
powoduje uruchomienie odtwarzania ostatnio zapisanych na dysku nagra .  
W celu odtworzenia zarejestrowanej fonii wy wietli  na ekranie monitora głównego 
obraz z po danej kamery w trybie pełnoekranowym. 

6. Dziennik zdarze

Rejestrator oprócz zapisu materiału wideo i audio odnotowuje informacje o 
zdarzeniach i prezentuje je w postaci tekstowej. Dost p do dziennika zdarze  jest 
mo liwy przy pomocy przycisku  „LOG”. 
Dziennik zawiera nast puj ce typy zdarze  pogrupowane w zakładkach: 
– systemowe („SYSTEM.”) – dane o loguj cych si  do urz dzenia u ytkownikach i 
wykonywanych przez nich operacjach oraz komunikaty o awariach 
– sieciowe („SIE ”) – rejestr logowa  zdalnych (przez sie  IP) u ytkowników, ich 
adresów IP oraz wykonywanych operacji 
– alarmowe („ALARMY”) – odnotowane sygnały na wej ciach alarmowych wraz 
informacj  o numerze pobudzonego wej cia 
– detekcje ruchu („RUCH”) – wzbudzone detekcje ruchu wraz informacj  o numerze 
pobudzonego wej cia 
– utrata wizji („ZANIK WIZJI”) – awarie kamer, odł czenie/przeci cia kabla (sabota ). 
Ponadto zakładka „WSZYST.” prezentuje chronologicznie wszystkie zdarzenia, jakie 
odnotował rejestrator. 
Z poziomu dziennika zdarze  jest mo liwe uruchomienie odtwarzania nagra
powi zanych z danym zdarzeniem. W tym celu po wybraniu pozycji dziennika 
zdarze , nacisn  [ENTER]. 

WA NA INFORMACJA
Dziennik zdarze  jest przechowywany na dysku twardym. Urz dzenie pozwala na 
wykonanie kopii dziennika na no nik Flash USB. W tym celu nale y podł czy  no nik 
do rejestratora, otworzy  zakładk  dziennika, której wpisy maj  zosta
zarchiwizowane i rozpocz  proces kopiowania przyciskiem [DISPLAY]. 

7. Informacje systemowe 

Dane dotycz ce stanu/statusu urz dzenia s  udost pniane po naci ni ciu przycisku 
[INFO]. Wywołane okno z informacjami jest zakładk  „INFO” pozycji „SYSTEM” 
menu głównego rejestratora, dlatego te  szczegółowe omówienie tematu jest 
przedstawione w cz ci V instrukcji, w punkcie 9.6 („Konfiguracja”/„Informacje 
systemowe/statusowe – „INFO.””). 
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8. Archiwizacja 

Archiwizacja/kopiowanie nagra  zapisanych przez urz dzenie mog  by  wykonane 
na no niki Flash (np. PenDrive) poprzez interfejs USB. Chc c przyst pi  do procesu 
archiwizacji, podł czy  no nik Flash do portu USB (wykrycie no nika mo e zaj  do 
10 sekund) i nacisn  przycisk [BACKUP]. W otwartym oknie dialogowym poda
rodzaj no nika („NO NIK”), na jaki ma zosta  wykonana kopia, wybra  kamery i typ 
materiału wideo („NAGRAN.”). Nast pnie wprowadzi  przedział czasowy („ZAKRES”) 
archiwizacji. Proces kopiowania rozpocz  przyciskiem ekranowym „URUCHOM”; 
trwanie procesu jest sygnalizowane niebiesk  barw  ikony  (no nik Flash USB) 
oraz informacjami statusowymi na ekranie. 
Po zako czeniu archiwizacji odtworzenie skopiowanych nagra  jest mo liwe na 
komputerze (oprócz wła ciwego materiału wideo na no nik nagrywany jest program 
pozwalaj cy na odtworzenie obrazu w systemie Windows), zatem u ytkownik nie 
musi instalowa  dodatkowego oprogramowania. 

W celu szybszego wypełnienia pola „ZAKRES” po danym przedziałem daty i czasu 
mo na skorzysta  z funkcji automatycznego uzupełnienia. Chc c j  zastosowa , 
nale y w pierwszej kolejno ci wywoła  funkcj  wyszukiwania obrazu (przycisk [TIME 
SEARCH]). W oknie dost pu do nagra  zaznaczy  przyciskami [–] i [+] odpowiednio 
pocz tek i koniec fragmentu (oznaczenie kolorem szarym), który ma by  poddany 
archiwizacji i uruchomi  odtwarzanie danego fragmentu.  
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Nast pnie zatrzyma  odtwarzanie i wywoła  funkcj  archiwizacji. Post puj c wedle 
powy szej procedury po otwarciu okna dialogowego archiwizacji pole „ZAKRES” 
zostanie automatycznie uzupełnione zaznaczonym wcze niej przedziałem 
czasowym. 

WA NA INFORMACJA
Chc c pomy lnie przeprowadzi  archiwizacje, nale y zapewni  odpowiedni  ilo
miejsca na no niku Flash USB (nie musi to by  no nik zupełnie czysty). W celu 
wyczyszczenia pami ci Flash mo na skorzysta  z funkcji formatowania w 
rejestratorze (nie jest to obligatoryjne – no niki mog  by  przygotowywane np. na 
komputerze). Sposób formatowania no ników jest opisany w cz ci V instrukcji w 
punkcie 9.4 („Konfiguracja”/„Obsługa no ników pami ci – „DYSK””). 

WA NA INFORMACJA
U ywany do kopiowania nagra  no nik Flash powinien posiada  system plików 
FAT32. Je eli no nik nie posiada takiego systemu plików, aby go utworzy  mo na 
skorzysta  z funkcji formatowania w rejestratorze (nie jest to wymagane – no niki 
mog  by  przygotowywane np. na komputerze). 

Tabela ustawie /funkcji

Parametr/ 
funkcja 

Ustawienie 
domy lne 

Mo liwe 
ustawienia Opis 

NO NIK BRAK zale ne od 
podł czonego 
no nika pami ci 

No nik pami ci do przeprowadzenia 
archiwizacji. 
(pasek opcji) 

NAGRAN. WSZYST. 
KAM./

WSZYST. KAM./ 

-
(  ( ))

Wybór kanałów archiwizowanych 
nagra  (liczba kanałów zale y od 
modelu rejestratora). 
(pole wyboru) 

CI GŁE/ 
ALARMY/ 
RUCH

CI GŁE/ 
ALARMY/ RUCH 

Wybór typów archiwizowanych 
nagra . 
(pole wyboru) 

ZAKRES zale ne od 
wybranego 
fragmentu 
nagra

zale ne od 
wybranego 
fragmentu nagra

Przedział czasowy nagra  do 
archiwizacji. 
(pole numeryczne) 

OPERAC. URUCHOM URUCHOM/ 
ANULUJ 

Uruchomienie/zatrzymanie 
archiwizacji. 
(przycisk ekranowy) 



Instrukcja obsługi rejestratorów serii PDR-XM3000

www.spselectronics.pl50

V. Konfiguracja 

Rejestrator posiada dwa menu konfiguracji: podstawowe (okno „USTAWIENIA 
PODSTAWOWE”) i główne (okno „USTAWIENIA”). Przy konfiguracji domy lnej 
aktywnym menu (wywoływanym po naci ni ciu przycisku [MENU] s  ustawienia 
podstawowe. W celu zmiany aktywnego menu na konfiguracj  główn  nale y w oknie 
„USTAWIENIA PODSTAWOWE” na zakładce „ZAAWANSOWANE” zał czy  opcj
„USTAW. ZAAWANSOW.” Chc c powróci  do menu konfiguracji podstawowej w 
oknie „USTAWIENIA, w punkcie „MONITORY”, na zakładce „WY WIETLANIE” 
zał czy  opcj  „USTAW. PODST.” Konfiguracja podstawowa jest przedstawiona w 
cz ci III instrukcji, w punkcie 3.2 („Instalacja i uruchomienie” / „Uruchomienie” / 
„Ustawienia podstawowe”). Konfiguracja główna (zaawansowana) jest opisana w 
poni szym rozdziale. 

1. Menu główne 

Pełna konfiguracja rejestratora obywa si  po wywołaniu menu głównego. Dost p do 
niego jest mo liwy za pomoc  przycisku [MENU]. Menu składa si  z 8 pozycji: 

– „MONITORY” 
– „KAMERY” 
– „RUCH” 
– „ZAPIS” 
– „ALARMY” 
– „HARMONOGR.” 
– „SIE ” 
– „SYSTEM” 

zawieraj cych pogrupowane parametry pracy urz dzenia. 
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2. Wy wietlanie obrazu – „MONITORY”  

Ustawienia zwi zane z wy wietlaniem obrazu s  konfigurowane w punkcie menu 
„MONITORY”.  

Wywołanie pozycji menu otwiera okno „WY WIETLANIE” składaj ce si  on z dwóch 
zakładek: 

– „WY WIETLANIE” 
– „SEKWENCJA”. 

2.1. Wy wietlanie na monitorach głównych – „WY WIETLANIE” 

Zakładka „WY WIETLANIE” umo liwia konfiguracj  parametrów prezentacji obrazu 
na monitorach głównych. 

(na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 
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Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
domy lne 

Ustawienia 
dost pne Opis 

PASEK 
STANU 

WY WIETLONY WY WIETLONY/
UKRYTY 

Zał czanie/wył czanie 
wy wietlania paska stanu. 
(pole opcji) 

OZNACZ. 
KAMER 

NUMER, 
NAZWA 

NUMER, 
NAZWA  

Wybór prezentowanych opisów 
kamer. 
(pole wyboru) 

OBRAMO-
WANIE 

BIAŁE BIAŁE/SZARE/ 
GRAFITOWE/ 
CZARNE 

Kolor obramowania. 
(pasek opcji) 

TŁO SZARE BIAŁE/SZARE/ 
GRAFITOWE/ 
CZARNE/ 
NIEBIESKIE 

Kolor tła. 
(pasek opcji) 

TRYB 
PODZIAŁU   ,  

( , 

( ))

, ,  

( , ,  

  , , 

( , ,  

  , ))

Sposób podgl du obrazu na 
monitorze głównym:  
1 (pełnoekranowy), 4, (6, 7, 8, 9, 
(10,13,13 (drugi układ), 16)) 
(dost pne tryby podziału 
zale n  od modelu rejestratora). 
(pole wyboru) 

USTAW. 
PODST. 

WYŁ. ZAŁ./ WYŁ. Wybór menu konfiguracyjnego 
wywoływanego po naci ni ciu 
przycisku [MENU]: 
– menu podstawowe 
(„USTAWIENIA 
PODSTAWOWE”) – „ZAŁ.”  
– menu główne 
(„USTAWIENIA”) – „WYŁ.” 
(pole opcji) 

2.2. Wy wietlanie sekwencji obrazów – „SEKWENCJA” 

Zakładka „SEKWENCJA” słu y do konfiguracji parametrów podgl du obrazu w trybie 
sekwencji. 
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(na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienia 
dost pne Opis 

INTERWAŁ 2 S 1-30 S Interwał czasowy (sekundy) 
wy wietlania pojedynczej 
kamery trybie sekwencji 
(dotyczy monitorów głównego i 
pomocniczego).  
(pasek warto ci) 

TRYBY brak zaznaczenia 
, ,  

( , ,  

  , , 

( , ,  

  , ))

Sposób podgl du obrazu w 
trybie sekwencji na monitorze 
głównym: 1 (pełnoekranowy), 
4, (6, 7, 8, 9, (10,13,13 (drugi 
układ), 16)) 
(dost pne tryby zale  od 
modelu rejestratora). 
(pole opcji) 

KAMERY -
(  ( ))

-
(  ( ))

Selekcja kamer wy wietlanych 
w trybie sekwencji (dotyczy 
monitorów głównego i 
pomocniczego) (liczba kamer 
zale y od modelu rejestratora). 
(pole wyboru) 

3. Parametry kamer – „KAMERY” 

Pozycja menu „KAMERA” pozwala na indywidualn  definicj  parametrów zwi zanych 
z wy wietlaniem i sterowaniem poszczególnych kamer.  
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Selekcja ustawianej kamery odbywa si  poprzez zakładki numeryczne „KANAŁ”. 

(na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
domy lne Mo liwie ustawienia Opis 

UKRYCIE NIE TAK/NIE Ukrycie/odkrycie wy wietlania 
obrazu z kamery. 
(pole opcji) 

JASNO  50 % 0-100 % Jasno  obrazu z kamery. 
(pasek warto ci) 

KONTRAST 50 % 0-100 % Kontrast obrazu z kamery. 
(pasek warto ci) 

NASYCENIE 50 % 0-100 % Nasycenie koloru obrazu 
kamery. 
(pasek warto ci) 

NAZWA brak dowolny ci g 
alfanumeryczny  

Nazwa kamery (maks. 12 
znaków). 
(pole tekstowe) 

PROTOK. 
STER. 

BRAK lista dost pnych 
protokołów steruj cych 
przedstawiona w tabeli 
poni ej 

Protokołu sterowania kamery 
obrotowej. 
(pasek opcji) 
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NR STER. 
KAM. 

zale y od 
numeru 
kanału 

xx 
gdzie „xx” jest dowoln
warto ci

Numer identyfikacyjny kamery 
obrotowej (2-cyfrowy). 
(pole numeryczne) 

Tabela protokołów steruj cych dla kamer obrotowych

Nr Nazwa protokołu 
sterowania 

Dost pno  funkcji 

3X 

Zmie-
nna 

pred-
ko

Zapis 
pole-
cenia 

Wywo-
ływanie 
polece

Przeska-
kiwanie 
po zapi-
sanych 
polece-
niach 

Auto. 
pano-
ramo-
wanie 

Auto. 
nachy-
lanie 

Wywo-
łanie 

zapisa-
nej 

wanej 
trasy 

Menu 
kamery 

Wyj cie/
enter 

1 
NUVICO, NV 9600 
BPS    

2 
MERIT LILIN, PIH-
7000/7600    

3 
VCL, Orbiter 
Microsphere       

4 
SAMSUNG, SCC-
641    

5 NEC, NC-21D       

6 
SUNKWANG, 
SK2107      

7 RESERVED      

8 
D-MAX, PTZ 
PROTOCOL     

9 
LG, LPT-A100L 
P/T/Z           

10 
HONEYWELL, 
GCC-655N           

11 WONWOO, PT-101           

12 PELCO, D 2400     

13 PELCO, D 4800           

14 PELCO, D 9600           

15 C&B TECH, AN200         

16 CANON, VC-C4         

17 PELCO, P  2400     

18 PELCO, P  4800           

19 PELCO, P  9600           

20 PELCO, EP 2400       

21 PELCO, EP 4800           

22 PELCO, EP 9600           

23 
PANASONIC, 
 WV-CS/W85x,86x     

24 
HONEYWELL, 
HSDN-251N/P       

25 
GE/KALATEL, 
CyberDome       

26 
DongYang ELEC, 
SmartDome      

27 
BOSCH, 
TC8560/TC700       

28 
SYSMANIA, 
ORX1000           

29 AD, DELTADOME       

30 HUNT, HTZ-2300     

31 
HAZEM, 
RESERVED        

32 RVT, EZ Protocol    

33 LG, Dome Protocol       
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34 
ELMO,  
PTC-200C/400C       

35 
NICECAM, MP-
1xxx       

36 
C&B TECH, CNB-
PTZ102       

37 
Ikegami, PCS I-
LAN Protocol           

38 
Ikegami, ICD I-LAN 
Protocol           

39 
TOA, SC80 System 
Controller           

40 Toshiba, SC1000           

41 
BBV, TC  9600 
BPS           

4. Detekcja ruchu – „RUCH” 

Punkt „RUCH” menu umo liwia konfiguracj  parametrów stosowanej detekcji duchu.  

Czas rejestracji po detekcji jest ustawiany ogólnie dla wszystkich kanałów wizyjnych. 
Pozostałe wła ciwo ci detekcji ruchu (czuło , siatka analizy aktywno ci) s
definiowane oddzielnie dla ka dej z kamer. Selekcj  kanału wizyjnego do konfiguracji 
nale y wykona  przez zaznaczenie odpowiedniej zakładki numerycznej „KANAŁ”. 
Poziom czuło ci precyzuje stopie  wra liwo ci systemu analizy obrazu na zmiany w 
obserwowanej scenie, a tym samym ustala jak łatwo ruch o okre lonej dynamice 
b dzie wykrywany. Siatka detekcji wyznacza obszary, które maj  by  analizowane 
przez system wykrywania ruchu. 
Aktywacja/dezaktywacja pól na siatce detekcji realizowane s  za pomoc  przycisków 
numerycznych [1]-[16] na pilocie. Posługuj c si  panelem przednim, konfiguracja 
siatki jest mo liwa przy u yciu kursorów [ ] (przemieszczanie po siatce 
detekcji) oraz przycisków [+] i [–]. W celu zaznaczenia/odznaczenia obszaru całej 

siatki nacisn  przycisk ekranowy / . Ustawienie siatki detekcji w podany 
sposób jest mo liwe z dokładno ci  do 4 x 4 (16) stref. Przy dost pie zdalnym 
poprzez sie  IP (z poziomu oprogramowania) konfiguracja ta mo e by
przeprowadzona w bardziej precyzyjny sposób – 24 x 28 (672) stref.  
Zał czone pole detekcji pokrywa si  siatk  detekcji, a pobudzenie jest oznaczane 
kolorem seledynowym.  
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Dokładno  konfiguracji lokalnej

(na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 

Dokładno  konfiguracji zdalnej

(na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 

Pobudzenie detekcji ruchu

(na przykładzie rejestratora 8-kanałowego) 
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Ustawienia detekcji ruchu dla danej kamery staj  si  aktywne, kiedy w jej 
parametrach zapisu zał czona jest opcja „RUCH” (punkt menu „ZAPIS” lub 
„HARMONOGR.”, zakładki „TRYB1-4”). Ponadto system analizy ruchu działa wtedy, 
gdy urz dzenie ma zał czon  rejestracj . Wyst pienie detekcji jest sygnalizowane 
ikon .  

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienia 
dost pne Opis 

CZAS 
ZAPISU 

10 S 10-300 S Długo  czasu zapisu nast puj cego w 
efekcie detekcji ruchu. Po tym czasie 
rejestrator przestaje nagrywa  i oczekuje na 
kolejn  detekcj . Je eli w trakcie trwania 
rejestracji w trybie detekcji nast pi kolejne 
pobudzenie, automatycznemu przedłu eniu 
ulega czas zapisu o warto  czasow  tego 
parametru. 
(pasek warto ci) 

CZUŁO 10 1-20 Poziomu czuło ci. Im wi ksza warto  tym 
wi ksza czuło  (łatwiej pobudzi  detekcj
ruchu). 
(pasek warto ci) 

SIATKA zaznaczony 
cały obszar 
kadru 
kamery 
(odcie
niebieski) 

Indywidu-
alne zał -
czenie/ 
wył czenie 
pól  siatki 
detekcji. 

Aktywacja/dezaktywacja poszczególnych pól 
siatki analizy aktywno ci. 
(pole wyboru) 

. 
WA NA INFORMACJA
Analiza aktywno ci mo e działa  niepoprawnie, je li do urz dzenia dostarczany jest 
sygnał wizyjny niskiej jako ci. Du y poziom szumów/zakłóce  w obrazie b dzie 
postrzegany jako ruch. Skutkuje to samoistnymi wzbudzeniami detekcji ruchu (i 
rejestracj  niepotrzebnego obrazu), pomimo rzeczywistego braku aktywno ci w 
obserwowanej scenie. W skrajnym przypadku oznacza to trwał  rejestracj  w trybie 
detekcji (jak w zapisie ci głym), szybkie zapełnianie dysków twardych niepotrzebnym 
materiałem wideo i skrócenie czasu zapisu. 
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5. Rejestracja normalna – „ZAPIS” 

Zarz dzanie parametrami rejestracji w trybie normalnym (uruchamianej przyciskiem 
[REC]) odbywa si  w punkcie menu „ZAPIS”. Urz dzenie posiada pewne domy lne 
ustawienia, zatem  konfiguracja zapisu normalnego nie jest konieczna, cho  jest 
zalecana. 

Konfiguracja ka dej kamery wykonywana jest indywidualnie w oddzielnym wierszu 
oznaczonym numerem kanału wizyjnego. Pojedynczy wiersz składa si  z kliku 
pasków opcji umo liwiaj cych cisłe ustawienie sposobu nagrywania dla danej 
kamery. Szczegółowy opis zamieszony jest w tabeli. 

W oparciu o pozycj  menu „ZAPIS” dokonuje si  ustawie  kanałów wizyjnych do 
zapisu obrazu w sposób ci gły albo po detekcji ruchu (tryby wykluczaj ce si
wzajemnie), w zale no ci od ustawienia opcji „RUCH”. Zał czenie opcji „RUCH” 
powoduje, e przy uruchomionym trybie rejestracji urz dzenie nagrywa obraz z 
kamery dopiero po wykryciu zmian w obrazie, spowodowanych przemieszczaj cymi 
si  obiektami. Do konfiguracji parametrów detekcji słu y pozycja menu „RUCH”, a jej 
opis zamieszczony jest w cz ci V instrukcji, w punkcie 4 („Konfiguracja”/„Detekcja 
ruchu – „RUCH””). 

(na przykładzie rejestratora 4-kanałowego) 

Tabela parametrów
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Parametr Ustawienie fabryczne Mo liwe 
ustawienia Opis 

AKTYW. ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Aktywacja/ dezaktywacja 
rejestracji normalnej dla 
danego kanału. 
(pasek opcji) 

JAKO  WYSOKA ULTRA/ 
SUPER/ 
WYSOKA/ 

REDNIA/ 
NISKA 

Jako  (stopie  kompresji) 
nagrywanego obrazu. 
(pasek opcji) 

PR DKO 25 KL./S  
(4-kanłowy rejestrator) 
12 KL./S 
(8-kanłowy rejestrator) 
6 KL./S 
(16-kanłowy rejestrator)

25/ 12/ 10/ 6/ 
5/ 4/ 3/ 2/ 1 
KL./S 

Pr dko  zapisu obrazu. 
Maksymalna pr dko
rejestracji zale y od 
rozdzielczo ci zapisu. 
Dodatkowe informacje w tabeli 
poni ej. 
(pasek opcji) 

AUDIO WYŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/ wył czenie 
rejestracji fonii. 
(pasek opcji) 

RUCH WYŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/ wył czenie zapisu 
w trybie detekcji ruchu. 
„WYŁ.” – rejestracja w sposób 
ci gły,  
„ZAŁ.” – rejestracja tylko po 
detekcji ruchu. 
(pasek opcji) 

WA NA INFORMACJA
Dodatkowym parametrem wpływaj cym na jako  rejestrowanego obrazu jest 
rozdzielczo  zapisu. Element ten jest definiowany w pozycji menu „SYSTEM”. 
Omówienie ustawie  przedstawione jest w cz ci V instrukcji, w punkcie 9.1 
(„Konfiguracja”/„System – „SYSTEM””/ „Podstawowe ustawienia systemowe – 
„OGÓLNE””). 

Tabela zale no ci: pr dko  rejestracji a rozdzielczo

Pr dko
rejestracji 

Rozdzielczo
rejestracji 

Model 
4-kanałowy 8-kanałowy 16-kanałowy 

całkowita 
CIF 100 kl./s 100 kl./s 100 kl./s 

2CIF 50 kl./s 50 kl./s 50 kl./s 
4CIF 25 kl./s 25 kl./s 25 kl./s 

na kanał 
CIF 25 kl./s 12 kl./s 6 kl./s 

2CIF 12 kl./s 6 kl./s 3 kl./s 
4CIF 6 kl./s 3 kl./s 1,5 kl./s 
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Tabela przybli onych i u rednionych rozmiarów pojedynczych klatek obrazu
(w zale no ci od rozdzielczo ci i jako ci zapisu (stopnia kompresji)) 

Jako Rozdzielczo
CIF 2CIF 4CIF 

NISKA 2,4 kB 3,8 kB 6,1 kB 
REDNIA 3,4 kB 5,4 kB 8,6 kB 

WYSOKA 4,8 kB 7,7 kB 12,3 kB 
SUPER 7,2 kB 11,5 kB 18,4 kB 
ULTRA 11,5 kB 18,4 kB 29,5 kB 

Oznaczenia rozdzielczo ci

CIF:    360 x 288 px 
2CIF (FIELD):  720 x 288 px 
4CIF (FRAME, D1): 720 x 576 px 

WA NA INFORMACJA
Ze wzgl du na stosowan  metod  kompresji (H.264) podane u rednione rozmiary 
klatek obrazowych nale y traktowa  jako warto ci szacunkowe. Przedstawione 
warto ci liczbowe dotycz  rejestracji z du ymi pr dko ciami – rz du 12 kl./s na 
kamer  i mog  zmienia  si  w szerokich granicach. W zale no ci od szybko ci 
zapisu (kl./s) oraz dynamiki i stopnia szczegółowo ci rejestrowanego obrazu ró nice 
w rozmiarach klatek b d  znaczne. Zmniejszanie pr dko ci nagrywania, zwi kszanie 
si  aktywno ci (przemieszczanie si ) obiektów w scenie rejestrowanego obrazu oraz 
wzrost liczby detali w obrazie (mała powierzchnia obszarów o wypełnieniu 
jednostajnym jak np. ciany) powoduje wzrost rozmiaru klatki.  

WA NA INFORMACJA
Rejestracja d wi ku prowadzona jest si  w sposób ci gły, natomiast obraz cz sto 
jest zapisywany z mał  pr dko ci  (du a poklatkowo ). Z tego wzgl du mo e 
pojawia  si  niewielkie przesuniecie czasowe w wyniku niedokładnej synchronizacji 
pomi dzy odtwarzanymi materiałami wideo i audio. 

6. Rejestracja alarmowa – „ALARMY” 

Wła ciwo ci rejestracji i sygnalizacji alarmowej s  konfigurowane w punkcie menu 
„ALARMY”. Zapis alarmowy jest wzbudzany za pomoc  wej  alarmowych, gdzie s
doprowadzane sygnały alarmowe, generowane przez czujniki. Tryb pracy alarmowej 
jest nadrz dnym w stosunku do innych. Pojawienie si  sytuacji alarmowej powoduje 
przerwanie dotychczasowego sposobu zapisu i przej cie do rejestracji alarmowej 
przez okres czasu i z parametrami nagrywania, jakie zostały skonfigurowane.  
Mo liwo  realizacji funkcji alarmowych (zapis, sygnalizacja) wymaga uruchomienia 
zapisu (normalnego b d  w harmonogramie). 
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Wywołanie pozycji menu „ALARM” otwiera okno składaj ce si  on z trzech zakładek: 
– „REJESTRACJA” 
– „SYGNALIZACJA”. 

6.1. Rejestracja alarmowa – „REJESTRACJA” 

Zakładka umo liwia konfiguracj  głównych wła ciwo ci zapisu alarmowego. Pozwala 
to na ustawienia innych (zwykle lepszych) parametrów rejestracji dla sytuacji 
alarmowej ni  dla rejestracji zwykłej. Konfiguracja ka dej kamery odbywa si
indywidualnie w oddzielnym wierszu oznaczonym numerem kanału wizyjnego. Ka dy 
wiersz składa si  z kilku pasków opcji daj cych mo liwo  precyzyjnego ustawienia 
sposobu nagrywania dla danej kamery. Dokładny opis jest zawarty w tabeli. 

(na przykładzie rejestratora 4-kanałowego) 

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie domy lne Ustawienia 
dost pne Opis 

AKTYW. ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Aktywacja/ dezaktywacja 
rejestracji alarmowej dla 
danego kanału. 
(pasek opcji) 
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JAKO  WYSOKA ULTRA/ 
SUPER/ 
WYSOKA/  

REDNIA/ 
NISKA 

Jako  (stopie  kompresji) 
zapisywanego obrazu. 
(pasek opcji) 

PR DKO 25 F/S  
(4-kanłowy rejestrator) 
12 F/S 
(8-kanłowy rejestrator) 
6 F/S 
(16-kanłowy rejestrator)

25, 12, 10, 6, 
5, 4, 3, 2, 1 
KL./S 

Pr dko ci rejestracji obrazu. 
Maksymalna pr dko  zapisu 
zale y od rozdzielczo ci 
rejestracji.  
(pasek opcji) 

AUDIO WYŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/ wył czenie zapisu 
fonii. 
(pasek opcji) 

WEJ. NO NO/NC Rodzaj wej cia alarmowego: 
– „NO” („Normal Open”) – 
normalnie otwarte, zwarcie 
wyzwala alarm  
– „NC” („Normal Close”) –
normalnie zwarte, rozwarcie 
wyzwala alarm. 
(pasek opcji) 

6.2. Sygnalizacja zdarze – „SYGNALIZACJA” 

Zarz dzanie parametrami sygnalizacji zdarze  oraz dodatkowymi opcjami zapisu 
alarmowego odbywa si  w oknie zakładki „SYGNALIZACJA”. 
Sygnalizacja zdarze  jest realizowana poprzez wyj cia alarmowe. Urz dzenie jest w 
stanie selekcjonowa  nast puj ce typy zdarze : 

– pojawienie si  sygnału na wej ciu alarmowym („WEJ CIE ALARMOWE. x”, 
gdzie „x” oznacza nr wej cia alarmowego) 
– detekcja ruchu („DETEKCJA RUCH”) 

 – utrata sygnału wizji na wej ciu kamerowym („ZANIK WIZJI”) 
 – komunikaty systemowe („ZDARZENIA SYSTEMOWE”) 
 – dowolne z wymienionych zdarze  („WSZYSTKIE ZDARZENIA”). 
Pod poj ciem komunikatów systemowych –  „ZDARZENIA SYSTEMOWE” kryj  si
powiadomienia o: 

– awarii dysku wykrytej przez rejestrator (brak poł czenia lub uszkodzenie 
   dysku) 
– awarii dysku raportowana przez S.M.A.R.T. (uszkodzenie dysku) 
– przewidywanej awarii dysku zgłaszanej przez S.M.A.R.T.  
– zapełnienie dysku twardego (je li nie jest ustawiony do zapisu cyklicznego). 

Oprócz tego zdarzenia alarmowe (pojawianie si  sygnałów na wej ciach alarmowym) 
mog  by  sygnalizowane graficznie na ekranie głównym lub w sposób d wi kowy. 
Informacja graficzna wy wietlana jest na ekranie głównym w postaci ikony  w 
oknie kamery, z któr  powi zany jest alarm. Powiadamianie d wi kowe (trwaj ca 
przez okres rejestracji alarmowej) mo liwe jest dzi ki wbudowanemu brz czykowi. 
Na usuni cie ikon alarmowych lub wyciszenie sygnalizacji d wi kowej pozwala 
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przycisk [CANCEL]. Wył czenie sygnalizacji nie przerywa pracy (zapisu) w trybie 
alarmowym. 

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
domy lne Mo liwe ustawienia Opis 

CZAS 
ZAPISU 

10 S 10-300 S Czas zapisu nast puj cego 
w efekcie pobudzenia 
alarmowego. Po tym czasie 
urz dzenie przestaje 
zapisywa  i oczekuje na 
kolejny sygnał alarmu. Je eli 
w trakcie trwania rejestracji 
alarmowej nast pi kolejne 
pobudzenie, 
automatycznemu 
przedłu eniu ulega czas 
zapisu, o warto  czasow
tego parametru. 
(pasek warto ci) 

TYP 
ZAPISU 

1:1 WSZYSTKO/1:1 Sposób rejestracji w wyniku 
wyst pienia alarmu: 
„WSZYSTKO” – nagrywanie 
obrazu ze wszystkich kamer; 
„1:1” –  nagrywanie obrazu z 
kamery skojarzonej z 
wej ciem alarmowym, na 
którym pojawił si  alarm.  
(pole opcji) 

SYGNAŁ 
DZWI K. 

ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/wył czenie 
sygnalizacji d wi kowej 
(wbudowany brz czyk) dla 
sytuacji zdarzeniowej. Do 
uruchomienia funkcji 
dodatkowo wymagane jest 



Instrukcja obsługi rejestratorów serii PDR-XM3000

www.spselectronics.pl 65

ustawienie opcji „WYJ. 
ALARM 1” w pozycji „ZAŁ.”. 
Powiadamianie d wi kowe 
trwa przez zdefiniowany czas 
nagrywania alarmowego.  
(pasek opcji) 

WYJ. 
ALARM. 1

ZDARZE-
NIA 
SYSTE-
MOWE 

WYŁ. ZDARZE-
NIA SYSTE-
MOWE/ 
ZANIK 
WIZJI/ 
DETEKCJA 
RUCHU/ 
WSZYSTKIE 
ZDARZENIA
/ WEJ CIE 
ALARMOWE 
x 
gdzie „x” 
oznacza nr 
wej cia 
alarmowego

ZAŁ./ 
WYŁ. 

Pozycja zakładki składa si  z 
dwóch pasków opcji. 
Pierwszy pozwala na wybór 
rodzaju zdarze , które b d
sygnalizowane poprzez 
wyj cie alarmowe. 
Drugi umo liwia 
zał czenie/wył czenie funkcji 
sygnalizacji.  
(paski opcji) 

7. Rejestracja w harmonogramie – „HARMONOGR.”  

Pozycja menu „HARMONOGR.” przeznaczona jest do konfiguracji harmonogramu 
zapisu, oznaczaj cego przedziały czasowe rejestracji i jej parametry w danych 
przedziałach. Okno „HARMONOGRAM” składa si  z zakładek: 

– „GRAFIK” 
– „TRYB 1-4”. 

Oznaczenie zakresów czasowych nagrywania odbywa si  w cyklu tygodniowym na 
kolejnych pozycjach zakładki „GRAFIK”. Ustawieniu mo na podda  ka dy dzie
tygodnia indywidualnie (wiersze NDZ.-SOB.) lub jedna konfiguracja mo e dotyczy
wszystkich dni tygodnia (wiersz „WSZYST.”). Definicja planu zapisu dla 
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pojedynczego dnia polega na ustaleniu przedziałów czasowych, a sposób zapisu dla 
ka dego przedziału czasowego okre la przypisany do niego tryb rejestracji, 
konfigurowany w zakładkach „TRYB 1-4”.  

Zakresy czasowe powinny by  wprowadzane chronologicznie, zgodnie z post pem 
czasu. Je eli rejestracja dla danego dnia tygodnia obejmuje pełne 24 godziny, 
ustawienie cyklu dobowego nale y rozpoczyna  od godziny „00:00” i ko czy  na 
godzinie „23:59”. Ponadto konieczne jest zachowanie co najmniej 1-minutowej 
ró nicy pomi dzy kolejnymi przedziałami czasowymi (nie oznacza to minutowej luki 
w zapisie, a podyktowane jest jedynie wymogami notacji).  

Konfiguracja zastosowanych trybów rejestracji pozwala na cisłe ustalenie 
parametrów nagrywania dla poszczególnych kamer. Sposób ustawienia jest taki sam 
jak dla zapisu normalnego, obja nionego wcze niej w cz ci V instrukcji, w punkcie 5 
(„Konfiguracja”/„Rejestracja normalna – „ZAPIS””). 
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(na przykładzie rejestratora 4-kanałowego) 

Po wykonaniu konfiguracji zakładka „GRAFIK” prezentuje w postaci graficznej 
stworzony harmonogram, na którym ró nymi barwami (czerwona, pomara czowa, 
zielona, niebieska) oznaczone s  zastosowane tryby i przedziały rejestracji.  

Uruchomienie trybu nagrywania w harmonogramie odbywa si  przy pomocy 
przycisku [SCHEDULE]. Faktyczna rejestracja jest prowadzona tylko w okresach 
okre lonych w harmonogramie. Praca w harmonogramie jest nadrz dna wobec 
zapisu normalnego. Zał czaj c oba sposoby rejestracji, zapis normalny b dzie 
wyst pował tylko w przedziałach czasowych nie zaprogramowanych w 
harmonogramie. 

WA NA INFORMACJA:
Pomimo zbie no ci kolorów wykorzystywanych do oznaczenia trybów 1-4 oraz 
kolorów stosowanych do wyró nienia zapisu ci głego, z detekcj  ruchu i alarmowego 
(w oknie kalendarza wyszukiwania obrazu do odtworzenia), wymienione sposoby 
nagrywania nie musz  by  ze sob  powi zane. Jednocze nie praca w dowolnym 
trybie w harmonogramie nie wyklucza mo liwo ci zapisu ci głego, alarmowego czy 
wzbudzanego detekcj  ruchu. 
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8. Sie  IP – „SIE ” 

Zarz dzanie parametrami zwi zanymi z prac  rejestratora w sieci IP dost pne jest w 
punkcie menu „SIE ”. Pozycja menu składa si  z czterech zakładek: 

–  „GŁÓWNE” 
–  „E-MAIL” 
–  „DYNDNS” 
–  „INNE”. 

Rejestrator jest zdolny do pracy sieciach IP zarówno ze statycznym adresem, jaki i z 
adresem przydzielanym dynamicznie (z serwera DHCP).  
Funkcja statycznego adresu IP wykorzystywana jest wtedy, gdy urz dzenie ma 
przypisany stały adres IP: publiczny (przyznany przez dostawc  ł cza internetowego) 
lub prywatny (przypisany w sieci LAN). Podobnie w przypadku współpracy z 
serwerem DHCP, przydzielany adres IP mo e by  adresem publicznym lub 
prywatnym. Dost p zdalny do urz dzenia mo e odbywa  si  bezpo rednio przez 
adres IP (opis ustawie  w punkcie 8.1 instrukcji) lub nazw  domenow  (konieczna 
dodatkowa konfiguracja DynDNS, wyja niona w punkcie 8.3 instrukcji). Je eli 
rejestrator znajduje si  w sieci LAN, wówczas, aby uzyska  do niego dost p z 
zewn trznej sieci IP (Internet), w urz dzeniu znajduj cym si  na styku sie
lokalna/Internet (ruter) nale y dokona  przekierowania portów (port zewn trzny –> 
adres IP, port wewn trzny rejestratora). Szczegółowe informacje na ten temat 
zamieszczone s  w dodatkowym poradniku. Do zdalnej obsługi rejestratora poprzez 
sie  IP przeznaczone jest oprogramowanie CMS Lite, xCMS-DVRPlayer lub EMS. 
Informacje dotycz ce pracy z rejestratorem za pomoc  oprogramowania sieciowego 
znajduj  si  w oddzielnych instrukcjach obsługi. 
Pojedynczy rejestrator jest w stanie obsłu y  do 3 u ytkowników zdalnych 
jednocze nie. 

8.1. Sie  IP  – „GŁÓWNE” 

Zakładka „GŁÓWNE” zapewnia konfiguracj  podstawowych parametrów interfejsu 
sieci IP urz dzenia. Rejestrator pracuje z r cznie ustawionym adresem IP (adres 
statyczny) albo z adresem IP przydzielanym w sposób dynamiczny (przez serwer 
DHCP).  
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Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
domy lne Ustawienia dost pne Opis 

TYP STATYCZNY STATYCZNY/ DHCP Wybór sposobu przypisywania 
adresu (IP, maski, bramy): 
„STATYCZNY”  
– r czne wprowadzenie adresu, 
„DHCP” – adres przydzielany 
automatycznie przez serwer 
DHCP. 
(pole opcji) 

ADRES 
IP 

192.168.0.251 dowolne warto ci 
numeryczne w przedziale  
0 -255 dla ka dego 
podpola  

Adres IP – cztery oktety 
(numery 8-bitowe) w notacji 
dziesi tnej.  
(pole numeryczne) 

MASKA 255.255.255.0 dowolne warto ci 
numeryczne w przedziale
 0 -255 dla ka dego 
podpola 

Maska podsieci – cztery oktety 
(numery 8-bitowe) w notacji 
dziesi tnej. 
(pole numeryczne) 

BRAMA 192.168.0.1 dowolne warto ci 
numeryczne w przedziale 
0 -255 dla ka dego 
podpola 

Adres IP bramy – cztery oktety 
(numery 8-bitowe) w notacji 
dziesi tnej. 
(pole numeryczne) 

SERWE
R DNS 

168.126.63.1 dowolne warto ci 
numeryczne w przedziale 
0 -255 dla ka dego 
podpola 

Adres IP serwera DNS – cztery 
oktety (numery 8-bitowe) w 
notacji dziesi tnej (serwer nazw 
domenowych).  
(pole numeryczne) 

PORT 7000 dowolna warto
numeryczna w przedziale 
0000-9999 

Numer portu. Zalecane warto ci 
powy ej 1024. 
(pole numeryczne) 

WA NA INFORMACJA
Nieustawienie lub bł dne ustawienie adresu serwera DNS uniemo liwia 
funkcjonowanie  powiadamiania e-mail oraz działanie dynamicznego DNS-a. 
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8.2. Powiadamianie przez e-mail – „E-MAIL” 

Konfiguracja funkcji powiadamiania e-mail jest mo liwa w zakładce „E-MAIL”. 
Poprzez poczt  elektroniczna urz dzenie wysyła nast puj ce komunikaty:  

– „HDD Fail” – awaria dysku wykryta przez rejestrator (brak poł czenia lub 
uszkodzenie dysku) 
– „Alarm” – alarm wzbudzony pojawieniem si  sygnału na wej ciu alarmowym 
– „Motion” – detekcja ruchu 
– „Power Fail” – awaria zasilania (zgłoszenie zostaje wysłane po powrocie 
zasilania) 
– „Video Loss” – utrata sygnału wizji z kamery (np. z powodu uszkodzenia 
kamery, przeci cia kabla – sabota ). 

Wysyłanie powiadomie  e-mail mo e odbywa  si  poprzez domy lny (producenta) 
lub własny serwer SMTP (serwer poczty wychodz cej). Korzystanie z własnego 
serwera pocztowego wymaga dodatkowej konfiguracji rejestratora (zł czenie opcji 
„AKTYW.” – „SMTP”). 
Urz dzenie umo liwia wprowadzenie 5 adresów e-mail, na które b d  przesyłane 
komunikaty o zdarzeniach/awariach. 

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
fabryczne Mo liwe ustawienia Opis 

AKTYW. WYŁ. WYŁ./ 
DOMY LNY/ 
SMTP 

Zał czenie/wył czenie oraz 
wybór serwera pocztowego 
SMTP. 
(pole opcji) 

SERWER 
SMTP 

brak dowolny ci g 
alfanumeryczny 

Adres pocztowego serwera 
SMTP (numeryczny lub nazwa 
domeny). Maksymalna długo
nazwy: 27 znaków. 
(pole tekstowe) 

PORT 0025 dowolna warto
numeryczna w 
przedziale 0000-9999 

Numer portu serwera 
pocztowego SMTP. 
(pole numeryczne) 
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AUTORYZACJA ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/wył czenie funkcji 
uwierzytelniania przez serwer 
pocztowy SMTP. 
(pole opcji) 

U YTKOWNIK nie 
wypełnione 

dowolny ci g 
alfanumeryczny

Nazwa u ytkownika 
wykorzystywana do 
uwierzytelniania. Maksymalna 
długo  nazwy: 20 znaków. 
(pole tekstowe) 

HASŁO nie 
wypełnione

dowolny ci g 
alfanumeryczny

Hasło u ytkownika u ywane do 
uwierzytelniania. Maksymalna 
długo  hasła: 11 znaków. 
(pole tekstowe) 

ADRES E-MAIL 1 E-MAIL 1-5 Numer adresu e-mail. 
(pasek opcji) 

nie 
wypełnione 

dowolny ci g 
alfanumeryczny

Adres e-mail (maks. 41 
znaków). 
(pole tekstowe) 

WA NA INFORMACJA
Pomimo notacji wielkimi literami, nazwa i hasło składaj  si  faktycznie z małych liter.  

8.3. Dynamiczny DNS – „DYNDNS” 

Zakładka DYNDNS umo liwia konfiguracj  rejestratora na potrzeby pracy z usług
dynamicznego DNS-a. Urz dzenie mo e współdziała   z  serwisem DynDNS 
producenta (serwer dvrhost.com) lub serwisem/serwerem DynDNS dyndns.com. Dla 
ustawie  domy lnych rejestrator współpracuje z serwerem dvrhost.com wówczas  
dost p do rejestratora mo na uzyska  poprzez nazw  domenow
Xxxxxxx.dvrhost.com (np. X50AD25.dvrhost.com), gdzie pierwszy człon nazwy 
„Xxxxxxx” zapewnia jednoznaczn  identyfikacj  urz dzenie. Litera „X” pierwszego 
członu jest oznaczeniem rejestratorów serii PDR-XM, pozostałe 6 znaków to mniej 
znacz ca połowa (młodsza cz , LSB) – adresu fizycznego (adresu MAC) 
urz dzenia. Informacja o identyfikatorze rejestratora (i adresie fizycznym) znajduje 
si  w punkcie menu „SYSTEM”, w zakładce „INFO.”. 
Mo liwo  zdefiniowania własnej nazwy domeny, pod któr  urz dzenie b dzie 
dost pne w Internecie, daje serwis dyndns.com. Chc c z niego skorzysta , nale y 
zarejestrowa  si  na stronie internetowej dyndns.com – ustali  nazw  u ytkownika i 
hasło oraz okre li  nazw  domenow  dla rejestratora. Nast pnie wymienione 
parametry wprowadzi  w ustawienia urz dzenia („NAZWA DOMENY”, 
„U YTKOWNIK”, „HASŁO”). Sposób aktywacji i konfiguracji usługi dynamicznego 
DNS-a na stronie serwisu dyndns.com jest szczegółowo opisany w oddzielnym 
poradniku. 
W celu sprawdzenia poprawno ci konfiguracji mo na posłu y  si  funkcj  testowania 
aktualizacji uruchamianej przyciskiem „AKTUAL. DYNDNS”. 
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Tabela parametrów/funkcji

Parametr/ 
funkcja 

Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienia 
dost pne Opis 

AKTYW. WYŁ. WYŁ./ 
DOMY LNY/ 
WŁASNY 

Zał czenie/wył czenie oraz 
wybór  DynDNS.  
„DOMY LNY” – serwer 
producenta: dvrhost.com; 
„WŁASNY” – serwer 
dyndns.com. 
(pole opcji) 

NAZWA 
DOMENY 

nie wypełnione dowolny ci g 
alfanumeryczny 

Nazwa domenowa, pod któr  ma 
by  dost pne urz dzenie, 
ustalona na stronie dyndns.com. 
Maksymalna długo  nazwy: 25 
znaków. 
(pole tekstowe) 

U YTKOWNIK nie wypełnione dowolny ci g 
alfanumeryczny

Nazwa u ytkownika okre lona w 
serwisie dyndns.com podczas 
zarejestrowania. Maksymalna 
długo  nazwy: 20 znaków. 
(pole tekstowe) 

HASŁO nie wypełnione dowolny ci g 
alfanumeryczny

Hasło u ytkownika ustalone w 
serwisie dyndns.com w 
momencie zarejestrowania. 
Maksymalna długo  hasła: 11 
znaków. 
(pole tekstowe) 

AKTUAL. 
DYNDNS 

n.d. n.d. R czna aktualizacja przypisania 
adresu IP do nazwy domenowej 
rejestratora. 
(przycisk ekranowy) 

WA NA INFORMACJA
Pomimo zapisu wielkimi literami, nazwa i hasło składaj  si  faktycznie z małych liter.  
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8.4. Ograniczenia  sieci IP  – „INNE” 

Konfiguracja dodatkowych parametrów dotycz cych pracy w sieci IP jest dost pna w 
oknie zakładki „INNE”. 

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie domy lne Mo liwe ustawienia Opis 
PASMO NIEOGRANICZONE 64/128/256/512 

KB/S  
1/2/4/8 MB/S/ 
NIEOGRANICZONE 

Maksymalny strumie
danych wideo wysyłany 
przez rejestrator w sie  IP. 
Opcja pozwala narzuci
ograniczenie na 
zajmowane pasmo w sieci. 
(pasek opcji) 

9. System – „SYSTEM” 

Informacje podstawowe o rejestratorze (dane statusowe, wersja firmware’u itp.) oraz 
główne ustawienia systemowe (np. czas, dyski twarde czy uprawnienia 
u ytkowników) s  dost pne w punkcie menu „SYSTEM”. Pozycja menu składa si  z 
nast puj cych zakładek: 

–  „OGÓLNE” 
–  „CZAS” 
–  „KONTA” 
–  „DYSK” 
–  „AKTUALIZACJA” 
–  „INFO.”. 
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9.1. Podstawowe ustawienia systemowe – „OGÓLNE” 

Zakładka „OGÓLNE” słu y do przeprowadzenia podstawowych ustawie
systemowych urz dzenia. Dokładne informacje zwi zane z konfigurowanymi 
parametrami znajduj  si  w tabeli. 

Tabela parametrów

Parametr/ 
funkcja 

Ustawienie 
domy lne Dost pne ustawienia Opis 

AUTO.BLOK. 
PRZYC. 

WYŁ. ZAŁ./WYŁ. Aktywacja/ 
dezaktywacja 
automatycznego 
blokowania klawiatury 
(i wymuszenie 
wprowadzenia hasła) 
po 3 minutach 
bezczynno ci. 
(pole tekstowe) 

D WI K 
PRZYCISK. 

ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/wył czenie 
sygnałów 
d wi kowych 
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emitowanych po 
naci ni ciu przycisku. 
(pole opcji) 

TRYB PRACY 4-kanłowy 
rejestrator: 
CIF, 4 KANAŁY 

8-kanłowy 
rejestrator: 
CIF, 8 KANAŁÓW 

16-kanłowy 
rejestrator: 
CIF, 16 KANAŁÓW

4-kanłowy rejestrator: 
CIF, 4 KANAŁY/  
2CIF, 4 KANAŁY/  
4CIF, 4 KANAŁY/ 
4CIF, 1 KAN.; CIF, 
POZOSTAŁE KAN. 

8-kanłowy rejestrator 
CIF, 4 KANAŁY/  
2CIF, 4 KANAŁY/  
4CIF, 4 KANAŁY/ 
CIF, 8 KANAŁÓW/  
2CIF, 8 KANAŁÓW/  
4CIF, 8 KANAŁÓW/ 
4CIF, 1 KAN.; CIF, 
POZOSTAŁE KAN. 

16-kanłowy rejestrator: 
CIF, 4 KANAŁY/  
2CIF, 4 KANAŁY/  
4CIF, 4 KANAŁY/ 
CIF, 8 KANAŁÓW/  
2CIF, 8 KANAŁÓW/  
4CIF, 8 KANAŁÓW/ 
CIF, 16 KANAŁÓW/  
2CIF, 16 KANAŁÓW/ 
4CIF, 16 KANAŁÓW/ 
4CIF, 1 KAN.; CIF, 
POZOSTAŁE KAN.

Tryb pracy okre laj cy 
rozdzielczo  zapisu 
oraz liczb  aktywnych 
kanałów.  
(pasek opcji)

USUW. 
PRZEPLOT. 

ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/wył czenie 
usuwania przeplotu w 
obrazie (półobrazów) 
podczas odtwarzania 
(dotyczy zapisu w 
rozdzielczo ci 720  x 
576 px). Zał czenie 
opcji zapewnia lepsz
płynno
odtwarzanego obrazu 
i unikn  wy wietlania 
zniekształce  na 
kraw dziach 
ruchomych obiektów 
(tzw. grzebie ). 
Wył czenie opcji 
umo liwia uzyskanie 
wi kszej 
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rozdzielczo ci obrazu 
w trybie pauzy. 
(pole tekstowe) 

AUTO. 
URUCHOM. 

brak zaznaczenia REJESTRACJA, 
HARMONOGRAM. 

Wybór trybów 
rejestracji, które b d
automatycznie 
aktywowane wraz z 
uruchomieniem 
urz dzenia. 
„REJESTRACJA” – 
zapis normalny; 
„HARMONOGRAM” – 
zapis w 
harmonogramie. 
(pole wyboru) 

HASŁO ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Zał czenie/wył czenie 
autoryzacji (blokady) 
hasłem dost pu do 
rejestratora. 
Niezale nie od 
ustawienia 
zatrzymanie rejestracji 
b d  wył czenie 
urz dzenia zawsze 
wymaga podania 
hasła. 
(przycisk ekranowy) 

USTAW. 
FABRYCZNE 

URUCHOM URUCHOM Przywrócenie 
ustawie  domy lnych. 
(przycisk ekranowy) 

CZUŁO
PRZYCIS. 

3 1-5 Czuło  przycisków 
dotykowego panelu 
przedniego. 
(pasek warto ci) 
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9.2. Czas – „CZAS” 

Ustawienia dotycz ce daty/czasu realizowane s  w oknie zakładki „CZAS”.  

   
Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
fabryczne Mo liwe ustawienia Opis 

DATA DD/MM/RRR aktualna data 
systemowa 

dowolny ci g 
numeryczny wła ciwy 
dla notacji daty

Data systemowa. 
(pole numeryczne)

CZAS GG:MM:SS aktualny czas 
systemowy 

dowolny ci g 
numeryczny wła ciwy 
dla notacji czasu

Czas systemowy. 
(pole numeryczne)

 URUCHOM 
REJESTRACJ

URUCHOM 
REJESTRACJ / 
ZATRZYMAJ 
REJESTRACJ  ABY 
ZMIENI  CZAS 

Komunikat 
systemowy. 
(pole 
informacyjne) 

9.3. Konta i uprawnienia u ytkowników – „KONTA” 

Zakładka „KONTA” słu y do zarz dzania kontami u ytkowników urz dzenia oraz 
konfiguracji ich uprawnie  i haseł. Przy ustawieniach fabrycznych rejestrator posiada 
aktywne 1 konto administratora („ADMIN”) i 5 nieaktywnych kont u ytkowników 
(„USER1-5”) – „U YTKOWNIK”. Administrator wyposa ony jest w pełne prawa do 
obsługi urz dzenia. Uprawnienia te s  niezbywalne, a konto administratora nie mo e 
by  dezaktywowane. Zakres przywilejów zwykłego u ytkownika jest konfigurowalny. 
Domy lnie posiada on prawa do podgl du obrazu z czasie rzeczywistym – 
„PODGL D” (wybór wy wietlanej kamery, zmiana trybu podziału, obsługa kamer 
obrotowych), odtwarzania obrazu – „ODTWARZANIE”, a  tak e dost pu zdalnego 
przez sie  IP – „SIE ” (z uprawnieniami identycznymi jak dla obsługi lokalnej). Chc c 
umo liwi  u ytkownikowi obsług  rejestratora, nale y aktywowa  dla niego konto 
(„STATUS”), ustali  hasło („HASŁO”) i ewentualnie zmieni  zakres praw 
(„UPRAWNIENIA”).  
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Przydzielaj c zwykłemu u ytkownikowi dodatkowe uprawnienia („ARCHIWIZACJA”, 
„KONFIGURACJA”, „WYŁ CZENIE”) umo liwiamy mu pełn  obsług  urz dzenia za 
wyj tkiem dost pu do punktu menu SYSTEM (ten przywilej posiada tylko 
administrator). 
Posługuj c si  jednym kontem/hasłem przy dost pie poprzez sie  IP, do urz dzenia 
mo e zalogowa  si  kilku u ytkowników w tym samym czasie. 

Tabela parametrów

Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Dost pne 
ustawienia Opis 

U YTKOWNIK ADMIN ADMIN/USER1/ 
USER2/USER3/ 
USER4/ USER5 

Wybór 
konfigurowanego 
konta 
u ytkownika. 
(lista opcji) 

STATUS ZAŁ. 
(dla administratora), 
WYŁ.  
(dla u ytkownika) 

ZAŁ./ WYŁ. Aktywacja/ 
dezaktywacja 
konta 
u ytkownika. 
(pole opcji) 
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UPRAWNIENIA PODGL D,  
ODTWARZANIE, 
ARCHIWIZACJA, 
KONFIGURACJA, 
SIE , 
WYŁ CZENIE 
(dla administratora) 

PODGL D,  
ODTWARZANIE,
SIE
(dla u ytkownika) 

PODGL D,  
ODTWARZANIE, 
ARCHIWIZACJA, 
KONFIGURACJA, 
SIE , 
WYŁ CZENIE 

Uprawnienia 
u ytkownika. 
(pole wyboru) 

HASŁO STARE 000000 dowolny ci g 
numeryczny  
(6-cyfrowy)

Hasło dost pu. 
(pole 
numeryczne) NOWE 000000 

POTWIER-
DZENIE 

000000 

9.4. Obsługa no ników pami ci – „DYSK” 

Obsługa wewn trznego dysku twardego i innych no ników pami ci podł czonych do 
rejestratora jest dost pna w oknie zakładki „DYSK”. Umo liwia ono formatowanie 
no ników, ustawienie sposobu zapisu na dysku oraz zał czenie/wył czenie 
monitorowania pracy dysków.  

WA NA INFORMACJA
Aktualne informacje o obsługiwanych modelach dysków i maksymalnych 
pojemno ciach znajduj  si  w oddzielnej nocie technicznej. 

W celu sformatowania no nika nale y odszuka  go na li cie opcji 
„FORMATOWANIE” i uruchomi  proces przyciskiem ekranowym „URUCHOM”. 
Zawsze po zamontowaniu dysku twardego,  który nie był wcze niej u ywany w 
rejestratorze, nale y go sformatowa . 
Proces formatowania trwa od kilkunastu do kilkudziesi ciu sekund (zale nie od 
pojemno ci dysku). Poprawne uko czenie potwierdzane jest komunikatem 
„ZAKO CZONO POMY LNIE”, oprócz tego na pasku stanu OSD pojawia si
informacja o pojemno ci dysku.   
W razie problemów z formatowaniem sprawdzi  poprawno  podł czenia dysku lub 
zweryfikowa  jego sprawno  za pomoc  testu oprogramowaniem producenta 
danego dysku. 

Urz dzenie mo e współpracowa  z dyskami zapisuj c na nich materiał wideo w 
trybie cyklicznym lub liniowym. Podczas nagrywania cyklicznego po zapełnieniu 
dysku usuwane s  najstarsze zapisy na potrzeby bie cej rejestracji 
(„NADPISYWANIE” – „ZAŁ.” ). Wej cie w cykl po nagraniu całego dysku 
symbolizowane jest ikon  na pasku stanu. W trybie liniowym obraz jest 
zapisywany tylko do momentu zapełnienia dysku („NADPISYWANIE” – „WYŁ.”). Gdy 
ilo  wolnego miejsca spadnie poni ej 4 GB, rejestrator sygnalizuje to d wi kowo 
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oraz wy wietla komunikat na ekranie głównym (mo e tak e powiadomi  o tym przez 
wyj cie alarmowe). W celu ponownego rozpocz cia zapisu nale y wymieni  dysk na 
nowy albo sformatowa  dotychczas wykorzystywany dysk lub przeł czy  rejestracj
w tryb cykliczny. 
Monitor pracy dysku opiera si  na informacja przekazywanych przez system dyskowy 
S.M.A.R.T.. System ten monitoruje i rejestruje wa ne parametry pracy dysku 
twardego (np.: uszkodzone sektory, temperatura pracy czy cz sto  bł dów 
pozycjonowania głowicy) i komunikuje u ytkownikowi zaistniał  b d  zbli aj c  si
awari  dysku.  
Domy lnie monitorowanie dysku jest uruchomione. Do aktywacji/dezaktywacji 
monitora słu y przycisk ekranowy „URUCHOM/ZATRZYMAJ” zakładki na pozycji 
„MONITOR DYSK.”. Wył czanie monitorowania stanu dysku nie jest jednak 
zalecane. 

Uszkodzenie dysku jest sygnalizowane stosownym komunikatem na ekranie 
głównym oraz przez ci gły, d wi kowy sygnał alarmowy. Jednokrotne wyciszenie 
sygnalizacji jest mo liwe dzi ki przyciskom [CANCEL]. Je eli jednak awaria b dzie 
wci  raportowana przez monitor dyskowy, wówczas d wi kowy sygnał alarmowy 
b dzie zał czany ponownie. Po przyj ciu powiadomienia, w oczekiwaniu na serwis i 
wymian  dysku, mo na wstrzyma  prac  monitora dysków, aby wył czy
ponawiaj c  si  sygnalizacj  d wi kow . Jest to sytuacja, gdy dezaktywacja 
monitora  dyskowego staje si  uzasadnione. Po wymianie dysków aktywowa
monitorowanie ponownie. 
   

Tabela parametrów/funkcji

Parametr/ 
funkcja 

Ustawienie 
domy lne 

Mo liwe 
ustawienia Opis 

FORMATO-
WANIE 

NIE NIE/  
DYSK WEWN./ 
NO NIK USB - 
FLASH 

Wybór formatowanego no nika. 
(pasek opcji) 

OPERA-
CJA 

URUCHOM URUCHOM/ 
CZEKAJ/ 
ZAKO CZONO 

Uruchamianie procesu 
formatowania. 
„URUCHOM” – rozpocz cie 
formatowania, 
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„CZEKAJ” – wykonywanie 
formatowania, 
„ZAKO CZONO” – zako czenie 
formatowania. 
(przycisk ekranowy) 

STAN GOTOWY GOTOWY/ 
FORMATOWANI
E  – xx%/ 
ZAKO CZONO 
POMY LNIE 
gdzie „xx” oznacza 
stopie
zaawansowania (w 
procentach) 
procesu 
formatowania  

Informacja o wykonywanej 
operacji dotycz cej formatowania. 
„GOTOWY” – oczekiwanie/ 
gotowo  do rozpocz cia 
formatowania;  
„FORMATOWANIE” – 
przeprowadzanie formatowania; 
„ZAKO CZONO POMY LNIE” – 
poprawne zako czenie 
formatowania.  
(pole informacyjne) 

NADPISY-
WANIE 

ZAŁ. ZAŁ./WYŁ. Sposób nagrywania na dysku 
wewn trznym.  
„ZAŁ.” – rejestracja cykliczna (z 
nadpisywaniem najstarszych 
nagra  na dysku);  
 „WYŁ.” – rejestracja liniowa (do 
momentu zapisania dysku). 
(pole opcji) 

MONITOR 
DYSK. 

ZATRZY-
MAJ 

ZATRZYMAJ/ 
URUCHOM 

Zał czenie/ wył czenie 
monitorowania stanu dysku. 
(przycisk ekranowy) 

PRACUJE PRACUJE/ 
ZATRZYMANY 

Informacja o pracy monitora 
dyskowego. 
(pole informacyjne) 

AUTO. 
USUWANIE 

BRAK BRAK/  
12 GODZIN/  
1 DZIE / 2-6 DNI/ 
1 TYDZIE /  
2-4 TYGODNIE 

Czas przechowywania danych na 
dysku twardym, nagrania starsze 
ni  wskazany okres 
przechowywania s  automatycznie 
kasowane.  
Ustawienie „BRAK” – oznacza 
brak ograniczenia na czas 
przechowywania danych (materiał 
wideo jest kasowany dopiero po 
zapisaniu całej pami ci dyskowej 
podczas nadpisywania, w trybie 
pracy cyklicznej) 
(pasek opcji) 

  ZATRZYM. 
ZAPIS, ABY 
SFORMATOW. 
DYSK 

Komunikat systemowy 
(pole informacyjne) 
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9.5. Aktualizacja oprogramowania sprz towego – „AKTUALIZACJA”

Rejestrator pozwala na samodzielne przeprowadzenie aktualizacji jego 
oprogramowania wbudowanego (firmware). Odbywa si  ona poprzez interfejs USB z 
wykorzystaniem no nika Flash USB (PenDrive). Aktualizacj  mo e przeprowadzi
tylko u ytkownik posiadaj cy uprawnienia administratora.  

Tabela ustawie /funkcji

Parametr/ 
funkcja 

Ustawienie 
domy lne Ustawienia dost pne Opis 

AKTUALI-
ZACJA 

URUCHOM URUCHOM/ CZEKAJ Uruchomienie 
procesu aktualizacji. 
(przycisk ekranowy) 

GOTOWY GOTOWY/ WYSZUKIWANIE / 
SPRAWDZENIE/  
KOPIOWANIE/AKTUALIZACJA/ 
ZAKO CZONO POMY LNIE 

Informacja o 
wykonywanej 
operacji dotycz cej 
aktualizacji. 
(pole informacyjne) 

 APLIKACJA ZAPIS xx%/ BIOS 
ZAPIS xx%/ APLIKACJA 
WERYFIKACJA xx %/ BIOS 
WERYFIKACJA xx %/  
gdzie „xx” jest warto ci
numeryczn

Informacje o post pie 
wykonywanej 
operacji.   
(pole informacyjne) 

WERSJA 
PŁYTY 

zale y od wersji 
sprz towej 

n.d. Wersja płyty głównej. 
(pole informacyjne) 

WERSJA 
OPROGR
. 

zale y od wersji 
firmware’u 

n.d. Wersja 
oprogramowania 
sprz towego.  
(pole informacyjne) 

URUCHOM REJESTRACJ  PO 
AKTUALIZACJI / ZATRZYM. 
ZAPIS PRZED AKTUALIZ. 

Komunikat 
systemowy. 
(pole informacyjne) 
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Procedura aktualizacji

Przed przyst pieniem do aktualizacji oprogramowania sprz towego nagra  plik z 
nowym firmware’em rejestratora na no nik Flash USB. Plik nale y skopiowa  do 
katalogu głównego no nika (nie umieszcza  pliku w podkatalogu). Nast pnie 
podł czy  no nik do rejestratora przez port USB. 

WA NA INFOMACJA
Proces wgrywania nowego firmware’u wymaga zatrzymania rejestracji w urz dzeniu. 

WA NA INFORMACJA
Przerwanie procesu aktualizacji podczas jego trwania powoduje uszkodzenie 
urz dzenia (jego oprogramowania) na skutek zapisania w pami ci stałej rejestratora 
niekompletnego firmware’u. W wyniku tego rejestrator nie b dzie działa poprawnie i 
wymagana b dzie naprawa w serwisie. Nale y zatem zachowa  nale yt  staranno ci 
i dopilnowa , aby proces wgrywania oprogramowania przebiegł w sposób 
niezakłócony. W tym celu podczas aktualizacji zapewni  stabilno  zasilania 
rejestratora i nie odł cza  no nika Flash, nie naciska  przycisków na panelu 
przednim rejestratora/pilocie/pulpicie steruj cym, odł czy  urz dzenie od sieci IP. 

Wywoła  pozycj  menu „SYSTEM”, zakładka „AKTUALIZACJA”. W celu 
uruchomienia procesu aktualizacji nacisn  przycisk „URUCHOM”. 

Procedura wgrywania nowego firmware’u trwa kilkadziesi t sekund, a informacja o 
bie cym post pie prezentowana jest na ekranie.  
Po zako czeniu aktualizacji, nast puje wył czenie i ponowne uruchomienie 
rejestratora. 

9.6. Informacje systemowe/statusowe – „INFO.” 

Zakładka „INFO.” zawiera informacje systemowe na temat rejestratora. Okno 
zakładki przedstawia m.in. dane o modelu, numerze identyfikacyjnym, adresach IP i 
MAC, podł czonym do rejestratora dysku twardym, no nikach Flash itp..  
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Tabela parametrów

Parametr Opis 
J ZYK J zyk interfejsu ekranowego (OSD). 
MODEL Model rejestratora, liczba kanałów, rodzaj kompresji. 
IDENTYFIKATOR Numer identyfikacyjny rejestratora. 
ADRES SPRZ T. Adres sprz towy (fizyczny) rejestratora – MAC.  
ADRES IP:PORT Adres IP oraz numer portu. 
DYSK WEWN. Informacja o obecno ci dysku twardego (1) oraz jego 

pojemno ci (wolna/całkowita przestrze  dyskowa). 
PORT USB  Informacja o podł czonym przez USB (panel przedni) 

urz dzeniu.  
MYSZ USB Informacja o podł czonej przez USB (panel tylny) myszy  
DYSK WEWN. Informacja o stanie dysku twardego (HDA)

WA NA INFORMACJA
Stan dysku twardego przedstawiony jest w wierszu „DYSK WEWN.” i opatrzony 
mo e by  nast puj cymi oznaczeniami: 

– „OK” – poprawna praca dysku 
– „BRAK” – brak dysku 
– „OSTRZE ENIE” – zbli aj ca si  awaria dysku rozpoznana przez S.M.A.R.T 
– „AWARIA” – awaria dysku wykryta przez rejestrator lub S.M.A.R.T. 
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VI. Specyfikacja 
cyfrowy





Instrukcja obsługi rejestratorów serii PDR-XM3000

www.spselectronics.pl86



Instrukcja obsługi rejestratorów serii PDR-XM3000

www.spselectronics.pl 87

Notatki
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Notatki



Instrukcja obsługi rejestratorów serii PDR-XM3000

www.spselectronics.pl 89

Notatki



Instrukcja obsługi rejestratorów serii PDR-XM3000

www.spselectronics.pl90

Notatki
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Notatki
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Centrala - ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa, tel. 022 518 31 50, fax 022 518 31 70
e-mail: warszawa@spselectronics.pl
Biuro Handlowe Gdańsk - ul. Drożyny 6
80-302 Gdańsk, tel. 058 624 83 04, fax 058 668 59 20
e-mail: gdansk@spselectronics.pl
Biuro Handlowe Katowice - ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice, tel. 032 255 64 27, fax 032 255 64 52
e-mail: katowice@spselectronics.pl
Biuro Handlowe Łódź - ul. Drewnowska 48
91-002 Łódź; tel. 042 617 00 32, fax 042 659 85 23
e-mail: lodz@spselectronics.pl

Biuro Handlowe Poznań - ul. Polska 60
60-595 Poznań, tel. 061 852 19 02, fax 061 825 09 03
e-mail: poznan@spselectronics.pl
Biuro Handlowe Toruń - ul. Grudziądzka 176
87-100 Toruń, tel. 056 653 99 43, fax 056 653 90 81
e-mail: torun@spselectronics.pl
Biuro Handlowe Wrocław - pl. Gen. Wróblewskiego 3a 
50-413 Wrocław; tel. 071 348 44 64, fax 071 348 36 35 
e-mail: wroclaw@spselectronics.pl


