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Dziękujemy za zakup naszego produktu. W przypadku jakichkolwiek pytao lub 
informacji zwrotnych prosimy o kontakt z miejscowym dystrybutorem. Żadnej części 
niniejszej instrukcji nie należy kopiowad, powielad, tłumaczyd ani rozpowszechniad w 
jakiejkolwiek formie ani jakimkolwiek sposobem bez uzyskania uprzedniej zgody 
naszej firmy. Treśd niniejszej instrukcji podlega zmianie bez powiadomienia. Żadne 
oświadczenie, informacje ani zalecenie w niniejszej instrukcji nie stanowi formalnej 
gwarancji wyrażonej ani dorozumianej. 

 Informacje dotyczące bezpieczeostwa 
Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji należy uważnie przeczytad instrukcje. 

 Montaż i konserwację musi prowadzid wykwalifikowany personel. 

 Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A i może powodowad zakłócenia fal 
radiowych. W razie potrzeby należy podjąd odpowiednie kroki. 

 Przed rozpoczęciem montażu i podłączania przewodów należy odłączyd zasilanie. 
Podczas montażu należy nosid rękawiczki antystatyczne. Stosowad baterię 
zalecaną przez producenta. Nieprawidłowe użytkowanie lub wymiana baterii 
może powodowad ryzyko wybuchu. Zużytą baterię należy zutylizowad zgodnie z 
lokalnymi przepisami lub instrukcjami producenta baterii. Baterii nie należy 
wrzucad do ognia. 

 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach. Należy zapewnid 
odpowiednie środowisko pracy, w tym właściwą temperaturę, wilgotnośd, 
wentylację, zasilanie i ochronę odgromową. Urządzenie powinno byd prawidłowo 
uziemione. Chronid urządzenie przed pyłem, nadmiernymi drganiami, cieczami i 
silnym promieniowaniem elektromagnetycznym. Nagła awaria zasilania może 
spowodowad uszkodzenie urządzenia lub utratę danych. 

 Należy podjąd niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeostwa danych i 
ochrony przed atakiem sieciowym i hakerskim (w przypadku podłączenia do 
internetu). 
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 Zgodnośd z przepisami 

FCC Częśd 15 
Niniejszy sprzęt poddano testom pod kątem zgodności z limitami dla urządzenia 
cyfrowego zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC i stwierdzono jego zgodnośd z tymi 
przepisami. Limity te opracowano na potrzeby zapewnienia zasadnej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w przypadku eksploatacji sprzętu w środowisku 
komercyjnym. Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitowad 
promieniowanie radiowe, a w przypadku braku jego montażu i użytkowania zgodnie 
z instrukcją obsługi, może powodowad szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. 
Eksploatacja tego sprzętu w obiekcie mieszkalnym może powodowad szkodliwe 
zakłócenia i wówczas użytkownik zobowiązany jest do usunięcia urządzeo na własny 
koszt. 

Niniejszy produkt spełnia postanowienia Części 15 Przepisów FCC. Eksploatacja 
podlega dwóm następującym warunkom: 

 Urządzenie nie może powodowad szkodliwych zakłóceo. 

 Urządzenie musi byd odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami 
powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie. 

Dyrektywa niskonapięciowa / dotycząca zgodności 
elektromagnetycznej 

 

Ten produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy 

niskonapięciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywy dotyczącej zgodności 

elektromagnetycznej 2014/30/UE. 
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Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) 2012/19/UE 

 

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, podlega 

postanowieniom Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i wymaga utylizacji w sposób 

odpowiedzialny. 

 

 Domyślny adres IP, nazwa użytkownika i hasło 
 Domyślny adres IP: 192.168.1.30 

 Domyślna nazwa administratora: admin 

 Domyślne hasło administratora: 123456 (przeznaczone do użycia wyłącznie 
podczas pierwszego logowania; aby zwiększyd bezpieczeostwo konta, należy 
następnie zmienid hasło domyślne na silne hasło składające się z co najmniej 
ośmiu znaków należących do następujących kategorii: wielkie i małe litery, cyfry 
i symbole)  



4 

 Wskaźniki LED 

Wskaźnik Opis 

RUN (eksploatacja) 
 Włączony: stan prawidłowy. 

 Miga: uruchamianie. 

NET (sied) Włączony: połączono z siecią. 

CLOUD (chmura) Włączony: połączono z serwerem chmury. 

HD (dysk twardy) 

 Włączony: brak dysku lub nieprawidłowe 
funkcjonowanie dysku. 

 Miga: prawidłowy odczyt/zapis danych. 
 

 Złącza i interfejsy (przykład dla jednego z modeli) 

 
 

 Instalacja dysku 

 

Aby uzyskad informacje na temat zgodnych modeli 
dysków twardych, należy skontaktowad się 
z dystrybutorem. Należy przygotowad wkrętak 
krzyżowy nr 1 lub 2. 

VGA output

Video input

GND

Video output

HDMI output

Network

RS485

DC power

USB

Audio input Alarm out

Audio output

Wyjście VGA Wyjście wideo 

Wyjście audio 

Wejście wideo 

Masa 

Wejście audio 

Wyjście HDMI 

Sied 

RS485 

USB 

Wyjście alarmowe 

Zasilanie DC 
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Przed rozpoczęciem należy odłączyd zasilanie. Podczas instalacji należy 
korzystad z rękawiczek antystatycznych lub opaski na nadgarstek. 

Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. W tym przykładzie przedstawiono 
procedurę instalacji urządzenia z jednym dyskiem twardym. Procedura instalacji jest 
podobna w przypadku urządzenia z dwoma lub większą liczbą dysków twardych. 

  

1.  Poluzuj wkręty na panelach tylnych i bocznych, a następnie zdejmij 

pokrywę. 

 

2.  Podłącz przewód do przesyłania 

danych i przewód zasilający 

do dysku twardego. 

 

3.  Dokręd wkręty do połowy. 
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4.  Ustaw wkręty zgodnie 

z otworami w płycie podstawy, 

a następnie wsuo dysk twardy 

do odpowiedniego położenia. 

 

5.  Dokręd wkręty. 

 

6.  Podłącz przewód zasilający 

do płyty głównej. 

 

7.  Podłącz przewód do przesyłania 

danych do płyty głównej. 

8.  Załóż pokrywę i dokręd wkręty. 

 Podłączanie urządzeo 
1. Podłącz urządzenie do monitora przy użyciu przewodu VGA/HDMI 

(sprzedawanego oddzielnie). 

2. Podłącz mysz USB do urządzenia 
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3. (Tylko kamery analogowe) Podłącz kamerę do złącza wejścia wideo 
przewodem koncentrycznym. Pomio ten krok, jeżeli podłączasz kamerę 
internetową. 

4. Podłącz przewód sieciowy. 

 
Zazwyczaj przełącznik sieciowy jest używany do połączenia urządzenia 
i kamer internetowych z jedną siecią. 

5. Podłącz zasilanie. 

 

 Uruchamianie 
Upewnij się, że instalacja i połączenia przewodowe zostały wykonane poprawnie. 
Podłącz zasilanie, aby uruchomid urządzenie. 

 

 Dodawanie kamer 
Kamera analogowa 

Przygotuj przewód koncentryczny (sprzedawany oddzielnie). Podłącz wtyki BNC 
do kamery i urządzenia. 

 
Aby uzyskad informacje na temat ustawieo wstępnych, skorzystaj 
z opisów funkcji PTZ, jeżeli kamera analogowa jest podłączona do modułu 
PTZ przy użyciu złącza RS485. 

 

Kamera internetowa 

Upewnij się, że kamera internetowa jest połączona z siecią. 

1. Kliknij opcje Menu > Camera > Camera. 

2. Kliknij przycisk , aby dodad kamerę. 
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Aby wyszukad określony segment sieci, kliknij przycisk Search Segment. 

Zazwyczaj można dodad wszystkie wykryte kamery. Jeżeli wyświetlana jest 

ikona stanu , oznacza to, że kamera została dodana pomyślnie i jest 
gotowa do wyświetlania podglądu na żywo. W przeciwnym wypadku 
sprawdź sied i upewnij się, że nazwa użytkownika/hasło są poprawne. 
Aby kontynuowad, kliknij przycisk Yes. 

 

 Zmiana typu kamery 
Domyślnie do urządzenia można podłączyd dwie kamery internetowe. Aby podłączyd 
większą liczbę kamer internetowych, kliknij opcje Menu > Camera > Camera > 
Camera Type i zmieo typ kamery na cyfrowy. Nie można podłączyd kamery 
analogowej, gdy ustawiony jest cyfrowy typ kamery. 

 

 Nagrywanie i odtwarzanie 
Nagrywanie 

Kamera analogowa: Należy ręcznie włączyd harmonogram nagrywania dla kamery 
(Menu > Storage > Recording). 

 
Jeżeli harmonogram nagrywania jest włączony, urządzenie nagrywa 
nawet wówczas, gdy kamera analogowa nie jest podłączona. 

 

W przypadku kamery internetowej: Harmonogram nagrywania całodobowego jest 
domyślnie włączony dla wszystkich kamer internetowych. Czas i typ nagrywania 
można edytowad w sekcji Menu > Storage > Recording. 

 

Odtwarzanie 

Aby wyświetlid wideo nagrane w bieżącym dniu, kliknij prawym przyciskiem myszy 
okno podglądu, a następnie wybierz polecenie Playback. 
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 Dostęp za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej 

Do urządzenia można uzyskad dostęp za pośrednictwem przeglądarki sieciowej (np. 
Internet Explorer) z podłączonego komputera. 

1. W pasku adresu należy wpisad adres IP urządzenia, a następnie nacisnąd 
Enter. Zainstaluj dodatek typu plugin zgodnie z monitem. Po rozpoczęciu 
instalacji zamknij wszystkie przeglądarki internetowe. 

2. Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się przy użyciu poprawnej nazwy 
użytkownika i hasła. 

 

 Dostęp przy użyciu aplikacji mobilnej 
Zainstaluj aplikację na telefonie komórkowym i utwórz konto w chmurze. Aby 
uzyskad więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem. 

Ustanów połączenie urządzenia z Internetem przy użyciu routera i połącz telefon 
komórkowy z siecią Wi-Fi routera. Aby dodad urządzenie, zeskanuj kod QR 
na urządzeniu przy użyciu aplikacji mobilnej. 

 

 Wyłączanie 
Kliknij opcje Menu > Shutdown. 

 
Nie wolno odłączad zasilania po uruchomieniu urządzenia. Nagła awaria 
zasilania może spowodowad uszkodzenie urządzenia i utratę danych. 

 


