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W razie zauważenia dymu lub 
dziwnego zapachu wydobywającego 
się z sieciowego rejestratora wideo, 
natychmiast odłącz zasilanie.

Sieciowy rejestrator wideo należy 
trzymać z dala od wody. Jeśli sieciowy 
rejestrator wideo zamoczy się, należy 
natychmiast wyłączyć zasilanie.

Nie należy umieszczać sieciowego 
rejestratora wideo w pobliżu źródeł 
ciepła, takich jak telewizor lub 
kuchenka.

Zakres temperatury otoczenia zalecanej 
podczas pracy urządzenia znajdziesz w 
podręczniku użytkownika.

Sieciowy rejestrator wideo należy 
izolować od bezpośredniego światła 
słonecznego.

Nie należy umieszczać sieciowego 
rejestratora wideo w wilgotnych 
miejscach.

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Płyta CD z oprogramowaniem

ND8301 

Karta gwarancyjna

Skrócona instrukcja instalacji

Kabel mocy oraz adapter

510000221G

Sprawdź zawartość pakietu1

Nie należy usuwać lub odinstalowywać 
oprogramowania zamontowanego na 
dysku flash IDE. Nie należy również 
podnosić płyty montażowej. Podobne 
działanie może spowodować ograniczenie 
praw gwarancyjnych.
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Opis fizyczny2

Widok z przodu

Widok z tyłu

Dysk 1

Dysk 2

HDD LED

Przycisk 
mocy oraz 
LED

Przycisk Reset

RS-232 (zarezerwowany) LAN WAN

VGA

USB 2 
podwójne

USB 1 
podwójne

eSATA

Wejście mikrofonu

Wyjście 
Line Out

Wejście 
Line In DC moc

Wyjście oparów 
wiatraka

WAŻNE:

Ważnym jest pozostawienie wolnej 
przestrzeni 15- stu cm na tyłach płyty 
montażowej. Wolna przestrzeń wy-
magana jest dla zapewienia odpowied-
niej cyrkulacji powietrza poprzez płytę 
monatżową dla wentylacji gorącego 
powietrza. Wymaga się również 5-ciu cm 
po obu stronach płyty montażowej.

Aby zapewnić prawidłowe działanie, 
utrzymać przewiew otaczającego 
powietrza, nie należy blokować płyty 
montażowej poprzez ustawienie systemu 
w zamkniętej szafce.

15cm

5cm

5cm

5cm
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Twardy/twarde dyski SATA powinien dostarczyć użytkownik. Nagrywarka sieciowego wideo 
może przystosować większość standardowych dysków twardych SATA.
1. Użyj płasko sciętego śrubokręta aby odblokować obrotową blokadę listwy. Wysuń 

wysuwaną listwę kieszeni dyskowej oraz otwórz ją poprzez naciśnięcie dźwigni.

Instalacja sprzętu3

Dźwignia listwy

2. Zainstaluj swój dysk twardy do kieszeni dyskowej. Delikatnie włóż dysk twardy do 
kieszeni przy czym strona z nalepką ma być odwrócona w stronę złącza ku wnętrzu 
płyty montażowej. Wciśnij twardy dysk. Przestań naciskać gdy poczujesz opór spow-
odowany dotknięciem innej powierzchni.

Blokada listwy
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HDD

Dźwignia listwy

3. Zamknij listwę kieszeni dyskowej.

4. 4-1.  Wciśnij lewą krawędź listwy kieszeni dyskowej aby ją zatrzasnąć.
4-2.  Użyj płasko sciętego śrubokręta aby przekręcić blokadę do pozycji „zablokow-

any”.
Powinieneś zawsze zatrzaskiwać listwę po montowaniu dysku w kieszeni dys-
kowej. Zapewni to bezpieczną instalację dysku twardego.

2

1

Blokada listwy
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Połączenia interfejsowe

LAN Internet

Router 

1 2

3 4 5 6
7

LAN WAN

VGA
Urządzenia 

USB

Zewnątrzny załącznik

Urządzenia 
dźwiękowe Adapter prądu DC

1 & 2. Podłącz CAT5 lub lepszej jakości kabel Ethernet do kamer poprzez lokalną, 
zamienną sieć lub klijentów dzięki internetowi. W celu szczegółowych informacji, 
zapoznaj się z następną stroną.

3. Podłącz port DB15 VGA do monitora (o rozdzielczości do 1920 x 1080).
4. Podłącz urządzenia USB jakie jak klawiatura lub myszka.
5. Jeśli dostępny jest załącznik eSATA, podłącz go do portu eSATA.
6. Podłącz głośniki lub mikrofon do złączy phone-jack.
7. Podłącz dołączony adapter prądu 100 ~ 240 V DC. (50 ~ 60 Hz, 5 A)
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1. Podłącz dołączony adapter prądu do wyjścia prądu.
2. Podłącz kamery sieciowe do portów LAN NVR.
3. Jeśli chcesz mieć dostęp doNVR przez internet, podłącz NVR do internetu poprzez 

port WAN. Konsla sieci może zostać ustanowiona poprzez zdalny komputer, wpisując 
http://<public IP>:3454 w polu wyszukiwarki internetowej. Jednakże, potrzebny będzie 
port wysyłajacy z routera dla portu TCP.

4. Wciśnij przycisk mocy aby wystartował NVR.

Router 

Internet

Router 

Podłączenie do sieci4

Domyślnie zmienny 
IP: 192.168.1.10

LAN WAN

Zmień

Bezprzewodowy AP/
Router

Klijenci

Porty LAN oraz WAN mogą zostać skonfigurowane z tą samą lub inną podmaską.

Jelśli posiadasz kamery połączone poprzez port WAN, upewnij się, iż port WAN 
nabywa adres IP z serwera DHCP do routera lub AP. Jeśli nie, kamery wykryte 
dzięki portowi WAN będą używały domyślnego IP, np: 169.254.xx.xx, oraz 
oprogramowanie LiveClient nie będzie w stanie wykryć ich obecności.

UWAGA:

Domyślnie: DHCP
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Wstępna konfiguracja5

1. Gdy już NVR wystartował, uzyskasz pomoc ze strony Kreatora Ustawień. Następnie 
powinienieś rozpocząć wstępne ustawienie. System jest łądowany z umieszczonego 
dysku flash IDE. Nie wymaga się instalacji oprogramowania.

2. Wpisz domyslną nazwę użytkownika oraz hasło jako admin & admin. Rekomendowana 
jest późniejsza zmiana hasła w celu zabezpieczenia przez nieautoryzowanym dostępem.

3. Kliknij Następny aby podążać za konfigiracją oraz instrukcjami na ekranie w celu 
dokończenia procesu konfiguracji.

4. Uważaj na następujace, gdy przejdziesz do strony Sieć:
4-1. Jeśli twoja lokalna sieć posiada serwer DHCP, możesz wybrać „Zdobądź 

automatycznie adres IP (DHCP)”.
4-2. Jeśli port LAN podłączony jest to wyizolowanego przełącznika z dołączonymi do niego 

kamerami, możesz ręcznie przypisać adresy IP do kamer, oraz adres dla portu LAN.

Domyślnym, statycznym adresem IP 
dla portu LAN jest 192.168.1.10.

4-3. Podłącz swój port WAN do routera 
lub AP wraz z możliwością routingu 
a następnie do DSL lub modemu 
kablowego.

5. Na stronie Dysk, wybierz napędy dysku 
poprzez kliknięcie w kwardacik na 
przodzie napędów dysku. Wybierz Twórz 
pojedyńczy dysk, twórz RAID 0, RAID 
1, lub inne opcje z rozwijanego menu 
Konfiguracja dysku. Kliknij Zastosój 
oraz poczekaj kilka minut aż konfiguracja 
nabierze mocy.

 Odnieś się do napisu dostępnego z każdym 
typem pojemnosći dysku na ekranie, jak 
dla RAID 0 oraz RAID 1.
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6. Na stronie kamery, wszystkie kamery połączone poprzez lokalną sieć powinny pojawić 
się jako Lista kamer po krótkim wyszukiwaniu. Możesz manualnie przypisać adresy IP 
do pól adresów kamer. Możesz również wybrać pole „Przypisz adres IP do kamer” oraz 
pozwolić NVR na przypisanie adresu IP do kamer.

Kliknij Następny aby zakończyć 
wstepne ustawienie. Upewnij 
się, iż posiadasz upoważnienie 
dostępu do kamer w celu 
dokonania zmian indywidualnych.

Gotowy do użycia6

 1. Nastepnie przejdziesz do ekranu Centrum Kontroli. Podwójnie kliknij w przyciski 
LiveClient lub Playback aby skonfigurować obraz na żywo oraz ustawienia 
nagrywania.

 2. Otwórz usługę LiveClient aby zmienić rozmieszczenie obrazu na żywo, szybkość 
klatek nadawania kamery, oraz inne opcje.
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4. Ważne jest, aby zapewnić iż, oglądanie na żywo oraz konfiguracja nagrywania nie 
przekraczaja limitów systemu:
W znaczeniu lokalnego wyświelacza, domyślne nadawanie 1 dla obrazu na żywo 
może zostać skonfigurowane z rozdzielczością aż do Full HD 30 fps. Nadawanie 
1 stanowi róznież źródło dla ciągłego nagrywania. Upewnij się, iż rozdzielczość 
nadawania 1 kamery nie przekracza 1080P z 30 fps.

NVR obsługuje Atomatyczny rozmiar nadawania, który automatycznie reguluje 
wyświetlacz nadawania dla efektownego wpływu na system źródeł. Jeśli zablokujesz 
niniejszą funkcję oraz manualnie skonfigurujesz ustawienia nadawania, musisz 
dostosować się do powyższej listy limitacji.

3. 3-1. Domyślnie, okno Kamer o dodanych plikach pomoże ci w rekrutacji kamer 
w twojej konfiguracji. Jeśli nie, możesz wejść do menu Konfiguracja, wybrać 
Zarządzanie kamerą > Kamery o dodanych plikach.

3-2. Kliknij w przycisk Wyszukaj.

3-3. Wybierz kamery poprzez kliknięcie w 
ich kwadracik.

3-4. Kliknij OK, powróć do poprzedniego 
okna, oraz kliknij w przycisk Wstaw.

5. Po wstawieniu kamer, możesz rozpocząć przeciąganie kamer do komórek widoku 
oraz kontynuować resztę konfiguracji. Dla szczegółowych informacji, zapoznaj się z 
instrukcją użytkownika.

Kompresja MJPEG H.264
Rozdzielczość 1080P 720P VGA CIF 1080P 720P VGA CIF
Szybkość klatek 15fps 30fps
w postaci przepływności / jakości wideo Good 6Mbps 6Mbps 1Mbps 512kbps
Numer nadawania - - 9 16 1 1 3 7

Kompresja MPEG-4
Rozdzielczość 1080P 720P VGA CIF
Szybkość klatek 30fps
w postaci przepływności / jakości 
wideo

6Mbps 6Mbps 1Mbps 512kbps

Numer nadawania 2 2 5 16
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