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1. Do przełącznika (switch-a) należy podłączyć: 

 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 switcha z rejestratorem musi być zrealizowane na portach 1Gb/s 

 Połączenie switcha z komputerem musi być zrealizowane na portach 1Gb/s 

2. Pierwsze uruchomienie rejestratora. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

3. Zmiana języka Menu OSD. 

Należy się zalogować.  

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

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

 System poprosi o restart. Wybieramy OK. 
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4. 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 

 

5. 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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6. 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. 

 
7. 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. 
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8. 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. 

 

 
 

 
 

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. 
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9. Włączenie funkcji „Chmury” 

 

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

 

W celu włączenia należy zaznaczyć opcję „Zezwól” 

Wartość MTU 1280 pozostawiamy bez zmian. 

 

10. 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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11. 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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12. 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. 

              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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13. 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 

 

 
 

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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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 

 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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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. 

 

     

 

  



 

14 
 

16. Podstawowa konfiguracja kamery IP z przeglądarki IE 

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. 
 
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 

 

 
 

 
W przypadku utraty obrazu z kamer IP należy sprawdzić czy nie nastąpiło ręcznie rozłącznie z kamerami. 
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17. 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. 
 
 

 

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) 

 

 

 

 

 

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

