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1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

Bezpieczeństwo elektryczne  
 Wszystkie instalacje i przyłącza powinny być zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie pożary lub porażenia prądem 

elektrycznym spowodowane niewłaściwą obsługą lub instalacją 
Należy unikać: 

Wibracji, działania wody, zniszczenia mechanicznego w czasie transportu, składowania i montażu.  
Montaż  
 Przechowywać w pozycji pionowej. Obchodzić się ostrożnie.  
 Nie włączać zasilania NVR przed zakończeniem instalacji.  
 Nie wolno umieszczać przedmiotów na rejestratorze  
Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu.  
 Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy spowodowane przez nieautoryzowane 

modyfikacje lub próby napraw.  
Środowisko  
 NVR powinien być zainstalowany w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła 

słonecznego i substancji palnych i wybuchowych, itp  
 Produkt powinien być transportowany, magazynowany i eksploatowane w określonych środowiskach.  

Akcesoria  
 Należy używać wszystkich akcesoriów dostępnych w zestawie.  
 Przed instalacją należy otworzyć paczkę i sprawdzić wszystkie komponenty są w komplecie.  
 Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, jeśli coś jest uszkodzone lub brakuje w opakowaniu  
Niewłaściwe użytkowanie 
 W przypadku niewłaściwego użytkowania rejestratora może dojść do pożaru, wybuchu lub obrażeń. 

Prosimy uważać. 
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  Wprowadzenie 
Rejestrator SPHVR-908 to sieciowy rejestrator wideo wysokiej jakości, w połączeniu z kompresją H.264 

video, dużej pojemności pamięci dysku twardego, transmisji  TCP / IP, wbudowanego systemu operacyjnego 

Linux i różnych innych zaawansowanych technologii w branży elektronicznej daje szerokie zastosowanie i 

dużą stabilność działania. 
Produkt ten jest zgodny z GB 20815-2006. 

Rejestrator 8 kanałowy SPHVR-908 posiada 4 tryby pracy TVI/AHD/IP/Analog. Jednoczesna obsługa do 8 

kamer IP i/lub analogowych w jakości 1080P! W tym samym czasie urządzenie obsługuje protokół ONVIF 

™ Core Specification "Version 2.2" ONVIF i jest kompatybilny z innymi kamer sieciowymi, które obsługują 

protokół ONVIF.  
Rejestrator ma możliwość przełączania pomiędzy trybem NVR i trybie Hybrid. Tryb Hybrid obsługuje 

zarówno kamery analogowe i kamery sieciowe, tryb NVR obsługuje tylko kamery sieciowe. Wsparcie 

produktów, lokalny podgląd, wyświetlanie wielu okien, nagrywanie plików w lokalnej pamięci, pilot 

zdalnego sterowania i obsługi menu skrótów myszy i zdalne zarządzanie i funkcja sterowania. nagrywanie, 

odtwarzanie, monitoring, synchronizacja audio i wideo. Poza tym, produkty wspierają zaawansowaną 

technologię sterowania i silną zdolność transmisji danych w sieci.  

1.1 Funkcje 
Monitorowanie w czasie rzeczywistym 
Interfejs wejścia kompozytowego TV, VGA lub HDMI działa jednocześnie. 
Funkcja kompresji 
Wykorzystanie dźwięku G.711 i standardu H.264 kompresji pozwala uzyskać wysoką rozdzielczość, niski 

wskaźnik kodowania wideo i przechowywania nagrań 
Nagrywanie 
Wiele funkcji nagrań, czasu alarmu sprzężeń, detekcja ruchu, obsługa dysku SATA, tworzenia kopii 

zapasowych danych DVR i tworzenia kopii zapasowych w sieci. 
Funkcja odtwarzania wideo 
Funkcja szukania filmu wideo różnych warunkach, odtwarzanie w lokalnej sieci. Obsługuje wielokrotnego 

odtwarzanie wideo, szybkie odtwarzanie, powolne odtwarzanie i odtwarzanie klatka po klatce. Odtwarzanie 

wideo można wyświetlić dokładny czas zdarzenia. Zapewnić strona wyszukującej czas-line szybkiego 

wyszukiwania. 
Sterowanie kamerami i alarmem 
Rejestrator może być sterowany za pomocą pilota zdalnego. Może być połączony z różnymi rodzajami 

urządzeń alarmowych. Dynamiczne wykrywanie, utrata sygnału wideo, blok wideo, wielokrotne wyjście 

alarmowe i sterowania oświetleniem sceny mogą być realizowane. 
Interfejs komunikacyjny 
Interfejs interfejs lub eSATA 2.0 high-speed USBEquip pozwalają na uzyskanie wielu  kopii zapasowych. 

Wyposażenie standardowe złącze Ethernet. Plug and play w różnych warunkach sieciowych. 
Funkcje sieciowe 
Obsługa protokołu TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP P2P itp Wsparcie 

monitorowania sieci w czasie rzeczywistym, odtwarzanie wideo, funkcje kontroli i zarządzania; wbudowany 

serwer sieci Web, można uzyskać bezpośredni dostęp za pośrednictwem przeglądarki itp. 
Obsługa różnych trybów pracy 
Obsługa różnych  trybów pracy poprzez menu na przednim panelu, pilota, myszy,  Wsparcie prosty i 

intuicyjny interfejs graficzny wideo. 
Intelligentne analizy 
Wsparcie jednego lub dwóch kanałów Inteligentna  analiza twarzy - wykrywanie twarzy i analizy granicznej, 

inteligentny przechowywania zdjęcia, pliki wideo, podnośnik zewnętrznych alarmowych 
Inteligentne wyszukiwanie 
Inteligentne wyszukiwanie danych może być realizowane za pośrednictwem inteligentnej analizy danych. 

Takich jak dane wykrywania twarzy osiągnąć poprzez twarzy poszukiwaniu obrazu, lub przez obwodowej 

danych analizy wideo pobierania zdarzeń itd. 
Kanały  urządzenia 
Włączanie symulacji zgodne z kanałami kamer IP przez przełącznik kanału TVR. 



 

 

 

 

2. Przeczytaj przed uruchomieniem 
2.1 Panel przedni 

 
 

Nazwa No Funkcja Ikona 

1  Zasilanie 
Przycisk zasilania -  naciśnij ten przycisk do rozruchu lub wyłączenia 

rejestratora / NVR. 

2 Shift, Shift, 
1. W polu tekstowym, przełączanie metod wprowadzania; 
2. TAB - Przełącz; 

Liczba 3 1 ~ 9 
1. Wejście Ilość (w trybie numeru); 
2. Angielski wprowadzania znaków (w trybie angielskim); 
3. . Przełącznik kanałów (w trybie 1-ch) 

Numer 4 -10 +10 

Wejście cyfrowe większe niż 10, naciśnij dwucyfrowy numer: 
1. Naciśnij cyfrę dziesiątek; 
2. Naciśnij przycisk Przełącznik cyfrowy; 
3. Naciśnij cyfrę ilości obrotów PTZ;. 

5 Up / Down ↑ ↓ 

Funkcja1.Pomoc w menu: 
2.W trybie monitora, przełączanie między jednym oknem/wieloma oknami 
3. Uaktywnij pole do wprowadzania liczb 
4. Menu rozwijane aktywne, można przejść do opcji z rozwijanej listy; 
5. Aktywuj pole wyboru, aby zmienić status; 
6. Aktywuj pole wprowadzania tekstu, 
7. Aktywuj pole sterowania, aby przesunąć suwak; 
8. Uaktywnij okno wyświetlacza, aby wybrać poprzedni lub następny kanał 

6 Left / Right ← 
1. Shift, bieżąca kontrola aktywowana, można przejść w lewo i prawo; 
2. W trybie monitora przełączanie kanału. 

7 ESC ESC Idź do poprzedniego menu lub anuluj bieżącą operację. 

8 Enter ENTER 
1. Potwierdź bieżące działanie; 
2. Idź do przycisku OK; 
3. Przejdź do menu. 

9 
Funkcyjne 

klawisze skrótu  FN z kluczem. 

10 
Tryb 

pomocniczy 
Fn 

1. Okienko monitora: kliknij ten przycisk, aby wyświetlić asystenta funkcji: 

sterowanie PTZ i kolorem obrazu; 
2. Obszary wykrywania ustawień (jak w konfiguracji detekcji ruchu), 

pracujący z Fn i klawiszy kierunkowych, aby sprawdzić konfigurację; 
3. W trybie tekstowym, kliknij go, aby usunąć znak sprzed karetki (jeśli nie 

ma przesunięcia na przednim panelu, może przełączać metody wprowadzania 

danych), naciśnij ten przycisk na 1.5sec, aby usunąć wszystkie znaki; 
4. W trybie odtwarzania, włącz pełny ekran; 
5. Realizacja innych funkcji specjalnych. 

11 Play / Pause ▶  

1. Idź do interfejsu wyszukiwania; 
2. W PTZ kanał: Zoom +; 
3. W normalnym trybie odtwarzania kliknij ten przycisk, aby wstrzymać 

odtwarzanie; 
4. W trybie pauzy, kliknij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie.  

12 
Transfer 

(zewnętrzny 

pierścień) 
 

W trybie monitorowania w czasie rzeczywistym, to działa jako lewy / prawy 

klawisz kierunkowy.  

13 
Jog 

(wewnętrzna 

część) 
 W trybie monitorowania w czasie rzeczywisty - przesuwanie góra/dół . 



 

 

 

2.2Pilot 
Interfejs zdalnego sterowania jest pokazany na szkicu:  

 
Nazwa Funkcja Ikona 

Okno wielokrotnego 

wyboru 
Multi Przełączanie się między wieloma oknami 

Remote Address Dodaj 
Kliknij go do numeru urządzenia wejściowego, tak, że można go 

kontrolować 

Numeracja 0 ~ 9 
1.Wejścia numeryczne 
2.Wejścia w trybie angielskim kanału 
3.Przełączanie pomiędzy oknami 

Pętla, Pauza 
 

Pauza, stan pętli. 

Cyfrowy Switch/ - 

Wejście cyfrowe powiększenie niż 10, naciśnij dwucyfrowy numer: 
1. Naciśnij cyfrę dziesiątek; 
2. Naciśnij przycisk Przełącznik cyfrowy; 
3. Naciśnij cyfrę. 

Rekord Rekord 1. 
Rozpoczęcie lub zatrzymanie ręczne nagrywania. 
2. W interfejsie PTZ, kliknij przycisk, system może przejść do ustawień 

interfejsu. 

Pomocniczy  Fn Klawisz 

1. Okienko monitora: kliknij ten przycisk, aby wyświetlić asystenta funkcji: 

sterowanie PTZ i kolorem obrazu; 
2. Obszary wykrywania ustawień (jak w konfiguracji detekcji ruchu), 

pracujący z Fn i klawiszy kierunkowych, aby sprawdzić konfigurację; 
3. W trybie tekstowym, kliknij go, aby usunąć znak sprzed karetki (jeśli nie 

ma przesunięcia na przednim panelu, może przełączać metody 

wprowadzania danych), naciśnij ten przycisk na 1.5sec, aby usunąć 

wszystkie znaki; 



 

 

4. W trybie odtwarzania, włącz pełny ekran; 
5. Realizacja innych funkcji specjalnych. 

Potwierdź klucz/ Menu Menu/ Menu 
1. Potwierdź bieżące działanie; 
2. Idź do przycisku OK; 
3. Przejdź do menu 

ESC ESC Przejście do poprzedniego menu lub anulowanie bieżącej operacji PTZ 

Direction Key /  

Funkcja1.Pomoc w menu: 
2.W trybie monitora, przełączanie między jednym oknem/wieloma oknami 
3. Uaktywnij pole do wprowadzania liczb 
4. Menu rozwijane aktywne, można przejść do opcji z rozwijanej listy; 
5. Aktywuj pole wyboru, aby zmienić status; 
6. Aktywuj pole wprowadzania tekstu, 
7. Aktywuj pole sterowania, aby przesunąć suwak; 
8. Uaktywnij okno wyświetlacza, aby wybrać poprzedni lub następny kanał 

 
/  

1. Shift, bieżąca kontrola aktywowanego kanału, a następnie przejście w 

lewo lub prawo; 
2. W trybie monitora, przełączenie kanał, 
3.Pomoc w menu PTZ, film itd. 

Poprzedni rekord /iris-  
Tryb odtwarzania 1.In, odtworzyć poprzedni kanał 
Tryb 2.  In PTZ, iris- 

Następny rekord / +Iris  
1. Tryb odtwarzania, odtwarzanie w następnym kanale 

Tryb 2.In PTZ, Iris + 

Do przodu 5sec  W trybie odtwarzania wideo przesunięcie do przodu 5 sekund 

Do tyłu  5sec   W trybie odtwarzania wideo przesunięcie do tyłu 5 sekund 

Odtwarzanie w 

zwolnionym tempie  
Odtwarzania wielu prędkości w zwolnionym tempie lub normalne 

odtwarzanie. 

Forward  Odtwarzanie w różnych prędkościach do przodu lub w normalnej prędkości   

Zatrzymaj ■ 
W normalnym trybie odtwarzania kliknij ten przycisk, aby zatrzymać 

odtwarzanie. 

Odtwarzanie / Pauza  

1. Idź do interfejsu wyszukiwania; 
2. W PTZ kanał: Zoom +; 
3. W normalnym trybie odtwarzania kliknij ten przycisk, aby wstrzymać 

odtwarzanie; 

4. W trybie pauzy, kliknij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie z pilota.  

Domyślnym ID rejestratora jest 8. Nie ma potrzeby, aby je zresetować, gdy kontrola rejestratora dokonywana 

jest za pomocą pilota. Jeśli potrzebujesz, aby kontrolować wiele DVR, zrób jak poniżej: 
Najpierw włączyć pilota: wybrać kontrolowane DVR, mając pilota do sterowania rejestratora wideo dysku 

twardego, należy nacisnąć przycisk "Dodaj", identyfikator urządzenia wejściowego) pomiędzy ( 1-999), a 

następnie naciśnij klawisz ENTER, aby kontrolować odpowiedni numer dysku twardego rejestratora wideo. 

Mysz 
Oprócz przycisków panelu przedniego i menu zdalnego sterowania, użytkownik może użyć do sterowania mysz 

komputerową podłączoną do portu USB. 
Kliknij lewym przyciskiem 
Kliknij lewym przyciskiem, aby wejść do odpowiedniego menu lub głównego interfejsu. 
Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do opcji menu. 
Wykonaj instrukcje działalności kontroli. 
Zmień stan pola wyboru lub dynamicznych bloków wykrywania. 
Wejdź w listę rozwijaną lewym przyciskiem myszy. 
W stanie obrotowymi 3D, w lewo przeciągnij obszar zakresu ruchu PTZ 
Dwukrotnie kliknij 
Kliknij dwukrotnie, aby odtworzyć film. 
Kliknij dwukrotnie, aby ekran całości lub wyjścia. 
Kliknij prawym przyciskiem myszy 
Kliknij prawym przyciskiem myszy pop-up do odpowiedniego menu na ekranie monitorowania w czasie rzeczywistym. 
Również opuszczenie bieżącego interfejsu bez zapisywania. 
Turning Wheel 
Obróć kółko myszy, aby zmienić wartość w polu cyfrowej. 
Włącz opcję skrzynki skojarzonej. 



 

 

Przewiń w przód i w tył w celu osiągnięcia funkcję powiększenia kanałów i PTZ 3D. 
Mouse Move 
Wybierz kontrole aktualnych współrzędnych, aby przenieść. 
Mysz Drag 
Wybierz obszar do wykrycia. 
Wybierz obszar do skopiowania 
Wybierz funkcję powiększenia obszaru sterowania PTZ. 

Klawiatura ekranowa 
 

 
Interfejs 

 
 

 Ikony 

  kanał jest nagrywany 

     błąd nagrywania 

   detekcja ruchu 

   kanał jest w stanie rzeczywistego monitorowania 

 system audio włączony 

   odświeżenie kanału 

Ikony operacyjne 

   

 akceptacja wyboru 

 zatwierdzenie wyboru 

 zatwierdzone 

 anuluj 

 wybór ustawień 

 zapisanie ustawień 

 przywrócenie ustawień 

 zastosowanie ustawień fabrycznych 

 kopiowanie ustawień 

 wejście do interfejsu ustawień 

 wybór i konfiguracja operacji przetwarzania z detekcji wideo lub pola alarmu 



 

 

 

 

Rozpakowanie 

Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić zawartość zgodnie z załączoną specyfikacją. 

 

Twardy dysk 
Instalacja, Przygotowanie do użycia 

 Uwaga: Maksymalna pojemność HDD dysku twardego obsługiwana przez rejestrator to 64 TB 
Zdejmij pokrywę metalową górną usuwając dwa wkręty z boków pokrywy 
Umieść dysk twardy  na leżąco i dokręć śruby. 
Podłącz zasilanie i linie danych na dysku twardym. 
Załóż pokrywę metalową górną i dokręć śruby. 
Stosować tylko dysk określony przez producenta. 
Dysk twardy zostanie sformatowany automatycznie podczas uruchamiania systemu, a to może spowodować utratę 

danych. 
Całkowity czas zapisywania danych zależy od możliwości dysku twardego i parametrów rejestratora (nagrywanie 

konfiguracji, ustawień kodowania) 

1.1 Interfejs klawiatury / PTZ 

/ Kontrola alarmu 
Alarm / PTZ / Interfejs klawiatury 

 
Nie Name Instrukcje 

1 Wejście alarmowe 
Podłącz dodatni koniec (+) urządzenia wejścia alarmu do wejścia 

alarmowego (ALARM IN 1 ~ 16) 

2 GND 
Podłączyć ujemny koniec  ( -) di urządzenia wejścia alarmowego 

uziemienia 
3 Wyjście alarmowe Podłącz urządzenie alarmowe 

4. RS-485 
Interfejs komunikacyjny 485. Jest on wykorzystywany do 

urządzeń takich jak PTZ. Proszę równolegle podłączyć 120TΩ 

między kablami A / B, jeśli jest zbyt wiele kamer PTZ 

 
 
 
 

 

Przykłady połączeń wejść alarmowych 
Jeżeli sygnał wejściowy alarmu nie przekazuje prawidłowego sygnału, należy sprawdzić następujące połączenia: 



 

 

 
 
 

     
 

Podłączenie P / T / Z 
Aby podłączyć dekoder z interfejsami A i B urządzenia DVR RS-485. 120Ω rezystory powinny być równolegle w 

odległości linii A, B, aby zmniejszyć zakłócenia sygnału 
Klawiatura 
A, B interfejs klawiatury połączyć z interfejsami A i B DVR-485, RS[MAIN MENU]-[Konfiguracja]-[P / T /Z], 

Zobacz poniżej. 

 



 

 

 Połączenie POE 

 
 

 
 
 
 

 

 
Zainstalować DVR / NVR poprawnie (jak wyżej), a następnie podłączyć zasilanie. DVR / NVR dioda powinna zapalić 

się i DVR / NVR uruchomi się automatycznie. 
DVR / NVR będzie automatycznie wykrywać podłączony sprzęt (kamery, monitory, itp), proces ten powinien trwać 

około 30 sekund. Gdy proces ten został zakończony DVR / NVR wejdzie w tryb Multi-screen nadzoru w czasie 

rzeczywistym na ekranie.  
Jeśli dysk twardy nie jest prawidłowo podłączony, pojawi się komunikat: 

 

Uwaga:.Proszę nie używać innych zestawów zasilających, niż dostarczone w zestawie. 

Wyłączenie: 
Kliknij prawym przyciskiem myszy -[Main Menu]-[Wyłącz]. 
 

Uwaga: Tylko zmienić lub próbować ponownie podłączyć dysk twardy, po wyłączeniu DVR / NVR. 

Ponowne uruchomienie 
Kliknij prawym przyciskiem myszy -[Main Menu]--[System Restart] 

Odzyskiwanie danych po restarcie [Wyłącz] [Reebot],  

rejestrator będzie zapisać dane sprzed awarii i powróci do normalnego trybu pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uruchomienie kreatora konfiguracji P2P i ustawienie hasła, konfiguracji sieci, inteligentnego wyboru trybu 

 
[QR code]Od lewej do  adres dostępu WWW, adres Android App, adres iPhone App 
[Network Status połączenia]prawej:...obecny stan sieci 
[P2P]konto P2P i hasło ustawienie. 
[Start-up wizard]uruchomienie kreatora sprzętu 
Konfiguracja sieci 

 
 
 
 

[DHCP]Tick DHCP Włącz. 
[adres IP]Wprowadź numer lub naciśnij górę i przycisk w dółaby zmienić adres IP [Maska podsieci] i 

[Brama]. 
[PierwszySerwer DNS] IP serwera DNS. 
[Alternatywny serwer DNS] DNS alternatywne IP. 
[Kod]Skanowanie i pokazuje konto P2P, zaloguj się w aplikacji mobilnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Inteligentny wybór trybu 

 

 
[Wybór trybu Intelligent]Wybór trybu Intelligent . 

1.1  Dodaj urządzenie 
Jeśli urządzenie obsługuje IPC, należy dodać do IPC pierwszy. Oferujemy trzy sposobybwspierania różnych 

protokołów 
 

Zaloguj głównym menu [Configuration Management]-[kanał przełącznik trybu] 

Wejdź na stronę  lokalnych kanałów: 

 

Kliknij kanał startowy a następnie numer kanału aby przełączyć kanał sieci (Zawiera kanał),  kliknij 

[OK],uruchom ponownie urządzenie, aby zakończyć ustawianie. Na przykład: sieć wybór 2 kanału, jak pokazano 

na rysunku poniżej, 2-4 kanał  

 

Kliknij numer kanału końcowego, a następnie numer kanału aby przełączyć lokalny kanał (Zawiera kanał), kliknij 

przycisk[OK],uruchom ponownie urządzenie, aby zakończyć. 
Na przykład: 2 Wybór lokalnego kanału, jak pokazano na rysunku poniżej, kanał 1-2 zostaje włączony 

 
 



 

 

Dodawanie urządzeń 
Istnieje trzy sposoby, aby zalogować się[NET Zarządzanie kanał] 

1、 Podgląd Living, kliknij lewym przyciskiem myszy i [+]logowania[NET Zarządzanie kanał] 

2、 Podgląd Living, kliknij na przycisk poniżej [NET Zarządzanie kanał] 

3、 [Main Menu]-[Konfiguracja]-[NET KanałManagement]. 
zarządzanie kanałami sieci na następnej stronie 

  

[Sprawdź pole]kliknij kanał wyboru, podwójne kliknięcie może odznaczyć kanał wyboru, kliknij pasek 

tytułu, aby osiągnąć wybór, kliknij dwukrotnie można usunąć zaznaczenie wszystkich. 
[Numer seryjny]Wyświetla numer kanału sieci, aby dodać numer seryjny sprzętu 
[dodaj usuń]Usuń kliknijobecnej sieci equipment.click dodać sprzęt sieciowykanału:. 
[status]Pokaż bieżący stan połączenia Połączenie jest normalne, ID lub hasło jest 

nieprawidłowe, urządzenie jest w trybie offline, Użytkownik jest zablokowany 
[adres IP / nazwa domeny]  Sprzęt jest nazwa adres IP / domena. 
[port]Wyświetla numer portu  
[Port Web]Wyświetla numer portu internetowej. 
[Umowa]Wyświetlanie umowy przyłączeniowej. 
[Edytuj]Skonfiguruj informacje o kanale 
[front-end]parametry przedniego panela, konfiguracja kamery 

Automatyczne dodawanie: 

bez konfiguracji, urządzenie jest automatycznie dodawane 
[Main Menu]-.[Konfiguracja]-[NET Zarządzanie kanał]-[ Otwórz UPnP] 

Uwaga: Urządzenie powinno wspierać UPNP i powinny być w tej samej sieci LAN 

 

Ręczne dodawanie 
Kamery mogą być dodawane za pośrednictwem Internetu, wykonaj następujące czynności. 
Wprowadź[NET Zarządzanie kanał] 
Kliknijaby[Filter],wybrać protokół 

Kliknij [Search], 
kliknij + aby dodać urządzenie lub Kliknij prawym przyciskiem myszy[Dodaj do]wybrać kanał, który ma 

lub zaznacz urządzenia, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk[BatchAdd]. 
ręczniemenu zestaw kanałów. 



 

 

 
[Kanały]Wybierz jeden kanał. 
[Protokół]Wybierz protokół obsługiwany przez urządzenie. 
[IP / Domain Name] Adres IP urządzenia z przodu wejścia lub nazwy domeny. 
[port] urządzenia TCP przedniego wejścia portu. 
[Nazwa  Wejście użytkownika]z przodu nazwę użytkownika urządzenia. 
[hasło] hasło urządzenia przodu wejścia. 
[Zdalne Detect]Po wykonaniu powyższych ustawień, kliknij przycisk Wykryj, aby sprawdzić stan 

połączenia. 
[Ping]Sprawdź, czy prąd sieci ma być podłączony. 
[ Zdalny kanał]Gdy urządzenie przodu obejmuje wiele kanałów, wybierz jeden kanał dla niego. 
kliknij przycisk "App", aby zakończyć. 

Modyfikacja kanałów:  
Wejdź do menu zarządzania kanału netto. 
Kliknij przycisk "Edytuj" urządzenia. 
Kliknij przycisk "OK", aby zakończyć. 

Konfiguracja podstawowa z panelu przedniego 

Konfigurację kodowania, migawkę, sieci i wykrywanie ruchu z przodu urządzenia można ustawić w NVR.  
Wejdź do menu zarządzania kanałami netto. 
Kliknij "Front Set" urządzenia. 
 

BASIC 

 
 



 

 

[Kanał Wybierz]Wybierz kanał. 
[Kanał Nazwa]Zmień nazwę bieżącego kanału. 
[IPC Aktualny czas]Ustaw IPC  
[Time Zone]Ustawiona strefa czasowa. 
[Time Sync]Włącz w IPC czasową synchronizację z NVR. 
[kontrola IPC]Kliknij monit, czy uruchomić ponownie IPC,[OK]Uruchom ponownie IPC,[Anuluj]Powrót. 
Kodowanie 

 
[Kanały Wybierz]Wybierz jeden kanał. 
[Audio Coding] Wybór aktualnego kodowania dźwięku 
[Kod Level]H.264 
[Rozdzielczość]Wybór rozdzielczości i sub-rozdzielczości. 
[Frame Rate] 1 ~ 25fps / PAL, 1 ~ 30FPS / NTSC 
[Bit Rate Control]CBR lub VBR wybrać. Kiedy wybrać CBR, szybkość transmisji może być ustawiony. Kiedy wybrać 

VBR, jakość obrazu może być ustawiony.  
[Quailty]Wybierz zdjęcie Quailty przez zmienną strumienia (można do 6) Zakres do wyboru. 
[Frame Interval] ustawienie przedziału sąsiednich klatek. Max jest 150. 
[Bit Rate]Wybierz 1280,1536,1792,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192 lub ustawić samodzielnie. 
Snapshot 

 

[Wybierz kanał]Wybierz kanał, który chcesz zmodyfikować. 
[Tryb Shopshot] Dwa tryby snapshot 
[Image Size] ustawienie rozdzielczości obrazu 
[Image Quailty]Wybierz jakość obrazu, istnieje 6 zakresów do wyboru. 



 

 

[Częstotliwość snapshot ]Wsparcie 1sek. / szt. ~ 8SEC. / szt 8 zakresów snapshot do wyboru. 

 

 

 
Sieć 

 
[Kanały Wybierz]Wybierz jeden kanał. 
[adres IP], [Maska podsieci] Brama][adres, maska podsieci IP i bramy dla urządzenia . 
[Pierwszy DNS Server]Ustaw adres IP serwera DNS. 
[Alternatywny serwer DNS]Ustaw adres IP serwera gotowości DNS. 
[seryjny MAC  adres /]Pokaż MAC urządzenia przednim. 
 

Wykrywanie 

 
[Kanały Wybierz]Wybierz jeden kanał. 
[Enable]Włącz alarm wykrycia ruchu 
[Czułość]Ustaw poziom czułości wykrywania ruchu 
[Set Area] Ustaw obszar detekcji ruchu  

 

Usunięcie urządzenia 
Przycisk Usuń  - Kliknij z urządzenia. 
Wybierz kilka urządzeń i kliknij przycisk "Batch - Usuń", aby zakończyć usuwanie. 



 

 

 
Kliknij prawym przyciskiem myszy. 
[Automatyczne wykrywanie]Sprawdzić stan połączeń bieżącego kanału.  
[ Skróty PING] Sprawdź aktualną sieć kanałów, czy jest podłączony 
[wymiana kanału]Sprawdź pozycję kanałów. 
 

Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, które ma być dodane: 
 

 
 
 

Konfiguracja alarmów:  
Tradycyjne zdarzenia alarmowe  obejmują wykrywanie wideo (detekcja ruchu, utrata wideo) i alarmów zewnętrznych 

 [Main Menu]-Configuration Management]-[Konfiguracja alarmu] 

Wprowadź interfejs konfiguracyjny 

 

 
[Kanał]Wybierz kanał 
[Alarm type]Detekcja ruchu, utrata wideo 

[Detekcja ruchu]Wykrycia ruchu w obrazie 
[Strata wideo]Wykrywanie utraty sygnału wideo i wysyłanie alarmu zgodnie z ustawieniem. 
[Błędne Wideo]Wykrywanie wideo, który został błędnie nagrany i wysyłanie alarm zgodnie z ustawieniem. 

[Włącz]Kontrolowanie alarmu 
[Czułość]najwyższa, wyższa średnia, niska, niższa, najniższa 
[Ustawienia obszaru] Obszar można ustawić w zakresie 22 * 18 = 396, 
Ustaw[Proces]alarmujący czas, powiązania i sposób obsługi. 

 



 

 

 

[zestaw sprzężeń] pokazuje powiązania alarmowe 
[Podgląd] pokaże badanie na bieżącym ustawieniu 
[Kopiowanie]skopiować ustawienia do innych kanałów 

 
Wejście alarmowe 
[Main Menu]-[Alarm]-[Wejście alarmowe] 

 

[Alarm kanał wejściowy Pozycja]:wybierz kanał 
[Włącz]:sterowanie otwierania i zamykania alarmu 
Wybrać: Normalny, otwarty  
Zamknij [Proces][Typ]:.ustawić czas zdarzeń wymagających powiadomienia 
[Podgląd] pokaże badanie na bieżącym ustawieniu 
[Kopiowanie]skopiować ustawienia do innego kanału 
Na obrazie podglądu w czasie rzeczywistym, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję [Wyjście alarmowe]  

wpisz lub[Main-[Alarm][Wyjście alarmowe] 



 

 

 
[Harmonogram]-.Wyjście alarmowe jest kontrolowane przez ustawienia sprzężeń urządzenia 
[Manual]Wyjście alarmu jest włączone, a status jest aktywny 
[Stop],wyjście alarmowe jest wyłączone, a status jest nieaktywny 
[Stan]..Aktualny stan wyjścia 

.Uwaga: niektóre modele nie mają wyjścia alarmowego, należy zapoznać się z kartą techniczną 

 

Nieprawidłowe działanie sprzętu 

 
 [Main Menu]-[Konfiguracja systemu]-[nieprawidłowe konfiguracja]Wprowadź interfejs konfiguracyjny, jak 

pokazano na rysunku poniżej: 
 

 

 

[typ wyjątku] 
[NoDisk] Alarm, gdy dysk nie jest obecny lub nie może być wykryty 
[Disk alarm] Alarm, gdy pojemność dysku twardego  jest inna niż wymagana 
[Brak sieci] Alarm, gdy sieć nie jest podłączona 
[KonfliktIP] Alarm, gdy konflikt adresów IP. 
[Błąddysku] Alarm, gdy jest błąd odczytu i zapisu na dysku twardym.. 

 

częścią wsparcia urządzenia wykrywania twarzy oraz funkcję wykrywania parametrów ., analiza rejestratora wideo w 

czasie rzeczywistym, bez kamery 
Wybór Tryb Smart 



 

 

Inteligentna analiza 
 

Jeżeli urządzenie posiada wsparcie tzw inteligentnej analizy, należy wejść na stronę inteligentnego wyboru przez: 

[Main Menu]-[Zarządzanie Konfiguracja]-przełączanie kanału],wybrać kanał otwórz inteligentną funkcję analizy 

lub zmienić inteligentną funkcję urządzeń: 

 
Gdy urządzenie ma mieć włączoną funkcję wykrywania twarzy, należy wejść na stronę z detekcją twarzy przez [main 

Menu]-[Wykrywanie twarzy]. 

 
[Pick]Wejście w funkcję wykrywanie twarzy, aby otworzyć funkcję. 
[Funkcja śledzenia twarzy]zaznaczyć podgląd w czasie rzeczywistym, aby otworzyć funkcję śledzenia twarzy. 
[Ustawienie obszaru] ustawić największy lub minimalny obszar wykrywania twarzy. 
[minimal] minimalny obszar wykrywanie twarzy, zakres niebieski odnosi się do minimalnego obszaru wykrywania 

twarzy, twarz nie może być wykryta, jeśli obszar jest niższy od minimalnego obszarzu wykrywania twarzy. 
[maximal] największy obszar wykrywania twarzy, zakres zielony odnosi się do największego obszaru wykrywania 

twarzy, twarz nie może być odebrane, jeśli twarz większy od największego obszaru wykrywania twarzy. 
[zakres detekcji ]obszar detekcji, po ustawienie funkcji, urządzenie tylko wykrywa obszar twarzy, można skutecznie 

zmniejszyć fałszywe alarmy 
[Plan ochrony]wybrać plan ochrony, wprowadzić plan do edycji, które można skonfigurować czas ochrony każdego 

dnia 



 

 

 

Uwaga: jeżeli nie ma kanału do analizy wykrywania, można ustawić funkcję 

[Main  -Menu][Configuration -Management][Przełącznik trybu kanału] [reguły] 
Kliknij pole koloru, aby ustawić linię reguły kolorów, pokaz na 

 
  

1. Zaloguj się / Wyloguj się 

Zaloguj się 
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zalogować się menu. Wpisz nazwę użytkownika i hasło 

 
Domyślne ustawienia użytkowników 

Typ użytkownika Nazwa Domyślnie admin 

Administrator Hasło 123456 

Użytkownik Użytkownik 123456 

Ukryte domyślne. 
 



 

 

Jeżeli nieprawidłowe hasło startowe zostanie wpisane trzy razy, urządzenie wyłączy się. Jeżeli 

zostanie wpisane pięć razy nieprawidłowe hasło, konto zostanie zablokowane. Ze względów bezpieczeństwa, 

należy zmienić domyślne hasło i nazwę użytkownika.  

Wyloguj się 
1. Gdy z upływem czasu gotowości, wylogować się automatycznie.   

2. Wprowadź [Main Menu]-[Wyłączenie] - [Zaloguj się] 

W podglądzie są data, czas, nazwa kanału, status i stan alarmu, nagrywanie 

 
 

 



 

 

 
 

Quick Operation 

Przełączenie pojedynczego 

lub wielu ekranów 

podwójne kliknięcie lewym przyciskiem na ekranie, aby jeden kanał i 

podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy, aby powrócić 

Ustaw kolejność kanałów Przeciągnij kanał na pozycję poszukiwanego 

Dodaj urządzenia Kliknij [+] w jednym kanale, aby wejść do menu dodać. Proszę odnieść się 

do pkt 6.3.2 o więcej szczegółów. 

2. Right Click Menu 
Wprowadź monitorowanie w czasie rzeczywistym i prawe menu kliknij.  

 
 



 

 

Podział ekranu 
Wybierz jeden ekran, cztery ekrany, ekrany lub szesnaście dziewięć ekranów do wyświetlania.  

PTZ 
Konfiguracja PTZ. Proszę odnieść się do 7.2.4 i 6.3about więcej szczegółów do kamery analogowej i kamery 

IP. 

Po dokonać konfiguracji, kliknij przycisk "PTZ Control" w odpowiednich kanał do sterowania PTZ. 

 
Kierunek, kroki, zoom, ostrość, irys zaprogramowanych punktów, rejsy między punktami, patrole, 

zamiatanie granicę, nazywając przełącznik pomocniczy, włącznik światła, poziome obrót PTZ może być 

sterowana. 

[SIT] oznacza przycisk szybkiej lokalizacji. Upewnij się, że protokół obsługuje tę funkcję. Po wejściu na 

stronę, kliknij punkt w screen. PTZ będzie zawracać się do punktu i przesuwać do środka ekranu.  

Sieć [Krok] stosowany jest głównie do sterowania kierunkach. Na rysunku można ustawić od 1 do 8. Kliknij 

przycisk w celu regulacji  lub zoomu, ostrości i jasności. 

PTZ może kontrolować w ośmiu kierunkach. Ale panel przedni tylko może kontrolować górę, w dół, w 

prawo, w lewo. 

[Obecny]Wprowadź obecną postać w oknie i kliknij przycisk "Present" zadzwonić obecną funkcję. 

[Tour]Enter rejs postać w oknie i kliknij przycisk "Cruise", aby zadzwonić do rejsu . pomiędzy funkcją 

punktów 

[Wzór]Enter patrol postać w oknie i kliknij przycisk "Patrol" wywołać funkcję 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konfiguracja [obecny] 

 



 

 

 
Skonfiguruj [Wzór] 
. 



 

 

 
Ustawienie  Adjust 
Parametry koloru w określonym ekranie (jednym ekranie) obraz kolorowy odcień, jasność, kontrast, 

nasycenie, wzmocnienia i biały szczebla ustawić dwa okresy w zależności od lokalnej różnicy środowiska 

między dniem i nocą dla każdego okresu. Urządzenie automatycznie przełączy się w najlepszej jakości 

obrazu. 



 

 

 
[Termin]Dwa okresy mogą być ustawione zgodnie z oświetlenia w ciągu dnia i nocy, urządzenie 

automatycznie przełączy czas konfiguracji. Należy zaznaczyć pole wyboru Włącz. 

[Odcień]Dostosuj do koloru obrazu obsady 

[Jasność]Wizualna jasność obrazu, w zależności od środowiska, zmniejsza lub zwiększa 

jasność obrazu, aby obraz był stosunkowo jasny. 

Regulacja kontrastu obrazu czarno-biały w proporcji, tym większy wskaźnik, tym jaśniejszy obraz 

[Nasycenie] Czystość koloru obrazu, im większa wartość, tym bardziej kolorowe 

W przypadku monitorowania w czasie rzeczywistym ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy  wybierz 

opcję [zapis], aby wejść do interfejsu. 

 
[Manual] Najwyższy priorytet odpowiednich kanałów będzie nagrywać przez całe dni po wybranych. 

Nagraj[Harmonogram]zgodnie z konfiguracją 

[Stop]Zatrzymanie nagrywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resetuj kolejność kanałów 
Kliknij, aby przywrócić domyślną kolejność kanałów 

3. Pasek zadań 
4.  

 
W celu realizacji funkcji przełączania ekranu 

 
Nad jednym, cztery, dziewięć i szesnaście kanałów 

 

Sterowanie PTZ 

Wywołuje menu sterowania PTZ 

 

Szukanie nagrań 

 
 

Ręczne Nagrywanie 

Kliknij, aby wybrać ręczne nagrywanie  

 

NET Zarządzanie Kanał 

Kliknij, aby wejść do interfejsu kanału 

 

Stan alarmu 

 



 

 

 
 

Wyjście z ustawień alarmu 

Menu Wyjście alarmowe 

Inteligentny przełącznik okien 

 
 

Funkcje koloru 

 
 

 

Resetuj kolejność kanałów 

Kliknij, aby przywrócić domyślną kolejność kanałów. 

 

Pasek zadań i konfiguracji 



 

 

 
[Pasek zadań Mode] Wybór ustawień 

Na ekranie podglądu na żywo, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję [Wyszukaj] ,aby wejść do 

interfejsu wyszukiwania 

 
 



 

 

 
Opis interfejsu nagrywania 

Index Opis Typ 

Wybierz 1datę Wybierz datę i czas wyszukiwania rekordów 

2 Wybierz kanały Wybierz  odpytywanie. 

3 Lista Wyświetla listę nagranych plików. 

4 
Sterowanie 

odtwarzaniem 

może osiągnąć pełny ekran, odtwarzanie krąg, zatrzymując / Odtwarzanie, 

wstrzymywanie, szybkie odtwarzanie, powolne odtwarzanie i poprzednią / 

następną ramkę na stanie zawieszenia. 

5 Synchronizacja 
Osiągnij odtwarzanie zapisu każdego kanału jest synchronizacji w czasie i 

spójności w działaniach. 

6 Tryb recoding 
Wybierz szukany tryb nagrywania, w tym wszystkie typu, Normalny, Alarm, 

nagrywanie detekcji ruchu. 

7 Czas 
Pokaż informacje o stanie nagrywania wideo kanały "w ramach  jednego 

dnia zielony, czerwony, żółty 

8 Wybierz czas Wyszukaj rekordy na podstawie czasu rozruchu 

9 Numer kanału Wybierz numer kanału 

10 Lista nagrań 128 zapisy wideo są wyświetlane na liście 



 

 

R-normalne rekord ., rekord A-alarm, M-motion rekord detekcji 

11 Szczegóły pliku Wyświetla czas rozpoczęcia, czas zakończenia, rozmiar pliku 

12 
Tworzenie kopii 

zapasowych 
Wybierz kanał, w którym nagrany rekord jest odtwarzany 

 

Func 

Klawisz Uwagi Opis 

 

Odtwarzani

e wideo: 

Przewijanie 

do przodu 

W trybie odtwarzania, naciśnięcie tego przycisku, można uzyskać 

różne szybkie prędkości przełączania cyklu; do przodu 

 

Cykliczne 

nagrania 

W trybie odtwarzania, naciśnięcie tego klawisza przełącza cyklicznie 

nagrania 

Odtwórz / 

pause► / 

Odtwarzanie / 

pauza  

 

Wstecz 

Aby zatrzymać lub ponownie uruchomić odtwarzania lub 

pojedyncze odtwarzanie naciśnij przycisk PLAY ► /, aby przejść do 

normalnego trybu odtwarzania/ pauza. 

 

Ręczne 

odtwarzanie 

     Odtwarzanie pojedynczych klatek 

 



 

 

 
Szukaj Opis Typ 

1 Okno Włączenie nagrania 

2 
Odtwórz 

Timeline  
Wyświetlanie paska postępu 

3 Kontrola 
hamowanie / odtwarzanie, wstrzymywanie, szybkie odtwarzanie, powolne 

odtwarzanie, włączanie poprzedniego nagrania 

4 Kalendarz Wybierz datę wyszukiwania rekordów. 

5 Lista obrazów Pokaż wszystkie obrazy  

6 Numer kanału Wybierz numer kanału. 

7 Wybierz czas Wyszukiwanie rekordów w oparciu o czas i końcowego czasu rozruchu. 

8 Statystyki Wyświetla całkowitą liczbę obrazów twarzy i stronach kanału w czasie kwerendy. 

9 Numer strony wyświetlacza bieżąca strona i łączna liczba stron. Page Up i Page Down. 

10 Wyszukaj Kliknij, aby wyszukać. 

11 Eksport Eksportuj wszystkie obrazy 

 

 

 



 

 

 

3. Obwód Szukaj 

 
 

Index Opis Typ 

1 Synchronizacja Odtwarzanie każdego kanału 

2 Wybór kanału Wybór odpowiedniego kanału do odtwarzania. 

3 
Wyświetlanie 

okien 
Odtwórz wideo w tym samym czasie.. 

4 Typ zdarzenia Wybierz rodzaj zdarzeń, w  wejść / opuścić obszar, do przodu / do tyłu krzyż linii 

5 
Sterowanie 

odtwarzaniem 

To polecenie może osiągnąć pełny ekran, odtwarzanie okrąg zatrzymując / 

Odtwarzanie, wstrzymywanie, szybkie odtwarzanie, powolne odtwarzanie i 

poprzednią / następną ramkę na stanie zawieszenia 

6 Lista Wyświetla listę nagranych plików .. 

7 Zdarzenie Pokaż wszystkie wydarzenia i odpowiedni czas. 

8 Czas 
Przewijanie w górę i w dół myszy można dostosować zakres czasu, kliknij pasek 

czasu, aby odtworzyć film. 

9 Linia czasu 
Wyświetla datę bieżącego pasku czasu, kliknij +,  dostosować. Wspierać 

wszelkie rekordy, rok, miesiąc, tydzień i dzień. 

 

 

  



 

 

Nagranie kopii zapasowej 

 

Opis Interfeju 

 
[Detect]Określenie zewnętrznego urządzenia USB i wyświetlenie informacji o urządzeniu. 

[Kopia zapasowa ]Zaznacz urządzenie zewnętrzne, a następnie kliknij przycisk[Backup],aby wejść do 

menu tworzenia kopii zapasowych. 



 

 

 
[Anuluj],usunąć wszystkie dane z kopii zapasowej urządzenia USB 

Uwaga: nośnik USB wyjąć po wyłączeniu urządzenia. W przeciwnym przypadku operacja ta 

prawdopodobnie może spowodować trwałą utratę danych. 



 

 

 
 [Kopia zapasowa][Search]zarządzania backup 

w tym[Konfiguracja],kanału netto, Channel, harmonogram, PTZ, alarmowe i RS232. 

[APP Center]Konfigurowanie wielu zaawansowanych funkcji, w tym przechowywania w chmurze, P2P, e-

mail itp  

[System]Zestaw podstawowy, wyświetlanie, przechowywanie, nienormalność, stan, utrzymanie konta i 

sieciowe itp .. 

[Wyłączenie]Wyloguj się z menu użytkownika, wyłączyć urządzenie, ponownie uruchomić system, a 

użytkownik przełącznik i inne operacje 



 

 

 
[Obwód Record]Odtwarzanie oparte na pasku czasu zdarzenia: w tym zewnętrznego alarmu, ruch 

wykrywanie, inteligentny i zdarzeń systemu informacji 

[Obwód Setting]Reguły konfiguracji obwodu i Alarm sprzężeń 

Inteligentny Menu twarzy jest pokazane w poniższej 



 

 

 
[Face Search] Szukaj obraz twarzy i wideo na dysku twardym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. KONFIGURACJA 
[MAIN MENU], kliknij lewym przyciskiem myszy, aby skonfigurować. 

 
 



 

 

 
 [Nazwa kanału] aby ustawić nazwę kanału, jeśli taka potrzeba 

[Kanał] ustawić nazwę kanału na wyświetlaczu miejsce na zdjęciu 

[Czas wyświetlania] aby ustawić miejsce wyświetlania czasu jest na zdjęciu; 

[Synchronizacja czasu]do synchronizacji czasu z kanałami 

 [Kompresja]H.264 

[Rozdzielczość] możliwe rozdzielczości do wyboru dla głównego nurtu.  

[Frame Rate]1fps-25fps; NTSC.  

1fps-30fps.Uwaga: główny strumień, strumień i sub klatek są różne w zależności od urządzeń i wersji 

oprogramowania 

[Bit Rate Control]Obejmuje stały strumień i zmienny strumień. Pod stałym strumieniem, użytkownik może 

ustawić strumień kodowanie, będąc pod zmiennym strumieniu, użytkownik może wybrać 6 klasy jakość 

obrazu, najniższy, dolne, niskim, średnim poziomie, wyższy, najwyższy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Snapshot 

 
[Kanał]Wybierz kanał 

[Mode] Wykonanie zdjęcia, gdy alarm zostanie załączony. Kliknij, aby włączyć funkcję.  

[Rozmiar obrazu] Wybrać inną rozdzielczość migawki. 

[Image Quality] Istnieje 6 poziomów jakości.  

[Częstotliwość Migawka]ustawić najwyższy wskaźnik przechwytywania dla pojedynczego kanału, 

1/2/3/4/5/6 / 7/8 s / szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Baza 

 
 

[Tryb NagrajVideo] automatycznie lub ręcznie 

[Wideo czasu wygaśnięcia]Liczba ta jest w zakresie od 0 do 365. 

[Wideo czas Pakiet]Liczba ta jest w zakresie od 5 do 120 minut. 

[HDD pełne]Zastąp lub zatrzymaj nagrywanie. 

[Kanał]Wybierz kanał. 

[Reduntation wideo]Otwieranie lub zamykanie nadmiarowego nagrywania. 

[Prerecorded]Liczba ta jest w zakresie od 0 do 30 sekund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowanie nagrywania 

 
[kanał]Wybierz kanał. Zielone pokazuje normalne nagrywanie, Żółty pokazuje wykrywanie ruchu, a 

czerwony wskazuje alarm. Użytkownicy mogą ustawić lub zmienić ustawienia według daty [Kopiuj] 

skopiować ustawienia do innych kanałów wyboru;.. 

przycisk Kliknij[Set], a wejść do edycji planu obrazu 



 

 

 
[kropka]ustawienie czasu nagrywania 

[Zwykły]regularnie nagrywania 

[MD]detekcja ruchu nagrywania 

[Alarm]nagrywanie alarmowe 

4. PTZ ustawienie 
Użytkownik może ustawić PTZ kanał, protokół, adres, szybkość transmisji itp Upewnij się, że adres PTZ 

oraz poprawność połączenia między A iB  



 

 

 
[Kanał]wybrać kanał z kamerą PTZ 

[Protokół]wybierz kamery PTZ Protokół PTZ (takich jak: PELCOD) 

[Adres]ustawić adres, domyślnie jest to 1 

(Uwaga: Adres ten musi być identyczny z PTZ, w przeciwnym razie PTZ nie może być kontrolowane) 

[Prędkość transmisji]Wybierz szybkość transmisji. Domyślnie jest to 9600. 

[Bity danych]domyślnie: 8 

[Bity stopu]domyślnie: 1 

[Parity]domyślnie: 

Brak [kontrolaDVR]aby umożliwić 

[kliknijczęstotliwości]domyślne: 3 sekundy, użytkownik może ustawić wszystkie cyfry od 1 ~ 30 sekund 

5. Alarm 
tradycyjnych zdarzenia alarmowe, obejmują wykrywanie wideo (detekcja ruchu, utrata wideo, wideo) i 

odcień alarmy zewnętrzne. 

Patrz 6.4.1 konfiguracji alarmu 

6. Przełączaniu trybu kanału 

ustawić typ kanału (lokalny kanał, kanał) i sieci (tryb inteligentnego wykrywania twarzy, obwodowej ). 

7. Wybór 

8.  Zastosowanie 



 

 

 
[DDNS] sprawdzić ustawienia za pomocą nazwy domeny urządzenia, 

Ustaw[E-mail]adres IP serwera SMTP e-mail nadawcy  port, nazwę użytkownika , hasło i skrzynki 

pocztowej nadawcy, szyfrowanie poczty SSL. 

[P2P] ustawienie transmisji P2P 

[Chmury] wiążą z usługi cloud przechowywania i ustawić reguły synchronizacji.  

Podsumowanie 
Dynamiczny DNS jest rodzajem systemu, który punkt nazwy domeny internetowej, jest zmiennym IP. 

Zgodnie  zasadą domeny internetowej, domena musi kojarzyć ze stałym adresem IP.  DNS 

Dynamiczny adres ma DDNS ma zapewnić stały serwer dla domeny dynamicznej, a następnie kierować 

wyszukiwanie domeny  adres IP użytkownika poprzez serwera nazw, który może sprawić, że użytkownik 

zewnętrzny podłączyć  adresu 

FNT DDNS 
FNT DDNS jest wbudowana w profesjonalny dynamiczny DNS w naszej sieci DVR. 

[Main Menu]-[Network]-[Aplikacja]-[DDNS],wybrać FNT 



 

 

 
1: Wybierz FNT DDNS  

2:.Wejście nazwę jednego użytkownika, nie będzie nazwę domeny generowane auto. Nazwa domeny = 

użytkownik 

name.faceaip.net.3: Wprowadź hasło 

4: Kliknij "Rejestracja". Jeśli nazwa domeny jest zarejestrowana, to pojawi się komunikat, że połączenia 

serwera DDNS zakończone powodzeniem, inaczej będzie monitować, że rejestracja nie powiodła się 

Sugestia:.Lepiej zmienić serwer DNS w konfiguracji podstawowej do serwera DNS routera 

5: Kliknij przycisk "OK", aby zakończyć ustawienia 

No-IP DDNS 

Rejestracja 
Rejestracjanowego konta w www.no-ip.com 

Wbudowany DVR / NVR 
świeżym [Main Menu]-.[APP Centrum]-[DDNS],wybrać NO-IP . DDNS 

W poniższej konfiguracji: 

Nazwa konfiguracji 

Typ DDNS NO-IPDDNS 

Host IP dynupdate.no-ip.com 

Port 80 

Name (Domainxxx.xxx.org xxx: nazwę domeny  Nick 

 
xxx (nazwa użytkownika zarejestrowana) 

Hasło xxxxxx (hasło zarejestrowany) 

DynDNS DDNS 
Rejestracja nowego konta w www.dyndns.com 

Wbudowany DVR / NVR 
[Main Menu]-[APP Centrum]-[DDNS],wybrać NO-IP DDNS 

W poniższej konfiguracji: 

Nazwa. Konfiguracja 

DDNStypu DynDNS DDNS 

Host IP Members.dyndns.org 

80 port 

Nazwa domeny xxx.xxx.com (xxx: nazwę domeny  Nick 



 

 

hasło xxx (nazwa użytkownika zarejestrowany) 

hasło xxxxxx (hasło  Wyślij 

 

3. P2P 

 
[Włącz] Otwarcie/ zamknięcie funkcji P2P 

[Transfer Mode] Wybierz priorytet jakości. 

[Konto Reuse] 
 [Device ID] ID rejestratora 

[Hasło]hasło urządzenia 

[Port lokalny] ustawienie portu lokalnego 

[P2P Server URL] serwer P2P URL 



 

 

 
 

 

 [Czas letni (DST)] kliknij przycisk "Set", aby wprowadzić lokalne DST rozpoczęcia i zakończenia 

ustawienia czasu. 

[Date Format] Zmienić format wyświetlania daty 

[Date separator] Wybierz separator dla daty 

[Format czasu] 24 h lub 12 Tryb wyświetlania godziny 

[Time Zone]Wybierz strefę czasową  

[Język]Wybór języka ( różne modele mają różny wybór języka) 

[Auto Wyloguj]zestaw menu stand-by czas od 0-60 min. O min oznacza brak gotowości; jeśli ustawić czas, 

system będzie wylogować auto po okresie tym razem, a użytkownik musi się zalogować ponownie. 

[DVR nr]Używany do pilota lub wieloma urządzeniami sterowania z klawiatury. Proszę kliknąć przycisk 

"Ad" na pilocie i wprowadzić odpowiedni numer DVR do pracy. 

[Video Standard]PAL / NTSC (musi utrzymać to samo z aparatem front-end) 

[Kreator Startup] włączyć przełącznik, otwórz / zamknij kreatora startowego Interfejs 

[Nazwa urządzenia] używany wraz z naciśnięciem, wyświetlić nazwę urządzenia w wiadomości alarmowej 

otrzymał w iPhone. 

[Tryb kanału]Wybór kanałów lokalnych i kanałów sieciowych. 



 

 

 
Wybierz tryb hybrydowy lub NVR zgodnie z wierszem menu i zapisz. Ponownie uruchomić urządzenie po 

modyfikacji trybu kanału. Tryb kanału wprowadza możliwość nagrywania urządzenie pod różnymi trybami. 

Potrzeby zdolność rzeczywistym nagrywania można znaleźć w szczegółowej specyfikacji urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyjście wideo 
 

 
 

[Menu Przejrzystość] ustawić przezroczystość menu, cztery stopnie 

[Pokaż czas] włączyć przełącznik do czasu wyświetlanego na żywo widoku 

[Pokaż kanał] umożliwić przełącznik nazwy kanału wyświetlane w widoku na żywo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tryb wyjścia 

 
[Pokaż]CVBS / HDMI i VGA 

W trybie CVBS, użytkownik może dostosować monitor lub telewizor odcień, jasność, kontrast i nasycenie. 

Możesz również ustawić odpowiedni obszar wyjścia TV, gdy wyświetlany obraz nie jest zapełniony lub poza 

zakres monitora. W trybie HDMI i VGA, użytkownik może tylko wyregulować monitora odcień, jasność, 

kontrast i nasycenie. 

[Rozdzielczość]wybierz rozdzielczość wyjścia VGA i częstotliwość odświeżania, łączna obejmuje 1024 × 

720 przy 60 Hz, 1024 x 768 przy 60 Hz, 1280 × 1024 @ 60Hz, 1366 × 768 przy 60 Hz i 1920 × 1080 @ 

60Hz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tour  

 
[Włącz Tour] Włącz przełącznik 
[Interwał] Tour,  przedział czasowy jest 5-120s 

[Zobacz] Obejmuje jeden ekran, cztero-, dziewięcio, szesnaście ekranem. 

[Motion Tour]Ustaw tryb turystycznej detekcji ruchu 

[UstawAlarm] Ustawienie alarmu 



 

 

 
 

[Format] Aby wykonać format dysku twardego, użytkownik musi posiadać odpowiednie Uprawnienia 

. 

 



 

 

 
 

Czas nagrywania 
Pokaż początkowy nagrywania i czas zakończenia w urządzeniu HDD 

 



 

 

 
 



 

 

 

Zauważyć: Ta statystyka jest oszacowanie tylko dla odniesienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Online użytkownika 

 
[User Online]Użytkownicy online można sprawdzić aktualny status. 



 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wersja 

 

 

 
[wersja] Numer seryjny urządzenia, możliwości sprzętowe systemu, wersja oprogramowania i data 

[Aktualizacja]Oprogramowanie systemowe mogą zostać zmodernizowane: Włóż urządzenie pamięci USB, 

kliknij przycisk Upgrade 

Uwaga: uaktualnienie systemu może spowodować, że rejestrator może nie działać prawidłowo 

 

Domyślnie 
[Default] system powraca do stanu fabrycznego domyślna konfiguracja (poszczególne pozycje odzyskane 

opcjonalnie) 

 



 

 

 

Uwaga: kolor menu, język, czas i format daty, format wideo, adres IP użytkownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Auto Utrzymanie 
 

 
 

7. Konto 

Podstawowe Zagadnienia dotyczące zarządzania: 
 Następujące nazwy użytkownika i nazwy grup użytkowników itd, charakter i długość składający się 

z sześciu bajtów, nieważne łańcuch jest spacje. Znaków prawna: litery, cyfry, podkreślenia, minus 

punkt, inne znaki są niedozwolone użycie\. 

 liczby użytkowników i grup nie jest ograniczona, User Group zwiększyła lub usunąć zgodnie z zde-

finiowanym przez użytkownika :: Ustawienia fabryczne są user  Administrator dwie grupy. Użyt-

kownicy mogą ustawić swoje własne powiązane grupy, grupa użytkowników może być dowolnie 

ponownie przypisać uprawnień na uprawnienia grupowe. 

 Zarządzanie użytkownikami za pomocą dwóch metod użytkownika i grupy ,, Nazwa grupy i nazwa 

użytkownika nie mogą się powtarzać ,, każdy użytkownik musi należeć . do grupy, użytkownik może 

należeć tylko do jednej grupy 

 3 typy użytkowniów: admin, domyślne i ukryte inicjalizacji. Hasło fabryczne dla dwóch pierwszych 

są 123456. domyślne uprawnienia administratora użytkowników są wysokie w fabryce, a użytkow-

nik fabrycznie jako niski uprzywilejowanego użytkownika, wyłącznie do monitorowania, odtwarza-

nie domyślnie:. 

 System ten użytkownik do użytku wewnętrznego i nie mogą być usunięte. Gdy lokalny jest w "jest 

zalogowany żaden użytkownik" państwa, system automatycznie zalogować się na to konto. Użyt-

kownicy mogą modyfikować tego uprawnienia konta do tego, co może zrobić logowania darmo. 

 Wejdź do interfejsu menu wzrostu użytkownika, Wprowadź swoją nazwę użytkownika i ha-

sło, wybrać należy do której grupy i wybierz, czy do ponownego wykorzystania tego użyt-

kownika. Reuse oznacza, że konto może być używane jednocześnie, wielu klientów może 

korzystać z konta 



 

 

 
[Dodaj użytkownika]Dodaje użytkowników 

[Modyfikuj użytkownika]Modyfikacja kontroli dostępu użytkownika i ustawienia użytkowników. 

[Dodaj grupę] Dodaje kontrolę dostępu 

Wejść do interfejsu menu wzrostu grupy, określić nazwę grupy, wybierz 83 dostęp kontrola, lewy 

przycisk myszy, aby potwierdzić, zapisać nową grupę użytkowników. 

[Modyfikuj grupy]Aby zmodyfikować atrybut grupy, która już istnieje. 

[Zmień hasło]Aby zmienić hasło konta użytkownika. 

Wybierz użytkownika, należy wprowadzić stare hasło, a następnie wprowadź nowy hasło i potwierdź 

Kliknij[Zatwierdź],przycisk  aby upewnić się zmienić hasło. 

Hasło można ustawić na 1-6. Początek i koniec przestrzeni jest nieprawidłowe hasło, można mieć 

miejsca w środku. 

Użytkownicy konta użytkownika, który ma uprawnienia kontrolne mogą zmienić swoje hasła, mogą 

także zmiany haseł innych użytkowników. 

8. Sieć 
Interfejs konfiguracyjny  może ustawić parametry sieciowe rejestratora. Fabrycznie domyślny adres IP 

rejestratora to 192.168.1.88. Menu zawiera ustawienia sieciowe podstawowej konfiguracji, ustawień 

zaawansowanych i ustawień aplikacji usług sieciowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Basical 

 
[Network Card Type] LAN 1,2 może być wybrany przez urządzenia Podwójny LAN  

[DHCP]funkcja automatycznego wyszukiwania IP. Po otwarciu DHCP IP / maska / brama nie może być 

zlokalizowany, jeśli prąd DHCP W efekcie / Maska / wartości wskazań IP bramy DHCP uzyskane znajdują 

się w stanie sieci 

[Adres IP] Zmiana adresu IP 
[Pierwszy Serwer DNS]IP serwera DNS  

[Alternatywny serwer DNS] DNS alternatywny adres IP 

[adres fizyczny] adres fizyczny obecnego portu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaawansowane 

 

 
[port TCP] 8000 jako domyślne, można ustawić port w zależności od rzeczywistych potrzeb użytkownika .. 

[HTTPport] 80 domyślnie. 

[UDP]8001 jako domyślne, można ustawić port w zależności od rzeczywistych potrzeb użytkownika ... 

[RTP/ Port RPSP]554 jako domyślne. 

Protokół[UPnP]można włączyć mapowanie portów przez router automatycznie, przy użyciu tej funkcji, 

upewnij się, UPnP jest włączona 

 



 

 

 
[PPPoE]Wybierz opcję Włącz przełącznik, aby włączyć obsługę urządzenia PPPOE dial-uppracy:.. 

Wprowadź ISP (Internet Service Provider) zapewnia oszczędność użytkownika, hasło PPPoE 

sukces po wybierania, kontroli w [Stansieci] IP,a następnie wprowadź adres IP dostępu do urządzenia 

open 

po. [3G]Wsparcie 3G karty dial-upIE,aby zapewnić funkcje urządzenia zdalnego dostępu. 

[NTP]Wybierz opcję Włącz przełącznik, aby włączyć obsługa protokołu NTP, może być z serwera 

komunikacyjnego SNTP zrealizować funkcję automatycznej kalibracjiIP:. 

Host  Wprowadź IP usługi NTP NTP 

Port: Obsługa transportu TCP tylko, port jest ograniczony tylko 123. 

Cykl Aktualizacja: odstęp czasu wynosi 1 minutę lub więcej, maksymalny okres aktualizacja jest 

ustawiony na 65535 minutczasowa. 

Strefa  London GMT + 0 Berlin GMT +1 Kair GMT +2 Moskwa GMT +3 New Delhi GMT +5 

Bangkok GMT +7 Hongkong i Tokio Pekin GMT +8 +9 Sydney GMT GMT +10 Hawaii GMT- 10 Alaska 

GMT-9 Pacific Czas GMT-8 US Góra Czas GMT-7 US Central Czas GMT-6 US East Czas GMT-5 Atlantic 

Czas GMT-4 Brazylia GMT-3 Atlantyk. - Centralny GMT-2 

[FTP]Zaznacz Włącz pole, aby włączyć protokół, aby wejść do menu ustawień FTP. 

Dwa rodzaje typów plików, przesyłanie FTP są pliki wideo i zdjęcia, utworzone adres serwera FTP, port, 

zdalne katalogi i tak dalej. Gdy pilot zdalnego katalogu jest pusta, system automatycznie utworzyć inny 

folder, IP, czas, kanał. 

Nazwa użytkownika, hasło, aby uzyskać dostęp do nazwy użytkownika FTP i hasło. 

Ustaw wysyłania rozmiar pliku, należy przesłać kanał pliku, czas, rodzaj, itp 

Ustaw długość wysyłania które wysyłają do długości pliku serwer FTP, jeśli mniej niż ustawiona 

wartość, cały plik wideo wysyłania; Jeśli więcej niż ustawiona wartość, przesłać brać udział od początku i 

ustawić wartość spójności, plik później pominięty; Ustawienie wartości 0, a następnie przesłać cały plik 

wideo. 



 

 

Różne kanały można ustawić dwa różne okresy czasu, trzy rodzaje nagrywania wideo. 

Uprawnienia] [IP o zezwolenie na dostęp do zarządzania prawami rejestrator IP. Przy wyborze białej 

listy, lista wskazuje, że tylko IP do podłączenia tego rejestratora. Lista obsługiwanych 64 ustawień IP. Jeśli 

wybrana pozycja nie jest zaznaczone, żadnych ograniczeń w dostępie do IP urządzenia 

[Alarm Center] interfejs alarmowy dla klientów zarezerwować korzystania z własnego 

rozwojupołączeń..: 

[Sieć zdolność przesyłowa] 
[Liczba połączeń użytkowników sieci] liczba  0-10, jeśli ustawisz o oznacza, że sieć nie pozwalają 

połączyć; maksymalna liczba połączeń jest 10. 

[Liczba połączeń do monitorowania sieci] liczba połączeń jest zalecane: 0-32, to trzeba zaznaczyć, 

aby uruchomić tę funkcję. Wideo w czasie rzeczywistym przez sieć do przeglądania, liczba połączeń w 

zależności od przepustowości sieci, liczba większa, im większe obciążenie sieci, wpłynie na płynność 

odtwarzania wideo. 

[Ilość połączeń internetowych] liczbę połączeń do pobrania zalecenia : 0-8, to trzeba zaznaczyć, aby 

uruchomić tę funkcję 

[Network] Transmisja QoS. 

9. RS232 

 
[Funkcja] Wybierz odpowiedni port 

[Zwykły] służy do aktualizacji firmware 

[Klawiatura]stosowane specjalistyczne klawiatury, aby sterować urządzeniem poprzez port szeregowy 

[Transparent portu szeregowego] używany do przesyłania danych portu szeregowego 

[Klawiatura] użyj specjalistycznej klawiatury do sterowania urządzeniem przez sieć 

[ 

 Uwaga: niektóre modele nie posiadają portu RS-232 

 [Bity stopu]domyślnie: 1 



 

 

 

18. FAQ 
Awaria uruchamiania rejestratora lub ciągły restart 

Możliwe przyczyny: 

1. System został uszkodzony od złej aktualizacji DVR. 

2. Istnieje problem z oprogramowaniem, skontaktuj się z dostawcą. 

3. Wystąpił błąd dysku twardego. Wymień uszkodzony dysk twardy. 

Pilot zdalnego sterowania nie działa 

Możliwe przyczyny: 

1. Sprawdź, czy baterie w pilocie zdalnego sterowania są prawidłowo umieszczone. 

2. Sprawdź, czy baterie mają moc. 

3. Sprawdź, czy zdalny odbiornik nie jest zasłonięty. 

4 Sprawdź, czy adres DVR odpowiada na zapytanie IP. 

Rejestrator nie może kontrolować PTZ 

Możliwe przyczyny: 

1. RS-485 błąd połączenia kabli, porty A, B są odwrotnie podłączone; 

Dekoder 2. PTZ, protokół, prędkość transmisji, adres są nieprawidłowe; 

2. Równolegle podłączyć opór 120Ω, rozwiązać konflikt sygnału spowodowany zbyt wieloma głowicami 

uchylno-obrotowymi na linii. 

3. RS-485 w rejestratorze jest uszkodzony. 

Rozmazany ekran w trybie podglądu 

Możliwe przyczyny: 

Proszę upewnić się, że kamery są dopasowane do formatu wideo wybranego w menu Ogólne. Kamera np. 

standardzie NTSC, ale rejestrator ustawiony jest w standardzie PAL, podgląd będzie wtedy rozmazany. 

Rozmazany ekran w trybie odtwarzania 

Możliwe przyczyny: 

1. Restart rejestratora 

2. Błąd dysku twardego 

3. Rejestrator uległ awarii, skontaktuj się z lokalnym dostawcą 

Braku możliwości połączenia rejestratora przez sieć 

Możliwe przyczyny: 

1, Sprawdź fizyczne połączenie sieciowe. 

2, Sprawdzić parametry konfiguracyjne sieci DVR. 

3, Należy sprawdzić, czy istnieje konflikt IP w sieci. 

Zapisy wideo nie mogą być odtwarzane 

Możliwe przyczyny: 

1. Błąd instalacji Playera. 

2. Urządzenie USB HDD zawiera błąd. 

3. Nie należy instalować oprogramowania graficznego późniejszego niż DX8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora 

zabronione. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

 

Dla następujących urządzeń: 
 

Model : SPHVR-908 
Opis produktu: Rejestrator hybrydowy 
 

Znak handlowy: Spacetronik 
 

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie 

wymagania techniczne właściwe w zakresach objętych dyrektywą Rady Europejskiej. 

 

 Dyrektywa 2004/108/EC 

 Dyrektywa 2011/65/EC 

 
Powyższy produkt jest zgodny z standardami i innymi dokumentami normatywnymi: 

 EN 55022:2010 

 EN 55024:2010 

 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 

 EN 61000-3-3:2013 
 

 

 

 

 

Produkt oznakowany jest znakiem CE:  
 

Urządzenia oznaczone takim znakiem przeznaczone są do zastosowań domowych, 

biurowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej (oraz innych krajach, w których 

obowiązuje unijna dyrektywa 1999/5/EC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


