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 1. Informacje ogólne:

 1.1. O produkcie:
AHD to standard telewizji analogowej w wysokich rozdzielczościach (720p  i 1080p).
Pozwala na przesyłanie obrazu do 500 m (zależy od przewodu  i zastosowanych 
komponentów). Jest kompatybilny w dół do rozdzielczości 960H, dlatego też 
możliwe jest tworzenie systemów hybrydowych łączących kamery starszej generacji
z nowymi (np. modernizacja kamer w istniejącym obiekcie) – wymagana jest 
wówczas wymiana rejestratora na nowy AHR. Rejestratory AHR współpracują z 
kamerami AHD lub CVBS (960H). Mogą pracować w trybie trybrydowym z 
kamerami IP z serii Prestige 2. W ofercie dostępne są rejestratory obsługujące 1–4 
dysków twardych i pracujące jednocześnie  z 4-32 kamerami. Wszystkie rejestratory
posiadają darmowy program CMS  oraz wsparcie urządzeń mobilnych również 
przez chmurę.

 1.2. Opis Panelu przedniego i tylnego:

Wersje 4 i 8-kanałowe 720p

Nazwa Opis

IR Punkt odbioru promieni podczerwonych z pilota

POWER Dioda sygnalizująca włączenie zasilania

NET Dioda sygnalizująca połączenie z internetem

REC Dioda sygnalizująca nagrywanie

Nazwa Opis

VIDEO IN Kanały wejściowe wideo (4 lub 8)

V/HD OUT Wyjście wideo w standardzie HDMI

A-OUT/A-IN Wyjście audio/Wejście audio

VGA Złącze VGA monitora
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Wersje 16-kanałowe 720p oraz 4,8 i 16-kanałowe 1080p
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 2. Instalacja dysku twardego:

Przed uruchomieniem rejestratora należy zainstalować w środku dysk twardy. 
Należy przy tym pamiętać, aby stosować dyski przeznaczone do pracy ciągłej np. 
Segate Surveillance. Oprócz tego, w jednym urządzeniu, zaleca się stosować dyski 
tej samej pojemności i tego samego producenta w celu uniknięcia późniejszych 
problemów. Aby prawidłowo przeprowadzić instalację dysku twardego należy:

1. Wykręcić śruby znajdujące się w tylnej części oraz po bokach. Zdjąć górną 
pokrywę rejestratora, odsuwając ją do tyłu i podnosząc tylną część do góry. Należy 
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zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić plastikowych zaczepów przedniej 
części. W przypadku gdy górna pokrywa, nie chce oddzielić się od przedniego 
panelu, należy nacisnąć plastikowe zaczepy wkładając rękę wewnątrz obudowy po 
odchyleniu górnej pokrywy.

Rys.1 Demontaż górnej obudowy

2. Wkręcić częściowo wszystkie cztery śruby mocujące dysk (śruby montażowe
są zawarte w zestawie).

Rys.2 Częściowo wkręcone śruby montażowe dysku

3. Podłączyć dysk z płytą główną za pomocą przewodów. Następnie należy 
zamocować dysk do obudowy. W tym celu powinno umieścić się wcześniej 
wkręcone śruby do odpowiednich otworów i przesunąć aby mieć możliwość 
dokręcenia śrub do obudowy.
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Rys.3 Dysk twardy umieszczony w obudowie z zamontowanymi przewodami

4. Po wykonaniu powyższych czynności należy dokręcić śruby dysku i 
zamontować górną pokrywę, zwracając szczególną uwagę na to, aby żaden z 
przewodów nie dostał się pomiędzy pokrywę a górną obudowę. Mogłoby to 
spowodować uszkodzenie przewodu podczas dokręcania obudowy a w 
konsekwencji zwarcie.

Rys.4 Dokręcanie śrub mocujących dysk po jego wsunięciu w otwory montażowe

 3. Podłączanie rejestratora:

Po zainstalowaniu dysku twardego, w celu uruchomienia rejestratora, należy 
podłączyć do odpowiednich wejść kamery, monitor do wyjścia VGA (lub HDMI jeżeli
posiada takie złącze), myszkę do portu USB (jeżeli nie będzie wykorzystywany pilot 
oraz dostarczyć zasilanie 12V DC (zaleca się zasilanie poprzez UPS). Opcjonalnie 
można podłączyć internet do złącza sieciowego.
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Rys.5 Przykładowy sposób podłączenia rejestratora

 4. Uruchamianie rejestratora:

Po podłączeniu zasilania i włączeniu rejestratora za pomocą wyłącznika 
umieszczonego z tyłu (niektóre modele nie posiadają wyłącznika i uruchamiają się 
zaraz po dostarczeniu zasilania) nastąpi procedura uruchamiania. W tym czasie na 
ekranie pojawi się logo MW Power, po czym wyświetli się menu główne z 
kreatorem ustawień. 

Fot.1 Widok menu głównego z kreatorem ustawień
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Konfiguracji systemu można dokonać zarówno za pomocą kreatora jak i ręcznie, 
wybierając z dolnego menu ikonę Menu Główne. W niniejszej instrukcji zostanie 
omówiona konfiguracja ręczna.

 5. Menu:

Tab.1 Opis ikon menu głównego.

 5.1. Menu główne:

Po wejściu do menu głównego wyświetli się okno logowania z informacją o braku 
uprawnień. W tym przypadku należy się zalogować aby uzyskać dostęp do 
ustawień. Fabrycznie ustawione dane do logowania to:
Użytkownik: admin
Hasło: brak

Kliknięcie przycisku Zaloguj, spowoduje wyświetlenie wszystkich parametrów i 
ustawień oraz umożliwi dokonywanie ich zmian.
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• Harmonogram Nagrań – służy do zaplanowania godziny rozpoczęcia i 
zakończenia nagrywania w danym dniu dla każdego z kanałów. Możliwe jest także 
uaktywnienie funkcji wykrywania wideo (włączenie reakcji na ruch lub utratę 
obrazu).

Fot.2 Widok Menu Głównego w zakładce Ustawienia Nagrywania, Harmonogram Nagrań.

• Ustawienia kodowania – umożliwiają zmianę parametrów przesyłanego obrazu 
każdego z kanałów. Są to:
◦ strumień (główny lub pod-strumień),
◦ rozmiar obrazu (np. 960H, 720p),
◦ ilość klatek na sekundę (1-25kl/s)
◦ I-frame Interval – określa klatkę kluczową (1-25)
◦ Tryb kodowania (VBR/CBR)
◦ Bitrate – określa przepływność (512-2048kbps)

Fot.3 Widok Menu Głównego w zakładce Ustawienia Nagrywania, Ustawienia kodowania.
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• Ustawienia Nagrywania – służą włączeniu lub wyłączeniu dźwięku z kamery
danego kanału oraz ustawieniu czasu zapisu obrazu przed wystąpieniem alarmu 
(max. 30s)

Fot.4 Widok Menu Głównego w zakładce Ustawienia Nagrywania, Ustawienia Nagrywania.

• Opis Kanału – umożliwia edycję opisów znajdujących się na wyświetlanym 
obrazie danego kanału. Edycji mogą ulegać: nazwa kanału oraz wyświetlany czas. 
Zmiany nazwy dokonuje się w polu tekstowym Nazwa Kanału, natomiast zmiana 
położenia jest możliwa po wybraniu opcji Ustaw. W oknie edycji, można swobodnie
zmieniać lokalizację tekstu. Zatwierdzenie wybranego położenia dokonuje się 
poprzez kliknięcie Zapisz i wyjdź.

Fot.5 Widok Menu Głównego w zakładce Ustawienia Nagrywania, Opis Kanału
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• Ustawienia PTZ – w tym menu dokonuje się ustawień związanych z 
kamerami typu PTZ:

◦ Kanał – wybór kanału dla którego mają być dokonywane ustawienia
◦ Protokół PTZ – wybór protokołu komunikacyjnego PTZ
◦ Adres PTZ – adres kamery PTZ (0-255)
◦ Bit danych – wybór bitu danych (5, 6, 7 lub 8)
◦ Sprawdź datę – zaleca się pozostawienie tej funkcji w trybie Bez
◦ Przepływ danych – zaleca się pozostawienie tej funkcji w trybie Bez

Fot.6 Widok Menu Głównego w zakładce Kamera, Ustawienia PTZ.

• Ustawienia Wideo – służą do zaznaczenia sekcji zastrzeżonej która nie 
będzie wyświetlana na obrazie (po wejściu w Ustaw), ustawienia reakcji na utratę 
obrazu (buzzer rejestratora lub powiadomienie e-mail) oraz wyboru kanału na 
którym ma rozpocząć się nagrywanie po zaniku wideo. Możliwe jest także 
uaktywnienie wyjścia alarmowego.

Fot.7 Widok Menu Głównego w zakładce Kamera, Ustawienia Wideo.
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• Detekcja ruchu – umożliwia skonfigurowanie funkcji detekcji ruchu takich 
jak: ustawienie czułości, zaznaczenie obszaru detekcji, wybranie rodzaju reakcji, 
kanału wyzwalania rejestracji oraz włączenie wyjścia alarmowego.

Fot.8 Widok Menu Głównego w zakładce Kamera, Detekcja Ruchu

• Sekwencja – daje możliwość ustawienia sekwencji przełączeń pomiędzy 
wyświetlanymi obrazami. Zmianie może ulegać czas wyświetlania danego kanału 
(kanałów) oraz sposób podziału ekranu.

Fot.9 Widok Menu Głównego w zakładce Kamera, Sekwencja

• Konfiguracja połączenia – w tym miejscu dokonuje się ustawień protokołu 
Universal Plug-and-Play. Jeżeli nie jest konieczna zmiana portów, dane te należy 
pozostawić niezmienione. Natomiast, jeżeli istnieje potrzeba przekierowania 
portów, to dla poprawnej pracy rejestratora należy zmienić je wszystkie.
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Fot.10 Widok Menu Głównego w zakładce Sieć, Konfiguracja Połączenia

• Ustawienia Ethernet – umożliwiają skonfigurowanie sieci w przypadku 
podłączenia kabla sieciowego. Aby uzyskać połączenie z internetem i uniknąć 
ręcznego wpisywania parametrów sieci, należy skorzystać z protokołu DHCP – 
Dynamic Host Configuration Protocol.

Fot.11 Widok Menu Głównego w zakładce Sieć, Ustawienia Ethernet

• Ustawienia P2P – służą do skonfigurowania tak zwanej chmury , która 
pozwala na podgląd obrazu z kamery na telefonie posiadającym aplikację VG Lite, 
którą można pobrać ze strony www.vgweb.net. Aby skonfigurować połączenie z 
telefonem należy połączyć rejestrator z internetem za pomocą kabla sieciowego i 
włączyć funkcję P2P. Po wykryciu sieci powinien pojawić się kod QR o nazwie 
chmura ID. Jeżeli występuje problem z połączeniem, to wymagane jest przejście do 
ustawień Ethernet i włączyć funkcję DHCP.
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Fot.12 Widok Menu Głównego w zakładce Sieć, Ustawienia P2P

Po uzyskaniu połączenia należy dodać kamerę do aplikacji, wchodząc w ikonę domu
na górze po lewej i wybierając z menu Device Manager. Następnie naciskając ikonę
+ po prawej na górze, powinno nadać się kamerze nazwę i zeskanować kod za 
pomocą funkcji SN. Po naciśnięciu Save, dodana kamera natychmiast pojawi się na 
liście urządzeń aplikacji. 

Fot.13 Ekran główny aplikacji VG Lite (po lewej), menu Device Manager (po prawej)
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Fot.14 Dodawanie kamery do aplikacji (po lewej), skanowanie kodu QR (po prawej)

Fot.15 Dodawanie kamery do podglądu (po lewej), obraz z kamery (po prawej)
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Podgląd obrazów z rejestratora będzie możliwy po wejściu w ikonę znajdującą na 
✔górze po prawej w głównym oknie i zaznaczeniu przy niej  .

• DDNS – umożliwia uruchomienie funkcji aktualizacji adresu hosta DDNS w 
przypadku gdy adres IP sieci jest dynamiczny. Aby poprawnie skonfigurować tą 
funkcję należy wybrać z listy Usługę DDNS (np. dyndns.org) oraz wprowadzić dane 
takie jak: domenę DDNS, nazwę użytkownika oraz hasło.

Fot.16 Widok Menu Głównego w zakładce Sieć, Ustawienia DDNS

• Email – w tym miejscu dokonuje się konfiguracji serwera SMTP służącego 
do przesyłania informacji i zdjęć na podany adres mailowy np. po wykryciu ruchu. 
Do konfiguracji potrzebne są następujące dane: adresy e-mail na które wysyłana 
będzie informacja po wykryciu alarmu, e-mail z którego ma być wysyłana 
informacja, nazwa i port serwera SMTP, konto e-mail oraz hasło. 

Fot.17 Widok Menu Głównego w zakładce Sieć, Ustawienia Email
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Oprócz tego wymagane jest zaznaczenie obszaru aktywności w Harmonogramie 
Nagrań (na żółto), oraz Harmonogramie Wyjść (na zielono). Należy także włączyć 
opcję Wyślij Email w sekcji Ustawienia Alarmu.

• Ustawienia dostępu – umożliwiają ograniczenie dostępu do rejestratora na 
podstawie adresu IP.

Fot.18 Widok Menu Głównego w zakładce Sieć, Ustawienia Dostępu

• Czas – zawiera wszystkie ustawienia dotyczące czasu np.: format czasu, 
format daty, czas systemu, data systemu. Istnieje też możliwość wpisania daty 
zmiany czasu z letniego na zimowy a także ustawienie parametrów serwera NTP. 
Oprócz tego, w polu Nazwa Urządzenia, można nadać rejestratorowi nową nazwę.

Fot.19 Widok Menu Głównego w zakładce System, Czas
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• System Mode – umożliwia zmianę trybów pracy hybrydowej.

AHR 4-1 PRES 720P

Tryb CVBS 720P 1080N 1080P IP Max. ilość kamer Odtwarzanie

1 4 (25 FPS) 4 (25 FPS) - - - 4 4

2 2 (25 FPS) 2 (25FPS) - - 2 - 720P 4 4

3 - - - - 4 - 1080P 4 4

4 - 4 (25 FPS) - - - 4 4

5 4 (25 FPS) - - - - 4 4

W pierwszym trybie, możliwe jest mieszanie standardów analogowych pomiędzy 
dostępnymi kanałami danego trybu, przy czym kamery o tym samym standardzie 
należy podłączyć do danej grupy kanałów: 1-2, 3-4.

AHR 4-1 PRES 1080P

Tryb CVBS 720P 1080N 1080P IP Max. ilość kamer Odtwarzanie

1 4 (25 FPS) 4 (25 FPS) - 4 (25 FPS) - 4 4

2 4 (25 FPS) 4 (25 FPS) - 4 (18 FPS) - 4 4

3 2 (25 FPS) 2 (25 FPS) - 2 (25 FPS) 2 - 1080P 4 4

4 - - - - 4 - 1080P 4 4

5 - - - 4 (18 FPS) - 4 4

6 - 4 (25 FPS) - - - 4 4

W trybach 1, 2 i 3, możliwe jest mieszanie standardów analogowych pomiędzy 
dostępnymi kanałami danego trybu.

AHR 8-1 PRES 720P

Tryb CVBS 720P 1080N 1080P IP Max. ilość kamer Odtwarzanie

1 8 (25 FPS) 8 (25 FPS) - - - 8 8

2 4 (25 FPS) 4 (25FPS) - - 4 - 720P 8 8

3 - - - - 8 - 1080P 8 8

4 - 8 (25 FPS) - - - 8 8

5 8 (25 FPS) - - - - 8 8

W trybie 1 i 2, możliwe jest mieszanie standardów analogowych pomiędzy 
dostępnymi kanałami danego trybu, przy czym kamery o tym samym standardzie 
należy podłączyć do danej grupy kanałów: 1-2, 3-4.
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AHR 8-2 PRES 1080P

Tryb CVBS 720P 1080N 1080P IP Max. ilość kamer Odtwarzanie

1 8 (25 FPS) 8 (25 FPS) - 8 (20 FPS) - 8 8

2 6 (25 FPS) 6 (25 FPS) - 6 (20 FPS) 2 - 1080P 8 8

3 4 (25 FPS) 2 (25 FPS) - 2 (25 FPS) 4 - 1080P 8 8

4 - - - - 8 - 1080P 8 8

5 - - - 8 (20 FPS) - 8 8

6 - 8 (25 FPS) - - - 8 8

W trybach 1, 2 i 3, możliwe jest mieszanie standardów analogowych pomiędzy 
dostępnymi kanałami danego trybu.

AHR 16-2 PRES 720P

Tryb CVBS 720P 1080N 1080P IP Max. ilość kamer Odtwarzanie

1 16 (25 FPS) 16 (25 FPS) - - - 16 4

2 12 (25 FPS) 12 (25 FPS) - - 4 - 720P 16 4

3 8 (25 FPS) 8 (25 FPS) - - 8 - 720P 16 4

4 - - - - 16 - 720P 16 16

5 - 16 (25 FPS) - - - 16 4

6 16 (25 FPS) - - - - 16 8

W trybach 1, 2 i 3, możliwe jest mieszanie standardów analogowych pomiędzy 
dostępnymi kanałami danego trybu, przy czym kamery o tym samym standardzie 
należy podłączyć do danej grupy kanałów: 1-2, 3-4.

AHR 16-2 PRES 1080P

Tryb CVBS 720P 1080N 1080P IP Max. ilość kamer Odtwarzanie

1 16 (25 FPS) 16 (25 FPS) - 16 (20 FPS) - 16 8

2 16 (25 FPS) 16 (25 FPS) 16 (25 FPS) - - 16 16

3 12 (25 FPS) 12 (25 FPS) - 12 (25 FPS) 4 - 1080P 16 4

4 8 (25 FPS) 8 (25 FPS) - 8 (25 FPS) 8 - 1080P 16 4

5 4 (25 FPS) 4 (25 FPS) - 4 (25 FPS) 12-1080P 16 4

6 - - - - 16-1080P 16 4

W trybach 1, 2, 3, 4 i 5 możliwe jest mieszanie standardów analogowych pomiędzy 
dostępnymi kanałami danego trybu.
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Zmiany trybu pracy dokonuje się poprzez wybór odpowiedniego trybu oraz 
zatwierdzenie decyzji przyciskiem Zapisz.

Fot.20 Widok Menu Głównego w zakładce System, System Mode (rejestrator 8 kanałowy 720p)

• Zarządzanie HDD – w menu tym dokonuje się zmiany ustawień dotyczących
rejestracji obrazu na dysku twardym po jego przepełnieniu. W tym przypadku 
dostępne jest zatrzymanie nagrywania lub nadpis istniejącej już zawartości. Istnieje
także możliwość sformatowania dysku. W tabeli wyświetlana jest lista 
zainstalowanych dysków wraz z informacjami o przestrzeni wolnej i zajętej

Fot.21 Widok Menu Głównego w zakładce System, Zarządzanie HDD

• Użytkownicy – w tym miejscu istnieje możliwość dodania użytkownika oraz 
edycji jego uprawnień dotyczących zmiany ustawień, podglądu na żywo, 
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odtwarzania czy podglądu zdalnego. W celu utworzenia nowego użytkownika, 
należy wejść do Dodaj Użytkownika, następnie nadać mu nazwę i hasło po czym 
kliknąć Dodaj. Nowo utworzony użytkownik pojawi się na liście po lewej stronie. 
Ograniczenia uprawnień dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniego 

✔użytkownika, zaznaczenie  funkcji do których dany użytkownik ma mieć dostęp a 
następnie zatwierdzenie decyzji przyciskiem Edytuj Użytkownika.

Fot.22 Widok Menu Głównego w zakładce System, Użytkownicy

• Ustawienia Alarmu – umożliwiają konfigurację wejść alarmowych. Zmianie 
mogą ulegać: typ wejścia (Normally Open, Normally Closed), czas aktywności 
wyjścia alarmowego, reakcja kamery PTZ na alarm. Oprócz tego uaktywnić można 
powiadomienie e-mail, wyzwalanie rejestracji na danym kanale przy wystąpieniu 
alarmu oraz wyjście alarmowe.

Fot.23 Widok Menu Głównego w zakładce System, Ustawienia Alarmu
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• Plan wejścia alarmowego – w tym miejscu należy określić pory w których 
wejście alarmu ma być aktywne. Dokonuje się tego, zaznaczając lewym przyciskiem
myszy wybrany obszar na planie (na zielono). Możliwe jest ustawienie planu dla 
każdego z kanałów wejściowych.

Fot.24 Widok Menu Głównego w zakładce System, input Plan alarm

• Plan wyjścia alarmowego – w tym miejscu należy określić pory w których 
wyjście alarmu ma być aktywne. Dokonuje się tego, zaznaczając lewym przyciskiem
myszy wybrany obszar na planie (na zielono). Możliwe jest ustawienie planu dla 
każdego z kanałów wyjściowych.

Fot.25 Widok Menu Głównego w zakładce System, Plan wyjścia alarmowego

• Harmonogram Wyjść – służy określeniu por w których aktywne mają być 
reakcje na zadziałanie alarmu. Dokonuje się tego, zaznaczając lewym przyciskiem 
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myszy wybrany obszar na planie (na zielono). Możliwe jest ustawienie planu dla 
każdej z reakcji (buzzer lub powiadomienie e-mail).

Fot.26 Widok Menu Głównego w zakładce System, Harmonogram Wyjść

• Aktualizacja systemu – w tym miejscu znajdują się informację takie jak: 
model urządzenia, wersja sprzętu, wersja oprogramowania, numer seryjny oraz 
data wydania. Możliwa jest także aktualizacja systemu za pomocą nośnika 
wpiętego w port USB zawierającego oprogramowanie.

Fot.27 Widok Menu Głównego w zakładce System, Aktualizacja Systemu

• LOG – to menu wyświetla wszystkie akcje związane z pracą rejestratora oraz
zmianą jej ustawień. Aby logi pojawiły się na liście, należy kliknąć przycisk 
Rozpocznij Wyszukiwanie.
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Fot.28 Widok Menu Głównego w zakładce System, LOG

• Użytkownicy – w tej sekcji wyświetlani są użytkownicy którzy aktualnie 
połączeni są do rejestratora za pomocą łącza internetowego. W tym oknie można 
dokonać rozłączenia wybranego użytkownika.

Fot.29 Widok Menu Głównego w zakładce System, Użytkownicy Online

• Obsługa wyjątków – zawiera ustawienia dotyczące rodzaju obsługi zdarzeń 
takich jak: błąd dysku, nieprawidłowość sygnału video, błąd sieci. Na każde z tych 
zdarzeń może być sygnalizowane przez buzzer, wiadomość e-mail lub wyjście 
alarmowe.
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Fot.30 Widok Menu Głównego w zakładce System, Obsługa wyjątków

• Domyślne – umożliwia reset dotychczasowych konfiguracji lub pełne 
przywrócenie ustawień fabrycznych wraz z kontem użytkownika.

Fot.31 Widok Menu Głównego w zakładce System, Domyślne

• Automatyczna konserwacja – pozwala na wybranie dnia oraz godziny w 
której ma być wykonywany restart systemu.
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Fot.32 Widok Menu Głównego w zakładce System, Automatyczna konserwacja

 5.2. Podział:

Po wybraniu tej funkcji, pojawia się okno w którym można zmienić sposób podziału
ekranu głównego.

Fot.33 Okno podziału

 5.3. Nagrywanie:

W oknie tym istnieje możliwość wyboru trybu nagrywania każdej z podłączonych 
kamer.

Fot.34 Okno wyboru trybu nagrywania

 5.4. Odtwarzanie i Archiwum:
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Okno to zawiera wszystkie opcje potrzebne do przeglądania nagranych wcześniej 
obrazów wideo. Można przeglądać zarówno wszystkie kanały jak i każdy z osobna.

Fot.35 Okno odtwarzania

 5.5. PTZ:

Po wybraniu tej funkcji pojawia się okno z wszystkimi funkcjami potrzebnymi do 
sterowania kamerami PTZ. Oprócz podstawowych ustawień obrazu, możliwe jest 
także ustawienie pozycji wyjściowej oraz kontrolowanie między innymi takich 
funkcji jak np. oświetlenia czy podgrzewania.

Fot.36 Okno kontroli PTZ

Fot.37 Okno kontroli PTZ

Fot.38 Okno kontroli PTZ
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 5.6. Ustawienia Alarmu:

Okno te umożliwia zmianę ustawień alarmu zarówno dla każdego z dostępnych 
kanałów jak każdego z osobna. 

Fot.39 Okno Ustawień Alarmu

 5.7. Ustawienia Wyświetlania:

W tym miejscu można dokonać zmian parametrów wyświetlanego obrazu każdej 
kamery oraz samego monitora.

Fot.40 Okno Ustawień Wyświetlania

Fot.42 Okno Ustawień Wyświetlania
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 5.8. Wyjście:

Po naciśnięciu przycisku Wyjście pojawia się okno z trzema funkcjami: Wyloguj, 
Wyłącz oraz Restart. Preferowanym i najbezpieczniejszym sposobem na wyłączanie
rejestratora jest naciśnięcie przycisku Wyłącz, natomiast w celu przełączenia 
użytkownika należy kliknąć Wyloguj. Funkcja Restart powoduje ponowne 
uruchomienie rejestratora.

Fot.43 Okno Wyjścia

 6. Logowanie za pomocą przeglądarki IE:

Oprócz podglądu obrazów wideo z poziomu rejestratora, istnieje także możliwość 
zalogowania się poprzez przeglądarkę Internet Explorer z zainstalowaną wtyczką 
ActiveX. Aby uzyskać dostęp do podglądu przez przeglądarkę należy:

1. Zalogować się do rejestratora i  uzyskać adres IP, który znajduje się w Menu 
Główne → Sieć → Ustawienia Ethernet. (np. 192.168.1.101)

2. Zezwolić przeglądarce na uruchomienie wtyczki ActiveX dla tego adresu, poprzez 
wejście w Opcje internetowe → Zabezpieczenia → Poziom niestandardowy a 
następnie zaznaczenie opcji Włącz (niezabezpieczone) przy następujących 
funkcjach:

• Inicjowanie i wykonywanie skryptów kontrolek ActiveX niezaznaczonych jako 
bezpieczne do wykonywania (niezabezpieczone)

• Pobieranie podpisanych kontrolek ActiveX (niezabezpieczone)

Fot.44 Okna opcji internetowych podczas zmiany ustawień wtyczki ActiveX
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Następnie należy kliknąć OK oraz potwierdzić zmianę ustawień w oknie ostrzeżenia 
klikając Tak, po czym w oknie Opcji internetowych kliknąć Zastosuj.

3. Wpisać otrzymany adres IP w pasek przeglądarki Internet Explorer i kliknąć Enter.
W przypadku gdy wtyczka ActiveX nie została wcześniej zainstalowana, pojawi się 
komunikat o zablokowaniu przez przeglądarkę instalacji wtyczki ActiveX. Należy 
wtedy kliknąć przycisk Zainstaluj, a następnie zezwolić aplikacji na wprowadzenie 
zmian na komputerze klikając Tak. 

Po  wykonaniu tych czynności, przeglądarka przejdzie pod podany adres IP i 
wyświetli się interfejs programu DVR CLIENT wraz z oknem logowania. Aby uzyskać 
dostęp do wszystkich funkcji, należy się zalogować, używając odpowiedniej nazwy 
użytkownika i hasła. Standardowo:
Użytkownik: admin
Hasło: brak

Fot.45 Okno przeglądarki z komunikatem o zablokowaniu instalacji ActiveX.

Fot.46 Interfejs DVR CLIENT wraz z oknem logowania
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Kliknięcie Zaloguj spowoduje wyświetlenie podglądu wszystkich podłączonych 
kamer oraz umożliwi dostęp do funkcji, którymi dysponuje dany rejestrator oraz do 
których dostęp ma dany użytkownik.

Po prawej stronie znajduje się menu zawierające takie zakładki jak:
• Login – wyświetla adres IP rejestratora, umożliwia nadanie nazwy oraz 

wylogowanie w celu przełączenia użytkownikami,
• Regulacja – umożliwia zdalny restart rejestratora, upgrade jak również jego 

wyłączenie. Oprócz tego zawiera ustawienia dotyczące obrazu, nagrywania, 
alarmu, jak również podgląd zalogowanych użytkowników,

• Ustawienia – zawiera wszystkie opcje dotyczące: kodowania, nagrywania, PTZ, 
auto-podglądu, sieci, ustawień ogólnych oraz lokalnych (np. ścieżki zapisu wideo),

• Odtwarzanie -  służy do przeglądania nagranych wcześniej obrazów wideo.

Fot.46 Widok podglądu 

W przypadku, gdy po zalogowaniu nie wyświetlają się podglądy z kamer, należy 
zaznaczyć część ekranu gdzie ma się pojawić obraz z danej kamery a następnie 

►kliknąć ikonę  na dolnym pasku. W pojawionym się oknie należy wybrać kanał 
który ma być wyświetlony i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Oprócz zdalnego podglądu, możliwe jest także pobieranie nagranych obrazów. W 
tym celu należy:

1. Upewnić się czy przeglądarka Internet Explorer została uruchomiona za 
pomocą opcji Uruchom jako administrator.

2. Przejść do pozycji Odtwarzanie w menu po prawej stronie.
3. W sekcji Video Source (źródło) wybrać adres IP rejestratora oraz 

ewentualnie kanał, typ nagrania, datę rozpoczęcia i zakończenia nagania, po
czym kliknąć Szukaj.

4. Wybrać z listy odpowiednie nagranie, wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia
oraz kliknąć Pobierz. 
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Po wykonaniu tych czynności wyświetli się pasek postępu pobierania i po jego 
zakończeniu nagranie będzie dostępne na komputerze w katalogu określonym w 
sekcji Ustawienia lokalne → Ustawienia nagrywania →  Katalog.

Fot.47 Zdalne pobieranie zapisanego nagrania.

 7. Logowanie za pomocą programu VGuard:

Aby zdalnie połączyć się z rejestratorem za pomocą programu VGuard należy:

1. Pobrać program VGuard ze strony www.vgweb.net i zainstalować go.
2. Uruchomić program VGuard
3. Przejść do sekcji Device Searching, wybrać z listy urządzenie i kliknąć Add to

the list, po czym w pojawionym oknie wybrać odpowiednie parametry i 
kliknąć Add.

Fot.48 Dodawanie rejestratora do listy urządzeń programu VGuard
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4. Z listy Device List rozwinąć dodane wcześniej urządzenie i dodać 
odpowiednie obrazy z kamer do poszczególnych części ekranu poprzez 
dwukrotne kliknięcie na wybrany kanał np. DEV 1.

Fot.48 Podgląd obrazu z kanału 1 rejestratora w programie VGuard
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