
 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                                                    www.prolech.com.pl  

                                            

  
  
  
  
  
  
   

   

    
   

    
   
  

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
REJESTRATORÓW BLOW 

 
 
 
 
 
 

SERIE: DVR; DVR/NVR; XVR 

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                                                    www.prolech.com.pl  

SPIS TREŚCI 
1 OBUDOWA ....................................................................................................... - 1 - 

1.1 Przedni panel ............................................................................................. - 1 - 

1.2 Tylny panel ................................................................................................. - 2 - 

1.3 Instalacja twardego dysku ........................................................................ - 3 - 

2 Pilot Zdalnego sterowania ............................................................................... - 4 - 

3 Połączenie urządzeń ........................................................................................ - 5 - 

4 Uruchamianie rejestratora .............................................................................. - 6 - 

4.1 Inicjalizacja systemu .................................................................................. - 6 - 

4.2 Metoda wrowadzania danych .................................................................. - 6 - 

 Obsługa za pomocą myszy ............................................................... - 6 - 

 Wprowadzenie poprzez klawiaturę ................................................ - 7 - 

4.3 Kreator konfiguracji ................................................................................... - 7 - 

4.4 Przegląd podglądu ................................................................................... - 11 - 

 Szybkie dodawanie IPC .................................................................. - 12 - 

5 MenU Rejestratora ........................................................................................ - 13 - 

5.1 Prawy przycisk myszy .............................................................................. - 13 - 

 Odpytywanie .................................................................................. - 14 - 

 Głośność ......................................................................................... - 14 - 

 Ustawienia nagrywania .................................................................. - 15 - 

 Ustawienia PTZ ............................................................................... - 16 - 

 Ustawienia obrazu ......................................................................... - 18 - 

 Odtwarzanie ................................................................................... - 19 - 

 Zdalne urządzenie .......................................................................... - 21 - 

5.2 Menu główne........................................................................................... - 23 - 

 Odtwarzanie ................................................................................... - 23 - 

 Kopia zapasowa .............................................................................. - 23 - 

 Zamknij ........................................................................................... - 24 - 

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                                                    www.prolech.com.pl  

 System ............................................................................................ - 25 - 

 Dziennik zdarzeń (LOG) .................................................................. - 26 - 

5.3 Kamera ..................................................................................................... - 26 - 

 Ustawienia kamery ......................................................................... - 26 - 

 Kodowanie ...................................................................................... - 27 - 

 Nazwa kanałów .............................................................................. - 28 - 

5.4 Ustawienia sieciowe ................................................................................ - 29 - 

 IP/PORT ........................................................................................... - 29 - 

 DDNS ............................................................................................... - 30 - 

 E-mail .............................................................................................. - 31 - 

 P2P .................................................................................................. - 32 - 

 FTP .................................................................................................. - 33 - 

 UPNP ............................................................................................... - 34 - 

 PPPOE ............................................................................................. - 35 - 

 Zapis w chmurze ............................................................................. - 36 - 

5.5 Zdarzenia ................................................................................................. - 37 - 

 Detekcja ruchu ............................................................................... - 37 - 

 Zastrzeżenie .................................................................................... - 38 - 

 Utrata wideo ................................................................................... - 39 - 

 Lokalny alarm ................................................................................. - 40 - 

5.6 Pamięć...................................................................................................... - 41 - 

 Nagrywanie ..................................................................................... - 41 - 

 Dysk ................................................................................................. - 41 - 

5.7 System ...................................................................................................... - 42 - 

 Ogólne ............................................................................................ - 42 - 

 Obraz............................................................................................... - 44 - 

 Użytkownicy ................................................................................... - 45 - 

 Auto restart .................................................................................... - 46 - 

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                                                    www.prolech.com.pl  

 Przywróć do ustawień domyślnych. .............................................. - 47 - 

 Ręczna aktualizacja ........................................................................ - 48 - 

 Online update ................................................................................. - 49 - 

 Konfiguracja kanału ........................................................................ - 49 - 

 PTZ Setup ........................................................................................ - 50 - 

6 PODGLĄD INTENETOWY................................................................................ - 52 - 

6.1 Sprawdzanie Adresu IP Sieci komputerowej.......................................... - 52 - 

6.2 Wstępna konfiguracja rejestratora – oprogramowanie Ip SEARCH TOOL .. - 
53 - 

6.3 Instalacja ActiveX ..................................................................................... - 54 - 

6.4 Logowanie ................................................................................................ - 56 - 

6.5 Interfejs .................................................................................................... - 57 - 

 Ustawienia podstawowe................................................................ - 58 - 

7 FAQ ................................................................................................................. - 75 - 

 

 
Informujemy: 
Wszelkie rysunki i schematy są poglądowe, mogą się różnić w zależności od 
modelu urządzenia. 
Wybrane funkcje rejestratora mogą być dostępne w zależności od danego modelu 
rejestratora.  
Wybrane dołączone akcesoria mogą być dostępne w zależności od danego 
modelu rejestratora. 

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 1 -                          www.prolech.com.pl  

1 OBUDOWA 

1.1 PRZEDNI PANEL  
 

  
  

Nr 
Przyciski/kontrolki 

Opis  

1  Kontrolka 

W przypadku poprawnej pracy urządzenia 

kontrolka świeci się światłem ciągłym lub 

miga, w zależności od funkcji informacyjnej.  

2  Kanały Wybierz kanał do trybu pełnoekranowego  

3  Widok multi-kanał  Przełącz widoki kanałów: 1/4/9/16  

4  
Przyciski kierunkowe, 

OK   

Zmiana aktualnych podglądów na kolejne przy 

podziale ekranu enter wyświetlenie wszystkich 

podglądów lub działanie na zasadzie myszki, 

lewo, prawo, góra dół. 

5  Port USB2.0  Możliwość podłączeniu myszki i pamięci 

zewnętrznej.  
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1.2 TYLNY PANEL  

 

Nr.  Interfejs Opis  

1  Zasilanie  DC12V  

2  Przycisk 

ON/OFF 

ON/OFF  

3  Wyjście wideo  TV/BNC  

4  Wejście BNC  

5  Wejście audio  Wejście audio  

  

6  

  

Wejście alarm 4 wejścia 

Wyjście alarm 1 wyjście 

RS 485  Wejścia kontroli ptz 

7  Network  Złączę do sieci  

8  VGA  Wejście monitora 

9  Wyjście audio Złącze audio  

10  HDMI  Wejście monitora(1080p) 
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1.3 INSTALACJA TWARDEGO DYSKU  
 
Proces instalacji: 

a. Odkręć śrubki, otwórz pokrywę 

 
b. Wyrównaj cztery otwory przycisku dysku twardego z otworem 

montażowym dysku 

 
c. Trzymaj dysk twardy ręką, odwróć urządzenie a następnie przykręć 

śrubki w odpowiednie otwory 

 
d. Po zamontowaniu dysku twardego przekręć obudowę, przykręć 

pokrywę 
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2  PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
⑴ STANDBY: Naciśnij, aby włączyć / 

wyłączyć tryb gotowości.  
⑵ LOGIN/LOCK: Naciśnij, aby otworzyć 

ekran logowania użytkownika. 
⑶ Przyciski Numer / Kanał: Podczas 

wprowadzania wartości w menu należy 
nacisnąć przyciski 0 ~ 9;  Podczas 
oglądania na żywo naciśnij, aby wyświetlić 
kanały na pełnym ekranie. 

⑷ Widok pełnoekranowy/podzielony: 
Naciśnij, aby przełączać się między 
wyświetlaniem pojedynczych i 
podzielonych ekranów.  

⑸ PTZ: Kontrola PTZ 
⑹ MENU: Włączenie menu głównego 
⑺ EXIT: Zamknięcie okna menu. 
⑻ Nawigacja / Enter:  

: Przesunięcie kursora do góry;   
: Przesunięcie kursora w prawo;  
: Przesunięcie kursora w lewo;   
: Przesunięcie kursora w dół;  

⑼ +/ - : W menu zmiana wartości.  
⑽ Kontrola odtwarzania:  

: Start odtwarzania.   
: Zwiększenie prędkości odtwarzania do przodu 2X, 4X, 8X.   
: Zmniejszenie prędkości odtwarzania ½, ¼, 1/8.   
: Zwiększenie prędkości odtwarzania do tyłu 2X, 4X, 8X.   
: Pauza lub odtwarzanie po klatkowe  

⑾ STOP: Zatrzymanie nagrywania.  
⑿ RECORD: Rozpoczęcie ręcznego nagrywania, ponowne naciśnięcie 

powoduje zatrzymanie ręcznego nagrywania  
⒀ MUTE: Zamknięcie wyjścia audio.  
⒁ AUDIO: Wejście do interfejsu sterowania głośnością.  
⒂ EXTRA: Przycisk niezaprogramowany.  

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 5 -                          www.prolech.com.pl  

3 POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ  
   

  

 
(rysunek poglądowy) 
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4 URUCHAMIANIE REJESTRATORA  

4.1 INICJALIZACJA SYSTEMU  
Po podłączeniu urządzenia do wyświetlacza, podłącz mysz, kabel zasilający 
i włącz zasilanie na tylnym panelu, a następnie uruchom urządzenie. 

4.2 METODA WROWADZANIA DANYCH 

 OBSŁUGA ZA POMOCĄ MYSZY 
Akcja  Funkcja  

Kliknięcie lewym 

przyciskiem  

1. Wywołanie jednej z pozycji menu, potwierdzenie 

danego wyboru.  

2. W oknie dialogowym wywołanie klawiatury ekranowej i 

możliwość wprowadzenia danych.   

Kliknięcie 

prawym 

przyciskiem 

myszy  

1. Powoduje pojawienie się menu ekranowego; 

2. W przypadku braku dostępu do urządzenia, wywołanie 
menu logowania;  
3. Kliknięcie PPM powoduje cofnięcie się do poprzedniego 
menu; 
4. Kliknięcie na obszar menu ekranowego zamyka menu 
ekranowe i przełącza na tryb podglądu.  

Podwójne 

kliknięcie lewym 

przyciskiem  

1. W podglądzie na żywo, podwójne kliknięcie na dany 

podgląd spowoduje maksymalizację tego podglądu; 

2. W przypadku pojedynczego zmaksymalizowanego 

podglądu podwójne kliknięcie PPM spowoduje wyłączenie 

trybu pełnoekranowego. 

Przeciągnięcie 

myszą  

1. Przeciągnięcie podglądu do innego okna; 

2. Wymiana podglądów między oknami; 

Kółko 

przewijania  

1. Ustawianie czasu;  

2. Wybranie opcji z rozwijanego menu;  

 
  

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 7 -                          www.prolech.com.pl  

 WPROWADZENIE POPRZEZ KLAWIATURĘ 
Metoda wprowadzania obejmuje małe i wielkie litery.  

Przycisk zmiany po lewej stronie może zmienić metodę wprowadzania, a symbol 
„←” oznacza usunięcie nieprawidłowego znaku. 

 

4.2.2.1 DUŻE LITERY 

 

4.2.2.2 MAŁE LITERY 

4.3 KREATOR KONFIGURACJI  
Po pomyślnym uruchomieniu urządzenia, włączy się kreator 
uruchamiania. Kliknij „Dalej”, aby przeprowadzić proces konfiguracji, 
lub kliknij „Anuluj”, aby się od razu zalogować. 

 
Kliknij przycisk Dalej, system przechodzi do interfejsu logowania. Następnie 
wybierz nazwę użytkownika, wprowadź hasło użytkownika, wybierz język systemu 
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i kliknij przycisk logowania, aby zalogować się do systemu (domyślna nazwa 
użytkownika to admin, hasło to 12345).  

 
 

Po zalogowaniu można przejść do interfejsu i przeprowadzić podstawową 
konfigurację urządzenia.  
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Kliknij przycisk „Data”, aby przejść do interfejsu ustawień daty; konfiguracja czasu 
urządzenia. 

 
 
Kliknij przycisk „Dalej”, aby przejść do ustawień interfejsu sieciowego, 
konfiguracja parametrów sieciowych urządzenia.  

 
 
Kliknij przycisk „Dalej”, następnie wybierz tryb dodania kamer do rejestratora: 
Automatyczny tryb sieciowy (Automatyczne wyszukanie i dodanie kamer) lub Tryb 
ręczny  
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W przypadku wyboru trybu ręcznego, należy wyszukać i dodać urządzenia, 
kamery – IPC.  
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Kliknij przycisk „Dalej”, aby przejść do ustawień harmonogramu zapisu. 

 

Kliknij „OK”, konfiguracja zakończona. 

4.4 PRZEGLĄD PODGLĄDU  
Po pełnym uruchomieniu systemu wejdzie on w domyślny interfejs 
podglądu pokazany na rysunku.  

 

  

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 12 -                          www.prolech.com.pl  

 SZYBKIE DODAWANIE IPC  
W menu podglądu możesz dodać kamerę, poprzez naciśnięcie „+” (pokazano niżej 
na obrazku) 

 

  
  

 
 Szukaj urządzeń: Szuka kamer w sieci LAN 

 Dodaj ręcznie: Musisz wprowadzić adres IP, protokół, nazwę, hasło 

 Filtr: Rodzaj filtru   

 Dodaj: Naciśnij „szukaj”, po czym dodaje wszystkie IPC do rejestratora 

 Anuluj: wraca do poprzedniego menu 
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5 MENU REJESTRATORA 

5.1 PRAWY PRZYCISK MYSZY  
Po zalogowaniu się do systemu i z powrotem do interfejsu podglądu, 
kliknij prawy przycisk myszy, pojawi się menu Opcje,  

 
Dostępne opcje menu:  

 Ustawienie podziału ekranu na odpowiednią ilość podglądów 
(1, 4, 8, 9, 16, 25, 32).  

 „Odpytywanie”: Automatyczne przełączanie na ekranie głównym 
kamer, w zadanym odstępie czasu, tzw. karuzela.  

 „Głośność”: Ustawienie poziomu głośności dla poszczególnego 
kanału. 

 „Ustawienia nagrywania”: Wywołanie menu harmonogramu 
nagrywania. 

 „Ustawienia PTZ”: Włączenie menu PTZ w celu sterowaniem 
kamerą 

 „Ustawienia obrazu”: Ustawienia, jakości obrazu dla 
poszczególnych kanałów 

 • „Odtwarzanie”: Włączenie odtwarzacza nagrań 

 „Zdalne urządzenia”: Szybkie dodawanie i konfiguracja 
podłączonych kamer 

 „Menu główne”: wywołanie menu głównego. 
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  ODPYTYWANIE 
Automatyczna zmiana podglądów.  
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie podglądu, wybierz „Odpytywanie” w 
menu skrótów i wejdź do interfejsu ustawień wyboru.   

 
 Włączony: Zaznacz „V” w celu włączenia funkcji.  

 Czas: Czas zmiany danych podglądów, Zakres od 5-255  

 Tryb: Jeden podgląd, cztery podglądy, dziewięć podglądów. 

 Domyślne: Reset ustawień.  

 Zapisz: Zapis ustawień  

 Anuluj: Zaniechanie ustawień  

 GŁOŚNOŚĆ 
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie podglądu, wybierz opcję „Głośność” 
w menu skrótów i wejdź do menu ustawień głośności  

  
 Wyciszenie: ON/OFF  

 Wzmocnienie sygnału: Pasek do regulacji głośności  

 Zastosuj: Zapis ustawień 

 Kanał: Wybór kanału, do którego stosujemy ustawienia 
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 USTAWIENIA NAGRYWANIA 
Do poprawnej pracy wymagane jest zamontowanie dysku twardego w urządzeniu 
patrz punkt 1.3. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie podglądu, wybierz opcję 
„Ustawienia nagrywania” w menu skrótów, pokaże nam się konfiguracja 
harmonogramu zapisu. 

 
 

1. Wybierz kanał, do którego, będzie ustawiany harmonogram 
2. Wybierz dni, w których będzie aktywny zapis  

 Zaznaczamy poprzez kliknięcie „v” i podświetlenie na 
pomarańczowo. 

 Kolor zielony oznacza zapis normalny 

 Kolor żółty oznacza zapis detekcji ruchu 

 Jeden blok odpowiada 30 min. 

  Wywołuje opcje zaawansowanych ustawień 
harmonogramu 

3. Kliknięcie kopiuj umożliwi skopiowanie aktywnego harmonogramu dla 
innych kanałów. 

4. W celu wprowadzenia zmian naciśnij „zapisz” 
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 USTAWIENIA PTZ  
W kanale podglądu, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz „PTZ”, podgląd 
przełączy się na odpowiedni ekran. 

 

 
Reguluje prędkość ruchu kamery, przyciski kierunkowe sterują ruchami i 
kierunkami ruchu. 

 Zoom:  /  Przybliżenie / Oddalenie 

 Focus:  /  Ustawienie ostrości: Blisko / Daleko 

 Iris:  /  Sterowanie przesłoną: Otwarta / Zamknięta.  

 Preset: Punkt w obszarze przestrzeni kamery. Wybierz liczbę, a 
następnie kliknij „ustaw”(zapisanie przez nas wybranego punktu), w 
celu wywołania wcześniej zapisanego punktu naciśnij Idź. 

 Prędkość: Ustawienie prędkości 

 Włącz patrol: Włączenie lub wyłączenie jednej z trzech wcześniej 
ustawionych tras automatycznego śledzenia po presetach. 

  Włączenie menu konfiguracji tras patrolowania. 
W celu ustawienia automatycznego patrolowania, wcześniej trzeba 
ustawić punkty preset, po których będzie poruszała się kamera. 
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 Wybierz nr Patrolu, który będzie konfigurowany 

 Podświetlaj po kolei nazwy punktów patrolu i naciśnij „Ustawienia” lub 
dwukrotnie LPM. 

 Wybierz nr presetu, który wcześniej został ustawiony 

 Ustaw, przez jaki okres czasu kamera zatrzyma się na danym punkcie 
(czas wyrażony w sek.) 

 Ustaw prędkość, z jaką kamera będzie poruszała się w stronę 
zdefiniowanego punktu. 

 W celu zapisania naciśnij „potwierdź” 

 Po ustawieniu całej trasy patrolowania naciśnij „Potwierdź” w celu jej 
zapisania.  

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 18 -                          www.prolech.com.pl  

 USTAWIENIA OBRAZU  
W interfejsie podglądu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „Ustawienia 
obrazu”, pojawi się interfejs, a następnie skonfiguruj właściwości wideo IPC.  

 

 
 

 

 Kanał: Wybierz kanał  

 Jasność 

 Kontrast 

 Nasycenie 

 Ostrość 

 Domyślne: Przywraca ustawienia domyślne 

 Zapisz: Zapis ustawień 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzania zmian  
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 ODTWARZANIE 
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać menu „Odtwarzanie” w interfejsie 
podglądu lub po wejściu do menu głównego otwórz menu „Odtwarzanie”, 
wyświetli się interfejs odtwarzania wideo. 

 

  
 

Nr.  Nazwa Opis  

1 

   
Kalendarz   

Podświetlona data na kolor czerwony oznacza, iż w 

danym dniu dokonano nagrania. Kolor biały oznacza brak 

nagrań. 

 

2  

Wybór kanałów  Wybierz numery kanałów, (w zależności od urządzenia, 

odtwarzanie do czterech kanałów jednocześnie) 

 

3  

Przycisk 

przełączania 

listy plików 

 

Wybierz datę, numer kanału i typ nagrania, kliknij nazwę 

pliku wideo. Wybierz żądany plik wideo, kliknij 

dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, aby rozpocząć 

odtwarzanie pliku wideo. 

  

5   

1   

7   

6   
4   

8   

3   

2   
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4  
Kopia 

zapasowa 

Do wykonania kopi zapasowej pliku należy podłączyć 

pamięć zewnętrzną.  

Wybierz plik, który chcesz zarchiwizować z listy plików. 

Następnie kliknij przycisk tworzenia kopii zapasowych, 

pojawi się menu tworzenia kopii zapasowych. Kliknij 

przycisk „Archiwizacja”, aby rozpocząć operację 

tworzenia kopii zapasowej. 

5  
Odtwarzanie. 

Obszar Kontroli 

Dzięki paskowi sterowania odtwarzaniem można włączyć 

normalne odtwarzanie, wstrzymywać, przewijać, cofać, 

sterować prędkością odtwarzania 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×, 16 ×. 

6  Linia czasu 

Wyświetla okres nagrania (zielona linia), jednocześnie 

możemy maksymalnie wyświetlić podgląd z 4 kamer.  

Kliknij na zielony obszar, aby rozpocząć odtwarzanie od 

tego momentu. 

7  
Wybierz typ 

wideo  

Można wybrać rodzaj nagrania wideo,  

(nagrywanie z harmonogramem, nagrywanie alarmu i 

wykrywanie). 

8  
Wielkość osi 

czasu 

Przybliżenie osi czasu powoduje możliwość 
dokładniejszego wyboru dokładnego punktu startu do 
odtworzenia nagrania.  
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 ZDALNE URZĄDZENIE 
Możliwość dodania nowych kamer lub edycja już wcześniej dodanych urządzeń. 

 
 Filtr: Protokół wyszukiwania kamer 

 Szukaj: Kliknij „szukaj”, aby wyszukać kamery. Zawiera adres IP 
urządzenia, port, protokół.   

 Zmiana nazwy użytkownika i hasła do kamery: w tym celu należy kliknąć 

 i wprowadzić prawidłowe dane,  
domyślnie wprowadzone dane  
użytkownik: admin, hasło: admin 

 Dodaj: Zaznacz wybraną kamerę „√” następnie kliknij „Dodaj”, aby 
połączyć się z wybranym urządzeniem i dodać go do listy Powiązane 
urządzenia.  

 Dodaj automatycznie: Rejestrator przeszuka sieć pod kątem 
podłączonych kamer wideo, w przypadku znalezienia kamery może 
zmienić jej adres IP i automatycznie doda do listy Powiązane urządzenia. 
(Uwaga! Funkcja ta podczas nadawania adresacji IP może zmienić 
adresy IP innych urządzeń niż kamery IP, np. drukarki sieciowe) 

 Usuń: Usuwa urządzenie. 

 Dodaj ręcznie: możliwość dodania kamery ręcznie, wpisując jej 
parametry sieciowe. 

 Kanał: Wybór kanału, na który dodać kamerę 

 Włączony: Wskazuje czy kanał ma być włączony/wyłączony  

 Protokół: Wybór protokołu, domyślnie ONVIF 

 Podgląd: Wybór typu strumienia  

 Nazwa użytkownika: Domyślnie: admin 

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 22 -                          www.prolech.com.pl  

 Password: Domyślnie: admin lub 12345 

 IP: Adres dodawanej kamery IP 

 Domena: Nazwa domeny 

 Port: Port kamery IP  

 Zapisz: Zapisuje ustawienia 

 

 Znacznik „√”: Kliknij ikonę paska tytułu, wybierz wszystkie dostępne 
urządzenie IPC, kliknij ponownie, aby anulować wszystkie wybrane. 
Kliknij ikonę „×”, aby szybko usunąć urządzenie z listy „Powiązane 
urządzenia”. 

 Edycja urządzenia: Kliknij  , aby konfigurować parametry kamery: 
wybór protokołu, wybór strumienia do podglądu, wprowadzenie nazwy 
użytkownika i hasła dostępu, wpisanie adresu IP kamery i portu. 

 Potwierdź: Zapisuje ustawienia i wraca do podglądu lub menu 
głównego. 

 Anuluj: Zaniechanie zapisanie wprowadzanych zmian i powrót do 
podglądu lub menu głównego. 

 Status:  Działa  Nie działa  
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5.2 MENU GŁÓWNE 
W celu wywołania menu głównego kliknij na oknie podglądów prawym 
przyciskiem myszy i z listy wybierz „Menu główne”. Ukaże nam się okno z 
funkcjami menu, aby wybrać jedną z nich kliknij lewym przyciskiem myszy na 
piktogram danej funkcji.  

 

 ODTWARZANIE 
Menu → System (grupa Operacja) → Odtwarzanie 

Patrz punkt 5.1.6 

 KOPIA ZAPASOWA 
Menu → System (grupa Operacja) → Plik kopi zapas. 
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 Typ pliku: Wybierz typ pliku do przeszukania, zdarzenie alarmowe lub 
zapis ciągły 

 Rozp: Data i czas rozpoczęcia zdarzenia 

 Zakończenie: Data i czas zakończenia zdarzenia 

 Kanał: Wybierz kanał, na którym doszło do zdarzenia 

 Format pliku: Wskaż odpowiedni format. 

 Pytanie: Naciśnij „Pytanie” w celu wyszukania odpowiednich zdarzeń 
spełniających kryteria zapytania.  

 Wskaż odpowiedni plik do zrobienia kopi poprzez kliknięcie „√” 
następnie naciśnij start 

 ZAMKNIJ 
Menu → System (grupa Operacja) → Zamknij 

Kliknij ikonę „Zamknij” (“Wyłącz”) w menu głównym, włączy się interfejs.  

 

  
 Wyloguj: Wyloguje obecne użytkownika, otwiera się interfejs logowania 

dla innego użytkownika. 

 Restart: Restart urządzenia 

 Zamknięcie: Zamyka urządzenie(bezpieczny tryb tak jak w komputerze) 
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 SYSTEM  

5.2.4.1 INFORMACJE O PRZEPŁYNNOŚĆI 
Menu → System (grupa info) → System → Stream info 

W interfejsie Informacji o strumieniu wyświetlane są informacje o wykorzystanej 
przepływności danych na poszczególnych kanałach. 

 

5.2.4.2 WERSJA INFO 
Menu → System (grupa info) → System → Wersja info 

Na wyświetlaczu pojawi się interfejs o wersji oprogramowania, modelu itp.  
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 DZIENNIK ZDARZEŃ (LOG) 
Menu → LOG 
Tutaj można obejrzeć plik dziennika systemu.  

 
 Typ: wybierz rodzaj logu 

 Czas startu: Początek okresu do przeszukania 

 Czas zakończenia: Koniec okresu do przeszukania 

 Zapytanie: Kliknij w celu przeszukania system i wyświetlenia logów 

 Do góry: Przewinięci listy do góry 

 Na dół: Przewinięcie listy do dołu 

 Wyczyść: Usunięcie dzienników zdarzeń z systemu 

 Anuluj: Zaniechanie czynności i powrót do menu głównego. 

5.3 KAMERA 

 USTAWIENIA KAMERY 
Menu → Kamera (grupa ustawienia) → Ustawienia kamery  

Patrz punkt 5.1.7 

  

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 27 -                          www.prolech.com.pl  

 KODOWANIE 
Menu → Kamera (grupa ustawienia) → Kodowanie  
Na wyświetlaczu pojawi się okno dialogowe „Parametry kodowania” 
Szybkość klatek, typ strumienia, szybkość transmisji, pod-strumień   

 
 Kanał: Wybierz żądany kanał. 

 Poziom kodowania: Istnieją trzy opcje: Wysoki Profil / Główny Profil/ 
Wysoki profil. 

 Tryb kodowania: Ustawienie parametrów dla sygnału Video lub Audio, 
Vido i audio(A/V). 

 Typ kodowania: System obsługuje technologię H.264 lub H.256. 

 Rozdzielczość: System obsługuje różne rozdzielczości, można wybrać z 
listy rozwijanej. Rozdzielczość uzależniona jest od modelu kamery i 
możliwości technicznych rejestratora.  

 Regulacja strumienia: System obsługuje dwa typy: CBR (stała 
przepływność danych) i VBR (zmienna przepływność danych).  
W trybie VBR można ustawić, jakość obrazu. 

 Częstotliwość klatek: obsługa system PAL I NTSC, w zależności od 
modelu posiadanej kamery i rejestratora wartość można ustawić w 
przedziale 1-30 klatek / sek.  

 Szybkość transmisji bitów: Ustawianie szybkości transmisji danych może 
zmienić, jakość obrazu, większa szybkość transmisji i lepsza, jakość 
obrazu. 

 Kontrola ramki I – Odstęp pomiędzy głównymi klatkami. Im mniejsza 
wartość tym jakoś obrazu lepsza, co powoduje większy przepływ danych 
i większą ilość zapisu danych na dysku twardym. 
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 Przejdź do BitRate: Oceń, aby zapewnić najlepszy zakres wartości 
referencyjnych. 

 Kopiuj: po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować 
bieżącą konfigurację do innego kanału. 

 Zastosuj: Zapisz parametry w menu Konfiguracja kodowania. 

 Anuluj: powróć do poprzedniego interfejsu 

 Nazwa kanałów 
Menu → Kamera (grupa ustawienia) → Nazwa Kanału  

  
 W celu zmiany nazwy kanału kliknij w pole z nazwą 

 Wyświetli się klawiatura ekranowa za pomocą, której można skasować 
starą nazwę i wpisać nową. Po wpisaniu naciśnij “Enter”, aby 
zastosować 

 Kliknij “Zastosuj” a następnie “Potwierdź”, aby zapisać wprowadzone 
dane I przejść do menu głównego. 
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5.4 USTAWIENIA SIECIOWE 

 IP/PORT 
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → IP/Port  

 
 Adres IP: Tutaj można wpisać stały adres IP urządzenia. 

 DHCP: Router, do którego podłączony jest rejestrator obsługuje 
funkcję DHCP, możesz zaznaczyć “włącz DHCP”, (funkcja nie działa w 
rejestratorach Wifi). Adres IP zostanie przydzielony automatycznie 
rejestratorowi przez router. 

 Maska podsieci: Maska podsieci urządzenia. 

 Domyślna brama: Domyślna brama. 

 Podstawowy DNS: zwykle jest oferowany przez lokalnego dostawcę 
usług Internetowych. 

 Dodatkowy DNS: również jest oferowany przez lokalnego dostawcę 
Internet, można również użyć ogólnie dostępnych adresów DNS.  

 MAC: MAC adres urządzenia.  

 Port TCP: Wartość domyślna to 5000. 

 Port HTTP: domyślna wartość wynosi 80. 

 Port RTSP: Wartość domyślna to 554. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 DDNS 
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → DDNS 

 
 Włącz: Włączanie funkcji DDNS. 

 Typ DDNS: Typy DDNS można wybrać za pośrednictwem DDNS. 
(Obsługa dostawców DDNS: ORAY DDNS, NO-IP, DYN DNS) 

 Czas odświeżania: Nie ustawiaj małego czasu odświeżania, częste 
połączenia z serwerem mogą być traktowane jak atak na serwer. 
Odstęp między dwoma rejestracjami musi wynosić więcej niż 60 
sekund.  

 Nazwa użytkownika: Nazwa konta zarejestrowanego u dostawcy usług 
DNS. 

 Hasło: Hasło do konta zarejestrowanego u dostawcy usług DNS. 

 Domena: nazwa domeny zarejestrowana u dostawcy usług DNS. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 E-MAIL 
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → E-mail 

 
 Włącz powiadomienia e-mail: Włączanie funkcji wysyłania zdarzeń 

alarmowych pod wskazany adres e-mail. 

 Serwer SMTP: Adres serwera poczty elektronicznej, który może być 
adresem IP lub nazwą domeny. 

 Port SMTP: Numer portu serwera poczty e-mail. 

 Nazwa użytkownika: Nazwa użytkownika poczty e-mail. 

 Hasło: Hasło użytkownika poczty e-mail. 

 Nadawca: Adres e-mail nadawcy wiadomości. 

 Odbiorca: Adres e-mail odbiorcy wiadomości. 

 Temat: Temat/Nazwa wysyłanych wiadomości. 

 Odstęp wiadomości: Przedziały czasowe wysyłania poczty ze 
zdarzeniami alarmowymi. 

 Szyfrowanie: Włączanie portu SSL podczas logowania do serwera. 

 Dołącz plik: Po włączeniu detekcji ruchu, plik obrazu zostanie przesłany 
jednocześnie z pojawieniem się ostrzeżenia. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 
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 P2P  
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → P2P 

Włączone połączenie P2P umożliwia zdalny podgląd urządzenia za pomocą 
aplikacji dostępnych na Systemy, Android, iOS, Windows (xp, 7,8,10), poza siecią 
lokalną. 

 
 Zaznacz „√” Włącz P2P, aby otworzyć platformę P2P. 

 Pobierz i zainstaluj aplikację Freeip, (w przypadku niektórych tabletów 
należy pobrać i zainstalować aplikację HD Freeip) 
Konfiguracja aplikacji Freeip patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 
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 FTP  
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → E-mail 

 
 W celu korzystania z usługi FTP, trzeba posiadać odpowiednio 

skonfigurowany serwer FTP. 

 Włącz FTP: Włącz funkcję FTP. 

 Serwer FTP: adres IP lub adres sieci HTTP serwera FTP. 

 Port FTP: Domyślny port FTP to 21, jeśli serwer FTP jest inny należy 
podać prawidłową wartość. 

 Nazwa: Nazwa konta użytkownika konta FTP. 

 Hasło: Hasło do konta użytkownika FTP. 

 Udostępnij plik: Nazwa pliku przesyłanego na serwer FTP. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian.  
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 UPNP 
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → UPNP  

 
Protokół UPNP ma na celu ustanowienie relacji pomiędzy siecią LAN i siecią WAN 
oraz urządzeń podłączonych do sieci 

 Włącz: Włączanie i wyłączanie funkcji UPNP urządzenia. 

 Stan: UPNP działa poprawnie wyświetli się napis „Sukces”. 

 Wewnętrzny adres IP: Adres IP w sieci LAN. 

 Zewnętrzny adres IP: Adres IP w sieci WAN. 

 Tabela mapowania portów: lista odwzorowania portów dotyczy relacji 
jeden - jeden z ustawieniami mapowania portów routera. 

 Dodaj: Kliknij, aby dodać relację odwzorowania. 

 Usuń: Kliknij, aby usunąć jeden element odwzorowania. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do ustawień 
domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
  

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 35 -                          www.prolech.com.pl  

 PPPOE 
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → PPPOE.  

Jest on używany głównie z usługami ADSL, gdzie poszczególni użytkownicy łączą 
się z nadajnikiem / modemem ADSL (Ethernet) i zwykłymi sieciami Ethernet za 
pomocą uwierzytelniania. 

 
 Dostępna: Włączanie funkcji uwierzytelniania. 

 Nazwa serwera: Nazwa serwera dostawcy Internetu. 

 Hasło: Hasło dostępowe do serwera dostawcy Internetu. 

 Adres IP: Adres IP urządzenia, przyznane nam przez dostawcę Internetu. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do ustawień 
domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 ZAPIS W CHMURZE 
Menu → Sieć(grupa ustawienia) → Zapis w chmurze. 

 
W celu korzystania dysku w chmurze wymagane jest posiadanie 
aktywnego konta DropBox lub Google drive.  
Zaznacz „√” „Włączony” 
Wybierz dostawcę chmury,  
Wypełni się adres strony, który należy przepisać do paska przeglądarki 
Internetowej w komputerze.  
W przypadku dostawcy Google pojawi się również kod weryfikacyjny w 
urządzeniu, który należy przepisać w odpowiednie miejsce, które pojawi 
się w przeglądarce Internetowej.  
W przypadku dostawcy DropBox kod weryfikacyjny ukarze nam się w 
przeglądarce Internetowej, następnie należy go wprowadzić do 
urządzenia. 
Kliknij „Bind”, po poprawnej konfiguracji i połączeniu, ukaże nam się 
„nazwa użytkownika”, „pojemność” i „pojemność użytkowa”. Włączony: 
Włącza funkcję buforowania w chmurze. 

 DropBox: Dostawca chmury. 

 Google: Dostawca chmury. 

 Bind: Podłącz 

 Unbind: Podłączony 

 Test: Sprawdzenie prawidłowego połączenia z chmurą 

 Folder przesyłany: Nazwa folderu. 
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5.5 ZDARZENIA 

 DETEKCJA RUCHU 
Menu → Zdarzenia(grupa ustawienia) → Detekcja ruchu. 

Możliwość ustawienia detekcji dla każdego z kanału osobno. System po wykryciu 
ruchu wykona zdefiniowane czynności, np. powiadomienie dźwiękowe, wysłanie 
informacji o zdarzeniu na adres e-mail (patrz punkt 0)  

 
 Kanał: Wybierz kanał wykrywania ruchu.. 

 Zakres: Kliknij i ustaw obszar objęty detekcją ruch, (niebieskie kwadraciki 
przysłaniające ekran oznaczają brak detekcji, po odsłonięciu ekranu 
przez kliknięcie LPM i przeciąganie ustaw interesujący obszar, po czym 
kliknij prawy przycisk myszy) 

 Czułość: Ustaw jeden z 6 poziomów czułości detekcji ruchu. 

 Włączenie detekcję: Kliknij „√”, włącz funkcję wykrywania ruchu. 

 Buzer alarm: Kliknij „√”, aby system powiadamiał o zdarzaniach sygnałem 
dźwiękowym 

 Czas brzęczyka: długość trwania alarmu dźwiękowego. 

 Kanał nagrywania: Kliknij „√”, aby system nagrywał video ze zdarzeniem. 

 Kopiuj: po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować 
bieżącą konfigurację do innego kanału. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do ustawień 
domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci  

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 ZASTRZEŻENIE 
Menu → Zdarzenia(grupa ustawienia) → Zastrzeżenie 

Możliwość włączenia alarmu sygnalizującą błędne działanie systemu. 

 
 Wyłączenie dysku: dwa rodzaje zdarzeń 
o Brak dysku 
o Błąd dysku. 

 Wyłączenie sieci: dwa rodzaje zdarzeń 
o Błąd sieci 
o Konflikt adresów IP 

 Włącz: Kliknij „√”, włącz funkcję alarmu. 

 Ekran: System może wyświetlać komunikat na ekranie lokalnym w celu 
powiadomienia o alarmie. 

 Wyślij e-mail: System może wysłać wiadomość e-mail, aby powiadomić 
Cię o alarmie. 

 Buzzer alarm: Brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy wystąpi 
alarm. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 UTRATA WIDEO 
Menu → Zdarzenia(grupa ustawienia) → Utrata wideo. 

Funkcja alarmuje o uracie sygnału wideo na danym kanale. 

 
 Kanał: Wybierz kanał do ustawienia alarmu. 

 Włącz: Kliknij „√”, włącz funkcję alarmu. 

 Ekran: System może wyświetlać komunikat na ekranie lokalnym w celu 
powiadomienia o alarmie. 

 Wyślij e-mail: System może wysłać wiadomość e-mail, aby powiadomić 
Cię o alarmie. 

 Buzzer alarm: Brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy wystąpi 
alarm. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 LOKALNY ALARM  
Menu → Zdarzenia(grupa ustawienia) → Utrata wideo 

 
 Włączony: Kliknij „√”, włącz funkcję alarmu. 

 Wejście alarmu: Wybierz kanał analogowy, który chcesz ustawić. 

 Nazwa alarmu: nazwa alarmu zdefiniowana przez użytkownika. 

 Tydzień: Wybór tygodnia. 

 Okres czasu 1 i 2: ustawienie okresu czasu. 

 Włącz wyjście: Kliknij „√”, włącz funkcję wyjścia alarmu lokalnego. W 
przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego zostanie uaktywnione 
wyjście alarmowe(możliwość podłączenia innych urządzeń 
alarmowych). 

 Ekran: System może wyświetlać komunikat na ekranie lokalnym w celu 
powiadomienia o alarmie. 

 Wyślij e-mail: System może wysłać wiadomość e-mail, aby powiadomić 
Cię o alarmie. 

 Buzzer alarm: Brzęczyk wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy wystąpi 
alarm. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do 
ustawień domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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5.6 PAMIĘĆ 

 NAGRYWANIE 
Menu → Pamięć(grupa ustawienia) → Nagrywanie 

Konfiguracja zapisu nagrań na dysku twardym urządzenia. 

Wymagana instalacja dysku twardego patrz punkt 1.3 

Konfiguracja nagrywania Patrz punkt 5.1.3 

 DYSK 
Menu → Pamięć(grupa ustawienia) → Dysk 

 
Wyświetli się lista podłączonych dysków twardych.  

Jeśli HDD jest pierwszym połączeniem, musisz sformatować dysk twardy; Przy 
pierwszym podłączeniu dysku HDD zalecamy sformatowanie dysku nie Poprawna 
praca dysku twardego oznaczona jest komunikatem Stan: „normalny”. Błędne 
podłączenie dysku twardego lub brak dysku twardego oznaczone jest 
komunikatem „Nie podłączono dysku twardego” 

 Odśwież: Odświeża listę podłączonych dysków twardych 

 Format: Formatowanie dysku twardego 

 Anuluj: Zaniechanie zmian i powrót do menu głównego 
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5.7 SYSTEM  

 OGÓLNE  

5.7.1.1 USTAWIENIA URZĄDZEŃ  
Menu → System(grupa ustawienia) → Ogólne → Ustawienia urządzenia  

 
 Włącz kreator konfiguracji podczas uruchamiania urządzenia: kliknij 

funkcję „√”, otwórz kreatory rozruchu, kreator będzie uruchamiany, 
przy każdym uruchomieniu urządzenia. 

 Język: Wybór języka, domyślny język systemu startowego to polski lub 
angielski (zależy od modelu urządzenia i wersji oprogramowania) 

 Tryb zapisu: Automatycznie ustawiony zapis ciągły z nadpisywaniem 
najstarszych plików. 

 Dni nagrywania: Czas przechowywania nagrań  

 Standard wideo: PAL lub NTSC. 

 Czas czuwania: Oznacza czas czuwania zalogowanego użytkownika. W 
przypadku braku bezczynności użytkownika system automatycznie 
wyloguje użytkownika i będzie konieczne ponownie zalogowanie się do 
systemu. Domyślny czas czuwania wynosi 10 minut. Możliwy czas 
czuwania mieści się w zakresie od 1 do 120 minut. 

 Nazwa urządzenia: Możliwość edycji i wpisania własnej nazwy 
urządzenia 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do ustawień 
domyślnych.  
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 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 

5.7.1.2 DATA 
Menu → System(grupa ustawienia) → Ogólne → Data  

Ustawienie daty i czasu w systemie.  

 
 Ustaw datę i czas ręcznie: Po zaznaczeniu ręcznie ustaw czas i datę 

systemową. 

 Pobierz datę i czas z serwera NTP: zaznacz „√”, jeżeli chcesz, aby czas 
automatycznie był pobierany z serwera NTP. 

 Serwer NTP: adres IP serwera NTP. 

 Strefa czasowa: Z rozwijanego menu wybierz strefę czasową 
odpowiadającej Twojej lokalizacji. 

 Port NTP: Port serwera NTP. 

 Interwał NTP: przedział czasowy pomiędzy dwiema operacjami 
synchronizacji z serwerem NTP. 

 Format daty: Wybierz jeden z dostępnych formatów RRRR-MM-DD: MM-
DD-RRRR lub DDR-RRRR. 

 Separator daty: Istnieją trzy denotacje do oddzielenia daty: kropka, tylda 
i prawy ukośnik. 

 Format czasu: 24-godzinny i 12-godzinny. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do ustawień 
domyślnych.  
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 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 

 OBRAZ 
Menu → System(grupa ustawienia) → Wyświetlacz 

Konfiguracja wyświetlacza systemowego na podłączonych urządzeniach VGA, 
HDMI itp. 

  
 Rozdzielczość: Ustawiona rozdzielczość zostanie ustawiona dopiero po 

ponownym uruchomieniu urządzenia. Dostępne rozdzielczości zależą od 
konkretnego modelu urządzenia.  

 Transparentność: Im wyższy procent, tym bardziej przejrzyste menu-
OSD. Wartość wynosi od 0 do 255. 

 Czas wyświetlania OSD: Wybierz „√”, aby wyświetlić czas systemowy na 
ekranie. 

 Pokaż nazwę kanału: Zaznacz „√”, aby wyświetlić nazwę kanału. 

 Pokazuj po uruchomieniu: Ustaw liczbę wyświetlanych ekranów po 
zalogowaniu się do systemu. 

 Ustawienia korekcji obrazu: Możliwość ustawienia jasności, kontrastu, 
nasycenia i koloru wyświetlacza. 

 Ustawienia nakładki: W przypadku kanałów analogowych możliwość 
wyświetlenia na danym kanale, czasu, nazwy kanału i maski prywatności. 

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do ustawień 
domyślnych.  
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 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 

  UŻYTKOWNICY 
Menu → System(grupa ustawienia) → Użytkownik  

 
 Mod. użytkowników: Dodanie nowych użytkowników i modyfikacja 

obecnych. 

 Dodaj użytk: Dodaje nowego użytkownika  

 Modyfikacja Grupy: Dodawanie nowych grup użytkowników i modyfikacja 
już istniejących grup 

 .Dodaj grupę: dodawanie grupy użytkowników 

 Modyf.:  Edycja ustawień istniejącego użytkownika lub grupy, można 
zmienić uprawnienia, hasło. 

 Zapisz: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian  
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 AUTO RESTART  
Menu → System(grupa ustawienia) → Auto restart 

Zaplanowany automatyczny reset urządzenia.  

(Zalecamy ustawnie automatycznego restartu urządzenia w odstępach czasu 
około 12 godź.) 

 
 
Wybierz okres czasu, w jakim ma być przeprowadzony automatyczny restart. 
Następnie ustaw czas, w przypadku opcji codziennie oznacza odstępy czasu, w 
jakich będzie wykonywany restart, w przypadku opcji, co tydzień lub raz na 
miesiąc oznacza godzinę, o której będzie wykonywany automatyczny restart.  

 Domyślnie: przywróć wszystkie parametry konfiguracji sieci do ustawień 
domyślnych.  

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 PRZYWRÓĆ DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH. 
Menu → System(grupa ustawienia) → Przyw.ust.domyś. 

 

 
W celu przywrócenia domyślnych ustawień zaznacz „√” dla opcji, które mają 
zostać przywrócone do ustawień domyślnych. 

Zaznaczenie „√” „Przywróć ustawienia fabryczne”, spowoduje przywrócenie 
wszystkich ustawień do stanu fabrycznego. 

 Potwierdź: Zapisuje parametry konfiguracji sieci. 

 Zastosuj: Zapisuje parametry konfiguracji sieci i wychodzi do menu 
głównego 

 Anuluj: Zaniechanie wprowadzanych zmian. 
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 RĘCZNA AKTUALIZACJA 
Menu → System(grupa ustawienia) → Manual update  

 
W celu dokonania aktualizacji wymagana jest pamięć zewnętrzna USB. Na 
zewnętrzną pamięć USB należy, pobrać z Internetu odpowiedni plik aktualizacji, 
następnie umieścić go na pamięci USB w głównym folderze. Podłączyć pamięć 
USB do portu USB rejestratora. 

Przejść do interfejsu aktualizacji. 

Menu → System(grupa ustawienia) → Manual update  
W przypadku wykrycia przez urządzenie pliku aktualizacji na dysku USB, pokaże 
się powiązane informacje o pakiecie uaktualnienia (liczba, nazwa, rozmiar, data). 
Po wyświetleniu pliku aktualizacji wybierz plik uaktualnienia, kliknij „Zastosuj” i 
rozpocznij uaktualnianie; Jeśli nie chcesz uaktualnić, kliknij przycisk Anuluj, aby 
powrócić.  

Uwaga: podczas procesu uaktualniania nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj 
pamięci USB od rejestratora. Po uaktualnieniu system automatycznie zrestartuje 
się. (Ten proces trwa około 3 do 5 minut). Po uaktualnieniu zalecamy przywrócenie 
ustawień fabrycznych i ponowną konfigurację urządzenia 
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 ONLINE UPDATE  
Menu → System(grupa ustawienia) → Online update 

 
 Sprawdź: Kliknij „Check” („Sprawdź”) Sprawdź ostatnią wersję online. 

 Status: Bieżąca wersja urządzenia. 

 Automatyczna aktualizacja: Włącz / wyłącz automatyczną aktualizację. 

 Czas aktualizacji: Ustaw godzinę automatycznej aktualizacji.  

 KONFIGURACJA KANAŁU 
Menu → System(grupa ustawienia) → Konfiguracja kanału 
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 Wybierz typ każdego kanału w zależności od potrzeb. Tryb analogowy 
lub IP 

 Kliknij przycisk „Potwierdź”, aby zapisać. Rejestrator uruchomi się 
ponownie. 

 Rzeczywisty sygnał dostępu musi odpowiadać wybranemu trybowi 
sygnału.  

 Tryb HD - (TVI / CVBS / AHD / CVI, obsługa standardów w zależności od 
modelu) dla jednego kanału, można go podłączyć z sygnałem TVI / CVBS 
/ AHD / CVI.  

 Tryb „IP”, to do tych kanałów można podłączyć kamery IP. 

 W przypadku podglądu, gdy kanał HD (TVI / CVBS / AHD / CVI) nie 
odbiera sygnału wideo, na ekranie zostanie wyświetlony napis „HD 
VIDEO”, w przypadku kanału IP, pojawi się komunikat „NO VIDEO”. 

 PTZ SETUP  
Menu → System(grupa ustawienia) → Ustawienia PTZ 

 
 Kanał: Wybierz aktualny kanał kamery. 

 Protokół: Wybierz odpowiedni protokół PTZ (np. PELCOD). 

 Adres: Domyślny adres to 1. 

 Szybkość transmisji: Wybierz odpowiednią szybkość transmisji danych. 
Wartość domyślna to 2400. 

 Bity danych: wybierz odpowiednie bity danych.  
Wartością domyślną jest 8. 

 Bity stopu: Wybierz odpowiednie bity stopu.  
Wartością domyślną jest 1. 

 Sprawdź: Nieparzyste /parzyste / żadne.  
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 Domyślnie: Przywróć parametry ustawień, do ustawień domyślnych. 

 Kopiuj: Kliknij przycisk „Kopiuj”, aby skopiować bieżącą konfigurację do 
innego kanału. 

 Potwierdź: Zapisz parametry bieżącego interfejsu, i przejdź do menu 
głównego. 

 Anuluj: Powróć do poprzedniego interfejsu. 

 Zastosuj: Zapisz bieżące ustawienia i pozostań w danym interfejsie 
ustawień 
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6 PODGLĄD INTENETOWY 

6.1 SPRAWDZANIE ADRESU IP SIECI KOMPUTEROWEJ 

Jednocześnie naciśnij na klawiaturze  
Wyskoczy okno do uruchamiania programów 

 
Wpisz polecenie „cmd” i naciśnij „Enter” na klawiaturze. 

Uruchomi się Wiersz poleceń systemu Windows. 

 
Wpisz polecenie „ipconfig /all” i naciśnij „Enter” – ukażą się wszystkie ustawienia 
kart sieciowych.  

 
Przeszukaj ustawienia w celu znalezienia informacji na temat Adresu IP sieci. 
Adres IPv4. Adres będzie potrzebny do dalszej konfiguracji urządzeń. 
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6.2 WSTĘPNA KONFIGURACJA REJESTRATORA 
– OPROGRAMOWANIE IP SEARCH TOOL 

1. Pobierz aplikację IP Search Tool – liknk do programu 
2. Zainstaluj aplikację i następnie uruchom. 

 
1. Wybierz rodzaj urządzenia, jakie powinno zostać wyszukane w sieci. 
2. Naciśnij „Search”, w przypadku znalezienia podłączonych urządzeń 

wyświetli je w formie listy. 
3. Zaznacz urządzenie, które ma być konfigurowane. 
4. Dla użytkowników mniej zaawansowanych: Zaznacz „DHCP Enable”, 

przejdź do punktu 8. 
5. Dla użytkowników zaawansowanych, zalecamy wprowadzić adres IP na 

stałe, w tym celu: Wprowadź ustawienia sieciowe dla urządzenia 
tożsame z ustawieniami sieci w komputerze (patrz punkt 6.1), brama 
sieci i maska podsieci, adres IP ustaw inny jak w przykładzie 

6. Adres komputera to 192.168.1.158 adres dla rejestratora należy ustawić 
192.168.1.X, gdzie X jest dowolną liczbą z puli dostępnych adresów IP (w 
naszym przypadku jest to 230). 

7. Wprowadź hasło; domyślnym hasłem dla rejestratorów jest: 12345 dla 
kamer IPC jest: admin. 

8. Naciśnij przycisk „Modify”. 
9. Po udanym wprowadzeniu zmian wyświetli się okno. 
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6.3 INSTALACJA ACTIVEX 
W pasku adresu przeglądarki Internet Explorer wpisz adres IP rejestratora, który 
został ustawiony (patrz punkt 6.2), i naciśnij „Enter”. 

Wyświetli się okno w celu pobrania dodatku OCX. 

 
Kliknij „download”, zapisz dodatek na lokalnym dysku następnie zainstaluj 
dodatek (dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy na zapisany plik). 
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 
Po zakończonej instalacji wyświetli się okno. 

 
Naciśnij „Finish” w celu zakończenia procesu instalacji.  
W przypadku braku możliwości pobrania lub instalacji dodatku Active X należy 
dostosować poziom zabezpieczeń i ustawienia zapory do najniższych ustawień, a 
także zezwolić przeglądarce Internet Explorer na włączenie dodatków Active X.  
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Kliknij menu start Windows -> Panel sterowania.  

 
Następnie wybierz „System i zabezpieczenia” 

 
W podgrupie „Centrum akcji” kliknij „Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta 
użytkownika” 

 
Ustaw poziom na najniższy i kliknij „OK” 
W celu włączenia dodatków Active X w przeglądarce kliknąć kolejno 
Menu start Windows -> Panel sterowania -> Sieć i Internet -> opcje Internetowe 

 
Następnie kliknąć „zabezpieczenia” -> „Poziom niestandardowy” zaznaczyć 
wszystkie opcje związane z Active X na „Włącz” następnie kliknij „OK” 
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,  

6.4 LOGOWANIE 
Po instalacji dodatku należy zalogować się do panelu urządzenia. 

Wprowadź w pasek przeglądarki adres rejestratora, który został wcześniej 
ustawiony ( patrz punkt 6.2) i naciśnij „Enter”. W przypadku poprawnej instalacji 
dodatku Active X pojawi się ekran logowania. 

 
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślny użytkownik to: „admin”, 
domyślne hasło to: „12345”, wybierz język interfejsu. Naciśnij „Login”, aby przejść 
dalej. 

 Zapamiętaj mnie: - zapamiętuje nazwę użytkownika i hasło 

 Wszystkie kanały: - Po zalogowaniu od razu włącza wszystkie dostępne 
podglądy. 
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6.5 INTERFEJS 

 
   

1. System Menu. Zawiera ustawienia zaawansowane, ustawienia 
podstawowe, podgląd na żywo, informacje o urządzeniu, wylogowanie.  

2. Kanały monitorowane w czasie rzeczywistym - Otwiera i zamyka przegląd, 
lokalne nagrania i zdjęcia 

 - Otwiera lub zamyka odpowiedni kanał podglądu. 

Rozpoczyna nagrywanie, zapisuje się na dysk twardy komputera 

 - Robi zrzut ekranu, zapisuje się na dysk twardy komputera 
3. Zamyka/otwiera przegląd wszystkich kanałów 

 Otwórz wszystkie kanały podglądu. 

 Zamknij wszystkie kanały podglądu. 
4. Wybierz tryby wyświetlania 

Po lewo tryb pełnoekranowy, po prawej tryb podziału ekranu 
5. Ustawienia widoków. Do wyboru: pojedynczy kanał, cztery kanały, sześć 

kanałów, osiem kanałów, dziewięć kanałów, szesnaście kanałów. 
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 USTAWIENIA PODSTAWOWE 

6.5.1.1 SYSTEM  

6.5.1.1.1 USTAWIENIA OGÓLNE  
Konfigurowanie bieżącego czasu systemowego urządzenia, daty, języka systemu, 
standardu wideo, rozdzielczości ekranu, nazwy urządzenia 

 

6.5.1.1.2 USTAWIENIA SIECI 
Możliwość edycji i zmiany parametrów sieciowych urządzenia. 

Adres IP, maska podsieci, brama, port DNS, port TCP, port RSTP, port http, DNS 
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6.5.1.1.3 UŻYTKOWNICY  
Przez interfejs można dodać, usunąć, edytować użytkownika lub grupę użytkowników, 
nadawać uprawnienia.  

 

6.5.1.1.3.1 DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA 

 
 Wprowadź nazwę nowego użytkownika 

 Wpisz i potwierdź hasło nowego użytkownika 

 Zatwierdź uprawnienia, jakie ma posiadać użytkownik 

 Naciśnij „Zapisz”. 
.  
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6.5.1.1.4 USTAWIENIA SMTP  
W przypadku pojawienia się komunikatu alarmowego, istnieje możliwość wysłania 
wiadomości e-mail o zaistniałym zdarzeniu pod wyznaczonego adres e-mail. W tym celu 
należy skonfigurować serwer SMTP do przesyłania wiadomości e-mail. 

 
 Wprowadź nazwę serwera SMTP 

 Wpisz nazwę i hasło użytkownika korzystającego z serwera SMTP 

 Podaj nazwę odbiorcy i nadawcę wiadomości e-mail 

 Wprowadź tytuł wiadomości, z jakim będą przychodziły powiadomienia 

 Załączniki: zaznacz „√” aby z wiadomością e-mail zostały dołączone np. 
zdjęcia 

 Włącz email: zaznacz „√” w celu aktywowania funkcji wysyłania 
wiadomości e-mail. 

6.5.1.1.5 FTP 
W celu korzystania z usługi, należy pobrać i zainstalować na komputerze narzędzie 
serwerowe FTP, lub wykupić usługę serwerową na serwerach zewnętrznych (np. Ser-U 
FTP SERVER). 

  

 

 Włącz: Zaznacz „√” w celu włączenia usługi 
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 Wprowadź nazwę serwera FTP 

 Podaj port serwera FTP 

 Wpisz nazwę i hasło użytkownika korzystającego z serwera FTP 

 Nadaj nazwę plikom, jakie będą przesyłane na serwer FTP 

 Wybierz kanał wideo. 

 Ustaw harmonogram przesyłania plików na serwer FTP 

6.5.1.1.6 PTZ 
Funkcja do sterowania analogowymi kamerami PTZ  

 

 Wybierz kanał analogowy, do którego podłączona jest kamera PTZ 

 Wybierz typ protokołu 

 Wprowadź adres 

 Podaj szybkość transmisji danych, bity danych i bit stopu.  
 Wybierz parzystość, nieparzystość lub brak 

6.5.1.1.7 USTAWIENIA KANAŁU 
Opcja pozwala skonfigurować właściwości kanału, jako kanał analogowy (AHD; CVI; TVI; 
CVBS) lub kanał IP. Możliwości konfiguracji zależą od danego modelu rejestratora. 
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6.5.1.1.8 KONFIGURACJA DDNS 
W celu korzystania z usługi DDNS należy wcześniej zarejestrować się u jednego z 
dostawców usługi DDNS. Obsługiwani dostawcy DDNS: Oray; No-IP; Dyn; CHANGEIP; A-
PRESS; MYQSEE; SKDDNS; SMART-EYES 

 

 Włączony DDNS: Zaznacz „√” w celu włączenia usługi 

 Wprowadź czas synchronizacji z serwerem DDNS, którego podłączona 
jest kamera PTZ. Nie ustawiaj małego czasu odświeżania, częste 
połączenia z serwerem mogą być traktowane jak atak na serwer. Odstęp 
między dwoma rejestracjami musi wynosić więcej niż 60 sekund. 

 Wpisz nazwę domeny 

 Podaj nazwę i hasło użytkownika usługi DDNS 

6.5.1.1.9 USTAWIENIA P2P 
Włączenie usługi umożliwia zdalny podgląd (poza obrębem sieci lokalnej, do której 
podłączone jest urządzenie), za pomącą aplikacji na smartfon FREEIP, programu VMS na 
komputer, poprzez przeglądarkę Internetową. Nie jest wymagane przekierowanie portów. 

 

 Zaznacz „√” w celu włączenia usługi 

 Status:  
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Online – usługa jest włączona i urządzenie jest prawidłowo połączone z 
siecią Internet.  
Offiline – brak połączenia z siecią Internet. 

 1 – nr id urządzenia  

 2 – Kod QR aplikacji Freeip na platformę Android, zeskanuj, aby pobrać 
aplikację 

 3 – Kod QR aplikacji Freeip na platformę Android, zeskanuj, aby pobrać 
aplikację 

6.5.1.1.10 GŁOŚNOŚĆ 
Sterowanie głośnością dla kanałów analogowych 

 

 

6.5.1.1.11 UPNP  
Włączenie opcji pozwala na ustalenie relacji odwzorowania pomiędzy siecią LAN i siecią 
publiczną, ustawić przekierowanie portów. 
  

 

 

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 64 -                          www.prolech.com.pl  

6.5.1.1.12 PPPOE  
Konfiguracja protokołu PPPOE dla połączeń Internetowych 

 
 Włącz: Zaznacz „√” w celu włączenia usługi 

 Użytkownik: Wpisz nazwę użytkownika usługi PPPOE 
(dane do uzyskania u dostawcy Internetu) 

 Hasło: Wprowadź hasło użytkownika usługi PPPOE 
(dane do uzyskania u dostawcy Internetu) 

 Adres IP: Wpisz Adres IP (adres do uzyskania w zakładce sieć patrz punkt 
6.5.1.1.2) 

 Maska sieci: Wprowadź Maskę sieci (maska sieci do uzyskania w zakładce 
sieć patrz punkt 6.5.1.1.2) 

6.5.1.1.13 DYSK W CHMURZE 
Włączenie usługi pozwala na wysyłanie i przechowywanie zdarzeń alarmowych na 
serwerach zewnętrznych w tzw. chmurze. 

 

W celu korzystania dysku w chmurze wymagane jest posiadanie 
aktywnego konta DropBox lub Google drive.  

 Start: Zaznacz „√” aby włączyć usługę 
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 Dropbox ; Google: Wybierz dostawcę usługi poprzez zaznaczenie „√” 
przy nazwie.  

 Wypełni się adres strony, który należy przepisać do paska przeglądarki 
Internetowej w komputerze.  
W przypadku dostawcy Google pojawi się również kod weryfikacyjny w 
urządzeniu, który należy przepisać w odpowiednie miejsce, które pojawi 
się w przeglądarce Internetowej.  
W przypadku dostawcy DropBox kod weryfikacyjny ukarze nam się w 
przeglądarce Internetowej, następnie należy go wprowadzić do 
urządzenia. 

 Kliknij „Powiąż”, po poprawnej konfiguracji i połączeniu, ukaże nam się 
„nazwa użytkownika”, „pojemność całkowita” i „pojemność używana” 

6.5.1.2 KANAŁ 

6.5.1.2.1 USTAWIENIA KANAŁU  
Dzięki interfejsowi możemy wyszukiwać, dodawać kamery, modyfikować ustawienia 
kanałów. 

 
 

Urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci LAN. 

 Wybierz odpowiedni protokół: Onvif; Private; Multi net segment 

 Naciśnij „Szukaj” 

 Ukarze się lista znalezionych kamer, 

 Zaznacz „√” przy liczbie, aby dodać interesującą nas kamerę 

 Naciśnij „Dodaj”, 

 Dodana kamera ukarze się na liście u dołu interfejsu, 

 W przypadku konieczności zmiany parametrów kanału/kamery (np. 
hasło do kamery, typ strumienia, port) należy kliknąć 2 x PPM na adres 
kamery.  
Ukarze się na nam interfejs: 
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Po zmianie ustawień w celu zapisania kliknij „Zapisz”, 

 Istnieje możliwość ręcznego dodania kamery. W tym celu kliknij przycisk 
Dodaj/Edytuj. Następnie ukarze się nam interfejs dodawania kamery, 
gdzie należy wybrać kolejny wolny kanał i zmienić parametry na 
odpowiednie dla dodawanej kamery (adres IP, użytkownik i hasło 
użytkownika dostępu do kamery). Następnie upewnij się, że zaznaczona 
jest opcja Włącz, następnie naciśnij „Zapisz”. 

6.5.1.2.2 KODOWANIE  
Interfejs kodowania poszczególnych kanałów. Dostępne ustawienia zależą od 
dostępnych trybów w kamerze.  
Możesz ustawić parametry strumienia głównego i pod-strumienia urządzenia IPC 
(tryb kodowania, rozdzielczość, szybkość klatek, wartość strumienia). 

 
  

http://www.blow.com.pl/


 Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW  
 

 www.blow.com.pl                          - 67 -                          www.prolech.com.pl  

6.5.1.2.3 DETEKCJA RUCHU  
Interfejs pozwala na ustawienie wykrywania ruchu i powiadomienia alarmowego  

 

 Wybierz kanał, dla którego będzie ustawiana detekcja ruchu 

 Przełącznik połączenia: Zaznacz „√” aby włączyć detekcję ruchu, 
następnie wybierz czułość detekcji 

 Alarm dźwiękowy wł.: Zaznacz „√” aby włączyć powiadomienia 
dźwiękowe, następnie wybierz długość powiadomienia dźwiękowego 

 Kanał nagrania: Zaznacz „√” w celu nagrania zdarzenia o wykryciu ruchu, 
określ długość nagrania. 

6.5.1.3 NAGRANIA 

6.5.1.3.1 USTAWIENIA NAGRAŃ 
Interfejs odpowiada za ustawienia harmonogramu nagrywania dla 
poszczególnych kanałów. Możliwość ustawienia nagrania ciągłego i nagrania po 
wykryciu ruchu 

 
 Wybierz kanał, dla którego będzie ustawiany harmonogram zapisu 

nagrań. 
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 Zaznacz „√” przy typie harmonogramu  
Nagranie – zapis ciągły  
Ruch – zapis w przypadku wykrycia ruchu, (wcześniej należy 
skonfigurować detekcję ruchu patrz punkt 0) 

 Lewym Przyciskiem Myszy zaznacz odpowiednie godziny 
harmonogramu, jedna kratka odpowiada 30 min. 
Kolor niebieski – Nagranie (zapis ciągły) 
Kolor czerwony – Ruch (zapis detekcji ruchu) 

 W przypadku zaznaczenia „√” przy danych dniach tygodnia 
harmonogram automatycznie będzie ustawiany dla wszystkich 
zaznaczonych dni. 

6.5.1.3.2 ODTWARZANIE 
Interfejs pozwala na wyszukiwanie i odtwarzanie zachowanych nagrań. 

 
 Wybierz dzień, w którym mogło dojść do zdarzenia. Dni podświetlane na 

czerwono sugerują, iż w tym dniu zostały zapisane nagrania. 

 Określ typ nagrania 
Normalne nagrania– zapis ciągły  
Nagrania alarmowe – zapis w przypadku wykrycia ruchu 

 Wybierz kanał 

 Kliknij wyszukaj, 

 W przypadku znalezienia nagrań, zostanie wyświetlony pasek stanu na 
pasku czasu, 

 Zaznacz miejsce na pasku określającym czas rozpoczęcia nagrania, 
nagranie odtworzy się automatycznie. 
Podstawowe przyciski sterowania 

- zmiana zakresu osi czasu 

 - Play, rozpoczęcie odtwarzania 

 - Pauza, wstrzymanie odtwarzania 
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 - Stop, zatrzymanie nagrywania 

 - Tworzenie klipu (podczas odtwarzania naciśnij w miejscu początku 
tworzenia klipu, następnie kliknij ponownie, aby zakończyć tworzenie 
klipu, otworzy się okno do wskazania miejsca zapisu klipu na dysku 
twardym) 

 - Utworzenie zrzutu ekranu 

 - Ustawienie prędkości odtwarzania 

 - Zamknięcie wszystkich odtwarzanych nagrań 

 - Podgląd w pełnym oknie 

 - Pobieranie plików nagrań na dysk lokalny komputera. 
Po kliknięciu wyświetli się okno z dostępnymi plikami nagrań 

 
W celu zapisu pliku na lokalny dysk twardy należy, wybrać plik 
poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, wyświetli się ikona 
pobierz zdalnie, którą należy kliknąć lewym przyciskiem myszy, 
rozpocznie się proces pobierania pliku i zapis na dysku komputera 
we wskazanej lokalizacji (USTAWIENIA ZAAWANSOWANE patrz 
punkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) 
Status pobierania możemy zobaczyć klikając ikonę „Pobieranie” 

 
W celu anulowania pobierania pliku, należy kliknąć prawym 
przyciskiem myszy na dany plik a następnie lewym przyciskiem 
myszy kliknąć na „Anuluj pobieranie” 
Wykaz pobranych plików dostępny jest po kliknięciu ikony 
„Pobrano” 

6.5.1.4 KONSERWACJA 

6.5.1.4.1 DYSK 
Interfejs pokazuj informacje na temat podłączonych dysków twardych, umożliwia również 
formatowanie dysków twardych. Zalecamy sformatowanie dysków twardych przed 
pierwszym użyciem. 
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6.5.1.4.2 ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM 
Interfejs przeznaczony do przeprowadzenia aktualizacji lub restartu urządzenia. 

 
W celu dokonania aktualizacji kliknij po czym wybierz odpowiedni plik 
aktualizacji zapisany na lokalnym dysku komputera. Następnie kliknij aktualizuj. 
Po przeprowadzonej aktualizacji urządzenie uruchomi się automatycznie 
ponownie. 

6.5.1.4.3 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ  
Interfejs odpowiada za możliwość przywrócenia ustawień do domyślnych 
wartości.  

 
 Zaznacz „√” przy nazwie ustawień, które mają zostać przywrócone do 

ustawień domyślnych, 

  Zaznacz „√” przy opcji „Przywróć ustawienia fabryczne”, aby 
zresetować wszystkie ustawienia rejestratora do wartości domyślnych. 

 Naciśnij zapisz w celu wprowadzenia zmian, urządzenie uruchomi się 
ponownie. 
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6.5.1.4.4 DZIENNIK ZDARZEŃ (LOG) 
Informacje na temat logowania do urządzenia i wprowadzonych zmian w ustawieniach. 

 

 
 Typ: Wybierz typ logu (zdarzenia) 

 Czas startu: Data określająca początek okresu do wyszukania dzienników  

 Czas zakończenia: Data określająca koniec okresu do wyszukania 
dzienników  

 Pytanie: Naciśnij, aby wyświetlić LOGI (dzienniki) zdarzeń z podanego 
okresu czasu 

 Wyczyść: Naciśnij, aby wyczyścić listę dzienników.  

6.5.1.4.5 AUTMOATYCZNA KONSERWACJA 
Tutaj można ustawić czas automatycznego restartowania urządzenia. 

 
 Wybierz, w jakich okresach czasu ma być dokonywany automatyczny 

restart. 

 Istnieje możliwość wyłączenia całkowicie funkcji, wykonywanie 
restartów codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. 

 W zależności od wybrania częstotliwości wykonywania restartów określ 
dzień lub godzinę dokonywania restartu. 

 Naciśnij „Zapisz” w celu zapamiętania dokonanych zmian. 
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6.5.1.4.6 KONFIGURACJA ALARMU 
Przez panel możliwa jest konfiguracja wejść alarmowych (podłączone urządzenia 
zewnętrzne). 

 
 Włącz: Zaznacz „√” aby włączyć funkcję wejść alarmowych, 

 W alarmie: Nr wejścia alarmowego 

 Nazwa alarmu: Wpisz nazwę alarmu 

 Określ harmonogram aktywności alarmu 

 Zaznacz „√” w jaki sposób użytkownik zostanie powiadomiony o 
włączeniu się alarmu. 

6.5.1.4.7 UTRATA WIDEO  
W przypadku utraty sygnału wideo przez rejestrator, możliwe jest wysłanie 
powiadomienia i włączenie alarmu dźwiękowego przez rejestrator. 

 
 Kanał: Wybierz kanał, który będzie konfigurowany  
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 Włącz: Zaznacz „√”, aby włączyć funkcję powiadomienia alarmowego w 
przypadku utraty sygnału wideo. 

 Zaznacz „√” w jaki sposób użytkownik zostanie powiadomiony o 
włączeniu się alarmu. 

6.5.1.4.8 WERSJA  
Użytkownik może sprawdzić informacje o wersji systemu, w tym nazwę urządzenia, numer 
modelu, wersję i datę oprogramowania układowego.  

 

6.5.1.4.9 ZAPIS 
W zakładce konfigurujemy ścieżki do folderów na komputerze lokalnym, dla 
poszczególnych typów zapisu plików.  

 Plików nagrań wideo, (nagrywanie należy włączyć ręcznie poprzez 

kliknięcie z prawej strony menu ikony  przy odpowiednim numerze 
kamery, zatrzymanie nagrania następuje poprzez kolejne kliknięcie ikony 

) 

 Zrzutu ekranu; zrzut zostanie wykonany po kliknięciu z prawej strony 

meny ikony  

 Przechwytywania nagrań (wycinków) z dysku zamieszczanego w 
rejestratorze. 

 

 Kliknij na ikonę , następnie rozwinie się menu, w którym należy 
wskazać ścieżkę do folderu. 
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 Po wybraniu odpowiedniego kliknij „OK” a następnie „Zapisz” w celu 

zapamiętania wprowadzanych zmian. 

6.5.1.4.10 BŁĘDY DYSKU I SIECI  
Interfejs pozwala na ustawienie powiadomienia alarmowego o występujących 
nieprawidłowych działaniach sieci i/lub dysku twardego. 
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 Wybierz „Błąd dysku” lub „Błąd sieci” 

 Typ błędu: Z rozwijanej listy określ, dla jakiego rodzaju błędu zostanie 
ustawiony alarm 

 Zaznacz „√” w jaki sposób użytkownik zostanie powiadomiony o 
nieprawidłowym działaniu sprzętu. 

 Naciśnij „Zapisz”, w celu zapamiętania wprowadzonych zmian. 

7   FAQ 
1. Co trzeba zrobić, kiedy zapomnimy hasła?  

Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym personelem technicznym. Zalecane jest 
łatwe do zapamiętania i stosunkowo bezpieczne hasło podczas ustawiania hasła  
  

2. Czy można odtwarzać pliki przy podczas nagrywania podglądu na dysk? 
Odpowiedź: Tak.  
  

3. Czy można usunąć część nagrań wideo na dysku twardym? 
Ze względu na bezpieczeństwo dokumentu nie można usunąć części nagrania 
wideo, jeśli musisz usunąć wszystkie nagrania wideo, możesz sformatować dysk 
twardy. 
  

4. Dlaczego nie można się zalogować？  
Prosimy sprawdzić czy ustawiono prawidłową konfigurację połączenia sieciowego, 
czy nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. 
  

5. Dlaczego nie można znaleźć żadnych informacji nagranych podczas 
odtwarzania? 

Prosimy sprawdzić, czy dysk HDD został prawidłowo zamontowany w urządzeniu, 
prawidłowość ustawienia czasu. W przypadku konieczności zmian, wprowadź je i 
zrestartuj urządzenie następnie sprawdź ponownie. Prosimy również o 
sprawdzenie czy dysk twardy nie jest uszkodzony. 
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