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INSTRUKCJA OBSŁUGI
+ LAN

Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Znak ten informuje o występowaniu wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia, które może 
spowodować porażenie.

Ten znak informuje o konieczności używania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

Wszystkie  produkty  oferowane  przez  producenta  są  zgodne  z  dyrektywami  Unii 
Europejskiej dotyczącymi materiałów i substancji używanych do produkcji urządzeń

Ten znak informuje o sposobie utylizacji urządzeń elektronicznych, dla których zakończyła się 
żywotność.  Według  dyrektyw  Unii  Europejskiej,  urządzenia  te  muszą  odseparowane  od 
pozostałych odpadów i zostać zutylizowane. Urządzeń tych nie można wyrzucać do kosza.

Znak informujący, że urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi.
Producent  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  treści  instrukcji  w  dowolnym  czasie  oraz 
możliwość dokonania zmian w urządzeniu bez uprzedniego poinformowania.

DEKLARACJE FCC 
Deklaracja o zakłóceniach wymagana przez FCC
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy A określone w Rozdziale 
15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). Spełnienie tych wymogów jest gwarancją ochrony 
przed wystąpieniem zakłóceń w sieci domowej. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale 
radiowe i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może wywołać 
zakłócenia w działaniu sprzętu radiowego. Nie udziela się jednak gwarancji, iż zakłócenia nie wystąpią w 
wypadku instalacji w danym miejscu. Jeśli urządzenie wywołuje zakłócenia w działaniu sprzętu radiowo-
telewizyjnego, które mogą zostać określone na podstawie włączenia i wyłączenia urządzenia, użytkownik 
może podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez:
• zmianę ustawienia lub położenia anteny odbiorczej,
• zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem, którego praca jest zakłócana,
• podłączenie urządzenia do obwodu innego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
• zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Urządzenie spełnia wymogi określone w Rozdziale 15 Przepisów Federalnej Komisji Telekomunikacji (FCC). 
Urządzenie dopuszcza się do użytku pod następującymi warunkami: (1) urządzenie nie będzie wywoływało 
szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie będzie odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które 
mogą wywołać jego niepożądane działanie.

UWAGA: Nie użytkuj tego urządzenia w pobliżu wody, przykładowo w zawilgoconych pomieszczeniach, lub w 
pobliżu basenu. Unikaj używania urządzenia w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Istnieje 
potencjalne ryzyko porażenia prądem podczas wyładowania elektrycznego.
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OSTRZEŻENIE

RYZYKO PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

UWAGA:
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać żadnej pokrywy, użytkownik nie 
może naprawiać urządzenia samodzielnie, ani dokonywać jego przeglądu technicznego. W celu 

naprawy bądź konserwacji urządzenia należy wezwać wykwalifikowany personel. Każdorazowa próba 
samodzielnej ingerencji w urządzenie grozi utratą praw gwarancyjnych.
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ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE
W tej instrukcji znajdziesz wszystkie wskazówki jak skonfigurować rejestrator i korzystać z niego.
Przed włączeniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
W razie pytań lub ewentualnych uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.

WSKAZÓWKI DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

1. WSKAZÓWKI INSTALACYJNE
• Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, nie zamknięte, w odległości min. 15 cm od ściany.
• Pomieszczenie w którym zainstalowano urządzenie powinno być dobrze wentylowane.
• Utrzymuj urządzenie z daleka od pól magnetycznych oraz fal elektromagnetycznych
• Instalowanie urządzenia w pobliżu odbiorników TV lub radiowych może powodować zakłócenia
• Nie ustawiaj urządzenia w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych lub grzejników
• Nie włączaj od razu urządzenia wniesionego z zimnych pomieszczeń.
• Ustaw urządzenie tak, aby nie narazić użytkowników na zranienie
• Nie instaluj urządzenia w miejscach o stałych wibracjach, zbyt dużej wilgotności lub w zbyt suchym 

pomieszczeniu.
• Przed włączeniem rejestratora sprawdź napięcie zasilania (Urządzenie można zasilać zarówno 110V 

jak i 230V)
• Gniazdo zasilające powinno mieć uziemienie. 
• Zdejmij z urządzenia folię winylową. (Niebezpiecznie jest zakładać ją na głowę)

2. WSKAZÓWKI DO UŻYTKOWANIA
• Aby naprawić uszkodzenie , skontaktuj się ze sprzedawca
• Przed uruchomieniem rejestratora przeczytaj instrukcję. 
• Nie otwieraj obudowy urządzenia , ponieważ zawiera części czułe na warunki otoczenia
• Ułóż kabel zasilający w sposób bezpieczny i nie dotykaj go mokrymi rękoma
• Nie używaj zepsutych gniazd lub uszkodzonych kabli zasilających
• Nie używaj benzyny, rozpuszczalników lub alkoholu do czyszczenia urządzenia,mogą one uszkodzić 

obudowę
• Nie dotykaj pracującego i odkrytego urządzenia
• Aby wyłączyć system najpierw wyłącz urządzenie a dopiero potem podłączone do niego urządzenia.
• Bądź ostrożny, aby nie wpadły drobne obiekty do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne
• Nie rozkładaj urządzenia i nie zmieniaj jego konfiguracji
• Nie kładź na obudowie ciężkich rzeczy
• Nie przenoś urządzenia podczas pracy. Może to grozić uszkodzeniem.
• Jeżeli w pomieszczeniu gdzie pracuje urządzenie pojawił się silny dym lub zapach, może to 

spowodować pożar lub porażenie. W takich warunkach należy natychmiast wyłączyć zasilanie i 
skontaktować się z obsługa serwisową.

ISTOTNE ZALECENIA

Bezpieczeństwo elektryczne
Instalacja elektryczna rejestratora powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent 
nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji i użytkowania.

Transport i użytkowanie
Dla urządzenia są szkodliwe: duże wstrząsy i wibracje, zalanie wodą tak w transporcie jak i podczas 
użytkowania.

Instalacja
Obchodź się z urządzeniem ostrożnie. Nie podłączaj do zasilania urządzenia przed wykonaniem wykonaniem 
wszystkich połączeń. Na urządzeniu nie umieszczaj żadnych przedmiotów.

Kwalifikacje instalatora 
Wszelkie naprawy lub testy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników. 
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieautoryzowane przeróbki i naprawy.

Środowisko pracy
Rejestrator powinien pracować z dala od materiałów wybuchowych i łatwopalnych, oraz nie powinien być 
wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

INSTRUKCJA JEST NAPISANA Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ. 
ZE WZGLĘDU NA STAŁY POSTĘP I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA FUNKCJONALNOŚĆ, 

WYGLĄD I DANE TECHNICZNE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
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1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA1. INFORMACJE OGÓLNE I SPECYFIKACJA

1.1 Akcesoria
Sprawdź czy w opakowaniu są następujące podzespoły:
• Zasilacz i przewód zasilający
• Taśmy do podłączenia dysków
• Listwa zaciskowa wejść / wyjść alarmowych i rezystory 4,7kOhm
• Mysz optyczna USB
• Pilot
• Płyta CD z instrukcją i oprogramowaniem
• Akcesoria montażowe 

1.2 Specyfikacja
Rejestrator posiada następujące funkcje:
• Kompresja H.264
• Rejestracja torów audio (zależnie od modelu)
• Rejestracja do 25 kl/s kanał w D1 (zależnie od modelu)
• Dwa niezależne strumienie kodowania - do rejestracji i do transmisji przez sieć
• Możliwości obsługi: panel przedni z klawiaturą, pilot IR (w komplecie), dedykowana 

klawiatura, mysz USB (w komplecie), sieć LAN
• Zdarzenia alarmowe video: detekcja ruchu, zanik sygnału video
• Zaawansowane ustawienia dla kamer: strefy prywatności, ukrywanie, opisy i ustawienia 

kolorów
• Obsługa kamer obrotowych: dostępne ponad 30 protokołów komunikacji
• Archiwizacja: pamięć USB, przez sieć LAN
• Reakcja na alarm: informacja na ekranie, preset PTZ, e-mail
• Pełna obsługa przez sieć : wbudowany “web server”, oprogramowanie CMS, zdalny podgląd 

na żywo
• DVR zapisuje w najnowszym systemie plików MFS, który bazuje na Microsoft FAT32.

Jest on innowacyjnym systemem plików dedykowanym do DVR
• 4 Tryby nagrywania: ręczny, harmonogram, detekcja ruchu i nagrywanie alarmowe
• Funkcja detekcji ruchu: wiele obszarów detekcji można ustawić na 5 poziomach czułości
• Maskowanie obrazu. Na każdy kanał może max ustawić 4 maski
• Wejście alarmowe. Jeden czujnik może być powiązany z jedną lub więcej kamer
• Parametry obrazu i dźwięku z każdej kamery można ustawić oddzielnie
• Informacje OSD takie jak nazwa kanału, czas, data, tydzień, temperatura
• Wsparcie operacji multipleksowych - nagrywanie bez wpływu na inne funkcje (takie jak 

odtwarzanie, przewijanie do przodu, odtwarzanie w zwolnionym, do tyłu,
monitor sieci i zdalny download), podczas wyświetlania plików nagrywanych w tym samym 
czasie

• Obsługa funkcji pre-record (nagrywanie przed-alarmowe) i czas pre-record to 0-30 sekund
• Odtwarzanie według kategorii wyszukiwania (wszystkie, ręczny, harmonogram, detekcja, 

alarm)
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• Zoom cyfrowy
• Odtwarzanie jednocześnie do 16 zsynchronizowanych kanałów. Przewijanie (2X/ 4X/ 16X/ 

64X) 4 poziomy do przodu i odtwarzanie wstecz. Spowalnianie (1/2, 1/4, 1/16, 1/64) - 4 
poziomy odtwarzania do przodu i stop-klatka

• Funkcje tworzenia kopii zapasowych. Również przez IE
• Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD, formatowania dysku twardego, maskowanie 

uszkodzonych sektorów
• Kontrola przekroczenia temperatury
• Alarm lokalny: utrata obrazu, alarm detekcji ruchu, alarm czujnika, wideo nieprawidłowe
• Zdalny alarm: utrata obrazu, alarm detekcji ruchu i alarm z czujnika mogą być wysyłane do 

menedżera klienta za pośrednictwem sieci
• Obsługa protokołu TCP / IP (wsparcie ARP, RARP, IP, TCP, UDP, PPPoE, DHCP, DDNS)
• Obsługa PPPoE i DDNS
• Funkcja WebServer Support, DDNS, zdalny podgląd, kontrola VOD i PTZ, itp.
• Użytkownik może sterować PTZ, obiektywem i wycieraczką zarówno po stronie hosta i 

klienta, użytkownik może dodawać i modyfikować niestandardowy protokół sam. (Ta 
funkcja jest realizowane przez oprogramowanie klienta)

• Aktualizacja oprogramowania przez sieć i USB sprawia, że obsługa jest znacznie łatwiejsza
• Wysokiej jakości 32 bitowy mikroprocesor RTOS zapewnia system wysokiej niezawodności 

i stabilności
• System blokady, blokada klawiszy, weryfikacji hasła, autoryzacja użytkowników multi-level 

przy użyciu nazwy użytkownika i hasła jako klucza szyfrującego
• Funkcja Watchdog. Gdy system działa nieprawidłowo, watchdog automatycznie wykrywa i 

restartuje system.
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1.3 Parametry serii K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16

Parametry 4-kanałowy 8-kanałowy 16-kanałowy
SYSTEM

Procesor główny Wysoce wydajny procesor obrazu

System operacyjny Linux

Interfejs użytkownika Graficzne menu na ekranie w języku polskim

Sposób obsługi Klawiatura na panelu przednim, myszka usb, pilot IR, przez LAN

KOMPRESJA
Kompresja video H.264

Dwa strumienie. Drugi strumień tylko do LAN w rozdzielczości CIF i QCIF

Kompresja audio G.711A, 8K sample/s, 16bit/sample, zapis ~15MB/h dla każdego kanału

VIDEO
Wejścia video 4, BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 8 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω 16 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω

Wyjścia video 1 x BNC, 1.0Vp- p, 75Ω,  1 x VGA

Standard video PAL=625Line 50f/s  NTSC=525Line 60f/s

Szybkość wyświetlania W czasie rzeczywistym

Rozdzielczość i szybkość 
zapisu

CIF: 2~100 kl/s
D1: 2~25kl/s

CIF: 2~200 kl/s
D1: 2~50kl/s

CIF: 2~400 kl/s
D1: 2~100kl/s

Tryby podziału ekranu 1,4 1, 4, 9 1, 4, 9, 16

Detekcja ruchu Strefy:  396 (22*18), regulacja czułości

Jakość obrazu 6 poziomów / bitrate

Strefy maskowania Cztery niezależne pola dla każdej kamery 

Regulacja obrazu Regulacja podstawowych parametrów obrazu 

AUDIO

Wejścia Audio 4  kanały, BNC, 
2000mV, 10KΩ

8  kanałów, BNC, 
2000mV, 10KΩ

16  kanały, BNC, 
2000mV, 10KΩ

Wyjścia Audio 1- kanał, BNC, 2000mV, 10KΩ

Komunikacja głosowa Gniazda typu jack, wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe 10KΩ, liniowe: 
2000mV, mikrofonowe 50mV

DYSK

Typ dysków 1 port SATA (max 2TB- 
48bit LBA) 2 porty SATA (max 2TB x 2 - 48bit LBA)

NAGRYWANIE i ODTWARZANIE
Tryb zapisu Ręczny, ciągły, detekcja ruchu, alarm, harmonogram

Priorytet nagrywania Ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram

Nadpisywanie Tak

Wyszukiwanie nagrań po dacie i czasie, z alarmu, z detekcji ruchu

Odtwarzanie Przyspieszone, zwolnione, klatka po klatce, cofanie do tyłu.
Można odtwarzać jednocześnie wszystkie kanały.

Zoom Możliwość powiększenia fragmentu podczas odtwarzania i na żywo
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BACKUP
Archiwizacja Przez USB/ LAN

LAN
Interfejs RJ-45 Port (10/100M)

Funkcje sieciowe Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemowe, kopiowanie 
nagrań

ALARMY
Wejścia alarmowe 4 x parametryczne 8 x parametryczne 16 x parametryczne

Wyjścia alarmowe 2 wyjścia  - 125VAC/ 1A, 30VDC/ 1A

Wyjście zasilające 12V

INTERFEJSY
2 x USB 2.0; RS485 – sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ)

INNE
Informacje Status dysku, logi zdarzeń, kontrola temperatury

Aktualizacja Przez USB lub LAN

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Zasilanie DC +12V/3.33A (zewnętrzny zasilacz w zestawie 220V ± 30%, 50Hz ± 3%, 

110V ± 20%, 60Hz ± 3%)

Temperatura pracy -10 ~℃ ＋55℃
Wilgotność 10%~90%

Ciśnienie atmosfer. 86kpa~106kpa

Wymiary (szer./ gł./ wys.) 324 x 265 x 60 405 x 335 x 60 405 x 335 x 60

Masa

Montaż Wolno stojący typu desktop / Rack
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

1.4 Parametry serii K2 XVR-24

Parametry 24-kanałowy
SYSTEM

Procesor główny Wysoce wydajny procesor obrazu

System operacyjny Linux

Interfejs użytkownika Graficzne menu na ekranie w języku polskim

Sposób obsługi Klawiatura na panelu przednim, myszka usb, pilot IR, przez LAN

KOMPRESJA
Kompresja video H.264

Dwa strumienie. Drugi strumień tylko do LAN w rozdzielczości CIF i QCIF

Kompresja audio G.711A, 8K sample/s, 16bit/sample, zapis ~15MB/h dla każdego kanału

VIDEO
Wejścia video 24 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω

Wyjścia video 1 x BNC, 1.0Vp- p, 75Ω, 1 x VGA

Standard video PAL=625Line 50f/s  NTSC=525Line 60f/s

Szybkość wyświetlania W czasie rzeczywistym

Rozdzielczość i szybkość 
zapisu CIF: 1~600 kl/s

Tryby podziału ekranu 1, 4, 6, 9, 12, 16, 25

Detekcja ruchu Strefy:  396 (22*18), regulacja czułości

Jakość obrazu 6 poziomów / bitrate

Strefy maskowania Cztery niezależne pola dla każdej kamery 

Regulacja obrazu Regulacja podstawowych parametrów obrazu 

AUDIO
Wejścia Audio 8 kanałów, BNC, 200-2000mV, 10KΩ

Wyjścia Audio 1 kanał, BNC, 200-3000mV, 5KΩ

Komunikacja głosowa Gniazda typu jack, wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe 10KΩ, liniowe:
2000mV, mikrofonowe 50mV

DYSK
Typ dysków 2 porty SATA (max 2TB x 2 - 48bit LBA)

NAGRYWANIE i ODTWARZANIE
Tryb zapisu Ręczny, ciągły, detekcja ruchu, alarm, harmonogram

Priorytet nagrywania Ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram

Nadpisywanie Tak

Wyszukiwanie nagrań po dacie i czasie, z alarmu, z detekcji ruchu

Odtwarzanie Przyspieszone, zwolnione, klatka po klatce, cofanie do tyłu.
Można odtwarzać jednocześnie wszystkie kanały.

Zoom Możliwość powiększenia fragmentu podczas odtwarzania i na żywo

BACKUP
Archiwizacja Przez USB/ LAN
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

LAN
Interfejs RJ-45 Port (10/100M)

Funkcje sieciowe Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienie systemowe, kopiowanie 
nagrań

ALARMY
Wejścia alarmowe 24 x parametryczne

Wyjścia alarmowe 2 wyjścia  - 125VAC/ 1A, 30VDC/ 1A 

Wyjście zasilające 12.05.2011

INTERFEJSY
2 x USB 2.0; RS485 – sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ)

INNE
Informacje Status dysku, logi zdarzeń, kontrola temperatury

Aktualizacja Przez USB lub LAN

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Zasilanie DC +12V/3.33A (zewnętrzny zasilacz w zestawie 220V ± 30%, 50Hz ± 3%, 

110V ± 20%, 60Hz ± 3%)

Temperatura pracy -10 ~℃ ＋55℃
Wilgotność 10%~90%

Ciśnienie atmosfer. 86kpa~106kpa

Wymiary (mm) 430 x 335 x 60 (szer./ gł./ wys.)

Masa

Montaż Wolno stojący typu desktop / Rack
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

1.5 Parametry serii K2 XVR-16D1

Parametry 16-kanałowy
SYSTEM

Procesor główny Wysoce wydajny procesor obrazu

System operacyjny Linux

Interfejs użytkownika Graficzne menu na ekranie w języku polskim

Sposób obsługi Klawiatura na panelu przednim, myszka usb, pilot IR, przez LAN

KOMPRESJA
Kompresja video H.264

Dwa strumienie. Drugi strumień tylko do LAN w rozdzielczości CIF i QCIF

Kompresja audio G.711A, 8K sample/s, 16bit/sample, zapis ~15MB/h dla każdego kanału

VIDEO
Wejścia video 16 BNC, 1.0Vp-p, 75Ω

Wyjścia video 2 x BNC, 1.0Vp- p, 75Ω, 1 x VGA

Standard video PAL=625Line 50f/s  NTSC=525Line 60f/s

Szybkość wyświetlania W czasie rzeczywistym

Rozdzielczość i szybkość 
zapisu

CIF: 2~400 kl/s
D1: 2~400 kl/s

Tryby podziału ekranu 1, 4, 9, 16

Detekcja ruchu Strefy:  396 (22*18), regulacja czułości

Jakość obrazu 6 poziomów / bitrate

Strefy maskowania Cztery niezależne pola dla każdej kamery

Regulacja obrazu Regulacja podstawowych parametrów obrazu

AUDIO
Wejścia Audio 16 kanałów, BNC, 200-2000mV, 10KΩ

Wyjścia Audio 1 kanał, BNC, 200-3000mV, 5KΩ

Komunikacja głosowa Gniazda typu jack, wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe 10KΩ, liniowe:
2000mV, mikrofonowe 50mV

DYSK
Typ dysków 8 portów SATA (max 2TB x 8 - 48bit LBA)

NAGRYWANIE i ODTWARZANIE
Tryb zapisu Ręczny, ciągły, detekcja ruchu, alarm, harmonogram

Priorytet nagrywania Ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram

Nadpisywanie Tak

Wyszukiwanie nagrań po dacie i czasie, z alarmu, z detekcji ruchu

Odtwarzanie Przyspieszone, zwolnione, klatka po klatce, cofanie do tyłu.
Można odtwarzać jednocześnie wszystkie kanały.

Zoom Możliwość powiększenia fragmentu podczas odtwarzania i na żywo

BACKUP
Archiwizacja Przez USB/ LAN
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

LAN
Interfejs RJ-45 Port (10/100M)

Funkcje sieciowe Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienie systemowe, kopiowanie 
nagrań

ALARMY
Wejścia alarmowe 16 x parametryczne

Wyjścia alarmowe 4 wyjścia  - 125VAC/ 1A, 30VDC/ 1A 

Wyjście zasilające 12V

INTERFEJSY
4 x USB 2.0; RS485 – sterowanie kamerami obrotowymi (PTZ), RS232

INNE
Informacje Status dysku, logi zdarzeń, kontrola temperatury

Aktualizacja Przez USB lub LAN

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Zasilanie 220V ± 30%, 50Hz ± 3%, 110V ± 20%, 60Hz ± 3%

Pobór mocy

Temperatura pracy -10 ~℃ ＋55℃
Wilgotność 10%~90%

Ciśnienie atmosfer. 86kpa~106kpa

Wymiary (mm) 440 x 475 x 110 (szer./ gł./ wys.)

Masa

Montaż Wolno stojący typu desktop/ Rack
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

2. Widok ogólny i obsługa2. Widok ogólny i obsługa

2.1 Widok przedniego panela XVR-04, XVR-08, XVR-16, XVR-24

Nazwa Funkcja
Przycisk zasilania Naciśnij i przytrzymaj aby wyłączyć urządzenie

MENU / Fn Wejście do menu i zmiana okna menu
PLAY / PTZ Odtwarzanie nagrań / przytrzymanie 3 sekundy – sterowanie PTZ

 /AUTO Wylogowanie użytkownika 
 /  ZOOM+ Zmiana wyświetlane kanału / podczas sterowania PTZ - przybliżenie
 / ZOOM- Zmiana trybu podziału / podczas sterowania PTZ - oddalenie
 / IRIS+ Ustawianie parametrów obrazu / podczas sterowania PTZ - przysłona+

CLEAR / IRIS- Skasowanie alarmu / podczas sterowania PTZ - przysłona-
+ / FOCUS+ Zmiana zakładki w menu / podczas sterowania PTZ - ostrość+
- / FOCUS- Zmiana zakładki w menu / podczas sterowania PTZ - ostrość-

 / WIPER Wyjście z menu / podczas sterowania PTZ - wycieraczka
▌► Przesunięcie kursora / Zwolnienie odtwarzania
►► Przesunięcie kursora / Szybkie odtwarzanie w przód

Przesunięcie kursora / klatka w przód
◄◄ Przesunięcie kursora / Szybkie odtwarzanie wstecz
 ENTER Zatwierdzenie zmian / Pauza - odtwarzanie

Kontrolka Opis – świecenie sygnalizuje
POWER Włączone zasilanie – zielony kolor / W czuwaniu – czerwony kolor

HDD Postęp do dysku
IR Odbiór sygnału pilota podczerwieni

ALARM Zdarzenie alarmowe
NET Transmisję przez sieć
REC Włączone nagrywanie
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

2.2 Widok tylnego panela XVR-04, XVR-08, XVR-16, XVR-24

Złącze Opis
AUDIO IN Wejścia audio
VIDEO IN Wejścia wideo
VIDEO OUT Wyjście wideo
AUDIO OUT Wyjście audio
Wyłącznik ON-OFF Włącznik zasilania
MIC IN Wejście mikrofonu
PHONE Wyjście na słuchawki/ głośniki
VGA Wyjście monitora VGA
ETHERNET Złącze do podłączenia switcha / routera
USB Złącze USB dla myszy lub napędu zewn.
ALARM IN Wejścia alarmowe
ALARM OUT Wyjścia alarmowe
+485, -485 Sterowania kamer PTZ
+12V, GND Zasilanie PTZ i urządzeń alarmowych
DC IN 12V Gniazdo DC zasilania
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

2.3 Widok przedniego panela XVR 16D1

Nazwa Funkcja
Przycisk zasilania Naciśnij i przytrzymaj aby wyłączyć urządzenie

1-9, 0 Klawisze numeryczne / numery kanałów
* PRESET Wybór kanału od 10 / w PTZ klawisz preset
# CALL w PTZ klawisz call

REC Włączenie nagrywania
PLAY Odtwarzanie nagrań
COPY Wejście do menu > backup
INFO Wejście do menu > system info.

MENU Wejście do menu i zmiana okna menu
PTZ Sterowanie PTZ
 /AUTO Wylogowanie użytkownika 

 / ZOOM+ Zmiana wyświetlane kanału / podczas sterowania PTZ - przybliżenie
 / ZOOM- Zmiana trybu podziału / podczas sterowania PTZ - oddalenie
 / IRIS+ Ustawianie parametrów obrazu / podczas sterowania PTZ - przysłona+

CLEAR / IRIS- Skasowanie alarmu / podczas sterowania PTZ - przysłona-
+ / FOCUS+ Zmiana zakładki w menu / podczas sterowania PTZ - ostrość+
- / FOCUS- Zmiana zakładki w menu / podczas sterowania PTZ - ostrość-

IR Odbiornik podczerwieni
 / WIPER Wyjście z menu / podczas sterowania PTZ - wycieraczka

► Przesunięcie kursora / Zwolnienie odtwarzania
►► Przesunięcie kursora / Szybkie odtwarzanie w przód

Przesunięcie kursora / klatka w przód
◄◄ Przesunięcie kursora / Szybkie odtwarzanie wstecz
 ENTER Zatwierdzenie zmian / Pauza – odtwarzanie

Kontrolka Opis – świecenie sygnalizuje
POWER Włączone zasilanie – zielony kolor / W czuwaniu – czerwony kolor

HDD Postęp do dysku
IR Odbiór sygnału pilota podczerwieni

ALARM Zdarzenie alarmowe
NET Transmisję przez sieć
REC Włączone nagrywanie
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

2.4 Widok tylnego panela XVR 16D1

Złącze Opis
AUDIO IN Wejścia audio
VIDEO IN Wejścia wideo
VIDEO OUT Wyjście wideo
AUDIO OUT Wyjście audio
SPOT OUT Wyjście monitora pomocniczego
VIDEO LOOP Wyjścia przelotowe wideo
Wyłącznik ON-OFF Włącznik zasilania
MIC IN Wejście mikrofonu
PHONE Wyjście na słuchawki/ głośniki
VGA Wyjście monitora VGA
RS232 Gniazdo RS232
ETHERNET Złącze do podłączenia switcha/ routera
USB Złącze USB dla myszy lub napędu zewn.
ALARM IN Wejścia alarmowe
ALARM OUT Wyjścia alarmowe
+485, -485 Sterowania kamerPTZ
+12V, GND Zasilanie PTZ i urządzeń alarmowych
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

2.5 Zdalne sterowanie pilotem

Nr Funkcja Nr Funkcja
1 wyłączenie / włączenie rejestratora 21 clear - skasowanie alarmu/ Przysłona-
2 wyciszenie dźwięku 22 PTZ - oddalenie
3 +, Ostrość+ 23 włączenie nagrywania
4 -, ostrość - 24 spowolnienie odtwarzania
5 odtwarzanie nagrań 25 szybkie odtwarzanie wstecz
6 szybkie odtwarzanie w przód 26 klatka w przód
7 OK, Odtwarzanie/pauza 27 wejście do menu i zmiana okna menu
8 wyjście z menu 28 VGA / TV
9 F2 29 F1
10 sterowanie PTZ - Auto 30 włączenie sterowania PTZ
11 sterowanie PTZ - wycieraczka 31 DN server index
12 3 - Wybór wyświetlanego kanału 32 2 - Wybór kanału
13 6 - Wybór wyświetlanego kanału 33 1 - Wybór kanału
14 9 - Wybór wyświetlanego kanału 34 5 - Wybór kanału
15 sterowanie PTZ - Call 35 4 - Wybór kanału
16 wylogowanie użytkownika 36 8 - Wybór kanału
17 informacje o systemie 37 7 - Wybór kanału
18 kopia zapasowa 38 0 - Wybór kanału
19 sterowanie PTZ - Przysłona+ 39 wybór kanału od 10 / PTZ - preset
20 wybór kanału / PTZ - przybliżenie

Strona 18 / 48



K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE3. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

3.1 Sprawdzenie stanu urządzenia
Gdy otrzymałeś urządzenie przez firmę kurierską sprawdź, czy nie nosi ono widocznych śladów 
uszkodzenia. Rejestrator na czas transportu jest zabezpieczony specjalnymi materiałami, 
chroniącym przed większością uszkodzeń. Po otwarciu pudełka sprawdź, czy znajdują się w nim 
akcesoria wymienione na początku niniejszej instrukcji.

3.2 Montaż dysków

Przejrzyj p  oniższe rysunki, aby prawidłowo zainstalować dyski w serii   .
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Montaż urządzenia jako wolno-stojący
Aby nie porysować podstawy, upewnij się czy zamocowane są gumowe nóżki od spodu obudowy.
Urządzenie należy ustawić tak, aby przewody nie były ściśnięte lub mocno pozaginane oraz aby 
wokół obudowy był swobodny przepływ powietrza.

Montaż w szafie rakowej
Rejestrator zajmuje max 2U (w zależności od modelu). Uchwyty do mocowania w szafie Rack 19” 
są dostarczane w komplecie. Rejestrator zajmuje 60 cm głębokości szafy. Szafa powinna być 
zainstalowana w pomieszczeniu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od silnych źródeł 
ciepła, wilgoci oraz kurzu. Zalecane jest użycie wentylatorów chłodzących w przypadku szaf 
zamkniętych.

Podłączenie zasilania
Sprawdź prawidłowość napięcia zasilającego. Aby zapewnić ciągłą i stabilną pracę, zalecamy użycie 
zasilaczy awaryjnych UPS, uwzględniając również inne urządzenia systemu CCTV.

Podłączenie kamer
Rejestrator automatycznie nie rozpoznaje system telewizyjny (PAL lub NTSC) w momencie 
podłączenia kamer. Wybór systemu jest dostępne w menu. Można używać kamer kolorowych oraz 
czarno-białych.

UWAGA!
Używanie funkcji Line-Lock w kamerach może spowodować zakłócenia w obrazie. Źródłem może 
być również zasilanie. Jeżeli obraz z jednej lub kilku kamer ma zakłócenia, jako pierwszy krok 
wykonaj wyłączenie funkcji Line-Lock. Jeżeli w systemie używasz wzmacniaczy video, nie 
ustawiaj poziomu sygnału powyżej 1 Vp-p.

3.3 Podłączenie sygnału video
● Podłącz przewód koncentryczny do kamery lub innego źródła sygnału Video.
● Ten sam przewód z drugiej strony podłącz do wejścia Video w rejestratorze.
● Należy używać przewodu koncentrycznego 75Ω oraz wtyków BNC.

3.4 Podłączenie monitora
Rejestrator może jednocześnie wyświetlać obraz na wyjściu BNC i VGA
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K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

3.5 Wejścia i wyjścia alarmowe
Wejścia alarmowe w rejestratorze umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń, takich jak 
czujki ruchu lub kontaktrony itp. Odpowiednio skonfigurowane wejście może służyć do wyzwalania 
różnego trybu działania rejestratora (np. rozpoczęcie rejestracji, sterowanie PTZ, załączenia wyjść 
alarmowych, itp.).

Wejścia alarmowe poprzez rezystory parametryczne wyzwalane są jeżeli napięcie na wejściu zawsze 
się w przedziale 0V-3V lub 4,18V-12V. Stan normalny nie wywołujący alarmu jest jeżeli napięcie 
mieści się w przedziale 3V-4,18V.

Sposób podłączenia jest pokazany na poniższych rysunkach

Wyjścia
Przekaźnikowe wyjścia alarmowe mogą służyć do sterowania innymi urządzeniami w następstwie 
zaistniałych zdarzeń.

Aby zwiększyć obciążalność wyjść, należy zastosować przekaźniki (styczniki) dużej mocy.
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3.6 RS485
Po wybraniu obrazu z pojedynczej kamery, istnieje możliwość sterowania jej za pomocą funkcji 
PTZ. Do podłączenia takiej kamery wykorzystywany jest interfejs RS485, z jednokierunkową 
transmisją. 
Urządzenia PTZ podłącza się do zacisków PTZ+ i PTZ-. W rejestratorze RS485 jest domyślnie 
wyłączony i po podłączeniu kamer PTZ należy wybrać odpowiedni protokół komunikacyjny. Ten 
model rejestratora obsługuje wiele protokołów, włącznie z Pelco-D i Pelco-P.

Uruchomienie sterowania PTZ:
● Podłącz przewody do zacisków RS485 pomiędzy rejestratorem i kamerami
● Zaciski RS485 posiadają oznaczenie A i B. Zacisk + w rejestratorze musi być połączony
● z zaciskiem A w kamerze, zacisk -do zacisku B
● W menu rejestratora należy załączyć obsługę PTZ i ustawić protokół odpowiedni dla 

podłączonej kamery

3.7 Inne interfejsy
Oprócz interfejsów RS232 / 485, rejestrator jest wyposażony w porty USB i LAN 10/100Mbit.
Pendrive używany przez USB musi być sformatowany w systemie plików FAT32.
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4. BUDOWA MENU I OPIS FUNKCJI 4. BUDOWA MENU I OPIS FUNKCJI 

Zarówno lokalnie jak i zdalnie można programować parametry rejestratora.
Rejestrator ma fabrycznie ustawione konto administratora:
Nazwa użytkownika (username): admin, Hasło (password): 888888

UWAGA!!! Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu w ciągu 30 minut spowoduje włączenie 
alarmu i zablokowanie rejestratora na 30 sekund.

Menu podręczne po naciśnięciu prawego klawisza myszy

• Menu główne- wejście do menu
• Przełączanie ekranu – wybór trybu podziału
• Odtwarzanie – odtwarzanie nagranych zdarzeń
• PTZ – otwiera panel do sterowania kamerami obrotowymi
• Ustaw wideo – ustawianie parametrów obrazu
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• Cyfrowy zoom – powiększenie wybranego fragmentu obrazu
• Ustaw backup – przejście do panelu wykonania kopii zapasowej wybranego fragmentu 

materiału
• Czyść alarm – skasowanie uaktywnionych alarmów
• Wyciszenie / dźwięk – włączenie lub wyłączenie dźwięku
• Wyloguj się – wylogowanie użytkownika (równoznaczne z blokadą)
• Restart – ponowne uruchomienie rejestratora
• Wyłączenie – wyłączenie rejestratora
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5. Menu - ustawienia5. Menu - ustawienia
Domyślnie: użytkownik – admin, hasło - 888888
 
5.1 Ustaw ogólne

5.1.1 Ustawienia ogólne

• Nadpisz - opcja dotyczy reakcji urządzenia po zapisaniu danymi całej pojemności dysku. 
◦ Ręczny – po zapisaniu całej pojemności dysku rejestrator wyłącza zapis. Po zapełnieniu 

dysku zostanie uruchomiony alarm oraz informacja z pytaniem czy ustawić 
nadpisywanie automatyczne

◦ Auto – zapis w pętli, to znaczy, że po zapisaniu całej pojemności dysku najstarsze 
nagrania zaczną być nadpisywane przez nowsze. W tym przypadku na dysku zawsze 
będą dostępne archiwalne nagrania. Czas wstecz  jaki będzie można odtworzyć będzie 
zależny od pojemności dysków oraz parametrów rejestracji (bitrate, zakładka wideo 
parametry). 

• Urządzenie audio
◦ Mikrofon (MIC/Sound pickup)

• Język – wybór języka menu
• PAL/NTSC – wybór standardu kodowania obrazu (w Polsce obowiązuje PAL)
• Rozdzielczość – wybór rozdzielczości monitora VGA. Zanim ustawisz ten parametr 

zapoznaj się ze specyfikacją monitora. Jeżeli zostanie ustawiona rozdzielczość która nie 
będzie obsługiwana przez monitor na ekranie nie będzie obrazu. Powrót do ustawień będzie 
możliwy tylko przez podłączenie innego monitora do wyjścia BNC i zmianie rozdzielczości 
na taką którą obsługuje monitor VGA.

• Przeźroczystość – przeźroczystość menu. Im mniejsza wartość tym przeźroczystość menu 
większa czyli bardziej widać obraz pod napisami

• Wyloguj – czas automatycznego wylogowania użytkownika. Rejestrator wyloguje 
użytkownika automatycznie po zadanym czasie bezczynności (brak sterowania, przełączania 
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obrazów itp. wykonywanych ręcznie przez użytkownika). Opcja „zamknij” blokuje 
automatyczne wylogowanie użytkownika. Wylogowanie nastąpi na polecenie aktualnie 
zalogowanego lub w momencie zalogowania się innego użytkownika. 

• Usuń drgania – na wyjściu BNC (sygnał CVBS) może czasami wystąpić lekkie drganie 
obrazu (zjawisko występuje rzadko). Jeżeli takie zjawisko zostanie zauważone należy 
włączyć tę funkcję. 

5.1.2 Ustaw czas

W tej zakładce można ustawić parametry czasu oraz jego synchronizacji. Automatyczna 
synchronizacja czasu jest możliwa tylko wtedy gdy rejestrator jest podłączony do sieci 
komputerowej. Aby rejestrator wykonywał cyklicznie synchronizację czasu i daty należy w ramce 
NTP  wpisać adres serwera czasu, wybrać strefę czasową (dla terytorium Polski proszę wybrać 
GMT+01:00) oraz cykl aktualizacji. Następnie należy aktywować funkcję „automatycznie 
aktualizuj”. Po wykonaniu operacji nie zapomnij „kliknąć” zapisz aby zapamiętać wprowadzone 
ustawienia.
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5.2 Ustaw wideo

5.2.1 Harmonogram
W zakładce tej można ustawić przedziały czasowe w których DVR będzie ciągle nagrywał obrazy. 
Parametry te należy ustawić dla każdego kanału. Każdy dzień tygodnia można podzielić na 6 
niezależnych przedziałów czasowych. Ustawienia można dokonywać na dwa sposoby. Albo na 
diagramie zaznaczać przedziały czasowe, albo dwa razy kliknąć na diagram dnia (lewym klawiszem 
myszy) i wpisać wartości do tabel (wyjście prawym klawiszem myszy). Jeżeli wszystkie kanały 
mają mieć identyczne parametry, można skorzystać z funkcji „kopiowanie”. Należy ustawić 
parametry jednego kanału, a następnie skopiować je do pozostałych. Okresy aktywne (czasy w 
których będzie odbywała się rejestracja) będą zaznaczone w diagramie kolorem pomarańczowym.  

5.2.2 Wideo parametry
W tej zakładce należy ustawić parametry rejestracji obrazów dla poszczególnych kanałów oraz 
typów zapisu. Parametry rejestracji dostępne w ramce „lokalny bitrate” . Dane ustawione w tej 
kolumnie określają parametry strumienia danych zapisywanych dysk.  Dostępne są:
• Typ bitrate – CBR stały strumień, niezależnie od zmian w treści obrazu na dysk jest 

przesyłany stały strumień danych. VBR  zmienny strumień danych. Ilość danych 
przesyłanych na dysk jest uzależniona od ilości zmian w treści obrazu. 

• Definicja – określa rozdzielczość obrazu. Do wyboru mamy CIF (320x288) lub D1 (704x 
576)

• Jakość obrazu – ten parametr ma znaczenie w przypadku wybory typu bitrate VBR.
• Liczba klatek na sekundę – parametr ten określa z jaką prędkością będzie rejestrowany 

obraz.
• Bitrate – strumień danych (parametr podawany w kilobitach Kb/s lub megabitach Mb/s). 

Tym parametrem można określić stopień kompresji. Generalnie można powiedzieć im 
wyższy strumień tym więcej szczegółów w obrazie, kosztem krótszego okresu zapisu. Dane 
zajmują więcej miejsca na dysku.
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Powyższe parametry rejestracji można ustawić niezależnie dla każdego typu zapisu, a więc inaczej 
dla rejestracji ciągłej, inaczej dla zapisu zdarzeń na podstawie detekcji ruchu,  inaczej dla zapisu 
zdarzeń alarmowych (pobudzenie sensora). Jeżeli rejestrator ma nagrywać również dźwięk należy 
zaznaczyć audio w tabeli „lokalny bitrate”. 
Kolumna „bitrate w sieci” określa parametry strumienia danych, dla podglądu na żywo, który będzie 
wysłany z DVR do urządzenia (komputer, telefon, itp.).  Jeżeli dźwięk ma być przekazywany przez 
sieć komputerową należy zaznaczyć „audio” w tabeli bitrate w sieci. 
Procedura łączenia się z DVR-em poprzez sieć komputerową jest następująca. Użytkownik za 
pomocą przeglądarki lub dedykowanego programu wywołuje adres IP urzadzenia. Po poprawnej 
weryfikacji loginu i hasła (ewentualnie IP i MAC jeżeli zostały zaprogramowane) uzyskuje dostęp 
do urządzenia. Aby zobaczyć obrazy z kamer na żywo użytkownik decyduje, do   którego strumienia 
danych się połączyć (ten który jest również kierowany na dysk – lepsza jakość, czy ten 
skonfigurowany do sieci – gorsza jakość). Problem może się pojawić jeżeli obrazy z DVR  będą 
udostępnione poprzez internet. Wtedy bardzo istotnym parametrem jest „upstrime” łącza które 
udostępnia obrazy z DVR. Może się okazać, że podgląd obrazów na żywo za pomocą strumienia 
lepszej jakości będzie niemożliwe gdyż są zbyt niskie parametry przepustowości łącza. Tu pomocny 
może okazać się drugi strumień (bitrate w sieci). Który pozwala udostępnić obrazy na żywo przez 
„słabe” łącze internetowe bez konieczności degradowania rejestrowanego obrazu.  
Obrazy archiwalne (dane zapisane na dysku) zawsze są odtwarzane z takimi parametrami jak zostały 
nagrane. Jeżeli nie jest możliwe odtwarzanie nagrań ze względu na przepustowość sieci, należy 
interesujący nas plik ściągnąć na dysk komputera, a następnie odtworzyć go już z dysku.

5.2.3 Zapis karty 
Ta opcja na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystywana.
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5.3 Ustawianie wyświetlania
5.3.1 Ekran

W tej zakładce można zdefiniować strefy prywatności dla każdego kanału niezależnie.
Można ustawić następujące warianty maskowania obrazu: tylko w trybie live (pogląd na żywo z 
zamaskowanymi polami, rejestracją obrazu bez zamaskowanych pól) tylko rejestracja (obraz na 
żywo bez maskowania, obraz rejestrowany z zamaskowanymi polami) oba formaty (podgląd i 
rejestracja z zamaskowanymi polami). W polu OSD wybieramy opcje które mają być wyświetlane 
na ekranie.

5.3.2 Sekwencja
W zakładce sekwencja można ustawić parametry związane z wyświetlaniem kolejnych ekranów 
(czas oraz które kamery). 
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5.4 Ustaw alarmu
5.4.1 Detekcja ruchu

W zakładce tej można ustawić dla każdego kanału niezależnie strefy detekcji oraz parametry 
czasowe w których funkcja ta będzie działać. Należy też wybrać sposób reakcji urządzenia na 
zaistniałe zdarzenie (włączyć zapis z określonych kanałów, uaktywnić wyjście alarmowe, wysłać e-
mail). Ustawienia czasowe można dokonywać na dwa sposoby. Albo na diagramie zaznaczać 
przedziały czasowe, albo dwa razy kliknąć na diagram dnia (lewym klawiszem myszy) i wpisać 
wartości do tabel (wyjście prawym klawiszem myszy). Jeżeli wszystkie kanały mają mieć 
identyczne parametry, można skorzystać z funkcji „kopiowanie”. Należy ustawić parametry jednego 
kanału, a następnie skopiować je do pozostałych. Pola zaznaczone na pomarańczowo oznaczają, 
aktywację funkcji.  

◦ Nr kanału – numer wejścia wizyjnego
◦ Wrażliwość – czułość detekcji ruchu (im wyższa wartość tym czulszy detektor). Proszę 

dokładnie wyregulować ten parametr ponieważ zbyt wysoki poziom czułości może 
powodować włączenie rejestracji na skutek szumu w obrazie kamery w warunkach 
słabego oświetlenia.

◦ Łączenie zapisu – należy zaznaczyć numery kanałów z których obrazy mają być 
rejestrowane po zaistnieniu zdarzenia. Może to być obraz z jednej, kilku lub wszystkich 
kamer.

◦ Wyjście alarmowe detekcji ruchu – wybranie wejścia lub wyjść oznacza, ze w momencie 
zdarzenia zmieni się stan wyjścia (lub wyjść).

◦ Wyślij e-mail – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wysłana zostanie informacja o 
zdarzeniu na zaprogramowane adresy poczty elektronicznej.

Po ustawieniu parametrów dla każdego kanału w tej zakładce należy wybrać „zapisz” aby 
zapamiętać ustawienia.

5.4.2 Sensor
W zakładce tej ustawia się parametry dotyczące wejść alarmowych, ich czas działania oraz sposób 
reakcji na zaistniałe zdarzenia. Sposób ustawienia harmonogramu jest identyczny jak opisany wyżej 
dla detekcji ruchu.
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◦ Sensor nr – numer wejścia alarmowego
◦ Nazwa sensora – tu można nadać własną nazwę wejściu alarmowemu. 
◦ Łączenie zapisu – należy zaznaczyć numery kanałów z których obrazy mają być 

rejestrowane po zaistnieniu zdarzenia. Może to być obraz z jednej, kilku lub wszystkich 
kamer.

◦ Wyjście alarmowe detekcji ruchu – wybranie wejścia lub wyjść oznacza, ze w momencie 
zdarzenia zmieni się stan wyjścia (lub wyjść).

◦ Wyślij e-mail – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wysłana zostanie informacja o 
zdarzeniu na zaprogramowane adresy poczty elektronicznej.

◦ PTZ preset – przed przystąpieniem do programowania tej funkcji wcześniej należy 
zaprogramować prepozycje w głowicach. Dopiero po tej czynności należy programować 
tę zakładkę. Jeżeli obok numeru kanału wpiszemy prepozycję kamera ustawi się na niej 
po wystąpieniu zdarzenia.
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5.4.3 Wyjścia alarmowe
 Zakładka w której należy zdefiniować sposób działania wyjść alarmowych. 

◦ Harmonogram – sposób programowania identyczny jak opisany wyżej w zakładce 
detekcja ruchu.

◦ Typ wyjścia (NO/NC) - normalnie otwarte, normalnie zamknięte. Wszystkie wyjścia 
muszą działać tak samo, jedne ustawiania dla wszystkich wyjść.

◦ Czas alarmu (sekundy) jest to czas aktywacji wyjścia po zaistniałym zdarzeniu.
◦ Audio – aktywuje / dezaktywuje sygnalizator akustyczny wyjścia audio out
◦ Brzęczyk – aktywuje / dezaktywuje sygnalizator akustyczny umieszczony wewnątrz 

urządzenia. Jeżeli opcja jest nieaktywna rejestrator nie będzie sygnalizowała akustycznie 
żadnych zdarzeń.

◦ Pełny ekran – wybranie tej opcji spowoduje, że po uaktywnieniu wyjścia nastąpi 
przełączenie obrazu w tryb pełnoekranowy. 
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5.4.4 Ustaw poczty
W tej zakładce należy ustawić parametry poczty, jeżeli chcemy korzystać z usługi zdalnego 
powiadamiania o zdarzeniach. 

◦ Serwer – tu należy wpisać adres skrzynki smtp za pomocą której będą wysyłane 
powiadomienia. Można go wpisać w postaci adresu IP lub domeny. Jeżeli wpiszemy w 
postaci domeny (tak jak na przykładowym zdjęciu poniżej) należy upewnić się, że w 
katalogu ustaw sieć poprawnie jest wpisany adres serwera DNS. Jeżeli nie korzystamy z 
serwerów DNS, koniecznie, adres serwera smtp musi być wpisany w postaci adresu IP.  

◦ Nazwa użytkownika – tu należy wpisać nazwę użytkownika która służy do logowania się 
do skrzynki pocztowej.

◦ Hasło -  tu wpisujemy hasło konieczne do zalogowania się do skrzynki pocztowej.
◦ Nadawca – tu proszę wpisać nazwę która będzie się kojarzyć z lokalizacją DVR-a (ta 

nazwa będzie w przychodzącym mailu).
◦ Odbiorca – tu proszę wpisać adres lub adresy (kolejne adresy oddzielać znakiem ;) na 

które mają zostać wysłane informacje o zaistniałym zdarzeniu.
◦ Port – domyślnym portem poczty jest 25
◦ Okres (min) – to jest interwał z jakim będą wysyłane maile.
◦ Dołącz zrzut obrazu – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wysyłane maile będą 

zawierały załącznik w postaci zdjęcia. 

Strona 34 / 48



K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

5.4.5 Alarm reakcja
W tej zakładce znajdują się pola: 

◦ „Rodzaj alarmu” tu z opuszczanej listy wybieramy rodzaj zdarzenia i aktywujemy 
reakcję na to zdarzenie (włącz alarm, wyślij mail). 

◦ W polu „Alarm reakcja” znajdują się ikony odpowiadające wyjściom alarmowym. Ich 
ilość jest zależna od typu rejestratora. Mamy tu możliwość przypisania wyjścia 
alarmowego (lub wyjść) których stany zostaną zmienione na skutek rodzaju zdarzenia.  
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5.5 Ustaw COM
5.5.1 Ustaw COM

Zakładka służy do ustawianie parametrów komunikacji portu RS-485 za pomocą którego można 
sterować kamerami typu speed-dome. Parametry te należy zapisać dla ustawienia COM no. 1. Com 
no. 2 na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystany.

5.5.2 Ustaw PTZ
W tej zakładce należy ustawić w kolejności: 
• Nr kanału  - numer wejścia wizyjnego do którego jest podłączony sygnał wizji z kamery,
• Protokół – należy ustawić taki sam jak ustawiony jest w kamerze,
• Adres – jest to adres urządzenia na magistrali RS-485. Należy pamiętać, że adres każdej 

kamery powinien być inny. 
• Cruise – to uruchomienie trasy po prepozycjach (presetach) z określonym interwałem.

Po ustawieniu parametrów nie zapomnij zapisać ustawień.  
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5.6 Ustaw sieć
5.6.1 Sieć

W tej zakładce ustawiamy wszystkie parametry dotyczące pracy urządzenia w sieci komputerowej 
(kolumna Ustaw domyślne). Zaleca się aby nie wpisywać ustawień sieci i skorzystać z funkcji 
DHCP, jeżeli rejestrator będzie pracował w sieci komputerowej w której znajduje się np. router z 
serwerem DHCP. W takim przypadku wszystkie parametry sieci zostaną uzupełnione automatyczne.

◦ IP – to niepowtarzalny adres urządzenia w sieci. Jeżeli urządzenie pracuje w sieci 
lokalnej wszystkie parametry sieci powinniśmy uzyskać od administratora . Jeżeli sami 
chcemy zdefiniować parametry sieci, a nie mamy w tym temacie doświadczenia, 
polecamy zapoznać się z tematem umieszczonym pod tym adresem 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_prywatny

◦ Maska podsieci – jest ściśle związana z adresem IP, parametry powinniśmy uzyskać od 
administratora sieci.

◦ Główny DNS - parametry powinniśmy uzyskać od administratora sieci.
◦ Zapasowy DNS - parametry powinniśmy uzyskać od administratora sieci.
◦ Port poleceń – port ustawiony domyślnie przez producenta służy do komunikacji z dvr-

em w sieci komputerowej (jeżeli nie ma konieczności, proszę nie zmieniać tego 
parametru).

◦ Port HTTP – port do komunikacji za pomocą przeglądarki internetowej. Ze względu na 
to, że producent urządzenia wykorzystał technologię activeX (której właścicielem jest 
firma Microsoft)  poprawny dostęp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Internet 
Explorer.

◦ Port aktualizacji – port ustawiony przez producenta, proszę nie zmieniać tego parametru.
◦ Multicast – na dzień dzisiejszy funkcja nie do wykorzystania.
◦ Konfiguracja alternatywna -  tu można ustawić alternatywne parametry sieci które 

zostaną zastosowane, jeżeli rejestrator nie skomunikuje się z serwerem DHCP.
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5.6.2 DDNS
Zakładka służy do zdefiniowania parametrów serwera DDNS. Funkcja ta umożliwia udostępnić 
zasoby rejestratora w Internecie jeżeli adresy IP są nadawane dynamicznie. Więcej informacji na ten 
temat można przeczytać pod tym adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/DDNS

5.6.3 PPPOE
Jest protokołem połączeniowym używanym w technologii ADSL. Wszelkie dane odnośnie 
konfiguracji dla tego protokołu powinniśmy uzyskać od usługodawcy internetowego. 
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5.7 Odtwarzanie
Karta ta służy do wyszukiwania i odtwarzania nagrań zapisanych na dyskach . Nagrania można 
wyszukiwać według kryteriów daty, czasu, zdarzenia.

Możliwe jest odtwarzanie wiele obrazów jednocześnie (max16). Które kanały będą odtwarzane, 
należy wybrać po zaznaczeniu opcji multi-odtwarzanie. Kamery będą odtwarzane synchronicznie. 
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5.8 Zarządzanie systemem

5.8.1 Konta

W tej zakładce można zdefiniować dodatkowych użytkowników lub grupy. Edycja polega na 
zaznaczeniu pola przy funkcji do której dany użytkownik lub grupa użytkowników ma mieć dostęp. 
Jeżeli dodatkowo wpiszemy adres IP lub MAC możemy ograniczyć zdalny dostęp tylko z 
określonego komputera.

Analogicznie wygląda interfejs dla definicji grupy. Różnica polega na tym, że w przypadku grupy 
nie ma opcji IP i MAC. Definicja grupy może być pomocna przy zarządzaniu większą liczbą 
użytkowników.  
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5.8.2 Ustaw backup
Zakładka ta służy do wykonania kopii zaistniałego zdarzenia. Przed przystąpieniem do wykonania 
kopii zdarzenia należy podłączyć do urządzenia pamięć na którą chcemy zgrać dane. Może to być 
pendrive lub dysk usb. W polu „warunki backup” należy wybrać kryteria takie jak: nr kanału, data, 
start i koniec. Następnie należy wskazać napęd i nacisnąć „backup”. Rozpocznie się kopiowanie 
według zadanych kryteriów. Możliwe jest również wykonanie kopii całego dnia lub miesiąca. Do 
tego celu służą zdefiniowane przyciski według opisu.   
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5.8.3 Dyski
Ta służy do przygotowania pamięci masowych do współpracy z rejestratorem. Po zamontowaniu 
dysku (lub dysków) w urządzeniu i podłączeniu, należy sprawdzić czy są widziane właśnie w tej 
zakładce. Jeżeli tak to przed włączeniem rejestracji należy je sformatować (każdy  po kolei). 
Zaznaczamy z lewe strony w kolumnie sn pole obok dysku który chcemy formatować, a następnie 
naciskamy ikonę „Format”. Rozpocznie się procedura o jej wyniku (sukces lub error) zostaniemy 
poinformowani. Po zakończeniu operacji dla jednego dysku możemy wykonać kolejne (w 
niektórych typach urządzeń może być 8 dysków plus np. 4 peny co w sumie daje 12 urządzeń). 
Uwaga! Procedura format kasuje (nieodwracalnie) wszystkie dane zapisane na dysku. Po 
wykonaniu procedury formatowania dla wszystkich dysków zainstalowanych w urządzeniu, można 
przystąpić do rejestracji w trybie ręcznym lub automatycznym zgodnie z harmonogramem.

5.8.4 Reset
Powrót do wartości fabrycznych (domyślnych). Należy zaznaczyć opcje w ramce następnie nacisną 
reset. Tylko zaznaczone opcje zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Pozostałe nie zmienią 
wartości.
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5.9 Info. Sys.
Zakładka ta pokazuje aktualny status urządzenia.

5.9.1 Info. Sys.
Zawiera informacje na temat  aktualnej wersji oprogramowania, aktualny adres IP itp. W tej 
zakładce można dokonać aktualizacji oprogramowania za pomocą pendrive. Można również pobrać 
instrukcję z urządzenia na pendrive w formacie pdf. 

5.9.2 Status zapisu
W zakładce tej możemy odczytać ustawienia parametrów zapisu obrazów i dźwięku dla 
poszczególnych kamer.
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5.9.3 Stany alarmowe
W tej zakładce można odczytać stany alarmowe na żywo, jeżeli takie występują. 

5.9.4 Użytkownicy IP
W tej zakładce można odczytać informację, odnośnie zalogowanych aktualnie użytkowników za 
pomocą sieci komputerowej. Informacja dotyczy nazwy użytkownika, adresu IP komputera z 
którego się loguje, czas zalogowania.  
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5.9.5 Logi zapytania
W tej zakładce można uzyskać informacje na temat pracy urządzenia. Informacje te są pogrupowane 
w następujący sposób: informacje odnośnie sterowania, informacje odnośnie zdarzeń alarmowych, 
informacje odnośnie awarii. W ten sposób można szybko wyświetlić informację na temat pracy 
urządzenia w konkretnym dniu.

Strona 45 / 48



K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24

6. POŁĄCZENIE PRZEZ LAN6. POŁĄCZENIE PRZEZ LAN

6.1 Połączenia z rejestratorem poprzez sieć komputerową.

Logowanie
Do rejestratora można się zalogować na kilka sposobów. Pierwszy, za pomocą przeglądarki IE, 
drugi, za pomocą programu dostarczonego razem z rejestratorem. 

Logowanie za pomocą przeglądarki Internet Explorer.
● Otwórz IE i wpisz w pasku adresów adres rejestratora.
● System wyświetli informacje odnośnie instalacji plików za pomocą ActiveX. Przeglądarka 

domyślnie ma zablokowane wykonywanie tych operacji, więc może się ukazać komunikat, 
że system zablokował instalację dodatków. Proszę wtedy otworzyć pasek narzędzi i w 
zakładce zabezpieczenia ustawi parametry jak na poniższym przykładzie, lub zmieniamy 
poziom zabezpieczenia na niższy.

Po poprawnej instalacji dodatków można się połączyć. UWAGA pierwsze logowanie trwa długo 
(nawet kilka minut) następne już są „od ręki”. 

Po wpisaniu w przeglądarce adresu rejestratora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) Powinien się ukazać 
poniższy ekran. Do zalogowania zdalnego potrzebne są dane: user i hasło. Zdalnie można 
zalogować się jako user: admin, hasło: admin (ustawienia fabryczna). Jeżeli będziesz używać opcji 
zdalnego dostępu, proszę zmienić koniecznie hasło po pierwszym logowaniu!  

Jeżeli poprawnie wpisałeś hasło i login ukaże się następny ekran. Podglądu obrazów z kamer 
jeszcze nie będzie. Aby zobaczyć obrazy zaznaczamy okno (zielona ramka) i wybieramy ikonę np. 
KAM1. Wtedy w tym oknie pojawi się obraz z pierwszej kamery. Analogicznie postępujemy z 
kolejnymi oknami.
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6.2 Zdalna konfiguracja urządzenia
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7. DODATKI7. DODATKI

7.1 Kalkulator pojemności dysków

Kalkulator dla wszystkich typów rejestratorów serii 

WZÓR 1: stosując pierwszy wzór obliczysz pojemność (Qi)  potrzebną do zarejestrowania godziny 
materiału jednego kanału wideo (w Mbajtach).  

Qi = (Di :8) x 3600 : 1024
Di  - oznacz bitrate (w kbit/s)

WZÓR 2: służy do obliczenia pojemności dysku (Mi) dla wymaganego czasu rejestracji, dla 
jednego kanału. 

Mi = Qi  x  Hi  x Dx
Hi – czas rejestracji w danym dniu
Dx – ilość dni która ma się mieścić na dysku (nie przesadź) 

WZÓR 3: służy obliczenia pojemności dysku dla wszystkich kanałów nagrywanych według 
harmonogramu.

C
QT = Σ Mi

i =1
c – oznacza ilość kanałów w rejestratorze (lub ilość rejestrowanych kanałów jeżeli nie  
wszystkie wykorzystujemy)

WZÓR 4: pozwala obliczyć całkowitą pojemność w przypadku nagrywania zdarzeń alarmowych.
C

QT = Σ Mi x a%
i =1

a% - oznacza procentowe szacowanie występowania zdarzeń alarmowych, w tym detekcja  
ruchu i maskowanie kamery.
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