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UWAGA! 

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji bez zgody Janex International Sp. z o.o. 
jest zabronione i będzie traktowane, jako naruszenie praw autorskich. Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji 
zamieszczono wyłącznie w celach ilustracyjnych, mogą różnić się od aktualnie stosowanych urządzeń. 
Autorzy i dystrybutor sprzętu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy niniejszej instrukcji. 
Producent  zastrzega  sobie  prawo do  wprowadzania  zmian  sprzętowych  bez  konieczności  informowania 
użytkowników. 
  

OSTRZEŻENIA! 
Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania rejestratora, dokładnie się zapoznaj i ściśle przestrzegaj 

instrukcji zawartych w sformułowanych poniżej ostrzeżeniach: 
 
Zanim rozpoczniesz użytkowanie sprzętu: 

1 Aby  uniknąć  porażenia  prądem,  przed  instalacją,  przenoszeniem,  otwarciem obudowy  itp.  Odłącz 
zasilanie rejestratora. Wszystkie urządzenia zasilane z sieci energetycznej należy podłączać do gniazd z 
bolcem uziemiającym. 

2 Zapewnij taki sposób podłączenia rejestratora do sieci, aby można było w łatwy sposób go odłączać. 
3 Nie używaj rejestratora w miejscach narażonych na zalanie i wysokie zawilgocenie 
4 Plastikowe torby będące częścią opakowania trzymaj z dala od dzieci – ryzyko uduszenia. 

 

Warunki środowiskowe poprawnej pracy urządzenia: 
1 Rejestrator może pracować w temperaturach z zakresu 5˚C ~ 40˚C; przy wilgotności względnej 10% ~ 

80%. 
2 Rejestrator należy umieścić w miejscu nienarażonym na wstrząsy i drgania. 
3 Aby  uniknąć  ryzyka  przegrzania  sprzętu,  zapewnij  swobodny  przepływ  powietrza  wokół  

obudowy rejestratora. 
4 Aby  uniknąć  ryzyka  utraty magnetycznego. 
5 W przypadku montażu w niestandardowych szafach, rejestrator należy umieścić na płaskiej poziomej 

powierzchni, z zachowaniem następujących odległości minimalnych: 60cm od podłogi, 50cm od sufitu, 
20cm wolnej przestrzenie z boków i z tyłu. 
 

Bezpieczne użytkowanie rejestratora: 
1 Przed otwarciem obudowy rejestratora, odłącz zasilacz od rejestratora. 
2 Nie umieszczaj rejestratora w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych 

ani w pobliżu źródeł ciepła. 
3 W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego – wymień go na nowy. 
4 Używaj kabli ekranowanych i gniazd z uziemieniem. 
5 Nie dotykaj zasilacza sieciowego. Nawet po odłączeniu od prądu istnieje ryzyko porażenia. 
6 Nie stawiaj na obudowie rejestratora żadnych ciężkich przedmiotów. 
7 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych obudowy ani w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. 
8 Zapewnij odpowiednią ilość miejsca na okablowanie urządzeń współpracujących. 
9 Wszelkie naprawy, modyfikacje i przeróbki mogą być wykonywane jedynie przez przeszkolony 

personel serwisowy. Do rozbudowy można używać wyłącznie części rekomendowanych przez 
producenta. 

10 Niepoprawne zaprogramowanie rejestratora może skutkować niewłaściwą pracą urządzenia.  
11 Rejestrator należy wyłączać tylko w sposób opisany w instrukcji. 
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Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące rejestratorów marki EVOS IP oraz AHD. Zawarte 

tutaj informacje pomogą zarówno instalatorom jak i użytkownikom w zainstalowaniu, skonfigurowaniu 

oraz w eksploatowaniu rejestratorów. 

Instrukcja odnosi się do rejestratorów: 

 Rejestrator EVOS IP:  

 

o EV-NVR-9104 

o EV-NVR-9208 

o EV-NVR-9224 

o EV-NVR-9424A 

 

 Rejestratory EVOS AHD: 

 

o EV-8604-AHDM 

o EV-8604L-AHDM 

o EV-9608-AHDM 

o EV-9616-AHDM 

o EV-8604-AHDH 

o EV-9608-AHDH 

Instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do użytkowania oraz konfiguracji powyższych 

rejestratorów. Niektóre opisane funkcję mogą dotyczyć jedynie wybranych rejestratorów (np. 

obsługa kamer AHD). 

 

Główne cechy rejestratorów serii EVOS IP są na stronie internetowej www.janexint.com.pl 

Krótka informacja o produkcie 
 
Rejestrator służy do podglądu i zapisu obrazów z kamer. Rejestratory nagrywają cyfrowy obraz w 
zaprogramowanym trybie pracy. Obrazy mogą być wyświetlane “na żywo” oraz odtwarzane z dysku. 
Dla wygody użytkowania, urządzenie można obsługiwać za pomocą klawiszy na panelu czołowym, za pomocą 
pilota lub myszy. Rejestrator można również obsługiwać i programować przez sieć LAN/WAN. 
 
Zawartość opakowania: 
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie niżej wymienione elementy: 
 

 Rejestrator 

 Pilot 

 Mysz 

 Płyta CD (Program CMS, Instrukcje I oprogramowanie) 

 2 szt. baterii AAA 1.5V 

 Zasilacz 12VDC 

 Instrukcja papierowa 
 
  

http://www.janexint.com.pl/
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Właściwości serii EVOS IP: 
 

 Algorytm kompresji H.264 

 Rejestracja obrazów z wysoką rozdzielczością 

 Możliwość zamontowania od 1 do 4 dysków HDD 

 Hexaplex – jednoczesne podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Podgląd przez sieć IP, 

 Rejestracja do 600s po alarmie, 

 Detekcja zamaskowania, zamalowania, utraty sygnału z kamery 

 Zdalna konfiguracja, Zdalna archiwizacja 

 Ukrywanie kanałów dla każdego użytkownika niezależnie 

 Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS 

 15 użytkowników z różnymi uprawnieniami i dowolną nazwą przez sieć jednocześnie 

 Opcjonalnie możliwość obsługi za pomocą myszy USB 

 32x24 pola detekcji 

 Podgląd na telefonach komórkowych Android, iPhone, iPad 

 Port USB 2.0 do aktualizacji i archiwizacji 

 Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień 

 menu, presety, trasy, itp. 

 Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP 

 NTP, DST, DDNS, DHCP 

 

 
Właściwości serii EVOS AHD: 

 

 Algorytm kompresji H.264 

 Rejestracja obrazów z wysoką rozdzielczością 720p dla AHDM oraz 1080p dla AHDH 

 Możliwość zamontowania od 1 do 2 dysków HDD 

 Praca Trybrydowa – jednoczesna obsługa kamer AHD , IP oraz Analogowych. 

 Automatyczne przełączanie trybu pracy przy zmianie kamer AHD na Analog, 

 Rejestracja do 30s przed alarmem, 

 Rejestracja do 600s po alarmie, 

 Detekcja zamaskowania, zamalowania, utraty sygnału z kamery 

 Zdalna konfiguracja, Zdalna archiwizacja 

 Ukrywanie kanałów dla każdego użytkownika niezależnie 

 Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS 

 15 użytkowników z różnymi uprawnieniami i dowolną nazwą przez sieć jednocześnie 

 Opcjonalnie możliwość obsługi za pomocą myszy USB 

 32x24 pola detekcji 

 Podgląd na telefonach komórkowych z systemami Symbian (Nokia), RIM (Blackberry), Android, iPhone, 
iPad, Windows 8 

 Port USB 2.0 do aktualizacji i archiwizacji 

 Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień 

 menu, presety, trasy, itp. 

 Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP 

 FTP, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, Filtr IP  
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1. Operacje podstawowe. 

1.1 Instalacja dysku twardego 

Po wyjęciu rejestratora z pudełka należy zainstalować dysk twardy, w przypadku gdy chcemy na nim 

nagrywać rejestrowany obraz.  

 

   
1. Wykręć śruby 2. Zdejmij pokrywę obudowy 3. Przykręć dysk do obudowy 

   
4. Załącz przewód zasilania 5. Załącz przewód danych 6. Zakryj obudowę pokrywą 

 

  

7. Przykręć pokrywę   
 

 

1.2 Budowa sieci  

W celu uzyskania odpowiedniej infrastruktury systemu wizyjnego należy podłączyć do jednego 

przełącznika (switch`a ): 

 Wszystkie kamery IP EVOS  

Można podłączyć wszystkie kamery IP jednocześnie bez konfiguracji adresów IP. Kamery mogą 

posiadać identyczne adresy IP.  

Program Device Manager wyszuka nawet kamery o błędnych lub identycznych adresach  

 Rejestrator EVOS + monitor FullHD + mysz USB. 

 Komputer PC z systemem Windows. 

 Połączenie switch’a z rejestratorem musi być zrealizowane na portach 1Gb/s 

 Połączenie switch’a z komputerem musi być zrealizowane na portach 1Gb/s 
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1.3 Włączanie urządzenia 

Podłącz rejestrator do sieci za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Przełącznik zasilania z tyłu 

obudowy musi być w pozycji włączonej. Dioda POWER zaświeci na zielono, co oznacza załączenie 

rejestratora. W chwili jego włączenia usłyszysz sygnał dźwiękowy. Od momentu wyświetlenia okna 

konfiguracyjnego na ekranie monitora rejestrator jest gotowy do pracy. 

  

1.4 Wyłączanie urządzenia 

Są dwa sposoby wyłączenia rejestratora.  

 Soft switch – wejście w Menu Główne > Wyloguj > Wyłącz 

 Hard Switch – Poprzez wciśnięcie przełącznika zasilania na obudowie urządzenia. 

Dodatkowe informacje: 

 Automatyczne wznowienie działania po utracie zasilania.  

Jeżeli rejestrator zostanie wyłączony w wyniku zaniku zasilania, może automatycznie zapisać  

zarejestrowane obrazy oraz wznowić działanie po podłączeniu zasilania. 

 Wymiana dysku twardego 

Przed wymianą dysku twardego, przełącznik zasilania na tylnym panelu musi zostać wyłączony. 

 Wymiana baterii 

Przed wymianą baterii wszystkie ustawienia muszą być zapisane oraz przełącznik zasilania na tylnym 

panelu musi zostać wyłączony . Radzimy wymieniać baterię raz do roku. 

Ważne: Wymiana baterii przed zapisaniem ustawień grozi ich utratą. 
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2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja rejestratora. 

2.1 Pierwsze uruchomienie 

 Do rejestratora należy podłączyć monitor o rozdzielczości 1920x1080. 

 Po włączeniu rejestratora zostaniemy zapytani o włączenie chmury i asystenta konfiguracji. 

 Należy wybrać „Cancel/Anuluj”. (W następnych krokach zostanie to skonfigurowane ręcznie) 

 Należy zaznaczyć „Will no longer be prompted” – nie pytaj ponownie. 

 Następnie przycisk NEXT.  
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2.2 Zmiana języka Menu OSD. 

Aby zmienić język należy zalogować się do [Menu Głownego].  

Użytkownik „admin” bez hasła (rejestrator fabrycznie nie zawiera hasła) 

 Wybieramy [Main Menu]->[System]->[General]->[Language]->POLAND 

 Po wybraniu języka system poprosi o restart. Wybieramy OK. 

 

 ->  ->
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2.3 Zmiana strefy i czasu. 

 Wybieramy Main Menu->System->General->Time Zone-> UTC +1 

 Wybieramy Menu->System->Ogólne->Strefa czasowa-> UTC +1 

 

Zezwalamy na czas Letni (DST): 

 

 

 

 Wybieramy Main Menu->System->Ogólne->Czas Letni->Zezwól 

 Wybieramy Main Menu->System->Ogólne->Czas Letni->Dzień tygodnia 

 Main Menu->System->Ogólne->Czas Letni->Start: ostatnia niedziela marca 

 Main Menu->System->Ogólne->Czas Letni->Koniec: ostatnia niedziela października 

 Wybieramy OK. System poprosi o restart. 
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2.4 Formatowanie dysku HDD 

Po instalacji dysku twardego HDD i ponownym uruchomieniu rejestratora, system automatycznie 

wykona formatowanie dysku. 

UWAGA:  
Dysk instalujemy przy odłączonym zasilaniu. 
Wymagany dysk HDD do pracy ciągłej np. przetestowany to: WD serii Purple o pojemności do 4TB 

  

Ręczne formatowanie dysku HDD: 

 Wybieramy Menu->Zaawans.->Dysk->Format Dysku->OK 

 

 

 

Sprawdzenie statusu dysku HDD: 

 Wybieramy Menu->Info->Informacje o HDD  
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2.5 Zmiana rozdzielczości na wyjściu HDMI/VGA. 

 

Wybieramy Menu->System->Wyświetl GUI->Rozdzielczość 

 

 Dla monitorów 16:9 należy wybrać: 1280x720, 1440x900, 1920x1080 

 Dla monitorów 4:3 należy wybrać:  1024x768, 1280x1024 

 W przypadku zmiany rozdzielczości na wyższą niewspieraną przez podłączony monitor należy 

podłączyć inny monitor obsługujący wybraną rozdzielczość.  

 Istnieje możliwość zdalnej zmiany rozdzielczości przez IE lub CMS. Rejestrator fabrycznie 

pobiera adres z serwera DHCP. Aplikacją Device Manager można wyszukać rejestrator w sieci 

LAN 

 Zalecamy stosowanie monitorów, które obsługują rozdzielczość Full HD 1080p (1920x1080) 

 Zmianę rozdzielczości na wyjściu HDMI/VGA można wykonać z programu CMS EVOS. 
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2.6 Wybór trybu pracy rejestratora. 

 

Wybieramy Menu->System->kanał Zarząd-> kanał tryb 

 

Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat w wybranym trybie pracy. 

Po każdej zmianie trybu pracy rejestrator wykonuje restart. 

 

Kolumna o nazwie „sieć” zawiera liczbę kamer obsługiwanych przez rejestrator. 

1080P – tryb pracy obsługuje kamery 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 1MP 

960P – tryb pracy obsługuje kamery 1,3MP (1280x960), 1MP 

 UWAGA: Ten tryb nie obsługuje kamer 2MP Full HD 

720P – tryb pracy obsługuje kamery 1MP (1280x720) 

UWAGA: Ten tryb nie obsługuje kamer 1,3MP 

                 Kamerę 1,3MP należy ustawić na rozdzielczość 1MP przez przeglądarkę IE. 

3M– tryb pracy obsługuje kamery 3MP, 2MP, 1,3MP, 1MP 

5M– tryb pracy obsługuje kamery 5MP, 3MP, 2MP, 1,3MP, 1MP 

 

 
 

UWAGA: W zależności od modelu rejestratora tabela w/w będzie zawierała inne informacje. 

Tabela w/w dotyczy modelu EV-NVR-9424A 

Kolumny o nazwie „analog” dotyczą kamer analogowych podłączanych do gniazd BNC. 

  



 
 

 

 

 str. 15 

2.7 Ustawienie adresu IP w rejestratorze EVOS 

Wybieramy Menu->System->Sieć 

 

 Adres IP każdego urządzenia w sieci LAN musi być inny. 

 Dla typowej maski 255.255.255.0 każde urządzenie sieciowe powinno posiadać ostatnią cyfrę 

inną. 

 Maska, brama, DNS – adresy w każdym urządzeniu powinny być identyczne. 

 Nie zalecamy korzystania usługi DHCP 

 

Brama – Adres routera z wyjściem do Internetu 

Główny DNS – Wymagany w przypadku dostępu zdalnego z Internetu. 

Drugi DNS – Zalecamy wpisanie 8.8.8.8 

Media port – port dostępu z aplikacji CMS, IE, mobilnych 

Port http – dodatkowy port przy dostępie z IE 

Szybki transfer – należy pozostawić fabrycznie 

Transfer sieciowy – W celu uzyskania płynnego obrazu przez Internet należy wybrać Wg 

Płynności 

DHCP dostępny – Automatyczne przypisanie adresu IP przez serwer DHCP dostępny w routerze. 
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Przykład adresacji sieci IP:  

 

 
 

 

 Dla dostępu zdalnego przy stałym adresie IP w routerze należy wykonać  

 przekierowanie 3 portów TCP: 80, 34567, 34599 (domyślnie) 

 Port 80 TCP przy dostępie zdalnym zalecamy zmienić na np. 8080 

 Funkcja „Chmury” i usługa DDNS to są inne usługi. 

 

 

2.8 Włączenie funkcji „Chmury” 

 

Wybieramy Menu->System->NetService->Chmura->Zezwól 

 

W celu włączenia należy zaznaczyć opcję „Zezwól” 

Wartość MTU 1280 pozostawiamy bez zmian. 
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2.9 Sprawdzenie poprawności konfiguracji „Chmury” 

 

Wybieramy Menu->Info->Wersja->stan Nat 

 

 Stan Nat – sondowanie DNS //brak próby połączenia 

 Stan Nat – podłączanie // trwa próba połączenia 

 Stan Nat – połączony //rejestrator poprawnie połączył się z serwerem chmury 

 Serial No. – numer seryjny urządzenia wymagany przy logowaniu z chmury. 

 Sondowanie DNS – problem z połączenie z serwerem chmury. 

 

Przyczyną może być: błąd w konfiguracji sieci rejestratora, źle wpisany adres serwera DNS, 

awaria zdalnego serwera Chmury. 

 

 

 
 

 

 W routerze należy wykonać przekierowanie 3 portów TCP: 80, 34567, 34599 (domyślnie) 

 Port 80 TCP przy dostępie zdalnym zalecamy zmienić na np. 8080 

 Funkcja „Chmury” i usługa DDNS to są inne usługi. 
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2.10 Wyszukiwanie/adresacja kamer IP marki EVOS z komputera PC z Windows 

 

 Należy pobrać, zainstalować oraz uruchomić oprogramowanie: Device Manager 

Od października dostępna jest nowa wersja programu dla nowo zakupionych kamer EVOS 

 Program wyszukuje tylko urządzenia EVOS, ale o dowolnym adresie IP 

 Program wyszukuje kamery po adresie MAC 

 W systemie Windows należy wyłączyć firewall-a, antywirus. 

 Istnieje możliwość zmiany adresu kamery IP bez użycia komputera, procedura opisana w 

następnym punkcie. 

 Kamery IP EVOS można dodać do rejestratora za pomocą programu CMS EVOS 

 

Link do programu: 

http://www.janexint.com.pl/materialy/evos/oprogramowanie/EV-IP-xxxx_DeviceManage.zip 

 

IP Search – Przycisk wyszukiwania kamer IP w sieci LAN 

IP Address – Adres IP urządzenia EVOS (kamery, rejestratora) 

Port – Port danych. To nie jest port ONVIF 

CloudID – Numer seryjny urządzenia wykorzystywany do pracy z chmurą. 

Modify – Przycisk zmiany adresu IP 

Subnet Mask – maska sieci (domyślnie 255.255.255.0) 

Gateway – domyślna brama (adres IP routera z wyjściem do Internetu) 

 

 Po uruchomieniu programu należy wybrać przycisk IP Search. 

 Program wyświetli wyszukane urządzenia EVOS.  

 Należy zaznaczyć jedną kamerę. 

 W polach: IP Address, Subnet Mask, Gateway należy wpisać nowe wartości/adres IP. 

 Wymieramy Modify.  

 Komunikat „Save config to device successful” oznacza prawidłową zmianę adresu IP. 

 Kamera wykona restart. Ponowne uruchomienie następuje po 1-3min 

 Przyciskiem IP Search należy zweryfikować czy kamera ponownie uruchomiła się z nowym 

adresem IP. 

 

 

UWAGA: 

W kamerach IP nie należy korzystać z usługi DHCP. 

Jeśli w kamerze IP będzie włączona funkcja DHCP to mimo ustawienia ręcznie adresu IP 

programem DeviceManager kamera po restarcie (np. utrata zasilania, podłączenie routera z 

usługą DHCP) zmieni adres IP. 

Fabrycznie usługa DHCP jest wyłączona w kamerach EVOS. 

W celu potwierdzenia/weryfikacji DHCP należy zalogować się do kamery przez przeglądarkę IE. 

Domyślny port http - 80  

http://www.janexint.com.pl/materialy/evos/oprogramowanie/EV-IP-xxxx_DeviceManage.zip
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Stara wersja programu Device Manager 

 

 
 

 

Nowa wersja programu Device Manager 

 

 
 

IP Search – Skanowanie sieci LAN 

ResetConfig – Przywrócenie fabrycznej konfiguracji kamery 

Modify – Modyfikacja adresu IP w kamerze 

CloudID – Nr ID dla usługi „Chmura” 
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2.11 Dodawanie kamer IP do rejestratora 

UWAGA: 
Przed dodawaniem kamer do rejestratora należy sprawdzić konfigurację kamery przez przeglądarkę IE. 
Należy sprawdzić rozdzielczość strumienia 1 (Głównego/Main). 

  

Wybieramy Menu->System->kanał Zarząd->Kanały cyfrowe 

 

 
 

 Należy wybrać odpowiedni kanał (okno) dla nowej kamery IP.  

 Opcja Zezwól aktywuje wybrany kanał do pracy. 

 Przy dodawaniu nowej kamery do wybranego kanału, lista „Konfiguracja sieci listy”                     

musi być pusta.  

UWAGA: Należy usunąć wcześniej lub źle dodane kamery IP przyciskiem (Usuń) 

Usuń – przycisk do usuwania nieaktywnych kamer. 

 Wybieramy przycisk Dodaj.  

 Wybieramy przycisk Szukaj. 

Rejestrator wyszuka dostępne kamery w sieci LAN.  

 Klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na kamerę z listy. 

Pole „adres urządzenia” powinno się zmienić na adres wybranej kamery IP 

Port TCP – 34567 

Portu TCP nie zmieniamy. Rejestrator automatycznie wykrywa aktywny port w kamerze EVOS 
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 Przyciskiem Sieć możemy wywołać okno, w którym możemy zmienić adres IP kamery bez 

użycia komputera PC z Windows-em. 

Po zmianie adresu należy ponownie wyszukać kamerę. 

Kamera będzie dostępna po około 1-3min. 

Info: Opcja zmiany adresu działa tylko z kamerami marki EVOS 

 

 
 

 Fabrycznie kamera nie posiada hasła. Pole Hasło zostawiamy puste. 

Hasło kamery możemy zweryfikować przez przeglądarkę IE poprzez zalogowanie do kamery. 

 Protokół – wybieramy NETIP 

Uwaga:  Protokół ONVIF nie jest przeznaczony do kamer EVOS. 
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         Dla kamer innych marek należy wybrać protokół ONVIF. 

 

 Zatwierdzamy przyciskiem OK.  

 

 
 

 

 Zaznaczamy (v) kwadrat przy dodanej wcześniej kamerze IP.  

Uwaga: Brak znacznika w kwadracie powoduje, że rejestrator nie nawiąże połączenia. 

 Zatwierdzamy przyciskiem OK.  

UWAGA: 

 Przed procedurą dodawania kamer rejestrator EVOS IP musi posiadać ustawiony docelowy 

stały adres IP. 

 Każda kamera IP musi mieć ustawiony adres bramy domyślnej. W przypadku braku bramy 

domyślnej (routera), wpisujemy adres IP rejestratora jako brama domyślna. 

 Fabrycznie kamera EVOS w protokole NETIP pracuje na porcie TCP 34567 

 Do rejestratora można dodać kamery innych marek w protokole ONVIF. Rejestrator 

automatycznie wykona detekcję portu ONVIF w kamerze.  

 Adres bramy sieciowej w kamerach, komputerze, rejestratorze muszą być identyczne 

 Port ONVIF w kamerach innych marek może być różny  

(np. INTORX IN-IP2-xxxx port TCP 12001, IN-IP3-xxxx port TCP 80) 
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2.12 Sprawdzenie statusu połączenia z kamerami 

 Wybieramy Menu->System->kanał Zarząd->Status kanału 

Sprawdzenie czy rejestrator poprawnie rozpoznaje rozdzielczość kamery. 

Rejestrator potrzebuje około 1 min do rozpoznania nowo dodanej kamery. 

Poprawne dane: 

Stan połącz – połączony 

Aktualny Rozdziel. – 1080P/D1 // rozdzielczość 1 strumienia oraz 2 strumienia 
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2.13 Dodawanie kamer AHD do rejestratora. 

W Celu dodania kamery AHD do rejestratora należy podłączyć odpowiednią kamerę z odpowiednim 

gniazdem BNC w rejestratorze oraz podłączyć do niej źródło zasilania. Na ekranie rejestratora powinien 

natychmiast pojawić się obraz z kamery.  

Rejestratory EVOS AHD działają w trybie Trybrydowym. To znaczy że mogą działać jednocześnie z 

kamerami AHD, Analogowymi oraz kamerami IP. O ilości i liczbie decyduję macierz ustawień dostępna w 

menu „Zarządzanie kanałami”. 

W trybie AHD można podłączyć zarówno kamery AHD jak i Analogowe. W takim przypadku zmiana z 

trybu rejestrowania AHD na Analog następuje natychmiast. Wystarczy przepiąć kamerę , bądź zmienić 

jej tryb za pomocą kontrolera UTC kamery. W rejestratorach AHDM zmiany dokonuje się na pary 

kanałów (np. 1 i 2 ; 7 i 8), zmiana trybu na jednym kanale, wymusza ten tryb na kanale drugim. Na 

przykład w rejestratorze o EV-8604-AHDM możliwa jest rejestracja 2 kamer analogowych oraz 2 

kamer AHDM. Nie można ustawić 1 kamery analogowej oraz 3 AHDM.  

W rejestratorach AHDH marki EVOS tryby kanałów zmieniają się indywidualnie. Np. w rejestratorze o 

EV-8604-AHDH można ustawić 1 kamerę analogową oraz 3 kamery AHD. 

Dodawanie kamer IP odbywa się na tej samej zasadzie co w rejestratorach sieciowych. 
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2.14 Konfiguracja kodowania strumienia wideo H.264 

 

Wybieramy Menu->System->Kodowanie 

 Należy zweryfikować poprawność ustawionych parametrów dla każdej kamery. 

 Okno Kodowanie dostępne jest tylko dla kamer dodanych z protokołem NETIP. 

 Dla kamer dodanych z protokołem ONVIF okno kodowanie nie jest dostępne. 

 Okno kodowanie dostępne jest tylko z poziomu rejestratora (SYSTEM->KODOWANIE) 

lub z przeglądarki IE po zalogowaniu bezpośrednio do kamery IP  

Brak jest możliwości zmiany wartości z programu CMS lub przeglądarki IE po połączeniu z 

rejestratorem przez LAN lub Internet. 

 

 

 

 

Strumień główny: 

Rozdzielczość –    Wybieramy maksymalną dostępną 

Ilość kl/s –             Wybieramy wartość minimalną akceptowalną np. zalecamy wartość 15 

                                Od ilości klatek zależy stopień kompresji, czas archiwizacji. 

Oceń kontroli –    Wybieramy VBR lub CBR tak żeby nie przekroczyć pasma 4096kb/s dla 

kamery. 

Jakość –                  Wybieramy „Dobra” tak żeby nie przekroczyć pasma 4096kb/s dla kamery. 

Interwał I klatki – Klatki referencyjne w kompresji H.264. 

                                 UWAGA:  Ustawiamy wartość 2 

Video/Audio –      Nagrywanie wideo i audio (opcja tylko dla kamer z audio) 

 

Dodatkowy strumień – strumień Extra:  

Rozdzielczość –    Wybieramy D1 

Ilość kl/s –             Wybieramy wartość minimalną akceptowalną np. zalecamy wartość 6 

                                 Od ilości klatek zależy stopień kompresji, czas archiwizacji. 

Oceń kontroli –     Wybieramy CBR tak żeby nie przekroczyć pasma 512kb/s dla kamery. 

Interwał I klatki – Klatki referencyjne w kompresji H.264.  

                                 UWAGA:  Ustawiamy wartość 2 

Video/Audio –       Nagrywanie wideo i audio (opcja tylko dla kamer z audio) 
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2.15 Konfiguracja nagrywania z detekcji ruchu 

Włączenie statusu nagrywania (ikon nagrywania oraz ikony detekcji ruchu) 

Zaznaczamy Menu->System->Wyświetl GUI->Status nagrywania 

Zaznaczamy Menu->System->Wyświetl GUI->Status alarmu 

Włączenie statusu nagrywania (ikon nagrywania oraz ikony detekcji ruchu) 

Wybieramy Menu->Alarm->Detekcja 

 

 Aktywujemy detekcję ruchu na wybranym kanale poprzez zaznaczenie opcji Udostępnij. 

 Dla każdej kamery należy skonfigurować detekcję ruchu oddzielnie. 

 Nie można stosować opcji WSZYSTKIE (info). 

 Zaznaczamy opcję Nagrywanie z kanału 

Dla pierwszej kamery zaznaczamy tylko 1  

Dla drugiej kamery zaznaczamy tylko 2  

itd. 3-3, 4-4, 5-5 …. 

 Czułość – wybieramy odpowiednią wartość 

 Region – Ustaw – Wybieramy obszar działania detekcji ruchu 

(czerwone kwadraty to pola aktywne) 

 Okres – Harmonogram działania detekcji ruchu.  

               Zalecamy ustawienie nagrywania 24h/24h 
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 Interwał – Czas zwłoki do detekcji kolejnego ruchu. Domyślnie 1s.  

 Zwłoka (górna opcja) – Czas nagrywania po zaniku detekcji ruchu. Domyślnie 10sek  

 Ścieżka – tzw. Ekran SPOT wybranej kamery, na której wystąpił ruch. 

 

 

 Okno Detekcja dostępne jest tylko dla kamer dodanych z protokołem NETIP. 

 Dla kamer dodanych z protokołem ONVIF, okno Detekcja nie jest dostępna 

 Włączenie oraz parapetryzację detekcji ruchu można przeprowadzić przez zalogowanie się do 

kamery IP z przeglądarki IE. 
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2.16 Włączenie głównego harmonogramu nagrywania. 

Wybieramy Menu->Nagrywanie->Konfig. Nagryw. 

 

Kanał – należy wybrać Info dla konfiguracji harmonogramu dla wszystkich kamer 

Nadmiar – nie zaznaczamy tej opcji 

Długość – Fabryczna długość plików 60min 

Harmonogram –  Należy wybrać w celu automatycznego nagrywania wg harmonogramu 

Normal – Nagrywanie ciągłe wg Okresu 1, 2, 3, 4 

Ruch – Nagrywanie z detekcji ruchu (detekcję należy wcześniej skonfigurować oraz aktywować) 

Alarm – nagrywanie z wejść alarmowych. 

 

 

 

Weryfikacja poprawności nagrywania 

„nogi” – Informacja tylko o wykryciu ruchu przez kamerę IP.  

                Wyświetlana w dolnym prawych rogu kamery.  

„kaseta” – Informacja o nagrywaniu na dysk obrazu z kamery. 
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2.17 Archiwizacja nagrań 

Archiwizacji nagrań można dokonać z poziomu ekranu odtwarzania. 
 
Archiwizację materiału wideo możemy wykonać: na pamięć USB, dysk twardy USB 2TB, przez 

program CMS lub przeglądarkę IE za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Innym sposobem jest demontaż 

dysku twardego z rejestratora i podłączenie do komputera PC.  

Specjalny program jest do pobrania ze strony 

http://www.janexint.com.pl/materialy/evos/oprogramowanie/EV-96xx_Oprogramowanie.zip  

 

Archiwizacji na pamięć USB można dokona na dwa sposoby. 

 

 

  

1 

2 

3 4a 

6 5 

7 

8 

4b 

http://www.janexint.com.pl/materialy/evos/oprogramowanie/EV-96xx_Oprogramowanie.zip
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1 Kalendarz. Wybieramy żądany dzień w którym chcemy sprawdzić nagrania archiwalne 

2 
Lista dostępnych kamer. Zaznaczamy tylko te kamery z których chcemy 
oglądać/archiwizować materiał video. 
Ikona 

3 
Przycisk archiwizacji materiału wideo 
Ikona dysku twardego pojawia się tylko w przypadku wywołania przycisku 4a i 
zaznaczeniu przynajmniej jednego pliku. 

4a 
Ikona aktywacji dodatkowego okna. 
Szczegółowy wybór  zakresu godzinowego. 

4b 

Okno można wywołać przyciskiem 4b. 
Tutaj zaznaczmy plik które chcemy oglądać lub archiwizować. 

Podwójne klikniecie lewym przyciskiem myszy na wybranym pliku powoduje jego 
odtwarzanie. 

Zaznaczenie kwadraciku przy wybranych plikach powoduje dodanie ich do listy 
archiwizacji. 
Po zaznaczeniu wybranych plików należy wybrać przycisk  3. 
W nowo otwartym oknie pojawia się dysk USB. Następnie należy wybrać przycisk 
„backup” 

5 Filtracja nagrań ze względu na sposób wyzwalania zapisu. 

6 Przyciski podziału listwy czasowej. 

7 W przypadku standardowej archiwizacji należy wybrać „Odcz” 

8 

Przyciski sterowania odtwarzaczem.  

Uwaga. W celu aktywacji przycisków: kalendarza, archiwizacji należy zatrzymać 
odtwarzany materiał video 
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Sposób pierwszy – Nagrywanie z poziomu odtwarzacza w postaci plików nagranych przez rejestrator. 

(Np. tylko wywołania detekcji ruchu) Nagranie takie jest podzielone na osobne pliki w miejscach 

wystąpienia kolejnych wywołań:  

 

1. Naciśnij prawy przycisk myszy na ekranie monitora 

2. Z menu rejestratora należy wybrać „Odtwarzanie” 

3. W oknie 7 „wideo” wybieramy opcję „Odcz.” (nie działa opcja urz. Zewn) 

4. W oknie 1 „kalendarz” wybieramy żądaną datę/dzień poprzez kliknięcie lewym przyciskiem 

myszy. 

5. W oknie 2 „lista kanałów wideo” wybieramy żądane kamery. 

6. W oknie 2 „lista kanałów wideo” wybieramy przycisk „lupy”. 

7. Wybieramy przycisk 4a pod oknem 2. 

8. Zostało wywołane okno 4b z listą plików z jednego dnia wcześniej wybranego. Pliki są oznaczone 

godziną wyzwalania oraz symbolem który informuje o rodzaju wyzwolenia nagrania. 

R Ręczny 

H Harmonogram 

M Detekcja ruchu 

A Alarm 

 

9. W celu odtwarzania należy na wybranym pliku nacisnąć podwójnie lewym przyciskiem myszy. Na 

odtwarzanym obrazie można zmienić ilość wyświetlanych kamer poprzez wywołanie prawym 

przyciskiem myszy podręcznego menu. 

10. Po weryfikacji odtwarzanego materiału wideo można przejść do jego archiwizacji. 

11. Należy zatrzymać odtwarzany materiał wideo przyciskiem STOP z panelu sterowania 

odtwarzaczem (okno 8). 

12. W celu archiwizacji należy zaznaczyć kwadraciki przy plikach nas interesujących. 

13. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego pliku pojawi się przycisk archiwizacji (przycisk 3, ikona 

dysku twardego) 

14. Po wywołaniu okna należy wybrać miejsce zapisu. Domyślnym urządzeniem jest pamięć USB. 

Przy naszym dysku zaznaczamy kwadracik. Odświeżenie listy urządzeń można wykonać 

przyciskiem „Wykryj” 

15. System obsługuje dyski USB w formacie FAT32 max. 2TB 

16. W celu archiwizacji wybrać przycisk „backup” 
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Sposób drugi – Umożliwia nagranie na pamięć urządzenia podłączonego do gniazda USB, wybranego 

odcinka materiału w jednym pliku.: 

 

1. Naciśnij prawy przycisk myszy na ekranie monitora. 

2. Z menu rejestratora należy wybrać „Odtwarzanie”. 

3. Ustawić kursor na osi czasu w miejscu początkowym wybranego nagrania. 

4. Z przycisków 8 wybrać przycisk „Rozpocznij Edytowanie” (znak nożyczek). 

5. Ustawić kursor na osi czasu w miejscu końcowym wybranego nagrania. 

6. Z przycisków 8 wybrać przycisk „zakończ Edytowanie” (znak nożyczek) 

7. Z przycisków 8 wybrać przycisk „Archiwizuj” (znak dysku HDD). 

8. Po wywołaniu okna należy wybrać miejsce zapisu. Domyślnym urządzeniem jest pamięć USB. 

Przy naszym dysku zaznaczamy kwadracik. Odświeżenie listy urządzeń można wykonać 

przyciskiem „Wykryj”. 

9. Następnie wybieramy „Rodzaj” wywołania pożądanego materiału, „Kanał” wybranej kamery, 

„Początek” oraz „Koniec” nagrań z kamery i klikamy „Dodaj”. 

10. Z listy dostępnych materiałów wybieramy te które chcemy archiwizować. 

11. Wybieramy kodowanie H.264 bądź AVI. 

12. Wciśnięcie przycisku „Rozpocznij” zainicjuje archiwizację. 
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3. Mapa Rejestratora 
 

3.1 Ekran Główny 

Po włączeniu rejestratora naszym oczom ukazuje się ekran główny. 

 

 

Zawiera on następujące elementy: 

 

1. Lista Kanałów – widać tu informacje o liście kanałów i statusie kamer do nich przypiętych. 

2. Kanał z dodaną kamerą. 

3. Nie skonfigurowany kanał 

4. Parametry sygnałowe poszczególnych kanałów 

5. Przyciski ekranu głównego 
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Widok jednej kamery 

Widok czterech kamer 

Widok ośmiu kamer 

Widok dziewięciu kamer 

Pełen ekran 

Poprzednia sekwencja 

Kolejna sekwencja 

Rozpocznij wyświetlanie wszystkich kanałów 

Wstrzymaj wyświetlanie wszystkich kanałów 

Rozpocznij nagrywanie wszystkich kanałów 

Wstrzymaj nagrywanie wszystkich kanałów. 

 

 

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ekran główny wyświetla się lista akcji. 

 

Menu Opcje zaawansowane rejestratora 

Przewodnik 
Okno przewodnika które jest wyświetlane 
przy pierwszym uruchomieniu rejestratora 

Tryb nagrywania 
Pozwala ustawić tryby nagrywania dla 
wszystkich kamer 

Odtwarzanie Przechodzi do ekranu odtwarzania 

Kontrola PTZ Niedostępne  

Szybkoobr. PTZ Niedostępne  

Ustaw. Koloru Niedostępne 

Wyj. TV 
Ustawienia parametrów wyświetlanego 
obrazu na ekranie monitora 

Wyloguj Otwiera okno wylogowania 

Pełen Ekran Przechodzi w tryb pełnego ekranu. 
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3.2 Szybka konfiguracja kamer 

Po najechaniu myszą na pole „Nie skonfigurow” pojawia się +. Po kliknięciu na niego Lewym 

Przyciskiem myszy wyświetla się menu szybkiego dodawania kamer. Z poziomu tego menu można 

szybko dodać i konfigurować kanały oraz dodane do nich kamery. 

 

 

  

Górna lista Wyświetla kamery wykryte w sieci rejestratora. 

Dolna lista Lista kanałów i podpiętych do nich kamer. 

Szukaj Odświeża listę kamer. 

Dodaj Dodaje kamerę do pierwszego wolnego kanału. 

Quick Set Automatycznie ustawia Wyszukane kamery pod wolne kanały. 

Usuń [1] Usuwa kamery z zaznaczonych kanałów 

Usuń [2] Usuwa kamery z wszystkich kanałów 

Kodowanie Wyświetla ekran Kodowania zaznaczonej kamery 

Skopiuj do Kopiuje ustawienia wybranych kamer 

Strzałki w górę i w dół Przesuwanie wybranej kamery w górę i w dół na liście 

Device Type Rodzaj urządzenia 

Protokół Lista dostępnych protokołów komunikacyjnych 

Zdalny dostęp Numer kanału przy podłączonym zdanie rejestratorze. 

Adres Urządzenia Adres sieciowy urządzenia 

Port Port sieciowy urządzenia 
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3.3 Menu Główne 

 

 

 W menu głównym mamy dostępnych 6 kategorii. 

 

3.3.1 Nagrania 
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W tym menu mamy opcje związane z konfiguracją nagrywania, odtwarzaniem nagranego materiału 

oraz jego archiwizacją na nośniki zewnętrzne. 

 

 Konfiguracja 

 

[Kanał] Możliwość wyboru kanału. 

[Nadmiar] Jest to funkcja nagrywania na dwa dyski twarde naraz. Przed zaznaczeniem upewnij się że 

zainstalowane są dwa dyski twarde oraz jeden z nich ustawiony jest na „Odczyt/Zapis” a drugi 

„Nadmiarowy” 

[Długość] Długość nagrywanych plików Video przez rejestrator. Domyślnie 60 

[PreRecord] Czas rejestrowania obraz przed wystąpieniem wyzwolenia. 1-30 sek. 

[Tryb] Ustaw tryb nagrywania 

Harmonogram 
Nagrywanie zgodne z ustawionym harmonogramem 
czasowym oraz wyzwoleniami. 

Ręczny Ręczne włączenie nagrywania 

Zatrzymaj Ręczne zatrzymanie nagrywania 
 

[Tydzień] oraz [Okres] Ustawienia harmonogramu czasowego nagrywania. Użytkownik może ustawić 

ramy czasowe w jakich rejestrator ma zapisywać materiał Video z kamery. 

[Normal] , [Alarm] oraz [Ruch] są to rodzaje wyzwolenia  

Normal Nagrywanie Ciągłe 

Alarm Wyzwolenie wej./wyj. Alarmowym 

Ruch Nagrywanie z Detekcji Ruchu 
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 Odtwarzanie 

Wyświetla okno odtwarzania materiałów video nagranych na pamięć wewnętrzną rejestratora. 

 

 

1. Kalendarz Wybór dnia nagrania 

2. Wybór kanału Wybór kanałów do odtwarzania  

3. Tryb Archiwizacji Otwiera okno archiwizacji materiału na nośnik USB 

4. Przyciski operacyjne Przyciski do sterowania odtwarzaniem materiału 

5. Tryby wyzwalania Wybór odtwarzania obrazu tylko z zaznaczonych trybów 
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 Archiwizacja 

Na tym ekranie możemy dokonać archiwizacji materiału nagranego na dysku twardym rejestratora 

na przenośną pamięć USB. 

 

 

 

 

 Po Zaznaczeniu naszego urządzenia USB klikamy Backup, gdzie będzie możliwe odnalezienie 

materiału video spośród nagrań na rejestratorze.  
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3.3.2 Alarm 

 

 

 

 

W menu tym możemy ustawiać i edytować wywołania wyzwalania nagrań podczas specjalnych 

warunków takich jak Detekcja ruchu czy utrata Video kamery. 
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 Detekcja 

 

 

[Kanał] Możliwość wyboru kanału. 

[Czułość] Określa poziom, jak duży ruch na ekranie spowoduje wywołanie alarmu. 

[Region] Ustawienie części ekranu na której ruch spowoduje wywołanie alarmu. 

[Okres] Harmonogram aktywności detekcji ruchu. 

[Interwał] Czas trwania alarmu 

[Wyjście alarmowe] Ustawienie przełączania wyjścia alarmowego przy detekcji ruchu 

[Nagrywanie z kanału] Nagrywa wybrane kanały przy wykrytym ruchu na edytowanym kanale 

[Ścieżka] ? 

[Aktywacja PTZ] – Nie obsługiwane 

[Wyświetl powiadomienie] – wyświetla powiadomienie na ekranie monitora. 

[Wyślij email] – Wysyła wiadomość mailową na adres wskazany w ustawieniach. 

[Brzęczyk] Detekcja ruchu wywołuje sygnał dźwiękowy. 

[Zapisów do dziennika] Powoduje zapisywanie w dzienniku zdarzeń detekcji ruchu. 

[Wysył . na FTP] Wysyłanie na serwer FTP pliku video / zdjęcia z kamery przy wywołaniu z Detekcji ruchu 

[Komórka zgłaszane] –  
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 Maskowanie 

Funkcja Maskowania włącza alarm w przypadku detekcji przysłonięcia obiektywu kamery. 

Okno ustawień maskowania jest identyczne jak okno Detekcji. 

 Utrata Video 

Funkcja ta włącza alarm w przypadku detekcji utraty połączenia z kamerą. 

Okno ustawień maskowania jest identyczne jak okno Detekcji. 

 Wej. Alarmowe 

Funkcja ta włącza alarm w przypadku Aktywacji wejścia alarmowego. 

Okno ustawień maskowania jest identyczne jak okno Detekcji. 

 Wyj. Alarmowe  

 Ustawienia rodzaju wyzwalania wyjść alarmowych oraz podgląd ich stanu (status). 
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3.3.3 System 

 

W zakładce system mamy 9 kategorii. 

 Ogólne 
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Strefa czasowa Wybór strefy czasowej w jakiej ma działac rejestrator 

Czas Systemu Ręczne wprowadzenie aktualnej daty i godziny 

Format Daty Sposób wyświetlania daty 

Separator daty Rodzaj separatora daty 

Format Czasu 12 / 24 godzinny 

Język 
Zmiana języka  
UWAGA: zmienia całkowicie język Rejestratora! 

Dysk Pełny Ustawienie akcji w przypadku zapełnienia dysku. 

Nr DVR Ustawia numer dla tego urządzenia 

Standard Video PAL / NTSC 

Auto wylogowanie 
Czas bezczynności po którym rejestrator wyloguje aktualnego 
użytkownika 

Nazwa urządzenia Nazwa tego rejestratora. 

 

 

 Kodowanie 

 

Pozwala zmieniać ustawienia audio, video oraz transmisji dla poszczególnych kanałów. Pierwsza 

kolumna odnosi się do strumienia pierwszego, natomiast druga do strumienia drugiego kamery 

 

 

  



 
 

 

 

 str. 45 

Kanał Wybrany kanał rejestratora 

Kompresja Tylko H.264 

Rozdzielczość Rozmiar nagrywanego obrazu 

Ilość kl/s (FPS) 
Jest to częstotliwość z jaka klatki obrazu tworzące video są 
zapisywane przez rejestrator 

Transmisja 
CBR - stała przepływność - zmienna jakość obrazu  
VBR - zmienna przepływność - stała jakość obrazu 

Jakość Poziom Jakości obrazu 

Transfer Limit wykorzystania łącza przez tą kamere 

Interwał I Klatki 
Informacja co ile klatek obrazu będzie pobierana Pełna klatka Video 
(Standard Kodowania H.264) 

Video/ Audio Włączenie obsługi Video / Audio przez rejestrator 
 

 

 Siec 

 

Ustawienia sieciowe rejestratora. 
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 NetService 

 

Informacje o dodatkowych funkcjach sieciowych rejestratora. 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetlanie 

Ustawienia te pozwalają edytować informacje jakie są wyświetlane na ekranie rejestratora podczas 

normalnej pracy. 
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Pod przyciskiem „Ustaw” możemy zmienić nazwy wyświetlane na poszczególnych kanałach. 

 RS485 

Ustawienia portu RS485 
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 RS232 

Ustawienia portu RS 232  

 

 Ścieżka 

Sekwencja zmiany kamer. Przy wyborze widoku mniejszej ilości kamer niż maksymalna, możemy ustawi 

tutaj rotacje widoku kamer. Wybieramy które ekrany mają by wyświetlane oraz ustawiamy interwał ich 

zmiany. Ścieżka alarmu wyświetla ekran który wywołał alarm i wraca do poprzedniej pozycji. 
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 Kanał Zarząd 

Ustawienia parametrów kanałów cyfrowych rejestratora. 

 

W skład których wchodzą: 
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a) Kanały Cyfrowe 

Z tego menu możemy dodawać kamery IP oraz modyfikować kanały rejestratora. 

 

 

 

 

 

b) Status Kanału 

Informacje o stanie kanałów, ich rozdzielczości oraz połączeniu  
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c) Kanał tryb 

Ustawienia trybu w jakim działa rejestrator. Różne modele mogą obsługiwać wiele ilości kamer w różnej 

jakości. To okno pozwala nam zorientować się i odpowiednio ustawić działanie naszego rejestratora. 
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3.3.4 Zaawans. 

Zamieszczone są tutaj zaawansowane ustawienia rejestratora.  

 

 

 

 

 Dysk 

Menu to pozwala dodawać i konfigurować nośniki danych zainstalowane w rejestratorze. 
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 Konta 

Można tutaj dodawać usuwać i modyfikować konta oraz grupy kont na rejestratorze. 
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Przy dodawaniu kont i grup podajemy loginy, hasła, informacje oraz ustawiamy prawa dostępu 

do poszczególnych działów i sekcji. 

 

 

 

 

 Użytkownicy  

Dostępny tutaj jest spis wszystkich połączonych z rejestratorem użytkowników. Typ loginu informuje nas 

o rodzaju połączenia użytkownika z rejestratorem. Z tego ekranu można rozłączać użytkowników przy 

nie autoryzowanym połączeniu bądź zbyt dużym ruchu sieciowym przy pomocy przycisku „Rozłączenie”. 
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 Wyj. TV 

Regulacja pozycji oraz kolorów obrazu wyświetlanego na ekranie monitora. 
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 Auto Podtrzy. 

Zaplanowany automatyczny restart rejestratora. Możliwość włączenia usuwania starych plików przy 

restarcie. 

 

 

 Przywróć 

Przywracanie ustawień do wartości domyślnych w danych segmentach Menu. 

UWAGA: Opcja ta Kasuje wybrane ustawienia. Zalecamy wyeksportować obecne ustawienia na 

nośniku USB przed przywróceniem ich do wartości domyślnych. 
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 Aktualiz. 

Okno aktualizacji Firmware rejestratora z pamięci USB. 

W celu aktualizacji należy umieścić najnowszy, rozpakowany plik Firmware bezpośrednio (w pierwszym 

folderze) pamięci przenośnej USB. Następnie wybrać z obu list docelową pamięć USB oraz plik 

aktualizacyjny. Po udanej aktualizacji nastąpi restart rejestratora. 

 

 

 

 Dodatkowe 

Dodatkowe funkcje sterowania rejestratorem. Ustawienia ilości wejść audio , wejść i wyjść alarmowych, 

typ pilota i panelu przedniego etc. 
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 Import / Export 

Okno importu oraz eksportu ustawień rejestratora (Ustaw) oraz dziennika logów (LOG) do pliku na 

pamięć przenośną USB.  
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3.3.5 Info 

 

Podstawowe informacje o rejestratorze, stanie dysku, transmisji kamer oraz dziennik zdarzeń. 

 

 

 

Menu to zawiera 4 kategorie informacji o rejestratorze: 

 

 

 

 Informacje o HDD 

Dostępne są tutaj informacje o dysku twardym HDD zainstalowanym w rejestratorze. 
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 BPS 

Dostępne są tutaj informacje o ruchu sieciowym na poszczególnych kanałach rejestratora. 
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 LOG 

Dziennik zdarzeń jest prowadzony w celach diagnostycznych. W logach rejestratora odnotowywane są 

wszelkie czynności i informacje jakie do niego napłynęły. Wpisy możemy przeglądać selektywnie 

zmieniając datę, czas oraz rodzaj wystąpienia zdarzenia. 

 

 

 

 

Wszystkie Wszystkie zdarzenia zapisane w dzienniku 

System Akcje systemowe (Restart, Power On , Etc.) 

Konfiguracja Zmiany ustawień rejestratora 

Zachowanie danych Informacje o zapisie danych 

Alarm z detekcji  Wystąpienia alarmów detekcji ruchu 

Dzień tygodnia  

Konto  Logowania użytkowników 

Odtwarzanie Informacje o inicjacji odtwarzania 
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 Wersja 

Informacje na temat wersji i daty utworzenia oprogramowania, numer MAC oraz numer seryjny 

Rejestratora. 

 

 

 

 

3.3.6 Wyloguj 

Wylogowanie użytkownika, wyłączenie bądź restart rejestratora. 
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3.4 Przewodnik 

Możemy tutaj wywołać kreator ustawień który zostaje wyświetlony podczas pierwszego uruchomienia. 

Przechodzimy przez kilka ekranów gdzie możemy ustawi opcje Chmury oraz dodać automatycznie 

kamery IP. 

 

 

 

 

3.5 Tryb Nagrywania 

Wybieramy tryb w jakim będą nagrywać poszczególne kamery. 
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3.6 Odtwarzanie 

Dostęp do ekranu odtwarzania. Patrz 3.3.1 Nagrania > Odtwarzanie. 

3.7 Panel PTZ 

Kamery PTZ nie są obsługiwane przez rejestratory marki EVOS 

3.8 Szybkoobr. PTZ 

Kamery PTZ nie są obsługiwane przez rejestratory marki EVOS 

3.9 Wyj. Alarmowe 

Panel do zarządzania trybem wyjść alarmowych. Można również podglądać ich aktualny stan. 

 

3.10 Kolory 

Nie obsługiwane przez rejestratory marki EVOS. 

3.11 Wyj. TV 

Regulacja pozycji oraz kolorów obrazu wyświetlanego na ekranie. Patrz 3.3.4 Zaawans. > Wyj. TV 

3.12 Wyloguj 

Opcje wylogowania wyłączania i restartu Rejestratora. Patrz 3.3.6 Wyloguj. 

3.13 Pełny ekran 

Rejestrator przechodzi w tryb pełnego ekranu. Wyświetlane są tylko kamery (Bez przycisków 

nawigacyjnych oraz  listy kanałów. 
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4. Podstawowa konfiguracja kamery IP z przeglądarki IE 

4.1 Wyłączenie informacji OSD generowanych przez kamerę. 

 

Po zalogowaniu się z przeglądarki IE należy wybrać: 
 
 przycisk DeviceCfg->System->GUI Display. 

Zalecamy odznaczenie wszystkich informacji ekranowych generowanych na obrazie. 
Data, czas i nazwa kamery – jest generowana przez rejestrator 

 

   

UWAGA: 

 Kodowanie strumienia H.264 należy zmieniać tylko z poziomu rejestratora. 

 Po zmianie z poziomu przeglądarki IE ustawienia zostaną nadpisanie przez rejestrator.  

 Klatka kluczowa powinna posiadać wartość 2. 
 

4.2 Wyświetlanie nazw kamer, daty i czasu 

Nazwami kamer, datą i czasem należy zarządzać z poziomu rejestratora. 
 

Zaznaczamy Menu->System->Wyświetl GUI->Nazwa Kanału (tutaj możemy zmienić nazwę 

kamery) 

Zaznaczamy Menu->System->Wyświetl GUI->Czas wyświetlany 

Zaznaczamy Menu->System->Wyświetl GUI->Nazwa kanału 
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W przypadku utraty obrazu z kamer IP należy sprawdzić czy nie nastąpiło ręcznie rozłącznie z kamerami. 
 

 

 
 

4.3 Ustawienia parametrów ekspozycji 

Zaawansowane ustawienie ekspozycji można zmieniać tylko z przeglądarki IE lub programu CMS EVOS. 
 
Uwaga: Nie ma możliwości zmiany n/w ustawień z poziomu rejestratora. 
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 Mirror –  Lustro 
 

 Flip – Odwracanie 
 

 BLC –  Kompensacja tylnego oświetlenia. Funkcja umożliwiająca uzyskanie prawidłowo 
naświetlonej sceny. Zalecamy włączenie/przetestowanie tej funkcji. 

 

 DWDR – Cyfrowy WDR ustawiamy w przedziale od 0 do 100% (Zalecamy 
włączenie/przetestowanie tej funkcji przy scenie o różnym naświetleniu, w celu rozjaśnienia 
ciemnych obszarów) 
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5. Konfiguracja kamer AHD 
 

Aby zmienić parametry kamery takie jak Jasność, nasycenie kolorów, D-WDR albo AGC należy wejść  do menu 
wewnętrznego kamery. Aby tego dokonać należy wcisnąć sterownik (Joystick) kontrolera zamontowanego na 
przewodzie kamery.  

Po wykonaniu tej akcji na ekranie na którym wyświetlana jest kamera, pojawi się OSD menu. 
Mapa Menu: 
 

 

 Obiektyw 
o Ręczna 
o DC 

 Ekspozycja 
o Migawka 
o AGC 
o Zmiana Czułości 
o Jasność 
o D-WDR 
o Redukcja mgły 

 BLC 
o Wyłączony / BLC / HSBLC 

 Balans Bieli 
o AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 

 Dzień / Noc  

 Redukcja Szumów 
o 2DNR 
o 3DNR 

 Specjalne 
o Nazwa Kamery 
o Efekty cyfrowe 

 Zatrzymanie / odwrócenie obrazu /  Negatyw 
o Detekcja ruchu 
o Strefy Prywatności 
o Język 

 Dostosowanie 
o Ostrość 
o Typ Monitora 
o LSC 
o Tryb wyświetlania 

 Wyjście 
o Zapis ustawień / wyjście / Reset do ustawień domyślnych. 
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UWAGA: 

Pytania, uwagi, błędy dotyczące instrukcji proszę zgłaszać na adres: 

robert.mech@janexint.com.pl  

lub telefonicznie: 606-219-859 

mailto:robert.mech@janexint.com.pl

