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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

NR8401 

Karta gwarancyjna

Skrócona instrukcja instalacji

Kabel mocy oraz adapter

510000221G

Sprawdź zawartość pakietu1

Nie próbuj usunąć lub odinstalować 
oprogramowania w zamontowanej pamięci 
flash.  

Śruby, otwory obudowy, klucze 
pokrywy i nóżki

x16
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Opis fizyczny2

Widok z przodu

Widok z tyłu

1 2 3 4 5 6

Dysk 1 Dysk 2

LAN1LAN2

WAŻNE:

Ważne jest, by zostawić odstęp 10cm z 
tylnej strony obudowy. Prześwit potrzebny 
jest do zachowania odpowiedniego 
przepływu powietrza do wyprowadzania 
wentylacyjnego ciepła poprzez obudowę. 
Pięciocentymetrowy prześwit jest także 
potrzebny z przodu obudowy. 

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

10cm

5cm

Dysk 3

1 Przycisk mocy oraz LED
2 Status wskaźnika LED 
3 Wskaźnik LED aktywności twardego 

dysku
4 Przycisk "przywróć domyślne"
5 Przycisk tworzenia kopii zapasowych
6 USB

Dysk 4 może być 
zainstalowany wewnątrz 
obudowy. 

USB 1 & 2
Zacisk GPIO

Wyjście oparów 
wiatraka

Wyjście oparów 
wiatraka Gniazdo 

zasilania

Włącznik zasilania

1 DO+ (12V) 6 DI2- 11 Power button 16 GND
2 DO- 7 DI3+ 12 GND
3 DI1+ 8 DI3- 13 RS232_TX
4 DI1- 9 DI4+ 14 RS232_RX

5 DI2+ 10 DI4- 15 GND

Funkcje związane z pinami GPIO 
będą dostępne w następnej wersji 
oprogramowania. Prosimy o kontakt 
z działem pomocy technicznej w celu 
uzyskania informacji.  

UWAGA:
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Instalacja sprzętu

Twardy/twarde dyski SATA powinien dostarczyć użytkownik. Nagrywarka sieciowego wideo 
może przystosować większość standardowych dysków twardych SATA. W przypadku 
konfiguracji macierzy RAID, zaleca się używania twardych dysków tego samego modelu, 
posiadających taką samą pojemność i prędkość obrotową.
1. Użyj dołączonego klucza pokrywy, by otworzyć obrotowy zamek pokrywy. Otwórz 

pokrywę wnęki napędu, przesuwając zatrzask w bok.

3

2

1

Dźwignia listwy

Blokada listwy

Zatrzask

2. Zainstaluj twardy dysk na kieszeni napędu. Delikatnie włóż twardy dysk do kieszeni 
napędu etykietą do góry i złączem  w stronę wnętrza obudowy. Zabezpiecz twardy 
dysk przykręcając go od spodu śrubami.
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3. Włóż dysk twardy do wnęki napędu.

4. 4-1. Wsuwaj twardy dysk do wnęki, aż poczujesz opór.
4-2. Zamknij dźwignię pokrywy, by podłączyć twardy twardy dysk do złącza “back-end”.
4-3. Powinieneś zawsze zatrzaskiwać listwę po montowaniu dysku w kieszeni dyskowej. 

Zapewni to bezpieczną instalację dysku twardego.

2

1

5. Powtórz powyższy proces, by zainstalować więcej twardych dysków.
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Połączenia interfejsowe

LAN/WAN

Router 

1 2

3 4 5

Urządzenia USB

Urządzenia DI/DO

Kabel zasilania

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 urządzenia USB, takie jak napęd optyczny USB (sformatowany w FAT) lub UPS.
4. Podłącz zewnętrzne cyfrowe urządzenia wejścia/wyjścia do terminalu bloku GPIO.
5. Upewnij się, że włącznik zasilania na tylnym panelu znajduje się w pozycji Wył. 

(O). Podłącz dołączony przewód zasilający do sieci elektrycznej (100-240V prądu 
zmiennego, 3A-1.5A, 50 ~ 60 Hz).



PL - 106

Podłączenie do sieci

1. Podłącz kamery sieciowe do portów LAN NVR.
2. Dostępu do Internetu dla NVR dokonuje się poprzez port TCP 80, a do strumienia RTSP 

poprzez port 554.

Router 

Internet

Router 

16x

4

LAN

Zmień

Router / Bezprzewodowy AP

Klijenci

1. Dwa porty LAN można skonfigurować do tych samych lub różnych podsieci, lub w trybie awaryjnym, 
lub w grupie podziału obciążenia łącza :).

2. Komputery klientów powinny obsługiwać przeglądarki IE8 przy rozdzielczości minimum 
1280x960 lub wyższej.

UWAGA:

1. Dwa porty LAN nie mogą być zarządzane przez różne serwery DHCP lub routery.
2. NVR odbiera tylko strumienie H.264 i MPEG-4. Jeśli kamery są skonfigurowane, by dostarczać 

strumienie MJPEG, zmień konfigurację strumienia wideo.
3. Maksymalna przepustowość nagrywania wynosi 96Mbps przy użyciu pojedynczych dysków lub 

macierzy RAID0/1, i 48Mbps przy użyciu macierzy RAID5.

WAŻNE:
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Wstępna konfiguracja5

3. Uruchom program użytkowy IW2. Program użytkowy IW2 wykryje NR8401, znajdujący 
się w tej samej podsieci.

1. Ustaw włącznik zasilania na tylnym panelu w pozycji Wł. (I). System NVR powinien się 
natychmiast uruchomić. Aby po zakończeniu wstępnej konfiguracji ponownie uruchomić 
system, użyj przycisku mocy na przednim panelu.   

2. Z komputera zarządzającego, zainstaluj program użytkowy IW2 z dołączonego dysku 
CD. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć instalację.

4. Dwukrotnie kliknij na wejście NR8401, 
by rozpocząć sesję internetową z 
systemem NVR.

5. Na stronie logowania pojawi się pytanie. 
Za pierwszym razem wpisz słowo “admin” 
i “admin” jako nazwę użytkownika i hasło 
dostępu. Kliknij Login, by rozpocząć 
konfigurację.
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6. Domyślną stroną jest strona Liveview. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym 
rogu ekranu.

7. Na stronie Ustawienia, kliknij w Przechowywanie > Macierz, by mieć dostęp do 
konfiguracji macierzy pamięci masowej. 

8. Na stronie ustawień Przechowywania sprawdź czy twarde dyski są obecne i 
identyfikowane przez urządzenie. Kliknij przycisk Tworzenie....
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9. W zależności od liczby zainstalowanych twardych dysków, zostanie przedstawiona lista 
konfiguracji macierzy RAID. Wybierz cykl sprawdzenia konfiguracji i elementy macierzy 
dysków, a następnie kliknij OK, by kontynuować. Inicjowanie macierzy RAID zajmie 
kilka minut.

10. Proces inicjalizacji będzie zaznaczony jak poniżej.      

11. Po zakończeniu szczegóły dotyczące macierzy RAID zostaną pokazane na 
ekranie  Macierz.
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12. Kliknij Kamera > Ogólne  na drzewie menu, by otworzyć stronę z ustawieniami kamery. 
Kliknij przycisk Szukaj, by znaleźć kamery zainstalowane w podsieci.

13. Kamery w sieci zostaną wymienione. Kliknij przycisk +  po odległej lewej stronie, by 
pozyskać je do swojej konfiguracji. Kliknij OK, gdy skończysz działanie na tej stronie. 
Kliknij Zapisz , gdy wrócisz do strony Kamera. 

14. Kamery są skonfigurowane domyślnie do rejestracji wszystkich strumieni w każdym 
momencie. Możesz zmienić ustawienia nagrywania w Kamera > Harmonogram. 

15. Więcej informacji na temat pracy urządzenia i jego konfiguracji znajduje się w 
instrukcji obsługi.






