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Informacje prawne 
 

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi 

W dokumencie zawarta jest instrukcja obsługi i zarządzania produktem. Obrazy, wykresy i wszystkie 
inne informacje przedstawione poniżej służą wyłącznie do opisu i wyjaśnienia. Informacje zawarte w 
podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia z powodu aktualizacji oprogramowania układowego 
lub z innych powodów. Najnowsza wersja znajduje się na stronie internetowej Hikvision 
https://www.hikvision.com/ 
Zaleca się korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi pod nadzorem specjalistów. 

Znakami towarowymi 

  oraz inne znaki towarowe i logo firmy Hikvision są własnością firmy 

Hikvision w różnych jurysdykcjach. 
Inne wymienione znaki towarowe i logo są własnością ich indywidualnych właścicieli. 

Zastrzeżenie 
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISYWANY 
PRODUKT WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM, OPROGRAMOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM 
SPRZĘTOWYM JEST DOSTARCZANY "TAK JAK JEST", Z WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA 
HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ 
OGRANICZEŃ, W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, 
PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZENIA OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU 
FIRMA HIKVISION, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, W TYM 
MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY Z POWODU UTRATY ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERW 
W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY DANYCH LUB DOKUMENTACJI ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM TEGO 
PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU KORZYSTANIE Z PRODUKTU ODBYWA SIĘ 
CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, NARUSZENIE PRYWATNOŚCI LUB INNE 
SZKODY WYNIKAJĄCE Z CYBERATAKÓW, ATAKÓW HAKERÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH ZAGROŻEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO; JEDNAK W RAZIE POTRZEBY HIKVISION ZAPEWNI WSPARCIE 
TECHNICZNE.  
PRZEPISY DOTYCZĄCE NADZORU RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM 
TEGO PRODUKTU SPRAWDŹ WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W TWOJEJ 
JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z URZĄDZENIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM 
PRAWEM. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO 
PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM. 
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KONFLIKTÓW MIĘDZY NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ A OBOWIĄZUJĄCYM 
PRAWEM, PIERWSZEŃSTWO MA TO OSTATNIE. 

https://www.hikvision.com/
https://www.hikvision.com/
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Znaczenie symboli 
 

Symbole, które można znaleźć w tym dokumencie są zdefiniowane w następujący sposób. 
 

Symbol Opis 

Niebezpieczeństwo 
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie 
unikniętą, spowoduje lub może doprowadzić do śmierci lub 
poważnych obrażeń. 

Ostrzeżenie 
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie 
zostanie unikniętą, może spowodować uszkodzenie sprzętu, 
utratę danych, obniżenie wydajności lub nieoczekiwane wyniki. 

Uwaga 
Zawiera dodatkowe informacje, aby podkreślić lub uzupełnić 
ważne punkty głównego tekstu. 
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Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie użytkownikowi możliwości prawidłowego 
użytkowania produktu w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub utraty własności. 

Prawa i regulacje 

● Używanie produktu musi być ściśle zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego. 

Transportu 
● Podczas transportu urządzenie należy przechowywać w oryginalnym lub podobnym opakowaniu. 
● Wszystkie opakowania po rozpakowaniu należy zachować do wykorzystania w przyszłości. 

W przypadku wystąpienia awarii należy zwrócić urządzenie do zakładu produkcyjnego z 
oryginalną folią. Transport bez oryginalnej owijki może spowodować uszkodzenie urządzenia i 
firma nie ponosi za to odpowiedzialności. 

● Nie należy upuszczać produktu ani narażać go na wstrząsy fizyczne. Urządzenie należy trzymać z 
dala od zakłóceń magnetycznych. 

Zasilanie 

● Ładowarkę należy zakupić samodzielnie. Napięcie wejściowe powinno być zgodne z 
ograniczonym źródłem zasilania (12 VDC, 24 VAC lub PoE(802.3af)) zgodnie z normą 
IEC61010-1. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacjach technicznych.   

● Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazda zasilania. 

● NIE należy podłączać wielu urządzeń do jednego zasilacza, aby uniknąć przegrzania lub 
zagrożenia pożarem spowodowanego przeciążeniem. 

Bateria 

● Niewłaściwe użycie lub wymiana baterii może spowodować zagrożenie wybuchem. Należy 
wymieniać wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu. Zużyte baterie należy 
utylizować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta baterii. 

● Wbudowanej baterii nie można zdemontować. W razie potrzeby należy skontaktować 
się z serwisem w celu naprawy. 

● W przypadku długotrwałego przechowywania baterii, należy upewnić się, że jest ona w pełni 
naładowana co pół roku, aby zapewnić jej odpowiednią jakość. W przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia akumulatora. 

Konserwacja 

● Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum 
serwisowym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane 
nieautoryzowaną naprawą lub konserwacją. 

● Kilka elementów urządzenia (np. kondensator elektrolityczny) wymaga regularnej wymiany. 
Średni okres eksploatacji jest różny, dlatego zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli. W 
celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

● Przetrzeć delikatnie urządzenie czystą ściereczką i w razie potrzeby niewielką ilością etanolu. 
● Jeżeli urządzenie jest używane w sposób nieokreślony przez producenta, gwarancja 

udzielona na urządzenie może zostać naruszona. 
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Stosowanie w środowisku naturalnym 

● Upewnij się, że środowisko pracy spełnia wymagania urządzenia. Temperatura robocza 
powinna wynosić od -40°C do 65°C, a wilgotność robocza powinna wynosi 95% lub mniej, bez 
kondensacji. 

● Nie należy dopuszczać do narażenia urządzenia na wysokie promieniowanie 
elektromagnetyczne lub zapylenie. 

● Nie należy kierować obiektywu w stronę słońca ani żadnego innego jasnego światła. 

Awaria 

● Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, zapach lub hałas, należy natychmiast wyłączyć 
zasilanie, odłączyć kabel zasilający i skontaktować się z centrum serwisowym. 

Adres fabryki 

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China 

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd 
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Rozdział 1 Omówienie 
 
 

1.1 Krótki opis 

Bispektralna (termowizyjna i optyczna) kamera sieciowa, , dzięki wbudowanemu układowi 
GPU, który obsługuje inteligentny algorytm analizy zachowań, może realizować bardzo 
precyzyjną analizę VCA i alarm w czasie rzeczywistym. Stosowana jest do celów ochrony 
obwodowej i zapobiegania pożarom w krytycznych infrastrukturach, takich jak obiekty 
komunalne, obiekty mieszkalne, place budowy, fabryki, sklepy itp. System przedalarmowy 
pomaga w natychmiastowym wykryciu nieoczekiwanych zdarzeń i ochrony mienia. 

 

1.2 Główne funkcje 

W tej sekcji przedstawiono główne funkcje urządzenia. 

Termografia ciała 

Urządzenie może mierzyć temperaturę ciała lub temperaturę twarzy. Gdy temperatura 
przekroczy próg alarmowy, zostaje uruchomiony alarm. 

Pomiar temperatury 

Urządzenie może mierzyć rzeczywistą temperaturę monitorowanego miejsca. Gdy temperatura 
przekroczy próg alarmowy, zostaje uruchomiony alarm. 
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Rozdział 2 Aktywacja urządzenia i uzyskiwanie 
dostępu do urządzenia 

 
 W celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności konta użytkownika oraz danych, należy ustawić 
hasło logowania, aby aktywować urządzenie w przypadku dostępu do niego przez sieć. 

Szczegółowe informacje na temat aktywacji oprogramowania klienckiego znajdują się w instrukcji 
obsługi dla oprogramowania klienckiego. 

 

 

 

2.1 Aktywacja urządzenia poprzez SADP 

Wyszukiwanie i aktywowanie urządzeń online za pomocą oprogramowania SADP. 

Przed rozpoczęciem 

Wejdź na stronę www.hikvision.com, aby pobrać oprogramowanie SADP. 

Kroki 

1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego. 
2. Uruchom oprogramowanie SADP, aby przeszukiwać urządzenia online. 
3. Sprawdź stan urządzenia z listy urządzeń i wybierz pozycję nieaktywne urządzenie. 
4. Utwórz i wprowadź nowe hasło i a następnie potwierdź je. 

Zalecamy utworzenie silnego hasła według własnego uznania (przy użyciu minimum 8 znaków, 
w tym dużych liter, małych liter, cyfr i znaków specjalnych) w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
produktu. Sugerujemy regularnie zmieniać swoje hasło, zwłaszcza w systemie o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa, resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień pozwoli na lepszą 
ochronę urządzenia. 

 

 

5. Kliknij przycisk OK. 
Stan urządzenia zmienia się na Aktywny. 

6. Opcjonalnie: Zmień parametry sieciowe urządzenia w obszarze Modyfikacja parametrów sieciowych. 
 

2.2 Aktywacja urządzenia poprzez przeglądarkę 

Możesz uzyskać dostęp do urządzenia i aktywować je za pośrednictwem przeglądarki. 

Kroki 

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla sieciowego. 
2. Zmień adres IP komputera i urządzenia tak aby były w tej samej podsieci. 

Uwaga 

Ostrzeżenie 
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Domyślny adres IP urządzenia to 192.168.1.64. Adres IP komputera można ustawić od 
192.168.1.2 do 192.168.1.253 (za wyjątkiem 192.168.1.64). Na przykład można ustawić adres 
IP komputera na 192.168.1.100. 

 

3. Wprowadź w przeglądarce adres 192.168.1.64. 
4. Aby aktywować urządzenie utwórz hasło administratora. 

Zalecamy utworzenie silnego hasła według własnego uznania (przy użyciu minimum 8 znaków, 
w tym dużych liter, małych liter, cyfr i znaków specjalnych) w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
produktu. Sugerujemy regularnie zmieniać swoje hasło, zwłaszcza w systemie o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa, resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień pozwoli na lepszą 
ochronę urządzenia 

 

 

5. Kliknij przycisk OK. 
6. Wprowadź hasło administratora, aby zalogować się do urządzenia. 
7. Opcjonalnie: Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Podstawowe → TCP/IP, aby zmienić 

parametry sieciowe urządzenia, aby mogło pracować w sieci lokalnej użytkownika. 
 

2.3 Logowanie 

Zaloguj się do urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

 

2.3.1 Instalowanie wtyczki 

Dostęp do urządzenia można uzyskać, instalując wtyczkę. 

Kroki 

1. Wprowadź adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej, po czym pojawi się okno logowania. 
2. Zainstaluj wtyczkę zgodnie z poleceniem. 
3. Ponownie otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP urządzenia. 
4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. 

Pomoc   Pobierz dokument pomocy on-line dotyczący urządzenia. 

Wyloguj   Można bezpiecznie wyjść. 

 

2.3.2 Nieupoważnione logowanie 

Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia przez Internet 
Administrator może ustawić liczbę prób logowania. W momencie osiągnięcia zadanego limitu 
niewłaściwego logowania, urządzenie zostanie zablokowane. 

Przejdź do Konfiguracja → System → Bezpieczeństwo → Usługa bezpieczeństwa i włącz 
nieupoważnione logowanie i ustaw ilość prób logowania. 

Uwaga 

Ostrzeżenie 
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Rozdział 3 Pomiar temperatury 
 

Po włączeniu tej funkcji urządzenie mierzy rzeczywistą temperaturę sceny. Alarmuje, gdy 
temperatura przekracza wartość progową. 

 

3.1 Uwaga 

Ta część wprowadza uwagi o konfiguracji funkcji pomiaru temperatury. 
● Powierzchnia docelowa powinna być maksymalnie pionowa w stosunku do osi optycznej. 

Zaleca się, aby kąt nachylenia płaszczyzny obrazu był mniejszy niż 45°. 

● Piksele obrazu docelowego powinny mieć więcej niż 5 × 5. 
● Jeżeli zostanie zastosowanych wiele presetów z pomiarem temperatury, zaleca się 

ustawienie czasu patrolowania powyżej 20 s. 
● Proszę wybrać termografię liniową lub termografię powierzchni dla określonego pomiaru 

temperatury powierzchni. Termografia punktowa nie jest zalecana w przypadku 
wystąpienia drgań podczas ruchu urządzenia, które mogłyby wpłynąć na dokładność 
pomiaru temperatury. 

 

3.2 Termografia automatyczna 

Skonfiguruj parametry pomiaru temperatury i zasady jej pomiaru. Urządzenie może mierzyć 
rzeczywistą temperaturę i sygnalizować alarmy wyjściowe, gdy temperatura przekroczy wartość 
progu. 

 

3.2.1 Ustawianie parametrów termografii 

Skonfiguruj parametry pomiaru temperatury. 

Przed rozpoczęciem 

Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Typ zasobów VCA, wybierz pomiar 
temperatury. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Lokalna, włącz wyświetl informacje o temperaturze 

Wyświetl informacje o temperaturze. 

Wybierz tak, aby wyświetlić informacje o temperaturze w podglądzie na żywo. 
Włącz reguły, aby wyświetlić informacje o regułach w podglądzie na żywo. 

2. Kliknij Zapisz. 
3. Przejdź do Konfiguracja → Pomiar temperatury → Ustawienia podstawowe, aby skonfigurować 

parametry. 

Włącz pomiar temperatury 

Sprawdzić, aby wyłączyć funkcję pomiaru temperatury 
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Włącz temperaturę barwową 

Sprawdź, czy w podglądzie na żywo jest wyświetlana linijka temperatury i koloru. 

Wyświetl informacje o temperaturze. na strumieniu 

Sprawdź, czy informacje o temperaturze są wyświetlane w strumieniu. 

Temperatura wyświetlania w kanale optycznym 

Sprawdź, czy informacje o temperaturze kanału termicznego są wyświetlane w kanale optycznym. 

Wyświetl max./min./średniej temperatury 

Sprawdź, czy informacje o maksymalnej/minimalnej/średniej temperaturze są wyświetlane w 
podglądzie na żywo, gdy regułą pomiaru temperatury jest linia lub obszar. 

Położenie informacji o temperaturze 

Wybierz pozycję informacji o temperaturze wyświetlanej w podglądzie na żywo. 
● W pobliżu obiektu: wyświetla informacje obok rozpoznanego obiektu. 
● Lewy górny róg: wyświetla informacje w lewym górnym rogu ekranu. 

Dodawanie oryginalnych danych podczas przechwytywania 

Sprawdź, aby dodać dane o alarmie wywołanym przechwyceniem obrazu z kanału termicznego. 

Dodawanie oryginalnych danych w strumieniu 

Sprawdź, aby dodać oryginalne dane na widoku termicznym. 

Interwał odświeżania danych 

Oznacza to interwał odświeżania informacji o temperaturze. 

Jednostki 

Możliwość wyboru wyświetlania temperatury w stopniach: Celsjusza (°C)/ Fahrenheita (°F)/ Kelvina (K). 

Zakres temperatur 

Wybierz zakres pomiaru temperatury. 

Wersja 

Wyświetl wersję aktualnego algorytmu. 
4. Kliknij Zapisz. 

 

3.2.2 Ustawianie trybu normalnego 

Ta funkcja służy do pomiaru temperatury całej sceny i alarmu. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Pomiar temperatury → Ustawienia podstawowe i sprawdź 
włącz pomiar temperatury. 

2. Należy zapoznać się z ustawieniem parametrów termografii aby ustawić parametry. 
3. Przejdź do Konfiguracja → Pomiar temperatury → Ustawienia zaawansowane i wybierz normalne. 
4. Skonfiguruj parametry trybu normalnego. 
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Emisyjności 

Ustaw emisyjność celu. Emisyjność każdego obiektu jest inna. 

Odległość 

Odległość między obiektem docelowym a urządzeniem. 

Próg pre-alarmu 

Gdy temperatura docelowa przekracza próg pre-alarmu, a stan utrzymuje się dłużej niż czas 
filtrowania, wyzwalany jest pre-alarm. 

Próg alarmu 

Gdy temperatura docelowa przekracza próg alarmu, a stan utrzymuje się dłużej niż czas 
filtrowania, wyzwalany jest alarm. 

Wyjście alarmowe 

Sprawdź wyjście pre-alarmowe i wyjście alarmowe, aby powiązać alarm wstępny lub alarm z 
podłączonym urządzeniem alarmowym. 

5. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale Ustawiania 
harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się w rozdziale 
Ustawienia metody łączenia. 

6. Kliknij Zapisz. 
Maksymalna i minimalna temperatura zostanie wyświetlona w podglądzie na żywo. 

Przejdź do Obraz→ Wyświetlanie reguł VCA, aby ustawić rozmiar czcionek i kolor temperatury 
w trybie normalnym, alarmowym i pre-alarmu. 

 

 
 

3.2.3 Ustawienie trybu eksperta 

Wybierz reguły pomiaru temperatury punktu, linii lub obszaru i skonfiguruj parametry, 
urządzenie wyzwoli alarm, jeśli reguły alarmowe zostaną spełnione. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Pomiar temperatury → Ustawienia podstawowe, 
sprawdź włącz pomiar temperatury. 

2. Należy zapoznać się z ustawieniem parametrów termografii aby ustawić parametry. 
3. Przejdź do Konfiguracja → Pomiar temperatury → Ustawienia zaawansowane, wybierz ekspert. 
4. Wybierz i włącz reguły pomiaru temperatury. Zapoznaj się z ustawienie reguł termografii 

do ustawienia reguły. 
5. Opcjonalnie: kliknij porównanie temperatury obszaru, aby ustawić reguły alarmu i temperaturę. 
6. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale Ustawiania 

harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się w rozdziale 
Ustawienia metody łączenia. 

7. Kliknij Zapisz. 
Maksymalna temperatura i zasady termografii będą wyświetlane w podglądzie na żywo. 

Uwaga 
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Przejdź do Obraz→ Wyświetlanie reguł VCA, aby ustawić rozmiar czcionek i kolor temperatury 
w trybie normalnym, alarmowym i pre-alarmu. 

 

 
 

3.2.4 Ustawianie reguły termografii 
 

Kroki 

1. Dostosuj nazwę reguły. 
2. Wybierz typ reguły dla punktu, linii lub obszaru. Następnie wyznacz punkt, linię lub obszar 

na interfejsie, na którym ma być mierzona temperatura. 

Punkt  Szczegółowa konfiguracja znajduje się w rozdziale Termografia punktu 

Linia  Szczegółowa konfiguracja znajduje się w rozdziale Termografia linii 

Obszar  Szczegółowa konfiguracja znajduje się w rozdziale Termografia obszaru 
 

3. Skonfiguruj parametry pomiaru temperatury. 

Emisyjności 

Ustawić emisyjność celu. Emisyjność powierzchni materiału to jego skuteczność w 
emitowaniu energii w postaci promieniowania cieplnego. Różne obiekty mają różną 
emisyjność. Patrz: Odniesienie do emisyjności materiałowej, aby określić poziom emisji 
danego materiału. 

Odległość 

Odległość między obiektem docelowym a urządzeniem. 

Temperatura odbicia 

Jeśli na obrazie znajduje się jakiś obiekt o wysokiej emisyjności, należy sprawdzić i ustawić 
temperaturę odbicia, aby ją skorygować. Temperatura odbicia powinna być ustawiona na 
taką samą jak temperatura obiektu o wysokiej emisyjności. 

4. Kliknij  i ustaw regułę alarmu. 

Temperatura alarmu i pre-alarmu 

Ustaw temperaturę alarmu i pre-alarmu. Np. wybierz opcję reguły alarmowej jako powyżej 
(średniej temperatury), ustaw temperaturę pre-alarmu na 50 °C i ustaw temperaturę 
alarmową na 55 °C. Urządzenie włącza alarm wstępny, gdy średnia temperatura jest 
wyższa niż 50 °C, a następnie włącza alarm, gdy średnia temperatura jest wyższa niż 55 °C. 

Czas filtrowania 

Odnosi się do czasu trwania po osiągnięciu lub przekroczeniu temperatury docelowej / 
temperatury alarmowej.  

Uwaga 
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Temperatura tolerancji 
Ustaw temperaturę tolerancji, aby zapobiec wpływowi stałej zmiany temperatury na alarm. 
Np. należy nastawić temperaturę tolerancyjną na 3°C, temperaturę alarmową na 55°C i  
temperaturę pre-alarmu na 50°C. Urządzenie wysyła alarm wstępny, gdy temperatura 
osiągnie 50°C, a alarmuje, gdy temperatura osiągnie 55°C i dopiero, gdy temperatura obiektu 
jest niższa niż 52°C, alarm zostanie anulowany. 

Wyjście pre-alarmowe i alarmowe 

Gdy temperatura docelowa przekracza próg alarmu wstępnego lub alarmowego, 
wyzwala wyjście pre-alarmowe lub alarmowe podłączonych urządzeń. 

Porównanie temperatury w danym obszarze 

Wybierz dwa obszary i ustaw regułę porównania i ustaw próg różnicy temperatur. 
Urządzenie alarmuje, gdy różnica temperatur spełnia wartość ustawienia. 

5. Możesz zasłonić pewien obszar przed wykryciem. Szczegółowe ustawienia znajdują się w 
rozdziale Ustawianie obszaru chronionego. 

6. Kliknij Zapisz. 
Kliknij podgląd na żywo i wybierz kanał termiczny, aby wyświetlić informacje o temperaturze 
i regułach w podglądzie na żywo. 

 

3.2.5 Termografia punktu 

Skonfiguruj regułę pomiaru temperatury i kliknij na dowolne miejsce w podglądzie na żywo, 
aby monitorować temperaturę. 

Kroki 

1. Kliknij w podglądzie na żywo, a na interfejsie pojawi się wskaźnik (krzyżyk) 
2. Przeciągnij kursor na wybraną pozycję 

Przejdź do podgląd na żywo, aby wyświetlić temperaturę i regułę punktu w kanale termicznym. 

 

3.2.6 Termografia linii 

Skonfiguruj regułę pomiaru temperatury i monitoruj maksymalną temperaturę na utworzonej linii. 

Kroki 

1. Kliknij i przeciągnij mysz, aby narysować linię w interfejsie podglądu na żywo. 
2. Kliknij i przesuń linię, aby dostosować położenie. 
3. Kliknij i przeciągnij końce linii, aby dostosować długość. 

Przejdź do Podgląd na żywo, aby wyświetlić maksymalną temperaturę i regułę linii w 
kanale termicznym. 
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3.2.7 Termografia obszaru 

Skonfiguruj regułę pomiaru temperatury i monitoruj maksymalną temperaturę obszaru. 

Kroki 

1. Kliknij i przeciągnij mysz w widoku na żywo, aby narysować obszar i kliknąć prawym przyciskiem 
myszy, aby zakończyć rysowanie. 

2. Kliknij i przesuń obszar, aby dostosować położenie. 
3. Przeciągnij narożniki obszaru, aby dostosować rozmiar i kształt. 

Przejdź do Podgląd na żywo, aby wyświetlić maksymalną temperaturę i regułę obszaru w 
kanale termicznym. 

 

3.2.8 Ustawienie obszaru chronionego 

Można skonfigurować obszary od wykrycia. 

Kroki 

1. Sprawdź włącz obszar chroniony. 
2. Kliknij  . 
3. Przeciągnij mysz w widoku na żywo, aby narysować obszar. Można przeciągnąć narożniki 

czerwonego obszaru prostokąta, aby zmienić jego kształt i rozmiar. 
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać rysowanie. 
5. Opcjonalnie: wybierz jeden obszar i  kliknij, aby go usunąć. 
6. Kliknij Zapisz. 

 

3.3 Termografia ręczna 

Po włączeniu funkcji ręcznej termografii urządzenia, można kliknąć dowolną pozycję na obrazie 
na żywo, aby pokazać rzeczywistą temperaturę. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Lokalna i wybierz wyświetlanie informacji o temperaturze klikając tak. 
2. Przejdź do Konfiguracja → Pomiar temperatury → Ustawienia podstawowe. 
3. Sprawdź włącz pomiar temperatury. 
4. Kliknij Zapisz. 

5. Przejdź do interfejsu podglądu na żywo i wybierz kanał termiczny, kliknij  . Kliknij 
dowolną pozycję na interfejsie, aby pokazać rzeczywistą temperaturę. 

 
3.4 Pomiar temperatury ciała 

 
Kroki: 

1. Przejdź do Konfiguracja -> Pomiar temperatury ->Konfiguracja termografii ciała. 
2. Wybierz kanał termiczny. 
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3. Kliknij Rysuj obszar, a następnie kliknij myszką na black body w podglądzie na żywo i zapisz. 
4. Ustaw parametry black body. 

 Emisyjność: ustaw emisyjność black body. 
 

Odniesienie do tabeli emisyjności znajduje się w instrukcji lub w Internecie. 
 

 

 Odległość: odległość linii prostej między black body a urządzeniem. 

 Temperatura: wprowadź temperaturę black body. 
 

Jeśli na scenie nie ma black body, pomiń krok 3 i 4. 
 

 

5. Ustaw tryb temperatury otoczenia. Można wybrać automatyczna lub manualna. W trybie 
automatycznym urządzenie automatycznie wykrywa temperaturę otoczenia. W trybie 
ręcznym należy ręcznie wprowadzić temperaturę otoczenia.   

6. Ustaw parametry kompensacji temperatury w przypadku konieczności wykrycia 
temperatury ciała ludzkiego zamiast temperatury powierzchni zewnętrznej. 

i. Włącz funkcję kompensacji temperatury ciała. 

ii. Wybierz typ kompensacji. 

iii. W trybie automatycznym urządzenie automatycznie oblicza wartość kompensacji. 
Jeśli wykryta temperatura ciała jest nadal niedokładna, można ustawić wartość 
kalibracji ręcznej. 

iv. W trybie ręcznym należy wprowadzić wartość kalibracji ręcznej, a w polu 
wartości kompensacji zostanie wyświetlona odpowiednia wartość 
kompensacji. 

7. Kliknij Zapisz. 
8. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale 

Ustawiania harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się 
w rozdziale Ustawienia metody łączenia. 

Uwaga 

Uwaga 
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Rozdział 4 Termografia ciała 
 

Funkcja termografii ciała może wykryć temperaturę ludzkiej twarzy lub ciała w kadrze i 
wywołać alarm, jeśli temperatura jest wyższa od ustawionej wartości. 

 

4.1 Ustawianie parametrów termografii ciała 

Skonfiguruj parametry pomiaru temperatury ciała. 

Przed rozpoczęciem 

Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Typ zasobów VCA, wybierz 
termografię ciała. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Pomiar temperatury → Ustawienia podstawowe, aby skonfigurować 
parametry. 

Włącz pomiar temperatury 

Sprawdzić, czy funkcja pomiaru temperatury jest włączona. 

Włącz temperaturę barwową 

Sprawdź, czy w widoku na żywo jest wyświetlana linijka temperatury i koloru. 

Wyświetl informacje o temperaturze. na strumieniu 

Sprawdzić, czy na strumieniu wyświetlane są informacje o temperaturze. 

Dodawanie oryginalnych danych podczas przechwytywania 

Sprawdź, aby dodać dane o alarmie wywołanym przechwyceniem obrazu z kanału termicznego. 

Dodawanie oryginalnych danych w strumieniu 

Sprawdź, aby dodać oryginalne dane na widoku termicznym. 

Interwał odświeżania danych 

Oznacza to interwał odświeżania informacji o temperaturze. 

Jednostki 

Możliwość wyboru wyświetlania temperatury w stopniach: Celsjusza (°C)/ Fahrenheita (°F)/ Kelvina (K). 

Zakres temperatur 

Wybierz zakres pomiaru temperatury. 

Odległość: 

Ustaw odległość między urządzeniem a celem. 

Emisyjności 

Ustaw emisyjność celu. 
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Odniesienie do tabeli emisyjności znajduje się w instrukcji lub w internecie. 

 

Wersja 

Wyświetl wersję bieżącego algorytmu. 
2. Kliknij Zapisz. 

 

4.2 Ustawianie termografii ciała 

 
4.2.1 Pomiar temperatury ciała w kanale termicznym 

 
Kroki: 

1. Przejdź do Konfiguracja → Termografia ciała → Konfiguracja termografii ciała. 
2. Wybierz kanał termiczny. 
3. Kliknij Rysuj obszar, a następnie kliknij myszką na black body w widoku na żywo i zapisz. 
4. Ustaw parametry black body. 

 Emisyjność: Ustaw emisyjność black body. 
 

Odniesienie do tabeli emisyjności znajduje się w instrukcji lub w Internecie. 
 

 

 Odległość: odległość linii prostej między black body a urządzeniem. 

 Temperatura: Wprowadź temperaturę black body. 

5. Ustaw tryb temperatury otoczenia. Można wybrać automatyczna lub manualna. W trybie 
automatycznym urządzenie automatycznie wykrywa temperaturę otoczenia. W trybie 
ręcznym należy ręcznie wprowadzić temperaturę otoczenia.   

6. Ustaw parametry kompensacji temperatury w przypadku konieczności wykrycia 
temperatury ciała ludzkiego zamiast temperatury powierzchni zewnętrznej. 

v. Włącz funkcję kompensacji temperatury ciała. 

vi. Wybierz typ kompensacji. 

vii. W trybie automatycznym urządzenie automatycznie oblicza wartość kompensacji. 
Jeśli wykryta temperatura ciała jest nadal niedokładna, można ustawić wartość 
kalibracji ręcznej. 

viii. W trybie ręcznym należy wprowadzić wartość kalibracji ręcznej, a w polu 
wartości kompensacji zostanie wyświetlona odpowiednia wartość 
kompensacji. 

7. Kliknij Zapisz. 

Uwaga 

Uwaga 
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8. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale 
Ustawiania harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się 
w rozdziale Ustawienia metody łączenia. 

 

4.2.1 Pomiar temperatury twarzy w kanale optycznym 
 

Kroki: 

1. Przejdź do Konfiguracja → Termografia ciała → Konfiguracja termografii ciała. 
2. Wybierz kanał optyczny. 
3. Zaznacz włącz wykrywanie twarzy, aby wykryć twarz i zmierzyć temperaturę w kadrze. 
4. Sprawdzić wyświetlanie temperatury, aby wyświetlić najwyższą temperaturę każdej z 

wykrytych twarzy w podglądzie na żywo. 
5.  Sprawdź opcję wyślij przechwycony obraz twarzy, aby przechwycić i przesłać zdjęcie osoby. 

Jeśli funkcja wykrywania twarzy jest również włączona, na obrazie wyświetlana jest 
maksymalna temperatura twarzy. 

Aby ustawić odpowiednie parametry, należy zapoznać się z sekcją przechwytywania twarzy. 
 

 

6. Sprawdź wyświetlanie pozycji temperatury twarzy, aby wyświetlić kursor na 
najwyższej temperaturze. 

7.  Wybierz tryb konfiguracja. Wykrywanie odnosi się do pomiaru temperatury dla wszystkich 
obiektów w scenie oraz do wysyłania alarmu, jeśli temperatura docelowa jest wyższa niż próg 
alarmowy. 

Jeśli temperatury wielu celów są wyższe niż próg alarmowy, zostanie uruchomionych wiele 
alarmów. 

 

 

8. Ustaw parametry wykrywania twarzy. 

 Odległość źrenic: odległość między źrenicami określa wielkość kwadratu, na który składa 
się pole pomiędzy dwoma źrenicami i jest podstawowym standardem dla kamery do 
identyfikacji celu. Można wprowadzić wartość odległości źrenic lub narysować obszary 
odległości źrenic w podglądzie na żywo. 

 Prędkość generowania: odnosi się do docelowej prędkości generowania. Im wyższa 
jest ta wartość, tym łatwiej cel może zostać rozpoznany. 

 Czułość: odnosi się do czułości wykrywania twarzy. 

 Alarm, gdy temperatura jest powyżej: dotyczy progu alarmowego temperatury. Gdy 
temperatura docelowa jest wyższa niż wartość zadana, urządzenie wysyła alarm. 

 Temperatura pre-alarmowa: gdy temperatura twarzy jest wyższa od ustawionej 
wartości, urządzenie wysyła alarm wstępny i przesyła przechwycony obraz twarzy. 

Uwaga 

Uwaga 
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9. Kliknij obszar rysowania i narysuj obszar wykrywania twarzy w widoku na żywo. Można 
przesunąć prostokąt lub przeciągnąć rogi prostokąta, aby dostosować położenie i rozmiar. 

Obszar wykrywania należy narysować w czerwonym prostokącie. 
 

 

10. Kliknij Zapisz. 
11. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale 

Ustawiania harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się 
w rozdziale Ustawienia metody łączenia. 

 

4.3 Ustawianie przechwytywania twarzy 

Kamera może uchwycić twarz, która pojawia się w danym obszarze, informacje zostaną przesłane 
wraz z uchwyconym obrazem. 

 

4.3.1 Nakładanie i przechwytywanie 
 

Kroki: 

1. Przejdź do Konfiguracja>Termografia ciała > Przechwytywanie twarzy > Nakładanie i 
przechwytywanie. 

2. Zaznacz wyświetl informacje o celu na obrazie alarmu, aby wyświetlić ramkę na celu na 
przesłanym obrazie alarmu. 

3. Ustawić docelowy rozmiar obrazu. Dostępne są cztery rodzaje zdjęć: niestandardowe, 
głowy, połowy ciała i całego ciała. W przypadku wybrania opcji niestandardowej, można 
dostosować szerokość, wysokość głowy i wysokość ciała do potrzeb. 

4. Zaznacz wartość stałą, aby ustawić wysokość obrazu. 
5. Sprawdź przesyłanie w tle, aby przesłać obraz z otoczenia. 
6. Z listy rozwijanej wybierz jakość obrazu i rozdzielczość. 
7. Kliknij Zapisz. 

 

4.3.2 Ustawienie obszaru chronionego 

Obszar chroniony pozwala ustawić konkretny obszar, w którym nie działa przechwytywanie twarzy. 

Kroki: 

1. Kliknij,  aby narysować obszar chroniony, klikając lewym przyciskiem myszy punkty 
końcowe w oknie podglądu na żywo, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby 
zakończyć rysowanie obszaru. 

2. Opcjonalne: Kliknij , aby usunąć narysowane obszary.  

 

Uwaga 
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Możesz sporządzić do 4 obszarów na tym samym obrazie, a każdy obszar można ustawić z 3-
10 punktami 

 

3. Kliknij Zapisz. 

 

4.3.3 Konfiguracja zaawansowana 

 Wersja przechwytywania twarzy: zawiera listę wersji biblioteki algorytmu. 

 Funkcja przesyłania: Zaznacz, aby przesłać właściwość przechwyconego celu. 

 Czas przechwycenia: odnosi się do czasów przechwycenia twarzy, które zostaną 
uchwycone podczas jej pobytu w skonfigurowanym obszarze. 

 Szybkie ujęcie: możesz zdefiniować próg szybkiego ujęcia i maksymalny odstęp czasu 
między ujęciami. 

Próg szybkiego ujęcia: wskazuje poziom jakości twarzy do uruchomienia szybkiego 
ujęcia. 

Max. interwał przechwytywania: opisuje maksymalny czas dla jednego szybkiego ujęcia. 
 

 Ostrzeżenie o braku maski: sprawdź ostrzeżenie dźwiękowe, urządzenie wyda alarm 
dźwiękowy, jeśli osoba nie nosi maski. 

Uwaga 
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Rozdział 5 Zdarzenie i alarm 
 

Ta część przedstawia konfigurację zdarzeń. Urządzenie przyjmuje pewną reakcję na wyzwalany 
alarm. 

 

5.1 Detekcja ruchu 

Pomaga wykryć poruszające się obiekty w regionie wykrywania i wyzwolić akcje powiązane. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Zdarzenia→ Zdarzenia podstawowe → Detekcja ruchu. 
2. Wybierz nr kanału. 
3. Sprawdź włącz detekcje ruchu. 
4. Opcjonalnie: podświetlenie celu poruszającego się na obrazie na kolor zielony. 

1) Sprawdź włącz dynamiczna analizę ruchu. 
2) Przejdź do Konfiguracja → Lokalna. 
3) Ustaw reguły, na włączone. 

5. Wybierz tryb konfiguracji i ustaw region i parametry reguły. 
– Aby uzyskać informacje o trybie normalnym, zobacz Tryb normalny . 
– Aby uzyskać informacje na temat trybu eksperta, zobacz Tryb eksperta. 

6. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale 
Ustawiania harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się 
w rozdziale Ustawienia metody łączenia. 

7. Kliknij Zapisz. 

 

5.1.1 Tryb normalny 

Można ustawić parametry wykrywania ruchu zgodnie z domyślnymi parametrami urządzenia. 

Kroki 

1. Wybierz tryb normalny w konfiguracji. 
2. Ustaw czułość trybu normalnego. Im wyższa jest wartość czułości, tym bardziej czułe jest 

wykrywanie ruchu. Jeśli czułość jest ustawiona na 0, wykrywanie ruchu i analiza dynamiczna 
nie jest skuteczna. 

3. Kliknij pozycję narysuj obszar. Kliknij i przeciągnij mysz na wideo na żywo, a następnie zwolnij 
mysz, aby zakończyć rysować jeden obszar. 
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Rysunek 5-1 Detekcja ruchu 

Zatrzymaj rysowanie Zatrzymaj rysowanie danego obszary. 

Wyczyść  Wyczyść wszystkie obszary. 
 

4. Opcjonalnie: Parametry wielu obszarów można ustawić, powtarzając powyższe kroki. 

 

5.1.2 Tryb eksperta 

Parametry detekcji ruchu dla trybu dzień/noc można skonfigurować w zależności od własnych 
potrzeb. 

Kroki 

1. Wybierz tryb eksperta w konfiguracji. 
2. Ustaw parametry trybu eksperta. 

Tryb dzień/noc 

WYŁ.: Tryb dzień/noc jest wyłączony. 
Automatyczny tryb dzienny/nocny: System automatycznie przełącza tryb dzienny/nocny w 
zależności od warunków otoczenia. Wyświetla obraz kolorowy w dzień i czarno-biały w nocy. 
Przełączanie wg harmonogramu dzień/noc: System przełącza tryb dzienny/nocny zgodnie z 
harmonogramem. W ustawionych okresach czasu system przełącza się na tryb dzienny, a w 
pozostałych okresach na tryb nocny. 

Czułość 

Im wyższa jest wartość czułości, tym bardziej czułe jest wykrywanie ruchu. Jeśli 
czułość jest ustawiona na 0, wykrywanie ruchu i analiza dynamiczna jest nieskuteczna. 

3. Wybierz obszar i kliknij pozycję Rysuj obszar. Kliknij i przeciągnij lewy przycisk myszy w 
podglądzie na żywo, a następnie zwolnij przycisk, aby zakończyć rysowanie jednego obszaru. 



Instrukcja obsługi bispektralnej kamery sieciowej 
 

18 

 

 

 

 
 

Rysunek 5-2 Detekcja ruchu 

Zatrzymaj rysowanie Zatrzymaj rysowanie danego obszary. 

Wyczyść  Wyczyść wszystkie obszary. 
 

4. Opcjonalnie: powtórz powyższe kroki, aby ustawić wiele obszarów. 
 

5.2 Alarm sabotażu wideo 

Gdy skonfigurowany obszar zostanie zasłonięty i nie będzie mógł być normalnie monitorowany, 
zostanie uruchomiony alarm i wyzwoli akcje powiązane. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Zdarzenia → Zdarzenia podstawowe → Sabotaż wideo. 
2. Wybierz numer kanału.   
3. Zaznacz Włącz. 
4. Ustaw czułość. Im wyższa wartość, tym łatwiej jest wykryć zakrycie obiektywu. 
5. Kliknij Rysuj obszar i przeciągnij mysz w podglądzie na żywo, aby narysować obszar. 

Zatrzymaj rysowanie Zatrzymaj rysowanie danego obszary. 

Wyczyść  Wyczyść wszystkie obszary. 
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Rysunek 5-3 Ustawianie obszaru sabotażu wideo 

6. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale Ustawiania 
harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się w rozdziale 
Ustawienia metody łączenia. 

7. Kliknij Zapisz. 
 

5.3 Wejścia alarmowe 

Sygnał alarmowy z urządzenia zewnętrznego wyzwala odpowiednie działania bieżącego urządzenia. 

Przed rozpoczęciem 

Upewnij się, że zewnętrzne urządzenie alarmowe jest podłączone. Informacje na temat podłączania 
przewodów znajdują się w skróconej instrukcji obsługi. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Zdarzenia → Zdarzenia podstawowe → Wejścia alarmowe. 
2. Sprawdź włącz obsługę wejść alarmowych. 
3. Wybierz nr wejścia alarmu. i typ alarmu z listy rozwijanej. Edytuj nazwę alarmu. 
4. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale Ustawiania 

harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się w rozdziale 
Ustawienia metody łączenia. 

5. Kliknij Kopiuj do..., aby skopiować ustawienia do innych kanałów wejściowych alarmu. 
6. Kliknij Zapisz. 
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5.4 Wyjątki alarmowe 

Wyjątek, taki jak odłączenie od sieci, może spowodować, że urządzenie podejmie odpowiednie działania. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Zdarzenia→ Zdarzenia podstawowe → Wyjątek. 
2. Wybierz typ wyjątku. 

Pełny HDD  Pamięć HDD jest  pełna. 

Błąd HDD  Błąd ma miejsce w HDD. 
 

Sieć rozłączona Urządzenie jest offline. 

 

Konflikt adresów IP   Adres IP bieżącego urządzenia jest taki sam jak w przypadku innego 
urządzenia w sieci. 

Nielegalne logowanie   Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło zostało wprowadzone. 
 

3. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się w rozdziale Ustawienia metody łączenia 
4. Kliknij Zapisz. 

 

5.5 Wyjątek audio 

Funkcja wykrywa nietypowe dźwięki w monitorowanej scenie, takie jak nagłe 
zwiększenie/zmniejszenie natężenia dźwięku, a w odpowiedzi można podjąć pewne działania. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Zdarzenia → Inteligentne zdarzenia → Wyjątki audio . 
2. Wybierz jeden lub kilka typów wykrywania wyjątków audio. 

Wykrywanie utraty dźwięku 

Wykryj nagłą utratę ścieżki dźwiękowej. 

Nagły wzrost wykrywania intensywności dźwięku 

Wykryj nagły wzrost natężenia dźwięku. Czułość i Próg intensywności dźwięku można 
konfigurować. 

● Im mniejsza czułość, tym większa powinna być zmiana w celu uruchomienia 
detekcji. 

● Próg natężenia dźwięku odnosi się do referencyjnego poziomu natężenia dźwięku dla 
detekcji. Zalecane jest ustawienie średniego natężenia dźwięku w otoczeniu. Im głośniejszy 
dźwięk w otoczeniu, tym większa powinna być jego wartość. Można go ustawić w 
zależności od warunków otoczenia. 

Uwaga 
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Nagły spadek wykrywania intensywności dźwięku 

Wykryj nagły spadek natężenia dźwięku. Czułość jest konfigurowalna. 
3. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale Ustawiania 

harmonogramu. Informacje na temat ustawiania metody łączenia znajdują się w rozdziale 
Ustawienia metody łączenia. 

4. Kliknij Zapisz. 

Funkcja różni się w zależności od różnych modeli. 
 

Uwaga 
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Rozdział 6 Harmonogram uzbrajania i powiązania 
alarmowe 

 
Harmonogram uzbrajania to niestandardowy okres czasu, w którym urządzenie wykonuje 
określone zadania. Połączenie alarmowe jest reakcją na wykrycie określonego zdarzenia lub 
celu w określonym czasie. 

 

6.1 Ustaw harmonogram uzbrajania 

Ustaw prawidłowy czas zadań urządzenia. 

Kroki 

1. Kliknij pozycję Harmonogram uzbrajania. 
2. Przeciągnij pasek czasu, aby narysować żądaną aktywność zdarzenia. 

Można skonfigurować do 8 okresów na jeden dzień. 
 

 

3. Dostosuj okres. 
– Kliknij wybrany okres i wprowadź żądaną wartość. Kliknij Zapisz. 
– Kliknij wybrany okres. Przeciągnij oba końce, aby dostosować okres. 
– Kliknij wybrany okres czasu i przeciągnij go na pasku czasu. 

4. Opcjonalnie: kliknij Kopiuj, do... , aby skopiować te same ustawienia na inne dni. 
5. Kliknij Zapisz. 

 

6.2 Ustawienia metody powiązania 

Funkcje powiązania można włączyć w przypadku wystąpienia zdarzenia lub alarmu. 

 

6.2.1 Wyzwolenie wyjścia alarmowego 

Jeśli urządzenie zostało podłączone do wyjścia alarmowego, a wyjście alarmowe nr. zostało 
skonfigurowane, urządzenie wysyła informacje o alarmie do podłączonego wyjścia alarmowego, 
gdy zostanie uruchomiony alarm. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Zdarzenia → Zdarzenia podstawowe → Wyjście alarmowe. 
2. Ustawianie parametrów wyjścia alarmu. 

Alarm automatyczny Informacje na temat konfiguracji znajdują się w części alarm automatyczny. 

Alarm ręczny Informacje na temat konfiguracji znajdują się w części alarm ręczny. 
 

3. Kliknij pozycję Zapisz. 

Uwaga 
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Alarm ręczny 

Wyjście alarmowe można uruchomić ręcznie. 

Kroki 

1. Ustaw parametry ręcznego alarmu. 

Nr wyjścia alarmu 

Wybierz numer wyjścia alarmowego zgodnie z interfejsem alarmowym podłączonym do 
zewnętrznego urządzenia alarmowego. 

Nazwa alarmu 

Niestandardowa nazwa wyjścia alarmu. 

Opóźnienie 

Wybierz Ręcznie. 
2. Kliknij Alarm ręczny, aby włączyć ręczne wyjście alarmu. 
3. Opcjonalnie: Kliknij Wyczyść alarm, aby wyłączyć alarm ręczny. 

 

Alarm automatyczny 

Ustawić automatyczne parametry alarmów, a następnie urządzenie automatycznie wyzwoli wyjście 
alarmowe w ustawionym harmonogramie uzbrajania. 

Kroki 

1. Ustaw automatyczne parametry alarmu. 

Nr wyjścia alarmu 

Wybierz numer wyjścia alarmowego zgodnie z interfejsem alarmowym podłączonym do 
zewnętrznego urządzenia alarmowego. 

Nazwa alarmu 

Niestandardowa nazwa wyjścia alarmu. 

Opóźnienie 

Odnosi się do czasu, przez jaki wyjście alarmu pozostaje po wystąpieniu alarmu. 
2. Informacje na temat ustawiania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale Ustawiania 

harmonogramu. 
3. Kliknij Kopiuj do..., aby skopiować parametry do innych kanałów wyjść alarmowych. 
4. Kliknij Zapisz. 

 

6.2.2 FTP/NAS/Karta pamięci 

Po włączeniu i skonfigurowaniu wysyłania danych na serwer FTP/NAS/kartę pamięci urządzenie 
wysyła informacje o alarmie do serwera FTP, pamięci masowej podłączonej do sieci oraz karty 
pamięci po wyzwoleniu alarmu. 
Aby skonfigurować serwer FTP, zapoznaj się z rozdziałem Ustawiania FTP. 
Aby skonfigurować serwer NAS, zapoznaj się z rozdziałem Ustawiania NAS. 
Aby skonfigurować zapis na karcie pamięci, zapoznaj się z rozdziałem Ustawiania karty pamięci.
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6.2.3 Wysyłanie wiadomości e-mail 

Po wykryciu zdarzenia alarmowego zaznacz opcję Wyślij wiadomość e-mail, urządzenie 
wyśle wiadomość e-mail na wyznaczone adresy z informacjami o alarmie. 
Aby zapoznać się z ustawieniami poczty e-mail, zobacz Ustawianie poczty e-mail. 

 

Ustawianie poczty e-mail 

Po skonfigurowaniu wiadomości e-mail i włączeniu funkcji wysyłania wiadomości e-mail jako 
metody łączenia, urządzenie wysyła powiadomienie e-mail do wszystkich wyznaczonych 
odbiorców w przypadku wykrycia zdarzenia alarmowego. 

Przed rozpoczęciem 

Przed użyciem funkcji e-mail należy ustawić serwer DNS. Przejdź do Konfiguracja → Sieć → 
Ustawienia podstawowe → TCP/IP dla ustawień DNS. 

Kroki 

1. Przejdź do strony ustawień poczty e-mail: Konfiguracja → Sieć → Ustawienia zaawansowane → 
E-mail. 

2. Ustawianie parametrów wiadomości e-mail. 
1) Wprowadź informacje e-mail nadawcy, w tym adres nadawcy, serwer SMTP i Port SMTP. 
2) Opcjonalnie: Jeśli serwer poczty e-mail wymaga uwierzytelniania, sprawdź 

uwierzytelnianie i wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do serwera. 
3) Ustaw szyfrowanie poczty e-mail. 

● Po wybraniu opcji SSL lub TLS i wyłączeniu STARTTLS, wiadomości e-mail są wysyłane po 
zaszyfrowaniu przez SSL lub TLS. Port SMTP powinien być ustawiony na 465. 

●  Po wybraniu opcji SSL lub TLS i włączeniu STARTTLS, wiadomości e-mail są wysyłane 
po zaszyfrowaniu przez STARTTLS, a port SMTP powinien być ustawiony na 25. 

Jeśli chcesz używać STARTTLS, upewnij się, że protokół jest obsługiwany przez Twój serwer 
poczty elektronicznej. Jeśli zaznaczysz opcję Włącz STARTTLS, gdy protokół nie jest 
obsługiwany przez twój serwer poczty elektronicznej, twój e-mail zostanie wysłany bez 
szyfrowania. 

 

 

4) Opcjonalnie: Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia z obrazami alarmowymi, zaznacz 
opcję Załącz zdjęcie. Wysyłane powiadomienia mailowe będą posiadać 3 zdjęcia w 
odstępach czasowych z możliwością konfigurowania. 

5) Wprowadź informacje odbiorcy, w tym nazwę i adres odbiorcy. 
6) Kliknij Testuj, aby sprawdzić, czy funkcja jest dobrze skonfigurowana. 

3. Kliknij Zapisz. 

6.2.4 Powiadamianie centrum nadzoru 

Po wykryciu zdarzenia alarmowego sprawdź Powiadomienie centrum nadzoru, informacje o 
alarmie są przesyłane do centrum nadzoru. 

 

Uwaga 
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6.2.5 Wyzwól nagrywanie 

Zaznaczyć opcję Wyzwól nagrywanie, a urządzenie zapisze nagranie wideo wykrytego 
zdarzenia alarmowego. W przypadku urządzenia posiadającego więcej niż jeden kanał 
kamery można ustawić jeden lub więcej kanałów do nagrywania w razie potrzeby. 
Informacje na temat ustawień nagrywania znajdują się w części Nagrywanie wideo i przechwytywanie 
obrazów 

 

6.2.6 Ustawianie powiadomienia dźwiękowego 

W przypadku urządzenia obsługującego ostrzeżenie dźwiękowe jako metodę powiązania 
dostępne są opcje konfigurowania parametrów alarmu dźwiękowego. 

Kroki 
 

Funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre modele kamer. 
 

 

1. Przejdź do strony ustawień: Konfiguracja → Zdarzenia→ Zdarzenia podstawowe → Wyjście alarmu 
dźwiękowego. 

2. Wybierz żądany typ dźwięku alarmu i czas alarmu. 
3. Ustaw harmonogram uzbrajania alarmu dźwiękowego. Zapoznaj się z ustaw harmonogram uzbrajania 
4. Kliknij Zapisz. 

 

6.2.7 Ustawienie ostrzeżenia świetlnego 
 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Zdarzenia → Zdarzenie podstawowe → Migające światło alarmowe. 
2. Ustaw czas trwania migania, częstotliwość i jasność. 

Czas trwania migania   

Okres czasu, w którym miganie trwa, gdy wystąpi jeden alarm. 

Częstotliwość migania 

Prędkość migania światła. Wysokie, Średnie i Niskie można wybrać. 

Jasność 

Jasność światła. 
3. Edytuj harmonogram uzbrajania. 
4. Kliknij Zapisz. 

 

 

Tylko niektóre modele kamer obsługują tę funkcję. 

Uwaga 
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Rozdział 7 Podgląd na żywo 
 

Przedstawia parametry podglądu na żywo, ikony funkcji i ustawienia parametrów transmisji. 
 

7.1 Parametry podglądu na żywo 
 

W przypadku urządzeń wielokanałowych wybierz żądany kanał najpierw przed ustawieniami podglądu na 
żywo. 

 

 
 

7.1.1 Podział okien 

● odnosi się do podziału okna 1 × 1.   
● odnosi się do podziału okna 2 × 2. 
● odnosi się do podziału okna 3 × 3. 
● odnosi się do podziału okna 4 × 4 . 

 

7.1.2 Typ strumienia podglądu na żywo 

Wybierz typ strumienia podglądu na żywo zgodnie z potrzebami. Szczegółowe informacje na temat 
wyboru typu strumienia można znaleźć w Typ strumienia. 

 

7.1.3 Włączanie i wyłączanie podglądu na żywo 

Ta funkcja służy do szybkiego włączania lub wyłączania podglądu na żywo wszystkich kanałów. 
● Kliknij,  aby rozpocząć podgląd na żywo wszystkich kanałów. 

● Kliknij,  aby zatrzymać podgląd na żywo wszystkich kanałów. 

 

7.1.4 Uruchamianie zoomu cyfrowego 

Pomaga zobaczyć szczegółowe informacje o dowolnym regionie na obrazie. 

Kroki 

1. Kliknij, aby włączyć zoom  cyfrowy.   
2. Na obrazie podglądu na żywo przeciągnij mysz, aby wybrać żądany region. 
3. Kliknij obraz podglądu na żywo, aby wrócić do oryginalnego obrazu. 

 

7.1.5 Wyświetl poprzednią/następną stronę 

Gdy liczba kanałów przewyższa podział okna podglądu na żywo, funkcja ta może przełączać 
podgląd na żywo pomiędzy wieloma kanałami. 

Uwaga 
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Kliknij , aby przełączać podgląd na żywo pomiędzy wieloma kanałami. 

 

7.1.6 Pełny ekran 

Ta funkcja służy do wyświetlania obrazu w trybie pełnoekranowym. Kliknij przycisk  , aby 
uruchomić tryb pełnoekranowy, aby wyjść nacisnąć przycisk ESC. 

 

7.1.7 Światło 

Kliknij,  aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie dodatkowe. 

 

7.1.8 Wycieraczka 

W przypadku urządzenia wyposażonego w wycieraczkę, można ją kontrolować przez przeglądarkę 

internetową. Kliknij  na stronie podglądu na żywo. Wycieraczka uruchomi się na pojedynczy 

ruch. 

 

7.1.9 Inicjowanie obiektywu 

Inicjalizacja obiektywu jest używana w urządzeniu wyposażonym w obiektyw z napędem 
silnikowym. Funkcja może zresetować obiektyw, gdy długi czas powiększenia lub ostrości 
powoduje rozmycie obrazu. Ta funkcja różni się w zależności od różnych modeli. 
Kliknij,  aby uruchomić inicjowanie obiektywu. 

 

7.1.10 Ostrość pomocnicza 

Kliknij,  aby zrealizować automatyczną ostrość. Funkcja ta jest zależna od rzeczywistego modelu 
urządzenia. 

 

7.1.11 Szybkie ustawienia podglądu na żywo 

Oferuje on szybką konfigurację PTZ, ustawień wyświetlania, OSD, wideo/audio i ustawień 
zasobów VCA na stronie podglądu na żywo. 

Kroki 

1. Kliknij,  aby wyświetlić stronę szybkiej konfiguracji. 
2. Ustawić parametry PTZ, ustawienia obrazu, OSD, wideo/audio i zasobów VCA. 

– Aby zapoznać się z ustawieniami PTZ, zobacz Regulacja parametrów obiektywu . 
– Aby zapoznać się z ustawieniami obrazu, zobacz Ustawienia obrazu. 
– Aby zapoznać się z ustawieniami OSD, zobacz Ustawienia OSD. 
– Aby zapoznać się z ustawieniami audio i wideo, zobacz Wideo i audio. 
– Aby uzyskać ustawienia VCA, zobacz Pomiar temperatury i Termografia ciała. 
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Funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre modele. 

 
 

7.1.12 Regulacja parametrów obiektywu 

Służy do regulacji ostrości obiektywu, powiększenia i przysłony. 

Powiększenia 

● Kliknij , aby przybliżyć. 
● Kliknij , aby oddalić. 

Ostrości 

● Kliknij , aby wyostrzyć drugi plan 
● Kliknij , aby wyostrzyć pierwszy plan. 

Prędkość PTZ 

Dostosuj , aby wyregulować prędkość obrotu/pochylenia. 

Przysłona 

● Gdy obraz jest zbyt ciemny, kliknij,  aby powiększyć przysłonę. 
● Gdy obraz jest zbyt jasny Kliknij , aby zmniejszyć przysłonę. 

 

7.2 Ustawianie parametrów transmisji 

Obraz podglądu na żywo może być wyświetlany nieprawidłowo w zależności od warunków 
sieciowych. W różnych środowiskach sieciowych można dostosować parametry transmisji, aby 
rozwiązać problem. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Lokalna. 
2. Ustaw parametry transmisji zgodnie z wymaganiami. 

Protokół 

TCP 

TCP zapewnia pełną dostarczanie danych strumieniowych i lepszą jakość wideo, ale 
transmisja w czasie rzeczywistym zostanie naruszona. Nadaje się do stabilnego środowiska 
sieciowego. 

UDP 

UDP jest odpowiedni dla niestabilnego środowiska sieciowego, które nie wymaga 
wysokiej płynności wideo. 

MULTICAST 

MULTICAST jest odpowiedni w sytuacji, gdy jest wielu klientów. Należy ustawić dla nich 
adres Multicast przed dokonaniem wyboru. 

Uwaga 
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Szczegółowe informacje na temat usługi znajdują się w części Multicast. 
 

 
 

Protokół HTTP 

Protokół HTTP jest odpowiedni w sytuacji, gdy osoba trzecia musi pobrać strumień z 
urządzenia. 

Wydajność odtwarzania 

Najkrótsze opóźnienie 

Urządzenie przyjmuje jako priorytet obraz wideo w czasie rzeczywistym nad płynnością obrazu. 

Zrównoważony 

Urządzenie zapewnia zarówno prawdziwy obraz wideo, jak i płynność. 

Płynny 

Urządzenie traktuje płynność obrazu jako priorytet w stosunku do czasu emisji. W 
warunkach słabego połączenia sieciowego, urządzenie nie jest w stanie zapewnić 
płynności obrazu nawet przy włączonej funkcji płynności. 

Niestandardowe 

Liczbę klatek na sekundę można ustawić ręcznie. W słabym środowisku sieciowym można 
zmniejszyć liczbę klatek na sekundę, aby uzyskać płynny podgląd na żywo. Ale informacje o 
regule mogą być wyświetlane. 

Automatyczne uruchamianie widoku na żywo 

● Tak oznacza, że podgląd na żywo jest uruchamiany automatycznie. Wymaga urządzenia 
monitorującego o wysokiej wydajności i stabilnego środowiska sieciowego. 

● Nie oznacza, że podgląd na żywo należy uruchomić ręcznie 
3. Kliknij OK. 

Uwaga 
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Rozdział 8 Wideo i Audio 
 

W tej części wprowadzono konfigurację parametrów związanych z obrazem i dźwiękiem. 
 

8.1 Ustawienia wideo 

Ta część wprowadza ustawienia parametrów wideo, takich jak typ strumienia, kodowanie wideo 
i rozdzielczość. 
Przejdź do strony ustawień: Konfiguracja → Wideo/Audio → Wideo. 

W przypadku urządzenia z wieloma kanałami w pierwszej kolejności należy wybrać kanał. 
 

 
 

8.1.1 Typ strumienia 

W przypadku urządzenia obsługującego więcej niż jeden strumień, można określić parametry dla 
każdego typu strumienia. 

Główny strumień 

Strumień oznacza najlepszą wydajność strumienia obsługiwanego przez urządzenie. 
Zazwyczaj oferuje on najlepszą rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę, jaką może zapewnić 
urządzenie. Jednak wysoka rozdzielczość i liczba klatek na sekundę oznacza zwykle większą 
przestrzeń dyskową i większe zapotrzebowanie na pasmo w transmisji. 

Strumień pomocniczy 

Strumień zwykle oferuje opcje o stosunkowo niskiej rozdzielczości, co zużywa mniej 
przepustowości i miejsca do magazynowania. 

Inne strumienie 

Para inna niż strumień główny i strumień pomocniczy mogą być również wykorzystywane do 
potrzeb własnych. 

 

8.1.2 Typ wideo 

Wybierz zawartość (wideo i audio), która powinna być zawarta w strumieniu. 

Wideo 

W strumieniu znajduje się tylko zawartość wideo. 

Wideo i audio 

Zawartość wideo i zawartość audio są zawarte w strumieniu. 
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8.1.3 Rozdzielczość 

Wybierz rozdzielczość wideo zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Wyższa rozdzielczość wymaga 
większej przepustowości i pamięci masowej. 

 

8.1.4 Bitrate 
 

Stały Bitrate 

Oznacza to, że strumień jest kompresowany i przesyłany z porównywalnie stałą 
przepływnością. Szybkość kompresji jest duża, ale na obrazie może pojawić się mozaika. 

Zmienny Bitrate 

Oznacza to, że urządzenie automatycznie reguluje prędkość pod kątem maksymalnej 
przepustowości. Gwarantuje to jakość obrazu w przypadku złożonych scen. 

 

8.1.5 Jakość wideo 

Gdy typ bitrate'u jest ustawiony jako zmienny, jakość obrazu jest konfigurowalna. Należy wybrać 
jakość wideo zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Należy pamiętać, że wyższa jakość sygnału 
wizyjnego wymaga większej przepustowości. 

 

8.1.6 Liczba klatek na sekundę 
Częstotliwość odświeżania obrazu ma na celu opisanie częstotliwości odświeżania strumienia 
wideo i jest mierzona za pomocą częstotliwości odświeżania klatek na sekundę (fps). 
Większa liczba klatek na sekundę jest korzystna, gdy w strumieniu wideo występuje ruch, 
ponieważ utrzymuje jakość obrazu przez cały czas. Należy pamiętać, że większa liczba klatek na 
sekundę wymaga większej szerokości pasma i większej przestrzeni dyskowej. 

 

8.1.7 Kodowanie wideo 

Oznacza standard kompresji, który urządzenie przyjmuje do kodowania wideo. 

Dostępne standardy kompresji różnią się w zależności od modeli urządzeń. 
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H.264 

H.264, znany również jako MPEG-4 Część 10, Advanced Video Coding, jest standardem 
kompresji. Bez kompresji jakości obrazu, zwiększa stopień kompresji i zmniejsza rozmiar pliku 
wideo niż MJPEG lub MPEG-4 Część 2. 

 

H.265 

H.265, znany również jako High Efficiency Video Coding (HEVC) i MPEG-H Part 2, jest standardem 
kompresji. W porównaniu do H.264, oferuje lepszą kompresję wideo w tej samej rozdzielczości, 
liczbę klatek na sekundę i jakość obrazu. 

 

Mjpeg 

Motion JPEG (M-JPEG lub MJPEG) to format kompresji wideo, w którym używana jest 
technologia kodowania wewnątrz klatki. Obrazy w formacie MJPEG są kompresowane jako 
pojedyncze obrazy JPEG. 

 

Profil 

Funkcja ta oznacza, że przy tej samej przepływności, im bardziej złożony jest profil, tym wyższa jest 
jakość obrazu, a także większe jest zapotrzebowanie na pasmo sieciowe. 

 

Interwał I-frame 

Interwał I-frame definiuje liczbę klatek między 2 klatkami I. 
W H.264 i H.265 ramka I lub klatka wewnątrz jest samodzielną ramką, którą można niezależnie 
dekodować bez odniesienia do innych obrazów. Ramka I zużywa więcej bitów niż inne klatki. Tak 
więc, wideo z większą liczą i-klatek, innymi słowy, mniejszy interwał I-frame, rodzajtes bardziej 
stabilne i niezawodne bity danych, a jednocześnie wymaga więcej miejsca do przechowywania. 

 

SVC 

Skalowalne kodowanie wideo (SVC) to nazwa rozszerzenia standardu kompresji wideo H.264 
lub H.265 w załączniku G. 
Celem standaryzacji SVC było umożliwienie kodowania wysokiej jakości strumienia bitów wideo 
zawierającego jeden lub więcej podzbiorów bitów, które same mogą być dekodowane ze 
złożonością i jakością rekonstrukcji podobną do tej uzyskiwanej przy użyciu istniejącej konstrukcji 
H.264 lub H.265 z taką samą ilością danych jak w podzbiorze bitstream. Podzestawowy strumień 
bitów jest uzyskiwany poprzez zrzucanie pakietów z większego strumienia bitów. 
SVC pozwala na kompatybilność ze starszym sprzętem: ten sam strumień bitowy może być 
zużywany przez podstawowy sprzęt, który może zdekodować tylko podzbiór o niskiej 
rozdzielczości, podczas gdy bardziej zaawansowany sprzęt będzie w stanie zdekodować wysokiej 
jakości strumień wideo. 
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8.1.8 Wygładzanie 

Odnosi się do gładkości strumienia. Im wyższa jest wartość wygładzania, tym lepsza będzie płynność 
strumienia, jednak jakość obrazu może nie być tak zadowalająca. Im niższa wartość wygładzania, 
tym wyższa będzie jakość strumienia, choć może się wydawać, że nie jest on płynny. 

 

8.1.9 Wyświetl informacje VCA 

Informacje VCA mogą być wyświetlane przez odtwarzacz i wideo. 

Odtwarzacz 

Odtwarzacz oznacza, że informacje VCA mogą być wyświetlane przez dedykowany 
odtwarzacz dostarczony przez producenta. 

Wideo 

Wideo oznacza, że informacje VCA mogą być wyświetlane przez dowolny ogólny odtwarzacz wideo. 

 

8.1.10 Ustawienia dźwięku 

Jest to funkcja do ustawiania parametrów audio, takich jak kodowanie dźwięku, filtrowanie 
szumów środowiska. Przejdź do strony ustawień audio: Konfiguracja → Wideo/Audio → Audio. 

 

Kodowanie dźwięku 

Wybierz kompresję kodowania dźwięku. 

 

Wejście audio 
 

● Podłącz urządzenie wejściowe audio zgodnie z wymaganiami. 
● Wyświetlacz wejściowy audio różni się w zależności od modeli urządzeń. 

 

 

 
Wejście liniowe 

Ustaw wejście audio na LineIn,  gdy urządzenie łączy się z 
urządzeniem wejściowym audio o dużej mocy wyjściowej, 
takiej jak MP3, syntezator lub aktywny przetwornik. 

 
Wejście mikrofonowe 

Ustaw wejście audio na MicIn, gdy urządzenie połączy się 
z urządzeniem wejściowym audio o niskiej mocy 
wyjściowej, takich jako mikrofon lub bierny przetwornik. 

 

Filtr hałasu otoczenia 

Ustawić go na WYŁ. lub WŁ. Gdy funkcja jest włączona, szumy w otoczeniu mogą być w pewnym 
stopniu filtrowane. 

Uwaga 



Instrukcja obsługi bispektralnej kamery sieciowej 
 

34 

 

 

 
 

 

8.1.11 Dwukierunkowe audio 

Jest on używany do realizacji dwukierunkowej funkcji audio między centrum monitorowania i cel 
na ekranie monitorowania. 

Przed rozpoczęciem 

● Upewnij się, że urządzenie wejściowe audio (pick-up lub mikrofon) i urządzenie wyjściowe 
audio (głośnik) podłączone do urządzenia działają prawidłowo. Informacje na temat 
podłączania urządzeń wejściowych i wyjściowych audio znajdują się w specyfikacjach urządzeń 
wejściowych i wyjściowych audio. 

● Jeśli urządzenie ma wbudowany mikrofon i głośnik, dwukierunkowa funkcja audio może 
być włączona bezpośrednio. 

Kroki 

1. Kliknij Podgląd na żywo . 
2. Kliknij  pasek narzędzi, aby włączyć dwukierunkową funkcję dźwięku kamery. 
3. Kliknij  i wybierz   pozycję, przesuń suwak, aby dostosować głośność. 

4. Kliknij , aby wyłączyć funkcje dwukierunkowego audio 

 

8.1.12 ROI 

Kodowanie ROI (Region zainteresowania) pomaga przypisać więcej zasobów kodowania do regionu 
zainteresowania, zwiększając w ten sposób jakość obszaru ROI, podczas gdy informacje 
podstawowe są mniej skoncentrowane. 

Przed rozpoczęciem 

Sprawdź typ kodowania wideo. ROI jest obsługiwany, gdy typ kodowania wideo to H.264 lub 
H.265. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→  Wideo/Audio →  ROI. 
2. Zaznacz Włącz. 
3. Wybierz nr kanału. w zależności od potrzeb. 
4. Wybierz opcję Typ strumienia. 
5. Wybierz Nr regionu w stały region, aby narysować ROI regionu. 

1) Kliknij Narysuj. 
2) Kliknij i przeciągnij mysz na ekranie widoku, aby narysować stały region. 
3) Kliknij Zatrzymaj rysowanie. 

Wybierz stały obszar, który musi zostać dostosowany, i przeciągnij mysz, aby dostosować jej położenie. 
 

 

6. Wprowadź nazwę regionu i poziom ROI. 
7. Kliknij Zapisz. 

Uwaga 
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Im wyższy jest poziom ROI, tym wyraźniejszy jest obraz wykrytego regionu. 
 

8. Opcjonalnie: Wybierz inny nr regionu i powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz narysować wiele 
stałych regionów. 

 

8.2 Ustawienia obrazu 

Oferuje ustawienia parametrów, aby dostosować funkcje obrazu. Przejdź do Konfiguracja→ Obraz 
→ Ustawienia obrazu. 
W przypadku urządzenia obsługującego wiele kanałów wymagane są ustawienia obrazu każdego 
kanału. Kliknij pozycję Domyślne, aby przywrócić ustawienia podstawowe. 

 

8.2.1 Dopasowanie obrazu 

Poprzez regulację jasności, nasycenia, kontrastu i ostrości, obraz może być lepiej wyświetlany. 

 

8.2.2 Regulacja obrazu (kanał termiczny) 

Można zoptymalizować efekt wyświetlania obrazu kanału termicznego, ustawiając korekcję tła 
i ręczną korekcję. 

Korekta tła 

Całkowicie zakryj soczewkę obiektem o jednolitej temperaturze przed soczewką, np. pianką 
lub tekturą. Po kliknięciu przycisku Popraw, urządzenie przyjmie za standardowy obiekt o 
jednolitej temperaturze i raz zoptymalizuje obraz. 

Korekta ręczna 

Kliknij Popraw , aby raz zoptymalizować obraz. 

Jest to normalne zjawisko, że podczas procesu korekcji tła i korekcji ręcznej może dojść do krótkotrwałego 
zamrożenia obrazu wideo. 

 

 
 

Tryb termiczny AGC 

Wybierz tryb AGC według różnych scen, aby zrównoważyć i poprawić jakość obrazu. 
● Histogram: Wybierz dla sceny z widocznym WDR i wysoką różnicą temperatur, może 

poprawić kontrast i poprawić obraz. Np. scena zawiera zarówno sceny wewnętrzne, jak i 
zewnętrzne. 

● Liniowy: Wybierz dla sceny z małą różnicą temperatur, a cel nie jest oczywisty, może 
poprawić kontrast i poprawić obraz. Np. ptak w lesie. 

Uwaga 

Uwaga 



Instrukcja obsługi bispektralnej kamery sieciowej 
 

36 

 

 

● Samodostosowujący się: Tryb AGC wybiera się automatycznie w zależności od aktualnej sceny. 

 

8.2.3 Ustawienia ekspozycji 
Ekspozycja jest kontrolowana przez połączenie przysłony, migawki i czułości na światło. Efekt obrazu można 
regulować poprzez ustawienie parametrów ekspozycji. 
W trybie ręcznym należy ustawić Czas ekspozycji, Wzmocnienie i Migawkę . 

 

8.2.4 Tryb dzień/noc 

Funkcja przełącznika dnia/nocy może dostarczać kolorowe obrazy w trybie dziennym oraz 
obrazy czarno-białe w trybie nocnym. Tryb przełączania jest konfigurowalny. 

Dzień 

Obraz jest zawsze w kolorze. 

Noc 

Obraz jest zawsze czarny / biały 

Automatycznie 

Kamera automatycznie przełącza się między trybem dziennym a trybem nocnym w zależności od 
oświetlenia. 

Przełącznik z harmonogramem 

Ustaw Godzina rozpoczęcia oraz Godzina zakończenia, aby określić czas trwania trybu dziennego. 

Funkcja przełącznika dnia/nocy różni się w zależności od modelu. 
 

 
 

8.2.5 Ustawianie światła uzupełniającego 
 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Konserwacja → Usługa systemu. 
2. Sprawdź włącz światło uzupełniające. 
3. Kliknij Zapisz. 
4. Przejdź do Konfiguracja → Obraz → Ustawienia obrazu  → Tryb dzień/noc, aby ustawić 

dodatkowe parametry światła. 

Inteligentne światło uzupełniające 

Ta funkcja wykorzystuje technologię inteligentnego przetwarzania obrazu w celu zmniejszenia 
prześwietlenia spowodowanego przez światło uzupełniające. 

Tryb światła IR 

Gdy tryb jest ustawiony na Auto, światło uzupełniające jest automatycznie włączane lub 
wyłączane w zależności od jasności obrazu. 

 

Uwaga 



Instrukcja obsługi bispektralnej kamery sieciowej 
 

37 

 

 

Granica jasności 

Wyregulować górną granicę mocy światła podczerwieni. 

 

8.2.6 BLC 

Jeśli skupisz się na obiekcie przy silnym oświetleniu z tyłu, obiekt będzie zbyt ciemny, aby był 
wyraźnie widoczny. BLC (kompensacja tła) kompensuje światło do obiektu znajdującego się z 
przodu, aby było ono wyraźne. Jeśli tryb BLC jest ustawiony jako niestandardowy, można 
narysować czerwony prostokąt na obrazie na żywo jako obszar BLC. 

 

8.2.7 WDR 

Funkcja WDR (Wide Dynamic Range) pomaga aparatowi zapewnić wyraźny obraz w środowisku z 
silnymi różnicami oświetlenia. 
Gdy w polu widzenia znajdują się zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary, można 
włączyć funkcję WDR i ustawić poziom. WDR automatycznie równoważy poziom jasności całego 
obrazu i zapewnia wyraźne obrazy z większą liczącą szczegóły. 

Gdy włączona jest włączona funkcja WDR, niektóre inne funkcje mogą nie być obsługiwane. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w rzeczywistym interfejsie. 

 

 
 

8.2.8 Balans bieli 

Balans bieli to funkcja odwzorowania bieli aparatu. Służy do regulacji temperatury barwowej w 
zależności od środowiska. 

 

8.2.9 DNR 
Cyfrowa redukcja szumów służy do redukcji szumów obrazu i poprawy jego jakości. Do wyboru są tryby 
normalny i zaawansowany. 

Normalne 

Ustaw poziom DNR, aby kontrolować stopień redukcji szumów. Wyższy poziom oznacza 
silniejszy stopień redukcji. 

Zawansowany 

Ustaw poziom DNR zarówno dla miejsca DNR, jak i czasu DNR, aby kontrolować stopień redukcji 
szumów. Wyższy poziom oznacza silniejszy stopień redukcji. 

Uwaga 
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8.2.10 Ustaw paletę 

Można wybrać tryb palety, aby wyświetlić obraz w skali szarości do kolorowego obrazu. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Obraz → Ustawienia obrazu. 
2. Wybierz kanał termiczny. 
3. Wybierz tryb palety w Wzmocnienie obrazu w zależności od potrzeb. 

Wynik 

Widok na żywo wyświetla obraz z paletą. 

 

8.2.11 Ustawianie koloru docelowego 

Można ustawić kolor obiektów docelowych w różnych zakresach temperatur, aby szybko 
zidentyfikować cel. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracji→ Obraz → Ustawienia wyświetlania. 
2. Wybierz kanał termiczny. 
3. Kliknij Wzmocnienie obrazu, wybierz opcję Paleta jako Biały gorący lub Czarny Gorący. 
4. Ustaw wartość temperatury i kolor celów wysoka temperatura, temperatura okresowa 

lub niska temperatura 
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Rysunek 9-1 Ustawianie temperatury i koloru celu 

Powyżej (kolor) 

Gdy cel wysokiej temperatury musi być kolorowy, można ustawić kolor wysokiej 
temperatury. Cel powyżej temperatury ustawienia będą wyświetlane w kolorze ustawienia. 

Między (kolor) 

Gdy cel temperatury interwałowej musi być kolorowy, można ustawić kolor temperatury 
interwałowej. Cel pomiędzy temperaturą minimalną a maksymalną będzie wyświetlany w 
ustawionym kolorze. 

Poniżej (kolor) 

Gdy cel niskiej temperatury musi być kolorowy, można ustawić kolor niskiej temperatury. 
Cel poniżej temperatury ustawienia będą wyświetlane w kolorze ustawienia. 
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5. Kliknij pozycję Zapisz. 

 

8.2.13 DDE 

Cyfrowe wzmocnienie szczegółów służy do dostosowywania szczegółów obrazu. Tryby WYŁ. i 
Normalny można dostosować. 

WYŁ. 

Wyłącz tę funkcję. 

Normalne 

Ustaw poziom DDE, aby kontrolować szczegóły obrazu. Im wyższy poziom, tym więcej 
szczegółów pokazuje, ale wyższe jest zakłócenie. 

 

8.2.14 Nagła zmiana jasności 

Gdy jasność celu i tła jest bardzo różna (różnica temperatur celu i tła jest ogromna), system 
zmniejsza różnicę w podglądzie. 

 

8.2.15 Oprawa jakości obrazu 

Można wybrać żądany obszar obrazu, aby poprawić jakość kodowania. Obraz obszaru będzie 
bardziej szczegółowy i wyraźny. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Obraz → Ustawienia wyświetlania → Wzmocnienie obrazu. 
Wybierz obszar poprawy jakości obrazu. Aby wyłączyć tę funkcję, można wybrać opcję WYŁ. lub 
wybrać opcję Własny obszar, aby narysować żądany obszar. 
Na wyświetlaczu pojawi się czerwony prostokąt, w którym poprawiona zostanie jakość obrazu. 

 

8.2.16 Lustro 

Gdy obraz podglądu na żywo jest odwrotny od rzeczywistej sceny, ta funkcja pomaga 
normalnie wyświetlać obraz. 
W razie potrzeby wybierz tryb lustrzanego odbicia. 

Nagrywanie wideo zostanie na krótko przerwane po włączeniu tej funkcji. 
 

 
 

8.2.17 Standard wideo 

Standard wideo to zdolność karty graficznej lub urządzenia wyświetlającego wideo, która określa 
ilość wyświetlanych kolorów i rozdzielczość. Dwa najczęściej stosowane standardy wideo to NTSC i 
PAL. W standardzie NTSC w każdej sekundzie przesyłanych jest 30 klatek. Każda klatka składa się z 
525 pojedynczych linii skanowania. W systemie PAL w każdej sekundzie transmitowanych jest 25 
klatek. Każda klatka składa się z 625 indywidualnych linii skanowania. Należy wybrać standard 
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sygnału wideo w zależności od systemu wideo w danym kraju. 

 

8.2.18 Cyfrowy zoom 

Obraz można powiększać 
Im większy rozmiar powiększenia, tym bardziej rozmyty jest obraz. 

 

8.3 OSD 

Można dostosować informacje OSD, takie jak nazwa urządzenia, czas/datę, czcionka, kolor i 
nakładka tekstowa wyświetlana w strumieniu wideo. 
Przejdź do strony ustawień OSD: Konfiguracja → Obraz → Ustawienia OSD. Ustaw 
odpowiednie parametry, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby rozpocząć działanie. 

Wyświetlane informacje 

Ustaw nazwę kamery, datę, tydzień i powiązany z nimi format wyświetlania. 

Nakładanie tekstu 

Ustaw dostosowany tekst nakładki na obrazie. 

Parametry OSD 

Ustawianie parametrów OSD, takich jak tryb wyświetlania, rozmiar i kolor czcionki. 
 

8.4 Ustawianie maski prywatności 

Funkcja blokuje niektóre obszary w widoku na żywo, aby chronić prywatność. Bez względu na 
to, jak urządzenie się porusza, zablokowana scena nigdy nie będzie widoczna. 

Kroki 

1. Przejdź do strony ustawień maski prywatności: Konfiguracja → Obraz → Maski prywatności. 
2. Wybierz nr kanał  
3. Sprawdź włącz maski prywatności. 
4. Kliknij pozycję Narysuj obszar. Przeciągnij mysz w widoku na żywo, aby narysować zamknięty obszar. 

Przeciągnij rogi obszaru Dostosuj wielkość obszaru. 
 

Przeciągnij obszar    Dopasuj położenie obszaru. 

Wyczyść wszystkie   Wyczyść wszystkie ustawione obszary. 
 

5. Kliknij Zatrzymaj rysowanie. 
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6. Kliknij Zapisz. 

Do ustawienia obsługiwane są maksymalnie 4 obszary. 
 

 

 

8.5 Nakładanie obrazu 

Nałóż niestandardowy obraz na widok na żywo. 

Przed rozpoczęciem 

Obraz do nałożenia musi być w formacie BMP z 24-bitowym, a maksymalny rozmiar obrazu to 128 
× 128 pikseli. 

Kroki 

1. Przejdź do: Konfiguracja → Obraz → Nakładanie obrazu. 
2. Wybierz kanał do nakładki obrazu. 
3. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać obraz, a następnie kliknij pozycję Przekaż. 

Obraz z czerwonym prostokątem pojawi się w widoku na żywo po pomyślnym przesłaniu. 
4. Zaznacz włącz nakładanie obrazu. 
5. Przeciągnij obraz, aby dostosować jego położenie. 
6. Kliknij Zapisz. 

 

8.6 Ustawianie ręcznego DPC 

Jeśli ilość wadliwych pikseli na obrazie jest stosunkowo mała i potrzebna jest dokładna 
korekta, można je poprawić ręcznie. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Obraz → DPC. 
2. Wybierz kanał termiczny. 
3. Wybierz tryb ręczny. 
4. Kliknij uszkodzony piksel na obrazie, a następnie kursor pojawi się w widoku na żywo. 
5. Kliknij w górę, w dół, w lewo, w prawo, aby dopasować pozycję kursora do wadliwej pozycji piksela. 
6. Kliknij , a następnie kliknij przycisk   w celu skorygowania wadliwego piksela. 

Jeśli trzeba poprawić wiele wadliwych pikseli, należy kliknąć po zlokalizowaniu wadliwego 
piksela. Następnie, po zlokalizowaniu innych pikseli, kliknij, aby je poprawić jednocześnie. 

 

7. Opcjonalnie: Kliknij   , aby anulować wadliwy piksel. 

Uwaga 
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8.7 Ustawianie obrazu w obrazie 

Można nakładać obrazy dwóch kanałów i wyświetlać obraz dwóch kanałów jednocześnie. 

Kroki 

1. Wybierz numer kanału. 
2. Wybierz obraz w trybie obrazu. 

Tryb normalny  Obraz w obrazie wyłączony. 

Tryb nakładania Włącz obraz w obrazie. Obraz innego kanału można nałożyć na 
bieżący kanał. 

 

3. Kliknij Zapisz. 
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Rozdział 9 Nagrywanie wideo i przechwytywanie 
zdjęć 

Ta część wprowadza operacje przechwytywania klipów wideo i migawek, odtwarzania i 
pobierania przechwyconych plików. 

 

9.1 Ustawienia pamięci 

Ta część wprowadza konfigurację kilku wspólnych ścieżek zapisu. 

 

9.1.1 Karta pamięci 

Jeśli zdecydujesz się zapisać pliki na karcie pamięci, upewnij się, że karta pamięci została wcześniej 
odpowiednio sformatowana. 

Przed rozpoczęciem 

Włóż kartę pamięci do aparatu. Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w 
przewodniku szybkiego uruchomienia kamery. 

Kroki 

1. Przejdź do: Konfiguracja → Przechowywanie → Zarządzanie pamięcią masową → Zarządzanie 
dyskami twardymi. 

2. Wybierz kartę pamięci i kliknij przycisk Format, aby rozpocząć inicjowanie karty pamięci. 
Status karty pamięci zmienia się na Normalny z Niezainicjalizowany, co oznacza, że karta 
pamięci może być używana normalnie. 

3. Opcjonalnie: Zdefiniuj ilość pamięci na karcie pamięci. Wprowadź wartość procentową 
ilości dla różnych zawartości w zależności od potrzeb. 

4. Kliknij Zapisz. 

 

9.1.2 Serwer NAS 

Użyj serwera sieciowego jako dysku sieciowego do przechowywania plików nagrań, 
przechwyconych obrazów, itp. 

Przed rozpoczęciem 

Najpierw pobierz adres IP dysku sieciowego. 

Kroki 

1. Przejdź do: Konfiguracja → Przechowywanie → Zarządzanie pamięcią masową → NAS. 
2. Kliknij Nr dysku twardego. Wybierz rodzaj dysku i ustaw parametry dysku. 

Adres serwera 

Adres IP dysku sieciowego. 

Ścieżka pliku 

Ścieżka zapisywania plików dysków sieciowych. 
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Nazwa użytkownika i hasło 

Nazwa użytkownika i hasło dysku twardego sieci. 
3. Kliknij Testuj, aby sprawdzić, czy dysk sieciowy jest dostępny. 
4. Kliknij Zapisz. 

 

9.1.3 FTP 

Serwer FTP można skonfigurować tak, aby zapisywał obrazy przechwycone przez zdarzenia lub 
zaplanowane czasowo zdjęcia. 

Przed rozpoczęciem 

Najpierw pobierz adres serwera FTP. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Ustawienia zaawansowane → FTP. 
2. Skonfiguruj ustawienia FTP. 

Adres serwera i port 

Adres serwera FTP i odpowiedni port. 
 

Nazwa użytkownika i hasło 

Użytkownik FTP powinien mieć uprawnienia do przekazywania zdjęć. 
Jeśli serwer FTP obsługuje przesyłanie obrazów przez anonimowych użytkowników, możesz sprawdzić, 
aby ukryć informacje o urządzeniu podczas przesyłania. 

Struktura katalogów 

Ścieżka zapisywania zrzutów na serwerze FTP. 
3. Kliknij Przekaż obraz, aby włączyć przekazywanie zrzutów obrazu na serwer FTP.   
4. Kliknij Testuj, aby zweryfikować serwer FTP. 
5. Kliknij Zapisz. 

 

9.1.4 Ustawianie magazynu w chmurze 

Pomaga to załadować przechwycone zdjęcia i dane do chmury. Platforma wymaga przesłania 
obrazu bezpośrednio z chmury w celu jego analizy. Funkcja ta jest obsługiwana tylko przez niektóre 
modele. 

Kroki 
 

Jeśli pamięć masowa w chmurze jest włączona, zdjęcia są przechowywane w preferencyjnych warunkach na 
serwerze pamięci masowej w chmurze. 

 

 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Przechowywanie → Zarządzanie pamięcią masową → Przechowywanie w 
chmurze. 

2. Sprawdź Włącz magazyn w chmurze. 

Ostrzeżenie 
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3. Ustaw podstawowe parametry. 

Wersja protokołu Wersja protokołu serwera magazynu w chmurze.   

Adres IP serwera  Adres IP serwera magazynu w chmurze. Obsługuje adres IPv4.   

Port serwera Port serwera pamięci masowej w chmurze. Port 6001 jest portem 
domyślnym i nie zaleca się jego edycji. 

 

Nazwa 
użytkownika i 
hasło 

Nazwa użytkownika i hasło serwera pamięci masowej w chmurze. 

 

Identyfikator puli 
magazynu obrazów 

Identyfikator obszaru przechowywania obrazów w serwerze pamięci 
masowej w chmurze. Upewnić się, że identyfikator puli pamięci masowej 
i identyfikator regionu pamięci masowej są takie same. 

 

4. Kliknij Testuj, aby przetestować skonfigurowane ustawienia. 
5. Kliknij Zapisz. 

 

9.2 Nagrywanie wideo 

Ta część wprowadza operacje ręcznego i zaplanowanego nagrywania, odtwarzania i pobierania 
nagranych plików. 

 

9.2.1 Nagrywanie automatycznie 

Ta funkcja może automatycznie nagrywać wideo podczas skonfigurowanych okresów. 

Przed rozpoczęciem 

Wybrać opcję Wyzwalanie zapisu w ustawieniach zdarzeń dla każdego typu zapisu z wyjątkiem 
Ciągłego. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Zdarzenie i Alarm. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Przechowywanie →  Ustawienia harmonogramu  →  Harmonogram 
nagrywania. 

2. Wybierz nr kanału 
3. Zaznacz Włącz. 
4. Wybierz rodzaj zapisu. 

Typ zapisu różni się w zależności od różnych modeli. 
 

 

Ciągłe 

Film będzie nagrywany w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem.

Uwaga 
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Ruchu 

Po włączeniu detekcji ruchu i wybraniu zapisu wyzwalającego jako opcji łączenia, ruch obiektu 
jest rejestrowany. 

Alarm 

Po włączeniu wejścia alarmowego i wybraniu zapisu wyzwalającego jako metody łączenia, 
obraz jest rejestrowany po otrzymaniu sygnału alarmowego z zewnętrznego wejścia 
alarmowego. 

Ruch | Alarm 

Wideo jest nagrywane po wykryciu ruchu lub odebraniu sygnału alarmowego z 
zewnętrznego urządzenia wejściowego alarmu. 

Ruch i alarm 

Wideo jest nagrywane tylko wtedy, gdy zostanie wykryty ruch i zostanie odebrany 
sygnał alarmowy z zewnętrznego wejścia alarmowego. 

Zdarzenie 

Wideo jest nagrywane po wykryciu skonfigurowane zdarzenie. 
5. Ustaw harmonogram dla wybranego typu rekordu. Zobacz Ustaw harmonogram 

uzbrajania dla operacji ustawiania. 
6. Kliknij pozycję Zaawansowane, aby ustawić ustawienia zaawansowane.   

Nadpisywanie 

Włącz nadpisywanie, aby zastąpić nagranie wideo, gdy miejsce do magazynowania jest 
pełne. W przeciwnym razie urządzenie nie może nagrywać nowych filmów. 

Wstępne nagranie 

Okres ustawiony na nagrywanie przed zaplanowanym czasem. 

Nagranie pod zdarzeniu 

Okres, w którym ustawiono zatrzymanie nagrywania po zaplanowanym czasie. 

Typ strumienia 

Wybierz typ strumienia do nagrywania. 

Po wybraniu typu strumienia o wyższej przepływności rzeczywisty czas nagrywania 
wstępnego i końcowego może być mniejszy niż ustawiona wartość. 

 

 

7. Kliknij Zapisz. 

 

9.2.2 Nagrywanie ręcznie 
 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja →  Lokalna. 
2. Ustaw rozmiar pliku nagrania i ścieżkę zapisywania dla zarejestrowanych plików. 
3. Kliknij Zapisz. 

Uwaga 
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4. Kliknij    , aby rozpocząć Nagrywania. Kliknij  , aby zatrzymać Nagrywania. 

9.2.3 Odtwarzanie i pobieranie wideo 

Możesz wyszukiwać, odtwarzać i pobierać filmy zapisane w lokalnej pamięci masowej lub sieciowej pamięci 
masowej. 

Kroki 

1. Kliknij Odtwarzanie. 
2. Wybierz nr kanału 
3. Ustaw warunek wyszukiwania i kliknij przycisk Wyszukaj. 

Dopasowane pliki wideo wyświetlane na pasku rozrządu. 
4. Kliknij,  aby odtworzyć pliki wideo. 

– Kliknij,  aby przyciąć pliki wideo. 
– Kliknij , aby odtwarzać pliki wideo na pełnym ekranie. Naciśnij Esc, aby wyjść z pełny ekranu. 

Przejdź do Konfiguracja → Lokalna, kliknij przycisk Zapisz klipy, aby zmienić ścieżkę zapisywania 
przyciętych plików wideo. 

 

 

5. Kliknij na interfejsie odtwarzania do pobrania Pliki. 
1) Ustaw warunek wyszukiwania i kliknij przycisk Wyszukaj. 
2) Zaznacz pliki wideo, a następnie kliknij przycisk Pobierz. 

Przejdź do Konfiguracja → Lokalna, kliknij zapisz pobrane pliki, aby zmienić ścieżkę 
zapisywania pobranych plików wideo. 

 

 

 

9.3 Konfiguracja przechwytywania 

Urządzenie może przechwytywać zdjęcia ręcznie lub automatycznie i zapisywać je w 
skonfigurowanej ścieżce zapisywania. Możesz przeglądać i pobierać zdjęcia. 

 

9.3.1 Automatyczne przechwytywanie 

Ta funkcja może automatycznie przechwytywać zdjęcia podczas skonfigurowanych okresów. 

Przed rozpoczęciem 

eśli wymagane jest przechwytywanie zdarzeń, należy skonfigurować powiązane metody 
powiązań w ustawieniach zdarzeń. Informacje na temat ustawień zdarzeń i alarmów 
znajdują się w rozdziale Zdarzenia i alarmy. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Przechowywanie → Ustawienia harmonogramu →Przechwytywanie → 
Parametry przechwytywania. 

2. Ustaw typ przechwytywania. 

 
 

Uwaga 

Uwaga 
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Czas 

Przechwytywanie obrazu w skonfigurowanym przedziale czasu. 

Wyzwalanie zdarzeniem 

Przechwytywanie obrazu po wyzwoleniu zdarzenia. 
3. Ustaw format, rozdzielczość, jakość, interwał i liczbę ujęć. 
4. Informacje na temat konfigurowania harmonogramu uzbrajania znajdują się w rozdziale 

Ustawianie harmonogramu 
5. Kliknij Zapisz. 

 

9.3.2 Przechwytywanie ręcznie 
 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Lokalna. 
2. Ustaw format obrazu i ścieżkę zapisywania dla zrzutów. 

Jpeg 

Rozmiar obrazu tego formatu jest stosunkowo mały, co jest lepsze dla transmisji sieciowej. 

Bmp 

Obraz jest skompresowany z dobrej jakości. 
3. Kliknij Zapisz. 
4. Kliknij  w podglądzie na żywo lub odtwórz okno, aby ręcznie przechwycić obraz.   

 

9.3.3 Wyświetlanie i pobieranie obrazu 

Możesz wyszukiwać, przeglądać i pobierać zdjęcia przechowywane w lokalnej pamięci masowej 
lub sieciowej. 

Kroki 

1. Kliknij Obraz. 
2. Wybierz nr kanału 
3. Ustaw warunek wyszukiwania i kliknij przycisk Wyszukaj. 

Dopasowane obrazy wyświetlane na liście plików. 
4. Zaznacz zdjęcia, a następnie kliknij przycisk Pobierz aby je pobrać 

Przejdź do Konfiguracja → Lokalna, kliknij przycisk Zapisz zrzuty podczas odtwarzania, aby 
zmienić ścieżkę zapisu obrazów. 

 

Uwaga 
Nie (nie)e 
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Rozdział 10 Ustawienia sieciowe 
 
 
 
 

10.1 TCP/IP 

Ustawienia TCP/IP muszą być poprawnie skonfigurowane przed rozpoczęciem pracy urządzenia 
przez sieć. Obsługiwane są zarówno IPv4, jak i IPv6. Obie wersje można skonfigurować jednocześnie 
bez konfliktów między sobą. 
Przejdź do Konfiguracja → Konfiguracja podstawowa → Sieć → TCP/IP dla ustawień parametrów. 

Typ karty sieciowej 

Wybierz typ karty sieciowej w zależności od stanu sieci. 

IPv4 

Dostępne są dwa tryby IPv4. 

DHCP 

Urządzenie automatycznie pobiera parametry IPv4 z sieci, jeśli sprawdzisz DHCP. Adres IP 
urządzenia zostanie zmieniony po włączeniu funkcji. Możesz użyć SADP, aby uzyskać adres IP 
urządzenia. 

Sieć, do którą urządzenie jest podłączone, powinna obsługiwać protokół DHCP. 
 

 

Ręcznie 

Parametry IPv4 urządzenia można ustawić ręcznie. Wejściowy adres IPv4, maska podsieci IPv4i 
Brama domyślna protokołu IPv4i kliknij przycisk Testuj,  aby sprawdzić, czy adres IP jest dostępny. 

IPv6 

Dostępne są trzy tryby IPv6. 

Anons trasy 

Adres IPv6 jest generowany przez połączenie przekazu trasy z adresem Mac urządzenia. 

Tryb anonsu trasy wymaga obsługi routera, do który jest podłączone urządzenie. 
 

 

DHCP 

Adres IPv6 jest przypisywany przez serwer, router lub bramę. 

Uwaga 

Uwaga 
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Ręcznie 

Wejściowy adres IPv6, podsieć IPv6, brama domyślna IPv6. Aby uzyskać wymagane 
informacje, skontaktuj się z administratorem sieci. 

MTU 

Oznacza maksymalną jednostkę transmisyjną. Jest to rozmiar największej jednostki danych 
protokołu, która może być komunikowana w jednej transakcji warstwy sieciowej. 
Prawidłowy zakres wartości jednostki MTU wynosi od 1280 do 1500. 

DNS 

Oznacza to serwer nazw domenowych. Jest on wymagany w przypadku konieczności 
odwiedzenia urządzenia z nazwą domenową. Jest on również wymagany w przypadku niektórych 
aplikacji (np. wysyłanie poczty elektronicznej). W razie potrzeby należy odpowiednio ustawić 
Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS. 

 

10.1.1 Wykrywanie Mulicast 

Należy zaznaczyć pole wyboru Włącz funkcję wykrywania Multicast, po czym kamera sieciowa 
online może zostać automatycznie wykryta przez oprogramowanie klienckie za pomocą 
prywatnego protokołu Multicast w sieci LAN. 

 

10.2 Port 

 Port urządzenia może zostać zmodyfikowany, gdy urządzenie nie ma dostępu do sieci z powodu 
konfliktów portów. 

Nie należy dowolnie modyfikować domyślnych parametrów portu, w przeciwnym razie 

urządzenie może być niedostępne. 

Przejdź do Konfiguracja→ Sieć → Ustawienia podstawowe → Port, aby ustawić porty. 

Port HTTP 

Odnosi się do portu, który uzyskuje dostęp do urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Należy 
wprowadzić nr portu. po adresie IP. Na przykład, gdy port HTTP jest modyfikowany do 81, należy 
wprowadzić http://192.168.1.64:81 w przeglądarce do logowania się na urządzenie. 

Port HTTPS 

Odnosi się do portu dostępu do certyfikatu przeglądarki. Weryfikacja certyfikatu jest 
wymagana podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia za pośrednictwem przeglądarki, 
a poziom zabezpieczeń jest wysoki. 

Port RTSP 

Odnosi się do portu protokołu przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym. 

Port serwera 

Odnosi się do portu, na którym klient dodaje urządzenie. 

Ostrzeżenie 
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10.3 Mapowanie portów 

Ustawiając mapowanie portów, można uzyskać dostęp do urządzeń za pośrednictwem określonego 
portu. 

Przed rozpoczęciem 

Jeśli porty w urządzeniu są takie same jak w przypadku innych urządzeń w sieci, patrz Port, aby 
zmodyfikować porty urządzenia. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Ustawienia podstawowe → NAT. 
2. Wybierz tryb mapowania portów. 

Automatyczne mapowanie portów Szczegółowe informacje znajdują się w części Ustawianie 
automatycznego mapowania portów. 

Ręczne mapowanie portów Szczegółowe informacje znajdują się w części Ustawianie ręcznego 
mapowania portów. 

 

3. Kliknij Zapisz. 

 

10.3.1 Ustawianie automatycznego mapowania portów 
 

Kroki 

1. Sprawdź włącz UPnP™ i wybierz nazwę dla kamery, lub możesz użyć nazwy domyślnej. 

2. Wybierz tryb mapowania portów na Auto. 
3. Kliknij Zapisz. 

Funkcja UPnP™ na routerze powinna być włączona w tym samym czasie. 
 

 

 

10.3.2 Ustawianie ręcznego mapowania portów 
 

Kroki 

1. Zaznacz włącz UPnP™, wybierz nazwę dla kamery lub możesz użyć nazwy domyślnej. 
2. Wybierz tryb mapowania portów na ręczny i ustaw port zewnętrzny na taki sam jak port 

wewnętrzny. 
3. Kliknij Zapisz. 

Następnie 

Przejdź do interfejsu ustawień mapowania portu routera i ustaw numer portu i adres IP takie 
same jak te w urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi routera. 

Uwaga 
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10.4 Multicast 

Multicast to komunikacja grupowa, w której transmisja danych jest adresowana jednocześnie do 
grupy urządzeń docelowych. Po ustawieniu trybu Multicast można sprawnie wysyłać dane 
źródłowe do wielu odbiorników. 
Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Ustawienia podstawowe → Multicast dla ustawień multicastu. 

Adres IP 

Oznacza adres hosta multicastu. 

Typ strumienia 

Typ strumienia jako źródło multicastu. 

Port wideo 

Port wideo wybranego strumienia. 

Audio Port 

Port audio wybranego strumienia. 
 

10.5 SNMP 

Można ustawić protokół zarządzania siecią SNMP, aby uzyskać komunikaty o zdarzeniu 
alarmowym i wyjątkach w transmisji sieciowej. 

Przed rozpoczęciem 

Przed ustawieniem SNMP należy pobrać oprogramowanie SNMP i otrzymać informacje o 
urządzeniu za pośrednictwem portu SNMP. 

Kroki 

1. Przejdź do strony ustawień: Konfiguracja → Sieć → Ustawienia zaawansowane → SNMP. 
2.  Sprawdzić włączenie SNMPv1, SNMP v2c lub SNMPv3. 

Wybrana wersja SNMP powinna być taka sama jak wersja programu SNMP software. 
I trzeba również użyć innej wersji w zależności od wymaganego poziomu zabezpieczeń. Protokół 
SNMP w wersji 1 nie jest bezpieczny, a protokół SNMP w wersji 2 wymaga hasła dostępu. A SNMP 
v3 zapewnia szyfrowanie, a jeśli używasz trzeciej wersji, protokół HTTPS musi być włączony. 

 

3. Skonfiguruj ustawienia SNMP. 
4. Kliknij Zapisz. 

 

10.6 Dostęp do urządzenia za pośrednictwem domeny 

Można użyć dynamicznego dns (DDNS) dla dostępu do sieci. Dynamiczny adres IP urządzenia 
można mapować na serwer rozpoznawania nazw domen, aby zrealizować dostęp do sieci za 
pomocą nazwy domeny.  

Uwaga 
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Przed rozpoczęciem 

Rejestracja na serwerze DDNS jest wymagana przed skonfigurowaniem ustawień DDNS urządzenia. 

Kroki 

1. Aby ustawić parametry DNS, należy zapoznać się z adresem TCP/IP.   
2. Przejdź do strony ustawień DDNS: Konfiguracja → Sieć → Ustawienia podstawowe → DDNS. 
3. Zaznacz Włącz usługę DDNS i wybierz typ DDNS. 

DynDNS 

Dynamiczny serwer DNS jest używany do rozpoznawania nazw domen. 

NO-IP 

Serwer NO-IP jest używany do rozpoznawania nazw domen. 
4. Wprowadź informacje o nazwie domeny i kliknij przycisk Zapisz. 
5. Sprawdź porty urządzenia i zakończ mapowanie portów. Aby sprawdzić port urządzenia, należy 

zapoznać się z sekcją Port, a także z sekcją Mapowanie portów, aby uzyskać informacje na 
temat ustawień mapowania portów. 

6. Dostęp do urządzenia. 

Przez przeglądarki   Wprowadź nazwę domeny na pasku adresu przeglądarki, aby 
uzyskać dostęp do urządzenia. 

Przez oprogramowanie klienckie Dodaj nazwę domeny do oprogramowania klienckiego. 
Informacje na temat określonych metod dodawania 
można znaleźć w instrukcji obsługi klienta. 

 

 

10.7 Dostęp do urządzenia poprzez połączenie PPPoE Dial Up 

Urządzenie to obsługuje funkcję automatycznego wybierania numeru PPPoE. Po podłączeniu 
urządzenia do modemu urządzenie otrzymuje publiczny adres IP za pomocą funkcji ADSL dial-up. 
Konieczne jest skonfigurowanie parametrów PPPoE urządzenia. 

Kroks 

1. Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Ustawienia podstawowe → PPPoE 
2. Sprawdź włącz PPPoE. 
3. Ustaw parametry PPPoE. 

Dynamiczny adres IP 

Po pomyślnym wybraniu połączenia, wyświetlany jest dynamiczny adres IP sieci WAN. 

Nazwa użytkownika 

Nazwa użytkownika dla dostępu do sieci dial-up 

Hasło 

Hasło dostępu do sieci dial-up 



Instrukcja obsługi bispektralnej kamery sieciowej 
 

55 

 

 

Potwierdź 

Wprowadź ponownie swoje hasło dial-up. 
4. Kliknij Zapisz. 
5. Dostęp do urządzenia. 

Przez przeglądarki   Wprowadź dynamiczny adres IP sieci WAN na pasku adresu 
przeglądarki, aby uzyskać dostęp do urządzenia. 

Przez oprogramowanie klienckie   Dodaj dynamiczny adres IP sieci WAN do 
oprogramowania klienckiego. Szczegółowe informacje można 
znaleźć w instrukcji obsługi klienta.   

 

Uzyskany adres IP jest dynamicznie przypisywany za pośrednictwem PPPoE, więc adres IP 
zawsze zmienia się po ponownym uruchomieniu kamery. Aby rozwiązać problemy związane z 
dynamicznym IP, musisz uzyskać nazwę domeny od dostawcy DDNS(np. DynDns.com). 
Szczegółowe informacje znajdują się w części Dostęp do urządzenia za pomocą nazwy domeny. 

 

 

 

10.8 Włącz usługę Hik-Connect 

Usługa Hik-Connect powinna być włączona w kamerze przed rozpoczęciem 
korzystania z niej. Usługę można włączyć za pomocą oprogramowania SADP lub 
przeglądarki internetowej. 

 

10.8.1 Włącz usługę Hik-Connect za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej 

Aby włączyć usługę Hik-Connect za pośrednictwem przeglądarki internetowej, należy wykonać 
następujące czynności. 

Przed rozpoczęciem 

Przed włączeniem usługi należy włączyć kamerę. 

Kroki 

1. Dostęp do kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
2. Wprowadź interfejs konfiguracji dostępu do platformy. Konfiguracja → Sieć → Ustawienia 

zaawansowane→ Dostęp do platformy 
3. Wybierz Hik-Connect jako tryb dostępu do platformy. 
4. Zaznacz Włącz. 
5. Kliknij i przeczytaj "Warunki korzystania z usługi" oraz "Politykę prywatności" w wyskakującym okienku. 
6. Utwórz kod weryfikacyjny lub zmień stary kod weryfikacyjny. 

Kod weryfikacyjny jest wymagany po dodaniu kamery do usługi Hik-Connect. 
 

 

Uwaga 
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7. Zapisz ustawienia. 

10.8.2 Włącz usługę Hik-Connect za pośrednictwem oprogramowania SADP 

W tej części przedstawiono sposób włączania usługi Hik-Connect za pośrednictwem oprogramowania SADP 
aktywowanej kamery. 

 
Kroki 

1. Uruchom oprogramowanie SADP. 
2. Wybierz kamerę i wprowadź stronę Modyfikuj parametry sieci. 
3. Sprawdź włącz Hik-Connect. 
4. Tworzenie kodu weryfikacyjnego lub zmiana kodu weryfikacji. 

Kod weryfikacyjny jest wymagany po dodaniu kamery do usługi Hik-Connect. 
 

 

5. Kliknij i przeczytaj "Warunki korzystania z usługi" i "Polityka prywatności". 
6. Potwierdź ustawienia. 

 

10.8.3 Dostęp do kamery przez Hik-Connect 

Hik-Connect to aplikacja dla urządzeń mobilnych. Za pomocą aplikacji można wyświetlać obraz 
na żywo, otrzymywać powiadomienia alarmowe i tak dalej. 

Kroki 

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Hik-Connect, wyszukując "Hik-Connect" w App Store lub Google 
Play(TM) 

2. Uruchomić aplikację i zarejestrować się na konto użytkownika Hik-Connect. 
3. Zaloguj się po rejestracji. 
4. W aplikacji naciśnij "+" w prawym górnym rogu, a następnie zeskanuj kod QR kamery, aby 

dodać kamerę. Kod QR można znaleźć na kamerze lub na obudowie lub na skróconej instrukcji 
obsługi kamery znajdującej się w opakowaniu. 

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić połączenie sieciowe i dodać kamerę do konta 
Hik-Connect. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Hik-Connect. 
 

10.9 Ustawianie ISUP 

Po zarejestrowaniu urządzenia na platformie ISUP (wcześniej zwanej Ehome) można przeglądać i 
zarządzać urządzeniem, przesyłać dane oraz przesyłać informacje o alarmach przez sieć publiczną. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Sieć →  Ustawienia zaawansowane →  Dostęp do platformy . 
2. Wybierz ISUP jako tryb dostępu do platformy.   
3. Wybierz pozycję Włącz. 

Uwaga 
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4. Wybierz wersję protokołu i parametry związane z wejściem. 
5. Kliknij Zapisz. 

Stan rejestracji zmienia się w tryb online, gdy funkcja jest poprawnie ustawiona. 
 

10.10  ONVIF 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do urządzenia za pośrednictwem protokołu ONVIF, możesz 
skonfigurować użytkownika ONVIF w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja→ Sieć→ Ustawienia zaawansowane →  Protokół integracji . 
2. Sprawdź włącz ONVIF. 
3. Kliknij Dodaj, aby skonfigurować użytkownika ONVIF.   

Usuń  Usuń wybranego użytkownika ONVIF.   

Modyfikuj Modyfikuj wybranego użytkownika ONVIF.   
 

4. Kliknij Zapisz. 
5. Opcjonalnie: Powtórz powyższe kroki, aby dodać więcej użytkowników ONVIF. 

 

10.11 Nasłuchiwanie HTTP  

Urządzenie może wysyłać alarmy do docelowego adresu IP lub nazwy hosta za pośrednictwem 
protokołu HTTP. Docelowy adres IP lub nazwa hosta powinny obsługiwać transmisję danych HTTP. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Ustawienia zaawansowane → HTTP Listening. 
2. Wprowadzić docelowy adres IP lub nazwę hosta, adres URL i port 
3. Kliknij Test. 

Kliknij Domyślne, aby zresetować docelowy adres IP lub nazwę hosta. 
 

 

4. Kliknij Zapisz. 

Uwaga 
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Rozdział 11 System i bezpieczeństwo 
 

Wprowadza konserwację systemu, ustawienia systemu i zarządzanie zabezpieczeniami oraz 
wyjaśnia, jak skonfigurować odpowiednie parametry. 

 

11.1 Wyświetlanie informacji o urządzeniu 

Można wyświetlać informacje o urządzeniu, takie jak numer urządzenia, model, numer 
seryjny i wersja oprogramowania sprzętowego. Wejdź do Konfiguracja → System → 
Ustawienia systemowe → Informacje podstawowe, aby wyświetlić informacje o urządzeniu. 

 

11.2 Wyszukiwanie dziennika i zarządzanie nim 

Dziennik pomaga zlokalizować i rozwiązać problemy. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Dziennik. 
2. Ustawianie warunków wyszukiwania Typ główny, Typ pomocniczy, Czas rozpoczęcia, 

Godzina zakończenia. 
3. Kliknij Wyszukaj. 

Dopasowane pliki dziennika zostaną wyświetlone na liście dzienników. 
4. Opcjonalnie: kliknij Eksportuj, aby zapisać pliki dziennika na komputerze.   

 

11.3 Importowanie i eksportowanie pliku konfiguracyjnego 

Pomaga przyspieszyć konfigurację na innych urządzeniach o tych samych parametrach. 

Kroki 

1. Eksportuj plik konfiguracyjny. 
1) Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Aktualizacja i konserwacja. 
2) Kliknij Parametry urządzenia i wprowadź hasło szyfrowania, aby wyeksportować 

bieżący plik konfiguracyjny.   
3) Ustaw ścieżkę zapisywania, aby zapisać plik konfiguracyjny na komputerze lokalnym. 

2. Import pliku konfiguracyjnego. 
1) Uzyskaj dostęp do urządzenia, które musi być skonfigurowane za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej. 
2) Kliknij Przeglądaj, aby wybrać zapisany plik konfiguracyjny.   
3) Wprowadź hasło szyfrowania ustawione podczas eksportowania pliku konfiguracyjnego. 
4) Kliknij Importuj. 
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11.4 Eksportuj informacje o diagnozowaniu 

Diagnozowanie informacji obejmuje uruchomiony dziennik, informacje o systemie, informacje o sprzęcie. 
Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Aktualizacja i konserwacja i kliknij 
przycisk Diagnozuj informacje, aby wyeksportować informacje o urządzeniu. 

 

11.5 Uruchom ponownie 

Możesz ponownie uruchomić urządzenie za pomocą przeglądarki. 
Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Aktualizacja i konserwacja i kliknij przycisk Uruchom 
ponownie. 

 

11.6 Ustawienia domyślne i przywracanie 

Przywracanie i domyślne ustawienia pomagają przywrócić parametry urządzenia do ustawień domyślnych. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Aktualizacja i konserwacja 
2. Kliknij Przywróć lub Domyślnie zgodnie z potrzebami. 

Przywróć Resetowanie parametrów urządzenia, z wyjątkiem informacji o 
użytkowniku, parametrów IP i formatu wideo do ustawień 
domyślnych. 

Domyślny Zresetuj wszystkie parametry fabrycznie Domyślny. 

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z tej funkcji. Po zresetowaniu do 
ustawień fabrycznych wszystkie parametry są resetowane do ustawień domyślnych. 

 

 

 

11.7 Aktualizacja 
 

Przed rozpoczęciem 

Musisz uzyskać poprawny pakiet aktualizacji. 

NIE odłączaj zasilania w trakcie procesu, urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie po aktualizacji. 
 

 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Konserwacja → Aktualizacja i konserwacja 

Uwaga 

Ostrzeżenie 
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2. Wybierz jedną metodę uaktualnienia. 

Oprogramowanie układowe   Znajdź dokładną ścieżkę pliku uaktualnienia.   

Katalog firmware'u  Zlokalizuj katalog, do którego należy plik z aktualizacją. 
 

3. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać plik uaktualnienia.   
4. Kliknij Uaktualnij. 

 

11.8 Wyświetlanie licencji oprogramowania Open Source 

Przejdź do Konfiguracja → System → Ustawienia systemowe → Informacje o urządzeniu i kliknij pozycję 
Wyświetl licencje. 

 

11.9 Godzina i data 

Godzinę i datę urządzenia można skonfigurować, konfigurując strefę czasową, synchronizację 
czasu i czas letni (DST). 

 

11.9.1 Ręczna synchronizacja czasu 
 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Ustawienia systemowe → Ustawienia czasu . 
2. Wybierz strefę czasową. 
3. Kliknij pozycję Ręczna synchronizacja czasu. 
4. Wybierz metodę synchronizacji jednorazowej. 

– Wybierz Ustaw godzinę, a następnie wprowadź ją ręcznie lub wybierz datę i godzinę z 
wyskakującego kalendarza. Wybierz Synchronizacja z czasem komputera, aby zsynchronizować 
czas urządzenia z czasem lokalnego komputera. 
5. Kliknij Zapisz. 

 

11.9.2 Ustawianie serwera NTP 

Serwer NTP można używać, gdy wymagane jest dokładne i niezawodne źródło czasu. 

Przed rozpoczęciem 

Skonfiguruj serwer NTP lub uzyskaj informacje o serwerze NTP. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Ustawienia systemowe → Ustawienia czasu . 
2. Wybierz strefę czasową. 
3. Kliknij NTP. 
4. Ustaw adres serwera, port NTP i interwał. 
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Adres serwera to adres IP serwera NTP. 
 

5. Kliknij Testuj, aby przetestować połączenie z serwerem. 
6. Kliknij Zapisz. 

 

11.9.3 Ustawianie czasu letniego 

Jeśli region, w którym znajduje się urządzenie, przyjmuje czas letni (DST), można ustawić tę 
funkcję. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Ustawienia systemowe → DST. 
2. Zaznacz Włącz DST. 
3. Wybierz czas rozpoczęcia, czas zakończenia i odchylenie czasu DST. 
4. Kliknij Zapisz. 

 

11.10 RS-232 

RS-232 może być używany do debugowania urządzeń lub dostępu do urządzeń peryferyjnych. RS-
232 może realizować komunikację pomiędzy urządzeniem a komputerem lub terminalem, gdy 
odległość komunikacji jest niewielka. 

Przed rozpoczęciem 

Podłącz urządzenie do komputera lub terminala za pomocą kabla RS-232. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Ustawienia systemowe → RS-232. 
2. Ustaw parametry RS-232, aby pasowały do urządzenia z komputerem lub terminalem. 
3. Kliknij Zapisz. 

 

11.11 RS-485 

RS-485 służy do podłączenia urządzenia do urządzenia zewnętrznego. RS - 485 służy do 
przesyłania danych pomiędzy urządzeniem a komputerem lub terminalem, gdy odległość 
komunikacji jest zbyt duża. 

Przed rozpoczęciem 

Podłączyć urządzenie i komputer lub urządzenie za pomocą kabla RS-485. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Ustawienia systemowe → RS-485. 
2. Ustaw parametry RS-485. 

Uwaga 
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Należy zachować parametry urządzenia i komputera lub terminalu wszystkie takie same. 
 

3. Kliknij Zapisz. 
 

11.12 Ustaw tę samą jednostkę 

Ustawić tę samą jednostkę temperatury i jednostkę odległości. Po włączeniu tej funkcji nie można 
oddzielnie konfigurować urządzenia na pozostałych stronach ustawień. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Ustawienia systemowe → Ustawienia jednostki . 
2. Zaznacz pole Użyj tej samej jednostki. 
3. Ustaw jednostkę temperatury i jednostkę odległości. 
4. Kliknij Zapisz. 

 
11.13 Bezpieczeństwo 

Można poprawić bezpieczeństwo systemu, ustawiając parametry zabezpieczeń. 

 

11.13.1 Uwierzytelnianie 

Możesz zwiększyć bezpieczeństwo dostępu do sieci, ustawiając RTSP i uwierzytelnianie w sieci WEB. 
Przejdź do Konfiguracja → System → Bezpieczeństwo → Uwierzytelnianie, aby wybrać 
protokół uwierzytelniania i metodę zgodnie z potrzebami. 

Uwierzytelnianie RTSP 

Obsługiwane są Digest i digest/basic, co oznacza, że informacje o uwierzytelnieniu są potrzebne 
podczas wysyłania żądania RTSP do urządzenia. Jeśli wybierzesz digest/basic, oznacza to, że 
urządzenie obsługuje digest lub podstawowe uwierzytelnianie. W przypadku wybrania digest 
urządzenie obsługuje tylko uwierzytelnianie digest. 

Algorytm Digest RTSP 

Md5, SHA256 i MD5/SHA256 zaszyfrowany algorytm w uwierzytelniania RTSP. Jeśli włączysz 
algorytm skrótu z wyjątkiem MD5, platforma innej firmy może nie być w stanie zalogować się 
do urządzenia lub włączyć podglądu na żywo ze względu na zgodność. Zaleca się zaszyfrowany 
algorytm o dużej wytrzymałości. 

Uwierzytelnianie Web 

Obsługiwane są Digest i digest/basic, co oznacza, że informacje o uwierzytelnieniu są potrzebne 
podczas wysyłania żądania RTSP do urządzenia. Jeśli wybierzesz digest/basic, oznacza to, że 
urządzenie obsługuje digest lub podstawowe uwierzytelnianie. W przypadku wybrania digest 
urządzenie obsługuje tylko uwierzytelnianie digest. 

Uwaga 



Instrukcja obsługi bispektralnej kamery sieciowej 
 

63 

 

 

Algorytm Digest WEB 

Algorytm szyfrowany MD5, SHA256 i MD5/SHA256 w uwierzytelnianiu internetowym. Jeśli 
włączysz algorytm skrótu z wyjątkiem MD5, platforma innej firmy może nie być w stanie 
zalogować się do urządzenia lub włączyć podgląd na żywo ze względu na zgodność. Zaleca się 
zaszyfrowany algorytm o dużej wytrzymałości. 

 

Zapoznaj się z określoną zawartością protokołu, aby wyświetlić wymagania uwierzytelniania. 
 

 
 

11.13.2 Dziennik kontroli bezpieczeństwa 
Dzienniki kontroli bezpieczeństwa odnoszą się do dzienników operacji bezpieczeństwa. Można 
przeszukiwać i analizować pliki dzienników bezpieczeństwa urządzenia, aby dowiedzieć się o 
nielegalnych włamaniach i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem. 
Dzienniki kontroli bezpieczeństwa można zapisywać w wewnętrznej pamięci masowej 
urządzenia. Dziennik będzie zapisywany co pół godziny po uruchomieniu urządzenia. Ze względu 
na ograniczoną ilość miejsca w pamięci masowej, dzienniki można również zapisywać na 
serwerze dzienników. 

 

Wyszukiwanie dzienników kontroli bezpieczeństwa 

Można wyszukiwać i analizować pliki dziennika zabezpieczeń urządzenia, tak aby dowiedzieć się o 
nielegalnych włamań i rozwiązywania zdarzeń zabezpieczeń. 

Kroki 
 

Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre modele kamer. 
 

 

1. Przejdź do Konfiguracji → System → Konserwacja → Dziennik kontroli bezpieczeństwa. 
2. Wybierz typy dzienników, czas rozpoczęcia i godzinę zakończenia. 
3. Kliknij Wyszukaj. 

Pliki dziennika zgodne z warunkami wyszukiwania będą wyświetlane na liście dzienników. 
4. Opcjonalnie: kliknij Eksportuj, aby zapisać pliki dziennika na komputerze.   

 

11.13.3 Filtr adresów IP 

Filtr adresów IP jest narzędziem kontroli dostępu. Można włączyć filtr adresów IP, aby zezwolić lub 
zabronić logowania z określonych adresów IP. 

Adres IP odnosi się do protokołu IPv4. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracji → System → Bezpieczeństwo → Filtr adresów IP. 
2. Sprawdź opcję Włącz filtr adresów IP . 
3. Wybierz typ filtru adresów IP. 

Uwaga 

Uwaga 
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Zabronione  adresy IP na liście nie mają dostępu do urządzenia. 

Dozwolone  tylko adresy IP na liście mogą uzyskać dostęp do urządzenia. 
 

4. Edytuj listę filtrów adresów IP. 

Dodaj Nowy adres IP do listy. 

Edytuj Modyfikuj wybrany adres IP na liście. 

Usuń Usuń wybrany adres IP z listy. 
 

5. Kliknij Zapisz. 

 

11.13.4 Ustawianie SSH 

SSH jest protokołem zapewniającym bezpieczeństwo zdalnego logowania. To ustawienie 
jest zarezerwowane tylko dla profesjonalnych pracowników obsługi technicznej. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Bezpieczeństwo → Usługa bezpieczeństwa. 
2. Zaznacz opcję Włącz SSH. 
3. Kliknij Zapisz. 

 

11.13.5 Ustawianie protokołu HTTPS 

HTTPS jest protokołem sieciowym umożliwiającym szyfrowaną transmisję i uwierzytelnianie 
tożsamości, co zwiększa bezpieczeństwo zdalnego dostępu. 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Ustawienia zaawansowane → HTTPS. 
2. Zaznacz Włącz. 
3. Kliknij Usuń, aby ponownie utworzyć i zainstalować certyfikat. 

Stwórz i zainstaluj 
własny certyfikat 

Patrz: Tworzenie i instalowanie własnego certyfikatu 

 

Tworzenie wniosku 
o certyfikat i 
certyfikat instalacji 

Patrz: Zainstaluj autoryzowany certyfikat 

 

4. Kliknij Zapisz. 
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Tworzenie i instalowanie własnego certyfikatu 
 

Kroki 

1. Zaznacz pozycję Stwórz własny certyfikat. 
2. Kliknij Utwórz. 
3. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wprowadzić kraj, nazwę hosta/IP, ważność i inne parametry. 
4. Kliknij przycisk OK. 

Wynik 

Urządzenie domyślnie zainstaluje własny certyfikat. 
 

Zainstaluj autoryzowany certyfikat 

Jeśli zapotrzebowanie na zewnętrzne zabezpieczenie dostępu jest wysokie, można utworzyć i 
zainstalować autoryzowany certyfikat za pomocą protokołu HTTPS, aby zapewnić bezpieczeństwo 
transmisji danych. 

Kroki 

1. Wybierz opcję Tworzenie żądania certyfikatu i kontynuuj instalację. 
2. Kliknij Utwórz. 
3. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wprowadzić kraj, nazwę hosta/IP, ważność i inne parametry. 
4. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać wniosek o certyfikat i przesłać go do zaufanego organu w 

celu złożenia wniosku. 
5. Zaimportuj certyfikat do urządzenia. 

– Wybierz podpisany certyfikat jest dostępny, uruchom instalację bezpośrednio. Kliknij 
pozycję Przeglądaj i zainstaluj, aby zaimportować certyfikat do urządzenia. 

– Wybierz Utwórz najpierw żądanie certyfikatu i kontynuuj instalację. Kliknij pozycję Przeglądaj i 
Zainstaluj, aby zaimportować certyfikat do urządzenia. 

6. Kliknij Zapisz. 

 

11.13.6 Ustawianie QoS 

QoS (jakość usług) może przyczynić się do poprawy opóźnienia i przeciążenia sieci poprzez 
ustalenie priorytetu przesyłania danych. 

QoS potrzebuje wsparcia z urządzenia sieciowego, takiego jak router i swich. 
 

 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracji → Sieć → Konfiguracja zaawansowana → QoS. 
2. Ustaw video/audio DSCP, Alarm DSCP i Zarządzanie DSCP. 

Uwaga 
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Sieć może określić priorytet transmisji danych. Im większa jest wartość DSCP, tym wyższy jest 
priorytet. Podczas konfiguracji należy ustawić tę samą wartość w routerze. 

 

3. Kliknij Zapisz. 

 

11.13.7 Zestaw IEEE 802.1X 
Możesz uwierzytelnić uprawnienia użytkownika podłączonego urządzenia poprzez ustawienie 
IEEE 802.1X. 
Przejdź do Konfiguracja → Sieć → Ustawienia zaawansowane → 802.1X, a następnie włącz tę 
funkcję. Wybierz protokół i wersję zgodnie z informacjami o routerze. Wymagana jest nazwa 
użytkownika i hasło serwera. 

 

11.14 Użytkownik i konto 

 
11.14.1 Ustawianie konta użytkownika i uprawnień 

Administrator może dodawać, modyfikować lub usuwać inne konta, a także udzielić różnych 
uprawnień do różnych poziomów użytkownika. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z urządzenia w sieci, należy regularnie zmieniać hasło 
swojego konta. Zaleca się zmianę hasła co 3 miesiące. Jeśli urządzenie jest używane w środowisku 
wysokiego ryzyka, zaleca się zmianę hasła co miesiąc lub co tydzień. 

 

 

Kroki 

1. Przejdź do Konfiguracja → System → Zarządzanie użytkownikami → Zarządzanie użytkownikami. 
2. Kliknij Dodaj. Wprowadź nazwę użytkownika, wybierz poziom i wprowadź hasło. Przypisz 

zdalne uprawnienia do użytkowników na podstawie potrzeb. 

Administrator 

Administrator ma uprawnienia do wszystkich operacji i może dodawać użytkowników i 
operatorów oraz przypisywać uprawnienia. 

Użytkownik 

Użytkownikom można przypisać uprawnienia do podglądu na żywo, ustawiania parametrów 
PTZ i zmiany własnych haseł, ale nie mają oni uprawnień do wykonywania innych operacji. 

Operator 

Operatorom można przypisać wszystkie uprawnienia z wyjątkiem operacji na administratorze i tworzenia 
kont. 

Uwaga 

Ostrzeżenie 
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Modyfikuj  Wybierz użytkownika i kliknij przycisk Modyfikuj, aby 
zmienić hasło i uprawnienie. 

Usuń   Zaznacz użytkownika i kliknij pozycję Usuń. 
 

Administrator może dodać maksymalnie 31 kont użytkowników. 
 

 

3. Kliknij OK. 

Uwaga 
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Rozdział 12 Dodatek 
 
 

12.1 Odniesienie do emisyjności materiałowej 
 

Materiał Emisyjnoś
ci 

Ludzka skóra 0.98 

PCB 0.91 

Cement Beton 0.95 

Ceramika 0.92 

Guma 0.95 

Farba 0.93 

Drewno 0.85 

Asfalt 0.96 

Cegła 0.95 

Piasek 0.90 

Gleba  0.92 

Bawełna 0.98 

Karton 0.90 

Biała kartka 0.90 

Woda 0.96 

 
12.2 Polecenie urządzenia 
Zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać wspólne komendy portu szeregowego urządzenia. 
Należy pamiętać, że lista poleceń zawiera powszechnie używane polecenia portu 
szeregowego dla kamer termowizyjnych Hikvision. 

 

 
 



Instrukcja obsługi bispektralnej kamery sieciowej 
 

69 

 

 

12.3 Matryca komunikacji urządzeń 
Zeskanuj następujący kod QR, aby uzyskać matrycę komunikacji urządzenia. 
Należy pamiętać, że matryca zawiera wszystkie porty komunikacyjne kamer termowizyjnych Hikvision. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD1XXXXB 


