
Instrukcja obsługi 
Rejestrator 8 kanałowy





Połącz rejestrator z monitorem lub telewizorem 
za pomocą przewodu VHA lub HDMI

Połącz rejestrator 
z kamerami za pomocą
przewodu RJ45.
Maks długośc przewodu
do 100 metrów

Połączenie



Połącz rejestrator z ruterem Wifi

Połącz rejestartor z myszką̀



Podłącz rejestrator do prądu za pomocą dołączonego 
zasilacza



Automatycznie uruchomi się kreator, który poprowadzi Cię
przez wszystkie ustawienia

Ze względów bezpieczeństwa
utwórz hasło, hasło musi składac się 
przynajmniej z 6 znaków.
Aby kontunować wciśnij NEXT lub 
NASTĘPNY

- USER NAME - NAZWA UŻYTKOWNIKA - domyślnie ustawiona nazwa ADMIN, możesz ją 
zmienić na dowolną nazwę
- PASSWORD - HASŁO - hasło składa sie z minimum 6 do 31 znaków (bez spacji), domyślnie
jest brak hasła dlatego prosimy przy pierwszym uruchomieniu utworzyć hasło
- CONFIRM PASSOWRD - POWTÓRZ HASŁO - przepisz ponownie utworzone hasło
- LEVEL - POZIOM - te pole jest wyszarzone ze względu na to, że ADMIN posiada najwyższe 
uprawnienia, można stworzyć dodatkowe konta dla Gościa lub Operatorauprawnienia, można stworzyć dodatkowe konta dla Gościa lub Operatora
- ENABLE PASSWORD - HASŁO WYMAGANE - zaznacz jeśli chcesz ochrony hasłem głownego 
menu
- DISPLAY WIZARD WHEN BOOTING UP - WYŚWIETLANIE KREATORA PODCZAS 
URUCHAMMIANIA KOMPUTERA -  Wybierz to, jeśli chcesz, aby NVR automatycznie uruchamiał
kreator konfiguracji, gdy się uruchomi. Kreatora można również uruchomić w dowolnym 
momencie, klikając jego ikonę na pasku menu NVR.
  
 
 



- Language - Język: Wybierz język, który ma być wyświetlany w systemie menu.
Standard wideo: Wybierz pomiędzy NTSC (USA, Kanada, Meksyk, Japonia, Korea i 
kilka innych regionów)
lub PAL (Wielka Brytania, Europa, Australia i kilka innych obszarów). Jeśli jest to ustawione 
nieprawidłowo, obrazy z Twojego rejestaryora mogą być zniekształcone, czarno-białe.
Rozdzielczość: Ilośc pikseli NVR. Zazwyczaj można to ustawić na wartość równą
natywna natywna rozdzielczość twojego monitora/telewizora. Zaleca się ustawienie jej na 
1920*1080,Full HD przy podłączeniu monitora HDMI.
Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz. Naprawdę ważne jest, 
aby wybrać właściwą strefę czasową, 
Menu Format daty: Jaką chcesz, aby data była wyświetlana.
UID: Jest to unikalny numer identyfikacyjny NVR (16 znaków), który zostanie później użyty 
do połączenia się z urządzeniem. przez PC lub Smart Phone do NVR z wykorzystaniem 
technologii Reolink P2P i dostępem do systemu w dowolnym miejscu i czasie! technologii Reolink P2P i dostępem do systemu w dowolnym miejscu i czasie! 
Możesz też skorzystać z telefonu skanując znajdujący się z boku kod QR, aby dodać 
urządzenie.

Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk Next - Dalej, aby kontynuować.
  

USTAWIENIA GŁÓWNE



W tym miejscu pokazana jest
pojemnośc dysku HDD

W tym miejscu pokazana jest
jakość połączenia, wrócimy 
do tgeo później, kliknij NEXT - 
NASTEPNY



Tutaj można zobaczyć listę kamer, które są podłączone do rejestratora NVR.
Adres IP: Wyświetla unikalny numer IP i numer portu, który jest przypisany do kamery 
sieciowej. 
Adres MAC: Adres kontroli dostępu do nośnika. Jest to unikalny kod, który nie może być 
udostępniony 
Nazwa: Domyślna nazwa wszystkich kamer to "Kamera1". Zmiana jej nazwy pomoże w 
łatwiejszejidentyfikacji kamerłatwiejszejidentyfikacji kamery. 
Kanał: Kanał, do którego została przypisana kamera.



- Włącz SSL lub TLS: Pole wyboru, aby włączyć
- Port SMTP: Port SMTP twojego serwera poczty elektronicznej. Port Gmaila to 465 
(ta wartość będzie się samoistnie wypełniać).
- Serwer SMTP: Adres SMTP twojego serwera pocztowego. 
Są 3 opcje do wyboru: smtp.gmail.com, smtp.live.com lub smtp.mail.yahoo. com.
- Adres nadawcy: Adres e-mail, z którego ma być wysyłane powiadomienie przez NVR. 
Na przykład your_email@gmail.com.Na przykład your_email@gmail.com.
- Hasło nadawcy: Hasło twojego adresu e-mail. (nadawca)
- Adres odbiorcy: Proszę wprowadzić adres e-mail, na który NVR ma wysyłać powiadomienia 
(zazwyczaj jest to osobisty adres e-mail).
- Dołączyć obrazek: Można wybrać opcję Wyłącz, Załącz obraz lub Załącz obraz wideo. 
Disable oznacza, że w email znajdują się tylko informacje tekstowe; 
Attach Picture oznacza, że przy ostrzeżeniach czujniak ruchuzostanie załączone zdjęcie(4MP); 
Attach Attach Video oznacza, że przy ostrzeżeniach czujnika ruchu zostanie załączony klip wideo(30s).
Interval: Minimalny czas, jaki musi upłynąć po wysłaniu przez NVR alertu pocztą elektroniczną, 
zanim zostanie on ponownie uruchomiony.
Test: Aby sprawdzić, czy alarmy e-mail zostały prawidłowo skonfigurowane, kliknij przycisk 
Test. 
Jeśli połączenie i dane e-mail są poprawne, na ekranie rejestratora NVR pojawi się 
komunikat potwierdzający pomyślne wysłanie wiadomości e-mail. 
Po krótkim czasie w skrzynce odbioPo krótkim czasie w skrzynce odbiorczej (Adres odbiorcy) pojawi się również wiadomość 
e-mail informująca o tym, że alarmy e-mail z rejestratora NVR zostały skonfigurowane. 
Jeśli test nie zakończy się pomyślnie, należy sprawdzić adres nadawcy/hasło oraz adres(y) 
odbiorcy i spróbować ponownie.

E-mail
Jeśli urządzenie NVR ma wysyłać 
powiadomienia e-mail o wykryciu 
zdarzeń alarmowych, należy 
skonfigurować serwer poczty 
wychodzącej dla tego rejestratora 
NVR i wybrać dla niego adNVR i wybrać dla niego adres 
e-mail.
Zaleca się utworzenie konta 
Gmail specjalnie dla tego 
rejestratora NVR i ustawienie 
niskiego poziomu zabezpieczeń. 
W tych instrukcjach zakłada się 
korzystanie z konta Gmail.korzystanie z konta Gmail.



UID: Jest to unikalny numer 
identyfikacyjny rejestratora NVR, 
który zostanie później użyty do 
połączenia komputera lub telefonu 
komórkowego z rejestratorem NVR 
przy użyciu technologii Reolink P2P.
Kliknij przycisk Wyślij UID, Kliknij przycisk Wyślij UID, 
a numer UID zostanie wysłany na 
adres e-mail nadawcy. Kod UID 
można skopiować do klienta 
Reolink w celu uzyskania zdalnego 
dostępu.

DDNS nie jest wymagany dla 
dostępu zdalnego Reolink P2P. 
Jeśli zamierzasz uzyskać dostęp 
do swojego NVR przy użyciu 
starszej technologii IP, musisz 
skonfigurować tę usługę.
W celu uzyskania dostępu należy W celu uzyskania dostępu należy 
użyć nazwy domeny, a następnie 
przesłać port HTTP i port serwera 
w routerze.

Typ DDNS: Wybierz serwer, którego używasz. DYNDNS jest zalecany.
Nazwa domeny serwera: Wpisz nazwę hosta, którą ustawiłeś w usłudze DDNS. 
Jest to adres, którego używasz do uzyskania dostępu do sieci.
Username and Password (Nazwa użytkownika i hasło): Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, 
które ustawiłeś w usłudze DDNS. Nie muszą one być zgodne z kombinacją nazwy użytkownika 
i hasła ani w kamerze ani w routerze. (ze względu na bezpieczeństwo, sugerujemy, aby je 
zmienić).zmienić).
Potwierdź hasło: Powtórz hasło, aby potwierdzić
Jeśli test nie zakończy się pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat informujący, że 
"Aktualizacja nie powiodła się". Może to oznaczać problem z konfiguracją sieci lub problem 
z nazwą konta DDNS i hasłem, którego używasz.



Offset: Wartość, o jaką zmienia się czas podczas DST zmiany czasu. Dla zdecydowanej 
większości lokalizacji przesunięcie wynosi jedną godzinę, ale istnieją wyjątki od tej reguły.
Czas rozpoczęcia / zakończenia: Kiedy DST zaczyna się i kończy w danej lokalizacji.
Uwaga: Należy upewnić się, że przesunięcie czasowe jest ustawione prawidłowo lub może się 
zdarzyć, że zarówno normalny czas NVR, jak i czas DST zostaną wyłączone.

Zakończenie pracy kreatora konfiguracji
Po kliknięciu przycisku Zakończ, NVR zaktualizuje i zapisze ustawienia. Po kliknięciu przycisku Zakończ, NVR zaktualizuje i zapisze ustawienia. 
W tym czasie może zostać uruchomiony ponownie.

Zsynchronizuj każdy: Interwał, w którym czas będzie SYNC z serwera NTP.
Serwer NTP: Serwer, którego chcesz użyć do NTP. Wszystkie one są dość porównywalne 
pod względem niezawodności i dokładności. Domyślny serwer NTP jest zalecany do użycia. 
(pool. ntp.org)
Port NTP: Domyślnym portem jest 123. Powinieneś to zmienić tylko wtedy, gdy używasz 
innego serwera NTP, a wiesz, że używa on innego portu. Jeśli używasz pool.ntp.org, 
upewnij się, że jest to port 123.upewnij się, że jest to port 123.
Synchronizacja: Wyzwala rejestrator NVR, który natychmiast automatycznie synchronizuje 
swój zegar wewnętrzny z serwerem czasu. Jeśli rejestrator NVR jest podłączony do Internetu, 
a sieć jest prawidłowo skonfigurowana, nastąpi natychmiastowa aktualizacja.
Czas systemowy: Bieżąca data i godzina rejestratora NVR.

Jeśli w danej strefie czasowej obserwowany 
jest czas letni, a zegar rejestratora NVR ma 
być aktualizowany automatycznie po 
rozpoczęciu i zakończeniu czasu letniego, 
należy zaznaczyć pole wyboru Włącz.

Skrót NTP oznacza "Network Time Protocol"
Jest to sposób, w jaki NVR łączy się z 
Internetem i automatycznie aktualizuje i 
utrzymuje dokładny czas. 
Nie ma wymogu stosowania protokołu NTP. 
Jest łatwy do skonfigurowania i bezpłatny 
w użyciu.w użyciu.



Ikona ruchu oznacza, że rejestrator NVR wykrywa ruch pochodzący z tej kamery

Utrata sygnału wizyjnego oznacza, że wyświetlany kanał utracił sygnał z kamery. 
Może to być spowodowane odłączonym/uszkodzonym kablem, utratą zasilania 
przez kamerę, wyrejestrowaniem kamery z kanału lub jej uszkodzeniem, a także tym, 
że kamera nie wpisała prawidłowego hasła na liście KANAŁ IP.

Jeśli widzisz tę ikonę na ekranie (domyślnie będzie ona wyświetlana w prawym dolnym 
rogu), oznacza to, że wystąpiło ostrzeżenie o alarmie. Może to być alarm, utrata wideo 
lub wyjątkowo dotyczący dysku twardego. Klinkijtę ikonę, aby uzyskać dostęp do 
Dziennika zdarzeń, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat problemu.

Korzystanie z ekranu podglądu na żywo
Podgląd na żywo jest trybem domyślnym dla rejestratora NVR. Wszystkie podłączone kamery 
są wyświetlane na ekranie. W zależności od modelu, rejestrator NVR może wyświetlać obraz z 
maksymalnie 4/8/16 kamer.

Ikona statusu
Informacje o stanie NVR i kamery są wyświetlane w postaci ikon na ekranie Podglądu na żywo. 
Każda kamera pokazuje swoje własne ikony stanu. Ikony umożliwiają szybkie zorientowanie się, 
co dzieje się z kamerami - czy kamera wykryła ruch, czy ma problem z połączeniem. Na stronie
Poniżej znajduje się przewodnik po tym, co przedstawia każda z ikon:

Ikona ta oznacza, że kamera może nagrywać w rozdzielczości 4MP 

Ikona kamery wskazuje, że ta kamera aktualnie nagrywa. Ikona ta będzie taka sama 
bez względu na to, czy nagranie zostało zaplanowane, zainicjowane ręcznie czy 
wyzwolone przez ruch (choć ikona ruchu będzie obecna również w przypadku 
wykrycia ruchu).



Pasek menu
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie podglądu na żywo, aby otworzyć pasek menu

Menu: Otwiera główne menu.

Widok z pojedynczej kamery: Pokazuje obraz z jednej kamery w trybie pełnoekranowym.
Widok z czterech kamer: Dzieli ekran na cztery okna podglądu, z których każde pokazuje 
obraz z jednej kamery
Następna kamera(y): Cykluje wyświetlane kamery w trybie podglądu. Działa tylko dla 
1/4/8 kamer pracujących w trybie podglądu na żywo jednocześnie.
PIP: Picture-in-Picture. Pozwala na oglądanie dwóch kanałów jednocześnie, z jednym 
pełnoekranowym i drugim jako mała nakładka.
Zacznij zwiedzanie: 1 lub 4 ekrany wyświetlane automatycznie po kolei.
Zapis ręczny: Inicjuje nagrywanie ręczne (patrz następna strona ustawień)
Uruchomić Kreatora startowego: Uruchamia początkowy kreator uruchamiania.

Pasek narzędzi kamery

Kliknij raz lewym przyciskiem myszy USB na jednym z dostępnych kanałów wideo na żywo, aby 
uzyskać dostęp do paska narzędzi kamery. Uwaga: Niedostępne funkcje są wyszarzone.
Odtwarzanie: Otwiera "Wyszukiwanie": Odtwarzanie: Otwiera menu "Odtwarzanie". Dźwięk: 
Otwiera menu "Wyszukiwanie: Odtwarzanie": Wymaga włączonego wyjścia audio NVR.
Menu sterowania PTZ: Otwiera menu sterowania PTZ (wymagane dla RLC-423). Zoom: 
Powiększanie i zmniejszanie widoku na żywo.
RLC-410/420/423 będzie wyświetlany jak na pasku poniżej.RLC-410/420/423 będzie wyświetlany jak na pasku poniżej.

Powiększenie: Powiększenie cyfrowe (Digital Zoom In)
Pomniejszyć: Pomniejszenie cyfrowe

Narysuj pole na obszarze wideo, który chcesz powiększyć.

Przywrócenie domyślnych ustawień zoomu.
Wyjście z trybu Digital Zoom.

Uwaga: Panel sterowania zoomem optycznym RLC-423 znajduje się na stronie sterowania PTZ.



Na tej stronie wyświetlany jest cały kanał Nagrywanie z harmonogramu jest włączone (On/Off).
Jeśli nagranie z harmonogramem jest włączone (ON), obok Harmonogramu znajduje się 
Niebieski Przycisk ON, a początek i koniec jest szary, teraz nie można ustawić nagrywania 
ręcznego.
jeśli nagranie z harmonogramem jest WYŁĄCZONE, obok przycisku Harmonogram jest 
CZERWONY WYŁĄCZONY, teraz można ręcznie ustawić początek lub koniec nagrywania 
klikając okrągłą kklikając okrągłą kropkę.

Uwaga: Funkcja ta może działać tylko wtedy, gdy funkcja RECORDINGSCHEDULE 
jest wyłączona.



Na stronie Kanału kamery IP można
- wyświetlić konkretne informacje o kamerach
- skanować w poszukiwaniu kamer, które NVR jest w stanie wykryć i które są podłączone do 
portów poe NVR lub pod tymi samymi portami routera z NVR.
- dodawać kamery do dowolnych dostępnych kanałów
- usuwaćkamery z istniejących kanałów

- Nazwa: Pokazuje nazwę kamery związanej z kanałem.
- Adres IP: Adres IP przypisany do kamery.
- Kanał: Numer kanału, do którego podłączona jest kamera.
- Stan: Informuje, czy kamera jest w trybie Podglądu, Offline czy INVALID PWD.
- Nazwa użytkownika: Admin jako domyślna nazwa kamery.
- Password: Jeśli kamera była wcześniej ustawiona na hasło z klienta reolink, należy 
wpwprowadzić poprawne hasło. Jeśli nie, domyślne hasło jest puste i nie trzeba niczego wpisywać.
- Protokół: Auto. Połączenie zostanie nawiązane po wykryciu protokołu kamery IP. 
Kamery i rejestratory NVR pracują w oparciu o prywatny protokół reolink ip.

Wybierz jedną kamerę i kliknij 
Detail, pokaże ona wersję 
firmware'u kamery oraz ładowanie 
procesora i szybkość transmisji.

Kliknąć przycisk Skanuj, aby wygenerować listę wszystkich kamer, które może wykryć 
rejestrator NVR.



Na wyświetlaczu: Strona kamery, możesz
- Zmienić nazwę kamery
- Ustwaić informacje, które będą 
wyświetlane na ekranie
- Określić, gdzie będą znajdować się te 
informacje wyświetlane
- Ok- Określić, czy informacje takie jak data
będą nagrywane bezpośrednio na Twoje 
filmy
- Ustawić dowolne obszary wideo, które 
chcesz nagrywać "maska"
- Ustawić parametry wideo kamery

Camera No.: Wybierz kanał, który chcesz edytować .
Camera Name: Pokazuje nazwę kamery, która jest aktualnie podłączona do kanału. Możesz 
również określić inną nazwę używając okna z wirtualną klawiaturą.
Wyłącz Podgląd: Pokazuje nazwę kamery, która jest aktualnie podłączona do kanału: 
Zaznacz pole, aby wyłączyć podgląd wybranego kanału.
Wyświetlanie nazwy kamery: Po zaznaczeniu tego pola, nazwa będzie wyświetlana na ekranie.
Zapisz datę: Po zaznaczeniu, data zostanie nagrana bezpośZapisz datę: Po zaznaczeniu, data zostanie nagrana bezpośrednio na Twoje filmy.
Pozycja wyświetlania OSD: Zapewnia dostęp do ekranu, na którym można łatwo ustawić 
dokładne położenie dowolnego tekstu nakładanego, takiego jak nazwa kamery oraz data i 
godzina.

Ustawienia obrazu: Umożliwia dostęp do ekranu, na którym można łatwo ustawić dokładną 
pozycję dowolnego tekstu nakładanego, np. nazwę kamery oraz datę i godzinę.
Jasność : Zmienia jasność obrazu.
Kontrast: Zwiększa różnicę między najczaKontrast: Zwiększa różnicę między najczarniejszą czernią a najbielszą bielą na obrazie. Przydatne, jeśli fragmenty 
obrazu "wyszarzą się", ale ustawienie zbyt dużego kontrastu spowoduje pogorszenie jakości obrazu. 
Nasycenie: Zmienia ilość kolorów wyświetlanych na obrazie. Im wyższe jest nasycenie, tym bardziej jasne i żywe są 
kolory. Ponownie, ustawienie zbyt wysokiego kontrastu może pogorszyć jakość obrazu.
Odcień: Zmienia mieszankę kolorów obrazu (może to mieć bardzo dramatyczne skutki). To trochę jak poruszanie się 
po tęczy.
Maska: Zaznaczenie tej opcji pozwala na tworzenie, umieszczanie i kształtowanie "maski prywatności", która zasłania 
część obrazu na powiązanym kanale.część obrazu na powiązanym kanale.

Parametry kamery: Dostosuj różne ustawienia kamery w zależności od środowiska, w którym jest zainstalowana.
- Anty migotanie: Użyj tej funkcji, jeśli niektóre urządzenia, takie jak ekrany TV i światła, migoczą. Dla USA i
Kanada, ustaw to na 60Hz. Dla Australii i Wielkiej Brytanii, ustaw to na 50Hz. Dostępny jest również tryb Outdoor.
- Tryb ekspozycji: Wybrać poziom ekspozycji kamery w oparciu o zdefiniowane wcześniej warunki. Wybrać opcję .
Ręczna regulacja czasu otwarcia migawki i wartości wzmocnienia kamery.
- Kontekstowe: Zmiana sposobu przetwarzania balansu bieli przez kamerę w celu skorygowania kolorów obrazu. Auto,
 Dzień, Dzień,
Nocna lub ręczna (regulacja wzmocnienia składowej czerwonej i niebieskiej ręcznie).
- Dzień/Noc: Ustawić tryb kolorów kamery w różnych porach dnia i nocy - AGC (Automatyczne ustawienie przez
czujnik obrazu, kolor (zawsze w trybie dziennym), czarno-biały (zawsze w trybie nocnym) lub CDS (automatyczne 
ustawienie przez czujnik światła).
- Podświetlenie: Optymalizacja poziomów jasności i kontrastu w celu kompensacji różnic między ciemnością a
jasne obiekty z wykorzystaniem trybu BLC lub WDR. Może to poprawić wyrazistość obrazu w sytuacjach dużego 
kontrastu.ale powinien być testowany o różnych porach dnia i nockontrastu.ale powinien być testowany o różnych porach dnia i nocy, aby upewnić się, że nie ma negatywnego wpływu.
- Lustro: Zmień orientację obrazu, aby był odwrócony w poziomie.
- Rotacja: Odwrócenie obrazu do góry nogami.



Na stronie Wyświetlanie informacji 
wyjściowych można ustawić:
- rozdzielczość wyjściową na ekranie
- przejrzystość menu
- czułość myszy USB 
- tablica podglądu na żywo

Rzodzielczość : Liczba "małych kropek", które składają się na obrazek. Powinna ona być ustawiona tak wysoko, 
jak to możliwe, ale równa lub niższa niż maksymalna rozdzielczość, jaką może wyświetlić ekran/monitor. 
Upewnij się, że monitor obsługuje lub przekracza wybraną rozdzielczość lub może nie być w stanie jej wyświetlić.

Rejestrator NVR jest dostępny w poniższych formatach, w czterech różnych współczynnikach proporcji: 
- Standardowy (4:3) - 1024 x 768
- Standard (5:4) - 1280 x 1024
- Sze- Szeroki ekran (16:10) -1280 x 800, 1440 x 900
- Szeroki ekran (16:9) - 1280 x 720 (720p) lub 1920 x 1080 (1080p)

Standardowy monitor poprzez VGA: Użyj jednego z formatów 4:3, aby poprawnie wyrównać wyjście NVR na ekranie.
Użycie formatu panoramicznego spowoduje "rozciągnięcie" obrazu w pionie.
Widscreen Monitor via VGA: Jeśli to możliwe, należy użyć formatu panoramicznego (16:9 lub 16:10). 
Jeśli twój monitor nie może wyświetlać tej rozdzielczości, możesz potrzebować włączyć letter box na monitorze i 
użyć formatu 4:3.
Monitor PC przez HDMI: Wybierz format odpowiedni dla danego monitora. Jeśli jest to format panoramicznMonitor PC przez HDMI: Wybierz format odpowiedni dla danego monitora. Jeśli jest to format panoramiczny, 
należy użyć formatu szerokoekranowego. Wybierz najwyższą opcję, która jest równa lub mniejsza niż maksymalna 
rozdzielczość ekranu.
Szerokoekranowy telewizor plazmowy/LCD HDTV przez HDMI: Rozdzielczość powinna być ustawiona na 
maksymalną możliwą do przetworzenia przez telewizor bez wyświetlania. 
Zazwyczaj będzie to 1080p, ponieważ nawet ekrany, które nie mają zbyt wielu pikseli, mogą wyświetlać obraz z 
mniejszą ilością szczegółów. Sprawdź dokumentację swojego telewizora, aby dowiedzieć się o tej wartości. 
Jeśli telewizor nie może wyświetlać obrazu w Jeśli telewizor nie może wyświetlać obrazu w rozdzielczości 1080p, użyj zamiast tego rozdzielczości 720p.
Przejrzystość: Można ustawić menu NVR jako częściowo przezroczyste.
Mouse Sensitivity: Ustawia, jaka będzie czułość myszy.
Regulacja granicy: Zmienia rozmiar i położenie obrazów z kamer na ekranie.



Strona nagrywania: 
Na stronie nagrywania, możesz
- wybrać rozdzielczość (na kanał)
Nagranie
- zmienić ilość klatek na sekundę (ile
obrazów na sekundę będzie zapisywane przez 
NVR)NVR)
- zmienić szybkość przesyłania danych 
każdego strumienia wideo.
Im większa szybkość przesyłania danych, tym 
lepiej będą wyglądały obrazy, ale mogą 
zajmować więcej miejsca na dysku twardym.

Kamera nr.: Opisuje który kanał chcesz ustawić.
Parametry kodowania: Określa, czy edytujemy parametry dla głównego nurtu, czy podrzędnego kanału.
Strumień.
Main-Stream: Strumień główny to obraz wideo, który będzie nagrywany i wyświetlany przez rejestrator NVR. 
To jest najwyższy strumień jakości.
Sub-Stream: Strumień podrzędny to strumień wizyjny, który rejestrator NVR wysyła do urządzeń zdalnych przez sieć.
albo intealbo internet. Jest to strumień o niższej jakości, ponieważ zmniejszenie rozmiaru wideo ułatwia wysyłanie
Sieć.
Record Audio: zaznacz to, aby nagrywać i wyświetlać za dźwięk Audio. Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla kamer, 
które mają wbudowany mikrofon.
Rozdzielczość: Ile "małych kropek" będzie składać się na twój obraz.
Frame Rate: Liczba klatek na sekundę (fps), które rejestrator NVR będzie nagrywał. Domyślna (i maksymalna) jest 
określana jako "real-time" i wynosi 30fps (NTSC) lub 25fps (PAL).
Zmniejszenie liczby klatek na sekundę nie zaoszczędzi miejsca na dysku twaZmniejszenie liczby klatek na sekundę nie zaoszczędzi miejsca na dysku twardym, ale potencjalnie poprawi 
przepływność danych na klatkę (zależy od sposobu ustawienia przepływności - patrz następny punkt).
Pamiętaj, że liczba FPS jest taka sama jak w przypadku powiedzenia "rób X zdjęć na sekundę" 
(gdzie X jest ustawieniem FPS). 5fps to niezbyt wiele, ale nadal jest to pięć pojedynczych zdjęć na sekundę. 
Jeśli utrzymanie czystości obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia dysku twardegojesli to jest Twoim 
priorytetem, sensowne jest zmniejszenie liczby klatek na sekundę. Przy wyżej wymienionych ustawieniach, 
zachęcamy do eksperymentów w celu znalezienia ustawień, któzachęcamy do eksperymentów w celu znalezienia ustawień, które będą dla Ciebie najlepsze!
Max. Bitrate(Kbps): Rzeczywista ilość danych, które NVR będzie wykorzystywał do nagrywania obrazu. 
Im wyższa przepływność, tym więcej miejsca na dysku twardym zajmie każde nagranie. 
Ogólnie rzecz biorąc, nagrania kodowane z większą przepływnością będą miały lepszą jakość, zwłaszcza podczas 
nagrywania ruchu.



Nadpisywanie : Po włączeniu tej funkcji rejestrator NVR będzie nagrywał pliki zapisane już na dysku twardym. 
Rejestrator NVR zawsze będzie nagrywał nad najwcześniejszymi plikami zapisanymi na dysku twardym.
Nagrywanie wstępne: Po włączeniu funkcji Nagrywanie wstępne rejestrator NVR będzie nagrywał na kilka sekund 
przed wystąpieniem zdarzenia.
Jeśli używasz nagrywania opartego na detekcji ruchu (zalecane) jako podstawowej metody (metod) nagrywania, 
to naprawdę dobrym pomysłem jest użycie nagrywania wstępnego.
Post-RecoPost-Record: Jak długo po wystąpieniu zdarzenia rejestrator NVR będzie kontynuował nagrywanie. Może to być 
bardzo użyteczne - na przykład, jeśli intruz lub potencjalny cel wyzwoli detekcję ruchu, ale zatrzyma się na widoku, 
po włączeniu funkcji post-recordingu uzyska się znacznie lepszy obraz zdarzenia.
Pakiet Czas trwania: Czas trwania pakietu jest miarą tego, jak długo NVR będzie nagrywał przed podziałem pliku 
wyjściowego na jednostki dyskretne. "Pakiety" to coś w rodzaju numerów rozdziałów na płycie DVD - 
choć film jest podzielony na osobne jednostki, nadal będzie odtwarzany jako jeden ciągły film.

Ustawienia nagrywania:
Na stronie, możesz ustawić
- Czy NVR będzie nagrywał krótkie wideo 
przed wykryciem ruchu,
- jak długo po wystąpieniu zdarzeń rejestrator 
NVR będzie kontynuował rejestrację
- w jaki sposób NVR będzie przechowywał i - w jaki sposób NVR będzie przechowywał i 
dzielił długie nagrania?
- Czy rejestrator NVR będzie kontynuował 
nagrywanie i zakrywał najwcześniejsze 
nagrania.



Nagrywanie: 
Strona z harmonogramem,
można ustawić harmonogram 
nagrywania dla każdego kanału.

Istnieją trzy rodzaje nagrań do ustawienia:
Normalny: rejestrator NVR będzie nagrywał stale przez dowolny okres. Nie przegapisz niczego.
Ruch: Zalecane ustawienie nagrywania dla większości aplikacji. Rejestrator NVR będzie nagrywał tylko wtedy, 
gdy wykryje coś, co znajduje się przed kamerą, a następnie będzie nagrywał tylko te kamery, które wykryją ruch, 
chyba że zostaną zmienione ustawienia akcji "Alarm": Detekcja ruchu - Akcja", aby włączyć inne kanały.
Przed ustawieniem dowolnego harmonogramu na Ruch należy upewnić się, że funkcja Detekcji ruchu jest 
odpowiednio skonfiguodpowiednio skonfigurowana dla kanału (kanałów), który ma być z nim powiązany. 
Patrz "Alarm": Ruch", aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i konfiguracji funkcji Detekcji Ruchu.
Brak: Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie NVR nie będzie nic nagrywać.
Kopiuj do (Kanał): Znajduje się w dolnej części ekranu, z wartością domyślną po jednej stronie i aplikacją Apply 
do kolejnego .
Pozwoli to na skopiowanie harmonogramu z edytowanego kanału na inny kanał lub kanały.

Uwaga: jeśli pole po ZASTOSOWANIE nie jest zaznaczone, nie będzie nagrywać zgodnie z harmonogramem, 
ale trzeba zale trzeba zrobić RĘCZNE nagrywanie.



Szukaj : 
Odtwarzanie strony, możesz
- wybrać kanał odtwarzania
- wybrać typ wideo
- Ustawić czas rozpoczęcia i 
zakończenia dla odtwarzania

Kliknij przycisk Szczegóły, aby 
sprawdzić typ nagrania dla różnych 
okresów czasu. Możesz kliknąć na 
dowolnej siatce w dowolnym 
momencie i na kanale, aby 
rozpocząć odtwarzanie

Możesz też kliknąć Wyszukaj i 
zobaczyć wszystkie pliki, które 
chcesz odtworzyć, a następnie 
kliknąć przycisk odtwarzania



ponownie aby zaznaczyc koniec

Naciśnij przycisk, aby wykonać kopię zapasową wyciętego klipu wideo.

Cofnij nagranie

Włącz nagranie

Zatrzymaj odtwarzanie

Przewiń do przodu

Odtwarza materiał filmowy z mniejszą prędkością. Naciśnij kilkakrotnie, aby jeszcze bardziej zmniejszyć 
prędkość: 1/2 prędkości, 1/4, prędkość, 1/8 prędkości, 1/16 prędkości i tak dalej.

informuje, czy odtwarzany materiał wideo został nagrany podczas normalnego nagrywania
(niebieski) lub na podstawie zdarzenia ruchu (czerwony).

Maksymalizuje obszar na ekranie do odtwarzania materiału filmowego poprzez ukrycie elementów 
sterujących na ekranie.

Opuszcza interfejs odtwarzania i powraca do trybu Podglądu na żywo.

Powiększyć przedział czasowy na pasku czasu.

Skrócenie okresu czasu na pasku czasu.

aby oznaczyć punkt startowy i wciśnij

Interfejs odtwarzania jest dość podobny do komputerowego odtwarzacza multimedialnego. Większość elementów 
sterujących jest dość prosta i działa w taki sam sposób jak standardowy odtwarzacz multimedialny.
Pasek odtwarzania: Podstawowy miernik postępu. Możesz kliknąć, aby przesunąć ikonę bieżącej pozycji w celu 
szybkiego przeszukania zdarzeń wideo.

ustawia głośność wyjściową odtwarzania.

Używane do oznaczania punktu początkowego i końcowego kopii zapasowych zdarzeń. Naciśnij .



Szukaj: Strona zapasowa, powinieneś
- Podłączyć pendrive'a USB do
Port USB na panelu przednim lub na
tylny panel NVR
- Wybierz kamerę(y), którą chcesz
utworzyć zapasowe nagranie.
- Z menu - Z menu Typ wideo,
wybierz typ(y) wideo, którego chcesz 
zrobić kopię zapasową.
- Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia.
- Wybierz - Backup Kopia zapasowa.

Na liście plików kopii zapasowej zostanie 
wyświetlona lista wszystkich zdarzeń 
wideo między początkiem i końcem
wybranego czasu. Wszystkie zaznaczone 
pliki będą stanowić część kopii zapasowej



W menu Wyszukiwanie zdarzeń 
wyświetlane są nagrania, które zostały 
wyzwolone przez rejestrator NVR podczas 
wykrywania ruchu.
Zazwyczaj większość nagrań opartych na 
"Zdarzeniach" to nagrania, które zostały 
wyzwolone przez funkcję wykrywania ruchu wyzwolone przez funkcję wykrywania ruchu 
rejestratora NVR.
Funkcja wyszukiwania działa w taki sam 
sposób, jak wyszukiwanie główne 
odtwarzania: jedyną różnicą jest wybór 
typu zdarzenia, a nie typu wideo.

Wyszukiwarka logów wyświetla listę zdarzeń, 
przedstawia w porządku chronologicznym: 
najnowsze zdarzenia znajdą się na końcu 
listy.
Dziennik zawiera listę wszystkich zdarzeń, 
których doświadczył rejestrator NVR, 
takich jak logowanie użytkownika, takich jak logowanie użytkownika, restart, 
utrata kamery, błąd dysku twardego itp.



W sieci: Strona Ogólna, możesz znaleźć 
status swojej sieci, na przykład

- NetworkAccess 
- IPAddress 
- Maska podsieci 
- DNS 
- MacAdd- MacAddress

Dostęp do sieci: Tutaj możesz wybrać
- DHCP:DHCP to system, w którym jedno urządzenie w sieci (zazwyczaj router) będzie automatycznie
przypisywać adres IP do urządzenia podłączonego do sieci.
- STATIC: Statyczna sieć wymaga, aby adresy IP były zdefiniowane fabrycznie, a niekiedy także aby były przypisane 
do urządzeń podłączonych do sieci. urządzenie dedykowane do automatycznego przydzielania adresu IP.

Adres IP: Tak jak Home and Office musi mieć adres, który identyfikuje ich lokalizację w sieci lokalnej, tak samo 
kamera używa adkamera używa adresowania IPv4, które składa się z czterech grup liczb od 0 do 255, oddzielonych kropkami. 
Na przykład, typowym adresem IP może być "192.168.1.24" lub podobny. Maska podsieci: Jeśli adres IP jest taki 
sam jak adres ulicy, to podsieć jest taka sama jak Twoja okolica. Będzie ona sformatowana w podobny sposób 
jak adres IP (tzn. cztery liczby do 255 oddzielone kropkami), ale zawiera bardzo różne liczby. W powyższym 
przykładzie, maska podsieci może być czymś podobnym: “255.255.255.0”.

Gateway: Jest to adres "drogi do Internetu". Aby kontynuować analogię drogową, jest to jak lokalny punkt dostępu 
do autostraddo autostrady. Jest to adres IP w tym samym formacie co pozostałe i jest zazwyczaj bardzo podobny do adresu 
IP kamery. Aby kontynuować powyższy przykład, może to być coś takiego jak: "192.168.1.1", który może mieć 
bezpośredni dostęp do twojego routera.

Auto DNS / Static DNS: Wybierz sposób, w jaki chcesz zdefiniować swoje serwery DNS. Zalecamy pozostawienie 
go w konfiguracji Auto.

Auto DNS: Kamera automatycznie wybierze serwer DNS. Jest to zalecane ustawienie.

Statyczny DNS: Jeśli potrzebujesz ręcznie zdefiniować serwer DNS, wybierz Static DNS. Musi on zostać skopiowany 
z z routera.

Preferowany serwer DNS: "System nazw domenowych". Wszystko w Internecie jest zlokalizowane za pomocą adresu 
IP - jednak dla wygody użytkowania kojarzymy nazwy domen (np. "www.exampledomainname.com") z tymi adresami 
IP. Indeksy te są dostępne w wielu miejscach w Internecie i nazywamy te miejsca "serwerami DNS".

Alternatywny serwer DNS: Kopia zapasowa serwera DNS. To jest dla nadmiarowości - Twoja kamera 
prawdopodobnie będzie działać bez niego.

Adres MAC: Adres kontroli dostępu do mediów. Jest to unikalny kod, który nie może być udostępniony. Nie można 
go zmienić - jest wstępnie ustawiony w kamerze.go zmienić - jest wstępnie ustawiony w kamerze.

Uwaga: Wiele z poniższych ustawień sieciowych nie jest wymaganych podczas używania ReoLink P2P do zdalnego 
dostępu.



Na tej stronie, możesz ustawić

DDNS
NTP
E-mail
FTP
IPFilter
powiązane porty medialnepowiązane porty medialne

DDNS: DYNDNS jest jedynym wyborem. 
Jeśli nie chcesz używać Reolink UID dla 
dostępu, możesz potrzebować zastosować 
konto DYNDNS z
www.dyndns.com

NTP: Network Time Protocol. Jeśli kamera jest podłączona do Internetu, możesz mieć ją automatycznie 
synchronizowaną z serwerem online.
Ustawienia poczty elektronicznej: Możesz skonfigurować Kamerę do pracy z wybranym kontem e-mail. Musi to być 
prawidłowo skonfigurowane, aby funkcja automatycznej poczty e-mail Kamery mogła działać.
FTP: Protokół przesyłania plików, możesz używać FTP do przesyłania plików pomiędzy kamerą a komputerami w 
sieci.
Port serwera: Kamera będzie używała portu serwera do wysyłania informacji. Należy o tym pamiętać,Port serwera: Kamera będzie używała portu serwera do wysyłania informacji. Należy o tym pamiętać,
Konieczne jest włączenie funkcji UPnP w routerze, aby router mógł selektywnie otwierać te porty, co pozwoli NVR 
komunikować się przez Internet. Jeśli router nie obsługuje protokołu UPnP, można albo kupić nowy router 
(obsługujący UPNP), albo ręcznie przekierować porty z routera do NVR. 
Przekierowywanie portów jest procesem technicznym i może wymagać wiedzy o routerze.
Domyślny numer portu to 9000, który nie jest używany przez wiele innych urządzeń/programów. Jednak jeśli masz 
inną kamerę lub urządzenie podobne do kamery, port ten może być już używany. W takim przypadku należy zmienić 
tę wartość na unikalną. (Jeśli używasz UID, nie ma potrzeby przekietę wartość na unikalną. (Jeśli używasz UID, nie ma potrzeby przekierowywania tego portu).
Port HTTP: Jest to port, przez który można się zalogować do rejestratora NVR przez Internet. Będzie on musiał być 
odpowiednio przekierowany, aby zapewnić płynną, pozbawioną opóźnień komunikację. Domyślną wartością jest "80". 
Jeśli inne urządzenie w sieci korzysta z tego portu, należy zmienić tę wartość na inną. Jest to numer portu, który 
należy zapamiętać podczas zdalnego logowania się ze zdalnego komputera za pomocą interfejsu HTTP. 
(Jeśli używasz UID, nie ma potrzeby przekierowywania tego portu)
Port Port RTSP: Real Time Streaming Protocol", możesz użyć tego portu do wysłania pliku strumieniowego do Realplayer，
Domyślnym portem RTSP jest 554.
Włączenie UPNP (Ta funkcja nie jest wymagana, jeśli używasz Reolink P2P, aby uzyskać dostęp do kamery): 
UPnP ułatwia i przyspiesza konfigurację sieci. Aby korzystać z ustawienia UPnP w Camera, potrzebny jest router, 
który obsługuje tę funkcję, z włączoną funkcją UPnP. Zauważ, że wiele routerów obsługujących UPnP nie ma 
domyślnie włączonej tej funkcji. Może być konieczne zwrócenie się do dostawcy usług internetowych o włączenie 
tej funkcji.
Gdy funkcja UPnP jest włączona w kamerze i Gdy funkcja UPnP jest włączona w kamerze i routerze, porty, które kamera musi otworzyć, aby uzyskać dostęp do 
Internetu i z niego korzystać, będą automatycznie otwierane i zamykane w razie potrzeby przez router, co pozwoli 
uniknąć problemów z ręcznym przekazywaniem tych portów. Jeśli UPnP nie jest włączone, lub twój router nie 
obsługuje tej funkcji, będziesz musiał przekierować porty, których używa kamera z routera do kamery - ponieważ 
jest to technicznie trudny proces, zdecydowanie zalecamy używanie UPnP, jeśli to możliwe.
UID Włącz: Domyślnie jest włączona przy zaznaczonym polu wyboru. Jeśli nie chcesz używać go w Internecie, 
możesz usunąć zaznaczenie tego pola.
Uwaga: Jeśli odznaczysz to pole, nie połączy się on z InteUwaga: Jeśli odznaczysz to pole, nie połączy się on z Internetem.
UID: Unikatowy kod identyfikacyjny kamery dla P2P. Dla wygody, możesz wysłać ten kod na swoje konto e-mail 
klikając przycisk Wyślij UID (pod warunkiem, że masz już skonfigurowane konto e-mail).
DDNS nie jest wymagany dla zdalnego dostępu do Reolink P2P. Jeśli zamierzasz uzyskać dostęp do swojego NVR 
przy użyciu starszej technologii IP, musisz skonfigurować tę usługę.



Typ DDNS: wybierz DynDns. 
Nazwa domeny serwera: Wpisz nazwę hosta, 
którą ustawiłeś w usłudze DDNS. 
Jest to adres, którego używasz do uzyskania 
dostępu do sieci. 
Nazwa użytkownika i hasło: Wprowadź nazwę 
użytkownika i hasło, któużytkownika i hasło, które ustawiłeś w 
usłudze DDNS. Nie muszą one być zgodne z 
kombinacją nazwy użytkownika i hasła w 
Twojej kamerze lub routerze. (ze względu na 
bezpieczeństwo, sugerujemy, aby je zmienić).
Potwierdź hasło: Powtórz hasło, aby 
potwierdzić
Jeśli test nie zakończy się pomyślnie, na Jeśli test nie zakończy się pomyślnie, na 
ekranie pojawi się komunikat informujący, 
że "Aktualizacja nie powiodła się". 
Może to oznaczać problem z konfiguracją 
sieci lub problem z nazwą konta DDNS i 
hasłem, którego używasz.

NTP - ustaw to na strefę czasową, w której się 
znajdujesz. Na przykład w USA i Kanadzie jest 
GMT-05:00. (GMT oznacza Greenwich Mean 
Time - jest to linia podstawowa, która utrzymuje 
synchronizację różnych stref czasowych).
    



Powiadomienia e-mail informują o tym, co 
dzieje się w domu lub firmie, a następnie 
można skonfigurować je tak, aby 
automatycznie wysyłały powiadomienia 
e-mail w przypadku wystąpienia zdarzeń.

Jako klienta poczty elektronicznej 
sugerujemy używanie Gmaila.sugerujemy używanie Gmaila.

Włącz SSL lub TSL: Informuje, czy serwer poczty elektronicznej, którego używasz, wymaga bezpiecznego łącza. 
Jest on domyślnie włączony i powinien pozostać włączony, jeśli używasz któregokolwiek z ustawionych serwerów 
poczty elektronicznej.
Serwer SMTP: Do wyboru są trzy wstępnie ustawione opcje: Gmail (smtp.gmail.com), Windows Live Mail 
(smtp.live.com) i Yahoo Mail (smtp.mail.yahoo.com).
Port SMTP: Port SMTP używany przez wybranego przez Ciebie dostawcę poczty elektronicznej. Pole to zostanie 
automatycznie wypełnione automatycznie, jeśli użyjesz jednego z pautomatycznie wypełnione automatycznie, jeśli użyjesz jednego z presetów.
Adres nadawcy: Adres, z którego wysyłasz wiadomość e-mail. Będzie to nazwa użytkownika, którą ustawiłeś na 
przykład dla używanego serwera pocztowego: "youraddress@gmail.com" lub podobny.
Hasło nadawcy: Hasło dla wychodzącego konta e-mail. Adres odbiorcy: Adres e-mail, na który ma być wysyłana 
wiadomość e-mail przez NVR.

Dołączyć obrazek: Po wybraniu tej opcji do każdej wiadomości e-mail rejestrator NVR będzie dołączał obraz o 
rozdzielczości 4MP. Dla .alarmów e-mail opartych na ruchu, będzie to obraz tego, co wywołało detekcję ruchu.
Dołącz Dołącz Video: Po wybraniu tej opcji do każdej wiadomości e-mail rejestrator NVR dołączy obraz wideo z MP4 z 
zapisem 30s.
Wyłączyć: Po wybraniu tej opcji rejestrator NVR nie będzie dołączał niczego w wiadomości e-mail.
Odstęp czasowy: Okres czasu, jaki musi upłynąć od wysłania przez urządzenie NVR powiadomienia pocztą 
elektroniczną, zanim wyśle onokolejny.
Inny (pole wyboru): To jest dla użytkowników, którzy chcą używać innego serwera pocztowego, zazwyczaj serwera 
pocztowego wychodzącego ich ISP. Jeśli chcesz używać poczty wychodzącej od swojego dostawcy usług 
inteinternetowych, musisz skontaktować się z nim, aby dowiedzieć się, jakie są właściwe wartości dla pozostałych pól 
(takich jak właściwy serwer SMTP, port SMTP, wymagania SSL lub TSL itp.)



Tutaj można ustawić informacje 
dotyczące serwera FTP. Należy 
wprowadzić adres IP serwera FTP: 
Port, nazwa użytkownika, hasło, aby 
zrzut lub wideo mógł być bezpośrednio 
zapisany na serwerze ftp.

Można ustawić harmonogram alarmów 
FTP, patrz "Nagrywanie": Schedule" na 
stronie 28. Zaznaczyć pole wyboru po 
uaktywnieniu FTP, aby umożliwić 
rejestratorowi NVR przesyłanie danych 
przez FTP zgodnie z harmonogramem.

Filtr IP może być wykorzystywany do 
modyfikacji tych adresów IP, które mają 
uprawnienia do rozmów z rejestratorem NVR, 
a które nie.
Jest to funkcja zaawansowana i jest zalecana 
tylko dla zaawansowanych użytkowników.
. Cza. Czarna lista: adres IP, który nie jest 
dozwolony do rozmów z urządzeniem NVR.
Biała lista: adres IP, który jest dostępny tylko 
dla NVR



Tutaj można znaleźć informacje o sieci, które odnoszą się do adresu IP / Maski podsieci / Bramy / 
Preferowanego DNS /Alternate DNS.



Na stronie Alarm: Motion Page, -
Czujnik ruchu - można ustawić funkcję 
wykrywania ruchu.

Co to jest Detekcja Ruchu?
Detekcja Ruchu to proces wykrywania zmiany położenia obiektu względem otoczenia lub zmiany otoczenia 
względem obiektu.
Istnieje wiele sposobów na detekcję ruchu w ciągłym strumieniu wizyjnym. Wszystkie one polegają na porównaniu 
aktualnej klatki wideo z poprzednią lub z czymś, co nazwiemy tłem.
Włączyć: Informuje, czy na danym kanale jest włączona detekcja ruchu, 
czy też nie.czy też nie.
Detekcja ruchu: Kliknij na odpowiedni przycisk Set, aby skonfigurować 
obszar detekcji ruchu dla danego kanału. Szczegółowe informacje 
znajdują się na następnej stronie.
Harmonogram: Ustawianie harmonogramu wykrywania ruchu
Akcja: Tutaj możesz zdefiniować, co się stanie, gdy wybrana przez ciebie 
kamera wykryje ruch.
Ustawić detekcję ruchuUstawić detekcję ruchu
Kliknij przycisk Ustaw obok przycisku 
Detekcja ruchu, pojawi się siatka czerwonych pól. 
Zaznaczone pola oznaczają obszar wrażliwy na ruch.
Obszar bez czerwonych konturów nie jest wrażliwy 
na ruch.
Użyj myszki, aby poruszać kursorem po ekranie. 
Naciskając przycisk select lub klikając lewym Naciskając przycisk select lub klikając lewym 
przyciskiem myszy obszar w siatce, można włączyć 
lub wyłączyć detekcję ruchu.
W tym miejscu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, możesz znaleźć menu, możesz ustawić wszystkie strony lub usunąć wszystkie 
strony.
Czułość: Ustawienie Czułość jest sterowane za pomocą suwaka, który umożliwia ustawienie wartości w zakresie 
od 1 do 50. Im niższa wartość, tym baod 1 do 50. Im niższa wartość, tym bardziej czuła będzie detekcja ruchu. W czasie dnia zaleca się ustawienie 
wyższej czułości w zakresie 10~40. W trybie nocnym zaleca się ustawienie niższej czułości w zakresie 40~50, aby 
uniknąć wyzwalania MD przez hałas. Można ustawić 4 różne okresy o różnej czułości.
    



Harmonogram Detekcji Ruchu można ustawić 
klikając przycisk Ustaw obok Harmonogramu. 
I kliknąć i przeciągnąć kraty czasowe, aby 
ustawić okresy alarmowe.

Akcja:
Ostrzeżenie dźwiękowe: NVR użyje swojego 
wewnętrznego brzęczyka do sygnalizacji 
dźwiękowej.
Wyślij e-mail: Po wystąpieniu wybranego typu 
zdarzenia rejestrator NVR wyśle automatyczną 
wiadomość e-mail. Przycisk Email Settings wiadomość e-mail. Przycisk Email Settings 
(Ustawienia poczty elektronicznej) spowoduje 
przejście do tego samego ekranu konfiguracji 
poczty elektronicznej dostępnego z menu Sieć - 
patrz "Sieć": Zaawansowane: Ustawienia poczty 
e-mail".
Push: Po wystąpieniu wybranego typu zdarzenia 
rrejestrator NVR wyśle do aplikacji telefonicznej 
komunikat Push.
Trigger Camera: Można zdefiniować detekcję ruchu jednej kamery w celu wyzwolenia nagrywania na jednej lub kilku 
innych kamerach.

Po utracie sygnału wideo, z nieznanego 
powodu, można włączyć akcję utraty sygnału 
wideo, aby kanały wysłały alarm.
Można również ustawić Harmonogram i 
Działanie dla alarmu o utracie sygnału wideo.
     



Wyjątek stanowią wszelkie odchylenia 
od normalnego zachowania 
rejestratora NVR - inaczej 
sformułowane, to tak jakby 
powiedzieć, że NVR działał 
prawidłowo, z wyjątkiem tych 
zdarzeń.zdarzeń.

Istnieją 4 rodzaje wyjątków:
HDD Full: Jak sama nazwa wskazuje, zdarzenie to ma miejsce, gdy na dysku twardym zabraknie miejsca na 
zapisanie nowego materiału filmowego. Zdarzenie to jest nadmiarowe, jeśli włączone jest nadpisywanie, ponieważ 
NVR automatycznie skasuje stare nagrania, aby zapewnić ich dalsze nagrywanie.
Błąd dysku twardego: Występuje, gdy rejestrator NVR ma problemy z dostępem do dysku twardego lub nie może go 
w ogóle wykryć. Błąd ten może być generowany przez wewnętrzny lub zewnętrzny dysk twardy podłączony do portu 
eSeSATA.
Net Disconnected: Wystąpi, gdy rejestrator NVR będzie miał problemy z połączeniem z Internetem. Może to oznaczać 
problem z konfiguracją rejestratora NVR, błąd w sieci lub problem z dostawcą usług internetowych (ISP).
Konflikt IP: Zdarzenie to wystąpi, jeśli urządzenie NVR wykryje inne urządzenie w tej samej sieci, które ma sprzeczny 
adres IP.
Po wystąpieniu powyższych sytuacji alarm typu Wyjątkowego można utworzyć dowolną kombinację ostrzeżenia 
dźwiękowego, wysłać wiadomość e-mail lub pokazać wyjątek dla akcji alarmowej.
Ostrzeżenie dźwiękowe: Rejestrator NVR użyje swojego wewnętrznego brzęczyka do emisji sygnału alarmowego.Ostrzeżenie dźwiękowe: Rejestrator NVR użyje swojego wewnętrznego brzęczyka do emisji sygnału alarmowego.
Send Email: Po wystąpieniu wybranego typu zdarzenia rejestrator NVR wyśle automatyczny alert e-mail.
Pokaż wyjątek: Po wystąpieniu wybranego typu zdarzenia rejestrator NVR wyświetli ikonę BŁĄD w prawym dolnym 
rogu ekranu podglądu bieżącego. Kliknąć tę ikonę, aby uzyskać dostęp do dziennika zdarzeń i dowiedzieć się więcej 
o wystąpieniu wyjątku.



Tutaj znajduje się obszerna lista
dyski twarde podłączone do rejestratora 
NVR.
Zewnętrzny dysk twardy podłączony 
przez eSATA zostanie tutaj wymieniony i 
oznaczony jako eSATA.

Init..: Inicjalizuje dysk twardy. Będziesz musiał zrobić to tylko raz, zakładając, że nie jest on jeszcze zainicjowany. 
Jeśli w kolumnie Format jest napisane "Nie", należy wybrać opcję Init. w celu zainicjowania dysku.
Etykieta: Szybki sposób na odróżnienie dysków twardych. Przy pierwszej konfiguracji zwykle będzie tylko jeden dysk 
twardy - zawsze można później dodać i zainicjować inny dysk twardy (podłączony przez port eSATA).
Pojemność: Całkowita ilość miejsca na dysku twardym. Zazwyczaj jest ona nieco mniejsza niż pojemność 
znamionowa dysku twardego, ponieważ ułamek miejsca jest wymagany przez tabelę alokacji plików (FAT).
Format: Informuje, czy dysk twaFormat: Informuje, czy dysk twardy został sformatowany do pracy z rejestratorem NVR. Jeśli dysk twardy jest 
odpowiednio sformatowany, wystarczy odczytać "tak". Jeśli jest napisane "nie", należy wybrać dysk i wybrać "Init".
Zamontować: Informuje, czy dysk twardy może zostać wykryty przez NVR, jeśli nie, należy sprawdzić połączenie 
kablowe. 
Wolne miejsce: Ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and 
Reporting Technology - gotta love a good 
acronim) to sposób, w jaki dysk twardy 
informuje NVR o swoim działaniu.
      



Na stronie systemu: General Page, możesz:
- Ustawić godzinę i datę
- Wybierz język, dla którego chcesz
Menu/GUI.
- Ustawić konfigurację dla trybu 
automatycznego
dostosowanie do czasu letniegodostosowanie do czasu letniego
- łatwe włączanie i wyłączanie hasła
Ochrona
Informacje te zostały już ustawione w 
Kreatorze konfiguracji przy pierwszym 
uruchomieniu NVR.
Z tego miejsca można je modyfikować.

Możesz dodać więcej nazwy użytkownika 
konta i hasła. Możesz ustawić poziom 
uprawnień jako gość lub operator
Albo zmienić hasło aktualnego użytkownika. 
Nazwa użytkownika administratora nie może 
być zmieniona.
Możesz łatwo dostosować poziomMożesz łatwo dostosować poziom
dostęp, który ma każdy indywidualny 
użytkownik.
Wystarczy wybrać przycisk Uprawnienia
na stronie Dodaj użytkownika lub Modyfikuj, 
aby ustawić
specyficzny dostęp dla użytkownika, który
Chcę. Menu Uprawnienia posiada dwie Chcę. Menu Uprawnienia posiada dwie 
zakładki - Konfiguracja i Działanie.
 



Jeśli patrzysz na ekran Informacje o systemie, możesz sprawdzić, czy zaktualizowałeś swój system do najnowszej
 wersji przez informacje o BUILD NO.



Aby utrzymać NVR, zaleca się okresowe jego uruchamianie. Podobnie jak w przypadku bardzo długiego okresu 
eksploatacji komputera, może on również stać się niestabilny. Zaleca się uruchamianie rejestratora co najmniej raz 
w tygodniu.
Ponieważ jednak może to być kłopotliwe, można tak skonfigurować NVR, aby uruchamiał się ponownie.

Włączyć automatyczny restart: Automatycznie 
wyłączy NVR i uruchomi go ponownie w określonym 
czasie.
Automatyczny restart przy: Wybierz, kiedy chcesz, 
aby NVR uruchomił się ponownie.

Firmware Upgrade (Aktualizacja): Zobowiązuje NVR do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Z tej opcji można 
skorzystać tylko po otrzymaniu instrukcji od działu pomocy technicznej. (Należy pamiętać, aby najpierw 
wyeksportować swoją konfigurację, aby nie trzeba było ponownie ustawiać wszystkiego!)
O: Aktualizacja z poziomu lokalnego
a) Skopiuj uaktualnienie oprogramowania układowego NVR na USB b) Następnie kliknij przycisk Upgrade from Local 
(Uaktualnij).
c) Wybierz firmwac) Wybierz firmware od dostawcy USB
d) następnie kliknij przycisk Upgrade
B: Sprawdź, czy jest najnowsza wersja
wersja uaktualnienia jest już załadowana na serwer; możesz sprawdzić na serwerze, czy twoja wersja jest już 
najnowsza, czy nie.
C. Aktualizacja IPC z USB
 a) Skopiuj uaktualniony firmware IPC na USB
b) Następnie kliknij przycisk Aktualizuj IPC z USBb) Następnie kliknij przycisk Aktualizuj IPC z USB
c) Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać firmware IPC od dostawcy USB d) następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Uwaga: Należy to zrobić po aktualizacji 
oprogramowania układowego, aby 
zapewnić prawidłowe działanie 
rejestratora NVR. Ustawienia, 
harmonogram zapisu itd. można 
zachować, korzystając z funkcji 
Konfiguracja importu/eksportu przed Konfiguracja importu/eksportu przed 
aktualizacją oprogramowania 
układowego.



Ustawienia domyślne (Przywróć): Ładuje fabryczne ustawienia domyślne. Możesz wybrać wszystkie lub pole, które
Chcesz przywrócić ustawienia domyślne.

Konfiguracja (eksport): Tworzy plik zawierający wszystkie ustawienia, które zostały dostosowane, w tym Twoje
preferencje nagrywania, harmonogram, lista użytkowników i tak dalej. Jest to plik .tgz.
Aby wyeksportować swoje ustawienia:
a) Włóż pendrive'a USB do portu USB. Upewnij się, że ma wystarczająco dużo miejsca i nie jest zabezpieczony 
przed zapisem.
b) Wybierz opcję Configuration (Konfiguracja): Importuj/Eksportuj.
c) Zostanie wyświetlona przeglądarka plikóc) Zostanie wyświetlona przeglądarka plików, pokazująca zawartość urządzenia pamięci masowej.
d) Kliknij przycisk Export (Eksportuj), aby zapisać ustawienia.
Konfiguracja (Import): Działa w taki sam sposób, jak funkcja Eksportuj, ale jest używana do wczytania wcześniej 
zapisanego pliku konfiguracyjnego.
Zlokalizować żądany plik na pendrive'u - zostanie on nazwany config(time/date).tgz. Wczytanie pliku spowoduje 
automatyczny restart NVR.



Możesz kliknąć "Zamknij się", kiedy chcesz
wylogować się z systemu.

Gdy klikniesz przycisk Zamknij, pojawi się następne 
okno, kliknij OK, aby kontynuować.

Aby zrestartować urządzenie, należy wykonać te same kroki.

Możesz kliknąć przycisk Zablokuj, aby 
zablokować urządzenie, ale gdy chcesz się 
ponownie zalogować, musisz wprowadzić hasło, 
które utworzyłeś do logowania systemu.



W razie dodatkowych pytań służymy 
pomocą pod numerem telefonu 22- 1235545
lub mailowo kontakt@piri.pl


