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Środki ostrożności:  

• Nie umieszczaj i nie instaluj urządzeń bezpośrednio pod działania promieni słonecznych lub w 

pobliżu urządzeń grzewczych 

• Nie instaluj sprzętu w wilgotnym miejscu lub w miejscu z kurzem/sadzą 

• Utrzymuj urządzenie poziomo i  instaluj je w stabilnym miejscu, aby uniknąć spadku 

• Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

• Podczas czyszczenia urządzenia odłącz przewód zasilający 

Pył na płycie głównej wewnątrz rejestratora XVR może powodować zwarcie. Regularnie 

czyść płytę, złącza, obudowę i wentylator obudowy. Do czyszczenia nie używaj silnych lub 

szorstkich środków czyszczących.  

 Upewnij się że nie ma zagrożenia z powodu nierównomiernego obciążenia mechanicznego.  

 Upewnij się czy kable wideo i audio są sprawne. Promień zgięcia kabli nie powinien być 

mniejszy niż pięciokrotność średnicy kabla 

Ostrzeżenia: 

• Używaj zasilacza zgodnego z wymaganiami, ponieważ może to doprowadzić do pożaru 

zasilacza, wybuchu lub ryzyka poparzenia 

• Jeśli zasilacz spali się/zepsuje należy użyć tego samego rodzaju zasilacza 

• Na własne ryzyko podłączasz produkt do Internetu 

 a w tym cyberataki, hakerzy, infekcja wirusów itp. Firma Prolech R. i S. Leszek Sp. J. nie 

będzie odpowiedzialna za ataki ale  zapewni Ci wsparcie techniczne związane z 

produktem 

• Po otrzymaniu produktu proszę otworzyć opakowanie, wyjąć sprzęt i sprawdzić zawartość 

opakowania 

• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości pudełka lub brakujących części należy 

niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. 

 

 

INFO: Aby przejść do konkretnego działu, przejdź do Spisu treści i naciśnij LPM na informacji której 

potrzebujesz. Strona automatycznie przerzuci Cię do tego miejsca. 

LPM – Lewy przycisk myszy 
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Zarys i funkcja 
Przedmiotem jest rejestrator hybrydowy XVR, zgodny ze specyfikacjami HDTVI, AHD i innymi 

koncentrycznymi HD, bezpłatny dostęp do HDTVI, AHD, CVI, CVBS i sieci internetowej. Zakres 

kanałów analogowych i kanałów IP. 

 XVR może być zastosowany w bezpieczeństwie publicznym, wojsku, telekomunikacji, transporcie, energetyce, 

edukacji i w wielu innych obszarach bezpieczeństwa. 

Ustawienia domyślne hasła i użytkownika 
 Domyślny super administrator to: admin a hasło to 12345 

 Domyślny adres IP rejestratora XVR to: 192.168.1.88 

Wykaz skrótów i treści opisowej 

W celu uproszczenia opisu w instrukcji obsług przyjęto następująco: 

• „urządzenie” wymienione w niniejszej instrukcji odnosi się głównie do rejestratorów 

XVR 

• „urządzenie IP” wspomniane w instrukcji odnosi się głównie do kamer IP 

• „kanał” odnosi się do kanału IP XVR 

• Kliknij przycisk „X” lub „Cancel”, aby powrócić do poprzedniego ekranu. 

• Kliknij opcję „Reset factory…..” aby przywrócić ustawienia fabryczne 

• Kliknij „Zastosuj” lub „Zapisz” na wszystkich ekranach, aby zapisać bieżące ustawienia 

Funkcje XVR 

• Serie XVR o wysokiej rozdzielczości, obsługują HDTVI,AHD, CVI, CVBS, wejście IP. 

(hybrydowe 5 w 1) 

• Obsługuje dostęp do urządzeń sieciowych i może współpracować z kamerami sieciowymi, 

które obsługują protokół ONVIF. 

• Każdy kanał obsługuje kodowanie dwustrumieniowe. 

• Parametry kodowania wideo każdego kanału można regulować niezależnie, w tym 

częstotliwość klatek, szybkość transmisji itp. 

• Każdy kanał obsługuje nagrywanie na czas i wykrywanie ruchu, nagrywanie z alarmem. 

• Obsługuje szybkie wyszukiwanie, odtwarzanie wielokanałowe i funkcję tworzenia kopii 

zapasowych i może znacznie poprawić wydajność pobierania i odtwarzania wideo. 

• Obsługa formatu kompresji wideo H.264/H.264+ 

• Obsługa formatu kompresji dźwięku G.711 

• Interfejs USB2.0 lub USB3.0, wsparcie tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji 

oprogramowania, obsługa myszy. 

• Obsługa dysku przenośnego (np. pendrive) lub dysku twardego w formatach FAT32, NTFS, 

exFAT 

• Obsługa 23 języków: chiński uproszczony / chiński tradycyjny / angielski / polski / czeski / 

rosyjski / tajski / hebrajski / arabski / bułgarski / perski / niemiecki / francuski / portugalski / 

turecki / hiszpański / włoski / węgierski / rumuński / koreański / holenderski / grecki / 

wietnamski 

Lokalny monitoring: 

• Obsługuje wyjście VGA i HD (HD do rozdzielczości do 4K – zależne od modelu) 

• Obsługa wielu ekranów podzielonych na różne kanały oraz podgląd i odtwarzanie 

• Obsługa – kolejność kanałów podglądu – przeciągając myszką na ekranie 
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• Obsługa zaprogramowanych punktów, tras rejsowych i trajektorii 

• Obsługa wykrywania ruchu wideo i wykrywanie utraty wideo 

• Obsługa sterowania kamerą PTZ IP za pomocą protokołu ONVIF 

Dysk twardy: 

• Każdy interfejs SATA obsługuje dysk twardy do 8TB 

• Obsługa formatowania dysku twardego 

Nagrywanie i odtwarzanie wideo: 

• Standard kompresji wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, z funkcją nagrywania z 

pomiarem czasu 

• Obsługa pisania cyklicznego 

• Każdego dnia można ustawić maksymalnie 6 czasów nagrywania, a tryb wyzwalania 

nagrywania można ustawić niezależnie dla różnych przedziałów czasowych 

• Obsługa pobierania i odtwarzania danych wideo według numeru kanału, typu wideo, typu 

pliku, godziny rozpoczęcia i zakończenia 

• Obsługa elektronicznego powiększania podglądu i odtwarzania obrazów. 

• Obsługa pauzy, szybkiego przewijania do tyłu (lokalne) i powolnego (sieć) zwalniania 

podczas odtwarzania, obsługa pozycjonowania przeciągania myszą 

• Obsługa odtwarzania od jednego do czterech kanałów i sieciowe odtwarzanie wielokanałowe 

Kopia zapasowa danych: 

• Obsługa tworzenia kopii zapasowych przez interfejs USB 

• Obsługa dysku przenośnego w formatach FAT32, NTFS, exFAT 

• Obsługa tworzenia kopii zapasowej partii według pliku i czasu 

• Obsługa kopii zapasowych VMS klip po klipie 

Zarządzanie alarmami: 

• Niektóre modele obsługują ustawienie czasu uzbrojenia wejścia/wyjścia 

• Niektóre modele obsługują wielokanałowy zenwętrzny sygnał wejściowy i wyjściowy alarmu 

• Obsługuje alarm wykrycia ruchu wideo, alarm odłączenia sieci, alarm konfliktu IP, alarm 

błędu dysku i alarm utraty dysku 

• Różne alarmy mogą wywoływać wyskakujący ekran alarmu, ostrzeżenie głosowe, wysyłanie 

wiadomości e-mail i wyzwalanie wyjścia alarmowego. Poza tym wykrywanie ruchu wideo 

może uruchomić dowolny kanał do kontroli wideo – różne wyjątki mogą powodować alarmy 

dźwiękowe, wysyłanie wiadomości e-mail i wyzwalanie wyjścia alarmowego. 

Inne funkcje lokalne: 

• Użytkownicy mogą szybko i łatwo ustawić parametry systemu za pomocą przycisków XVR z 

przodu lub myszy USB 

• Administrator może tworzyć wielu użytkowników i ustawiać uprawnienia, które można 

zawęzić do kanału 

• Obsługa ręcznego wyzwalania alarmu 

Sieć: 

• Obsługa adaptacyjnego interfejsu sieciowego 10M / 100M  

• Obsługa zdalnego dostępu klienta 
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• Obsługa protokołów TCP / IP, obsługa DHCP, DNS, http, SMTP, RTSP, UPnP i innych 

protokołów.  

• Wbudowany serwer webowy, obsługa protokołu HTTPS, poprawia bezpieczeństwo dostępu 

do sieci 

• Obsługa zdalnego wyszukiwania, odtwarzania, pobierania 

• Obsługa zdalnego dostępu i konfiguracja parametrów 

•  Obsługa zdalnego dostępu do statusu pracy urządzenia, dziennika systemu i statusu alarmu 

• Obsługa zdalnego sformatowania dysku twardego, aktualizacji oprogramowania, restartu i 

innych operacji związanych z konserwacją systemu 

• Obsługa funkcji popchnięcia alarmu 

• Obsługa zdalnej konfiguracji serwera FTP 

• Obsługa zdalnego sterowania PTZ 

• Obsługa iVMS320 (PC) / BitVision (android) 

Przedni panel urządzenia 

 

1. Dioda zasilania 

2. Wybierz kanał 

3. Przełączanie kanałów 

4. Przycisk nawigacji 

5. USB2.0 lub USB3.0 

Notka: Schemat panelu nie odzwierciedla wielkości i proporcji produktu. Przedni panel może różnić się rozmieszczeniem przycisków w 

zależności od modelu 

Tylny panel urządzenia 
 

 

 

 

 

 

1. Zasilanie 

2. ON / OFF 

3. Wyjścia wideo 

4. Wejścia BNC 

5. Audio i alarm 

6. Alarm i RS 485 

7. Sieć 

8. VGA 

9. Wyjście audio 

10. HDMI 

Notka: Schemat panelu nie odzwierciedla wielkości i proporcji produktu. Tylny panel może różnić się rozmieszczeniem przycisków w 

zależności od modelu 

  

3 5 7 6 

4 9 10   3 8 8 1 

4 9   10 5 7   6 1 



Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW 

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

 

 

                                                    

Instrukcja obsługi myszy 
Mysz Funkcja 

Lewy przycisk myszy 

1. Wybierz opcje 

2. Wstaw kursor, wprowadź lub 

zmodyfikuj wartość parametru 

Prawy przycisk myszy 

1. Gdy interfejs nie jest zablokowany 

kliknij prawy przycisk myszy – pojawi 

się menu systemowe 

2. Podczas gdy interfejs jest zablokowany 

kliknij prawy przycisk myszy – pojawi 

się interfejs logowania 

3. Wejdź do menu głównego, do podmenu 

sterowania PTZ, kliknij prawy przycisk 

myszy – powróci do poprzedniego menu 

4. Aby zamknąć interfejs aktualny 

podglądu kliknij prawy przycisk myszy 

– powróci do interfejsu podglądu wideo  

Pojedyncze, dwukrotnie kliknij lewy przycisk 

myszy 

1. Po wyświetleniu podglądu interfejsu 

wielu kanałów w czasie rzeczywistym, 

kliknij dwukrotnie zmaksymalizowane 

wyświetlanie jednego kanału i powróć 

do pierwotnego stanu 

2. Kliknij raz LPM w interfejsie logowania 

3. Parametry ustawień – pojedyncze 

kliknięcie – data, godzina, adres IP, 

numer portu, wartość strumienia bitów i 

hasło lub nazwa użytkownika 

Ruchy myszki Wybierz menu lub dany interfejs z menu 

Przeciągnij myszką Przeciągnij myszką w pasku odtwarzania wideo 

Kółko myszki 

1. Ustawienia czasu 

2. Wybierz naciśnij i przeciągnij 

ustawienia 

Metody wprowadzania 
Metoda wprowadzania obejmuje małe i duże litery angielskie. Kliknięcie przycisku „ 

” po lewej stronie spowoduje metodę wprowadzania pomiędzy małymi a dużymi 

literami. „ „ Oznacza usunięcie niepoprawnej wprowadzonej litery, cyfry lub symbolu 
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Konfiguracja i podłączanie XVR 

Instalacja dysku twardego  
Przed instalacją dysku twardego upewnij się że: 

• Zasilanie urządzenia zostało odłączone 

• Użyj dysku twardego zalecanego przez producenta urządzenia 

Aby zainstalować dysk twardy potrzebujesz wkrętaka krzyżowego: 

1. Odkręć śrubki z tyłu i boków XVR i zdejmij pokrywę 

2. Podłącz kabel zasilania i kabel do przesyłu danych do dysku twardego (kable są podłączone 

do płyty głównej rejestratora XVR) 

3. Dopasuj otwory na śruby dysku twardego do płyty montażowej (specjalnie przygotowane 

otwory)  

4. Dopasuj pokrywę i skręć śrubkami 

 

 

 

 

    

 

Podłączanie rejestratora 
Użyj kabla VGA lub kabla HDMI (brak kabli w zestawie), aby wyświetlić obraz XVR na 

wyświetlaczu. Jeśli jest to sterowany PTZ, użyj przewodu, aby podłączyć kabel RS485-A i kabel 

RS485-B do odpowiedniego interfejsu RS485 w XVR 
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Interfejs XVR 
Po podłączeniu urządzenia do wyświetlacza podłącz kabel zasilający i kamerę analogową. 

Włącz włącznik zasilania, który znajduje się na tylnym panelu aby uruchomić urządzenie. Monitor 

powinien wyświetlić ekran inicjalizacji systemu. 

 

Notka: Ilustracje znajdujące się w instrukcji obsługi mogą nie być dokładnie takie same, jak interfejs menu wyświetlany na monitorze, więc 

wszystkie grafiki, ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie dla użytkownika. 

Uruchamianie urządzenia 

Kreator szybkiej konfiguracji 
1. Po uruchomieniu urządzenia, pojawi się ekran „Boot Wizard”. Aby przejść przez kreator 

szybkiej konfiguracji naciśnij „Next Step”. 
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2. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i wybierz język. ( Domyślny użytkownik to admin a hasło 

12345) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jeśli hasło jest zbyt proste, wyskoczy komunikat aby je zmienić. Kliknij „Modify” aby 

zmienić lub „Modify later” aby zmienić je później. 

 

 

 

 

 

4. Kliknij „New Password”, wprowadź nowe hasło, potwierdź je w oknie poniżej. Wybierz 

pytania przypominające o haśle i wpisz odpowiedzi, które nakierują Cię gdy zapomnisz hasła. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa włóż pamięć przenośną do portu USB i kliknij „Export 

Key”. Następnie zapisz przyciskiem „Save”. 

 

5. Przejdziesz do ustawień ogólnych. Skonfiguruj datę i godzinę. Kliknij „Next Step”. Po więcej 

zobacz str X 

6. Przejdziesz do ustawień sieciowych. Skonfiguruj parametry sieciowe. Kliknij „Next Step”. Po 

więcej zobacz str Y 
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7. Przejdziesz do dodawania urządzeń. Możesz dodać kamery, które są już wpięte w sieć. Kliknij 

„Next Step”. Po więcej zobacz str Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Przejdziesz do ustawień nagrywania. Wybierz plan, wsparcie dla trybu manualnego lub 

nagrywanie z detekcji. Kliknij „Complete”. Kreator szybkiej konfiguracji zakończy się. Po 

więcej zobacz stronę X 
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Notka: Jeśli kreator szybkiej konfiguracji został skonfigurowany, kliknij „Menu -> Konfiguracja -> Ogólne” i odznacz „Włącz kreator 

przy uruchomieniu”. Interfejs nie uruchomi się ponownie przy następnym włączeniu rejestratora XVR. 

Zapomniałeś hasło? 
Jeśli zapomnisz hasła, możesz kliknąć „Forget password” w sekcji logowania aby otworzyć interfejs 

resetu. Hasło może być zresetowane metodą „Answer the question” i „Import Key”. 

• Answer the question: Wybierz 3 pytania bezpieczeństwa, które wybrałeś przy konfiguracji 

hasła(pierwsze uruchomienie) i wprowadź odpowiedzi. 

 
• Import Key: Wybierz „authentication method” jako „Import Key”. 

1. Włóż pamięć przenośną z plikiem eksportu (pierwsza konfiguracja hasła) i kliknij 

„import” 

2. W interfejsie modyfikacji ustawień użytkownika wybierz „Change password”, wprowadź 

nowe hasło, potwierdź je, a następnie „Save”. 
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Notka: Po wybraniu „answer the question”, odpowiedzi muszą być dokładnie takie same kiedy 

zmieniałeś hasło. Po wybraniu „Import Key”, pamięć przenośną musi być z plikiem eksportu kiedy 

zmieniałeś hasło. 

Przegląd interfejsu  
Po pełnym uruchomieniu system przejdzie do domyślnego interfejsu – podglądu. 

 

Po każdym uruchomieniu urządzenia domyślnym ustawieniem jest podgląd w trybie wyświetlania 

na wielu ekranach. W interfejsie podglądu można ustawić odpowiednią datę i godzinę. W lewym 

dolnym rogu ekranu pokazuje stan nagrywania każdego kanału wideo lub ikonę stanu alarmu. 

Tryb nagrywania - ciągły 

Tryb nagrywania – detekcja ruchu 
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Szybkie dodawanie urządzenia 
1. W interfejsie podglądu ekranu, kliknij ikonę „+” 

 

2. Wybierz urządzenie, które chcesz dodać i kliknij „Add” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Search: Kliknij, aby wyszukać wszystkie urządzenia IP online w sieci LAN zgodnie z filtrem 

protokołu 

• Add: Dodaj wskazane urządzenie 

• Manual Add: Szczegóły w sekcji XD 

• Filter: Wyświetl rekordy po filtrze  

Notka: Tylko kamery IP obsługują funkcję szybkiego dodawania. 
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Menu skrótów do kanału 
Po dodaniu urządzenia pod widokiem wyświetli się pasek skrótów. 

 

Funkcje paska menu: 

Ikona Funkcja 

 

Obecny kanał wykrywa sygnał analogowy 

 

Obecny kanał wykrywa sygnał „CVI” 

 

Obecny kanał wykrywa sygnał „AHD” 

 

Obecny kanał wykrywa sygnał „CVBS” 

 

Obecny kanał wykrywa sygnał „TVI” 

 

Obecny kanał wykrywa sygnał „IPC”, kamera IP 

 

Przycisk odtwarzania 

 

 

Przycisk sterowania wyjściem audio – ustawienia poziomu głośności i 

wyciszenia kanału 

 

Przycisk elektronicznego zoom’u (powiększenia) – wybieranie strefy oraz 

wielokrotności powiększenia  

 

Przycisk koloru obrazu – ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia i ostrości 

 

Przycisk informacji o kanale – strumień i przepływność danych 

 

Przycisk zamykania podglądu 

Notka: Menu skrótów pojawia się tylko po dodaniu urządzenia. 

 Niektóre XVR wspierają elektroniczny zoom do wyświetlenia pełnego ekranu. 

 Przycisk obrotu działa tylko wtedy, gdy urządzenie IP jest podłączone. 
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Menu XVR 
Zaloguj się do systemu, kliknij prawy przycisk myszy (PPM), aby wyświetlić menu skrótów 

XVR. 

• Menu: Menu główne ustawień 

• 1-win: Podgląd jednego dowolnego kanału 

• 4 win: Podgląd czterech kanałów (CH1-CH4, CH5-CH8, CH6-CH9) 

• 8-win: Podgląd ośmiu kanałów (CH1-CH8, CH2-CH9) 

• 9-win: Podgląd wszystkich kanałów (CH1-CH9) 

• Manual screenshot 

• Select Mode 

• Poll 

• Record: Interfejs nagrywania 

• Add camera: Interfejs dodawania kamer 

• Playback: Interfejs odtwarzania nagrań 

• PTZ: Interfejs sterowania protokołem Pan-Tilt-Zoom 

• XVR Image: interfejs ustawień obrazu 

 

 

 

Manual Screenshot 
Ręczny zrzut ekranu służy do wykonania zrzutu ekranu, wyeksportowania go na pamięć 

przenośną USB lub wysłania go e-mailem jako załącznik 

 

    

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. W interfejsie wybierz kanał, kliknij prawy przycisk myszy, aby wyświetlić menu 

skrótów, wybierz „Manual screenshot”. 
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2. Włóż pamięć przenośną USB i kliknij Eksportuj. Obraz został zapisany na pamięci 

przenośnej.  

3. Kliknij „Email” aby wysłać zrzut ekranu jako załącznik na dany adres mailowy. 

Notka: Wybierając metodę email, najpierw musisz ustawić pocztę w ustawieniach. Menu -> 

Konfiguracja -> Sieć -> E-mail i upewnić się, że urządzenie może wysyłać pocztę. 

Select Mode 
W interfejsie podglądu kliknij prawy przycisk myszy, kliknij „Select Mode”. Tutaj możesz ustawić 

sygnał kanału dostępowego XVR. 

Notka: wybór dotyczy kanału analogowego. Domyślny system to „AUTO” i ma dostęp do dowolnego systemu 

AHD/CVI/TVI/CVBS. Jeśli sygnał wideo nie wyświetla obrazu z kamer analogowych, wybierz odpowiedni 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karuzela – Poll 
W interfejsie podglądu kliknij prawy przycisk myszy, kliknij „Poll”. 
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Enable: Włącz/Wyłacz funkcję Poll, domyślnie wyłączona. 

Time(s): Czas w obie strony, domyślnie wyłączona. 

Mode: Liczba kanału, domyślnie jeden. 

PTZ  
W interfejsie podglądu kliknij prawy przycisk myszy, kliknij „PTZ” aby przejść do interfejsu 

(pojedynczy widok).  

Interfejs kontroli PTZ 
Interfejs sterowania PTZ służy do ustawiania obrotu w dowolnym kierunku, ogniskowej, 

powiększenia, przysłony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Channel: Wybierz kanał, w którym znajduje się urządzenie PTZ 

• ZOOM: Kliknij „+” aby przybliżyć/Kliknij „-„ aby oddalić 

• Focus: Kliknij „+” aby przybliżyć/Kliknij „-„ aby oddalić 

• Iris (przesłona): Kliknij „+” aby przybliżyć/Kliknij „-„ aby oddalić 

• Speed: Prędkość do kontrolowania ruchu PTZ. Im wyższa wartość tym większa prędkość 

• Cruise set: Interfejs konfiguracji patrolu 

• Common control: wspólna kontrola 

• Confirm: Przycisk potwierdzający ruchy PTZ i wyjście z interfejsu 

Sterowanie: Strzałki nawigacyjne. 

Konfiguracja patroli 
Kliknij „Common control”, aby przejść do interfejsu konfiguracji patroli. Możesz w nim 

ustawić odpowiednie punkty, linię trasy, w tym czas przebywania i prędkość trasy. 
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• Preset setting: Ustawienia położenia 

głowicy kamery 

• Call: Przywoływanie danego punktu 

presetu 

• Cruise setting: Ustawienia patroli 

• Cruise on: foalowadl kurwa co to jest 

• Cruise off: wyłącz 

• Del cruise: usunięcie 1 presetu 

• Del all cruise: usuwa wszystkie 

presety 

• Stay time: czas stania PTZ w danym 

presecie 

• Patrol speed: Prędkość podczas 

zmiany presetu 
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Wspólna kontrola PTZ 
Wspólna kontrola wywoływania zaprogramowanych punktów. Wybierz linie rejsową, aby 

włączyć/wyłączyć rejs(Trasa od punktu do punktu). 

 

• Preset: Wybranie presetu 

• Call: wywołanie presetu 

  

• Cruise on: Rejs Włączony 

• Cruise off: Rejs Wyłączony 

• XVR obsługuje do 255 presetów, ale 

rzeczywista liczba zaprogramowanych 

presetów może się różnić od ustawień 

kamer PTZ 

Ustawienia obrazu 
W interfejsie podglądu kliknij prawy przycisk myszy, kliknij „XVR Image”. 

 

Bright (Jasność) – służy do regulacji jasności okna 

Contrast (Kontrast) - służy do dostosowania kontrastu 

Saturation (Nasycenie) – służy do regulacji nasycenia 

Hue (Barwa) – służy do dostosowania ogólnego koloru obrazu 
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MENU GŁÓWNE 
Menu główne obejmuje interfejsy odtwarzania, interfejs eksportu danych i nagrań, interfejs ustawień 

dysku twardego, interfejs  nagrywania, listę kamery , ustawienia i konfiguracja, konserwacja i 

wyłączenie urządzenia 

 

Odtwarzanie 
Po wejściu do menu głównego otwórz interfejs „Playback” lub kliknij prawym przyciskiem myszy, 

aby wybrać menu „Playback” w interfejsie podglądu. 

Kopia zapasowa plików/nagrań 
Po wejściu do menu głównego otwórz interfejs „Export” lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby 

wybrać menu „Export” w interfejsie podglądu. 

 

 

Przed utworzeniem kopii zapasowej podłącz urządzenie USB do rejestratora. Wybierz typ pliku, kanał, 

format, zakres czasowy, kliknij „Search”, szukany plik wideo zostanie wyświetlony na liście a następnie 

kliknij „Start” aby rozpocząć utworzenie kopii zapasowej.  
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Pojemność HDD 
Po wejściu do menu głównego otwórz interfejs „HDD” lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby 

wybrać menu „HDD” w interfejsie podglądu. 

 

 

• No.(nr.) – Określa ile dysków jest podłączonych do rejestratora, 

• State (Stan) – Określa stan pracy dysku, 

• Total capacity (Pojemność) – Całkowita pojemność dysku, 

• Residual capacity (Pozostała pojemność) – Określa ile miejsca zostało na dysku, 

• Device Type  (Rodzaj połączenia) – Typ połączenia, 

• Format – Formatowanie dysku. 

Nagrywanie 
Po wejściu do menu głównego otwórz interfejs „Record” lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby 

wybrać menu „Record” w interfejsie podglądu. 

 

• Channel: Harmonogram nagrywania dla każdego kanału, wybierz i dostosuj do swoich 

potrzeb, 

• Record type: Typ nagrywania, wybierz nagrywanie ciągłe (Record) lub (Motion) – 

nagrywanie tylko przy wykryciu ruchu, 

• Copy: Po konfiguracji jednego kanału możesz zastosować te same ustawienia do innych. 
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Dodawanie kamer 

Kamera IP 
Po wejściu do menu głównego otwórz interfejs „Camera” lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby 

wybrać menu „Camera” w interfejsie podglądu. 

 

Po dodaniu urządzenia sieciowego można wyświetlić ekran wideo urządzenia sieciowego 

bezpośrednio w XVR i wykonywać takie operacje, jak przechowywanie i zarządzanie. Różne 

urządzenia obsługują różna liczbę urządzeń sieciowych. Dodaj urządzenie w następujący sposób: 

1. W interfejsie menu kliknij „Kamera -> Dodaj kamerę” lub kliknij prawym przyciskiem myszy w 

interfejsie podglądu i wybierz „Dodaj kamerę”, aby przejść do dodawania. 

 

2. Kliknij „ Dodaj” – wybierz urządzenie aby je dodać -> Dodaj -> wybierz kanał -> Zapisz / Anuluj” 

Kamera AHD 
W menu podglądu, kliknij lewym przyciskiem myszy „Select Mode”. Wyskoczy okno z wyborem 

trybu dla kamery analogowej. Są to: 

• Automatyczny 

• AHD 

• CVI 

• TVI 

• CVBS 
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Zalecamy ustawienie wyboru automatycznego. System sam dopasuje system kamer. Obraz powinien 

być widoczny od razu po podłączeniu kamery bezpośrednio do rejestratora złączem BNC.  

Ustawienie trybu kamer dla konkretnego systemu 
Na stronie menu, kliknij „ Configuration -> Channel config” aby wejść w ustawienia interfejsu 

wyboru trybu kamery. W zależności od modelu XVR liczba kanałów IP/AHD mogą się różnić. Aby 

zmienić konkretny kanał kliknij na dany system i zatwierdź „Apply” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW 

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

 

 

                                                    

OSD – On screen display 
Na stronie menu wybierz Ustawienia „ Kamera -> OSD”, aby przejść do interfejsu zarządzania OSD.  

 

• Channel – Kanał 

• OSD Text – Dowolny tekst informacyjny w podglądzie kamery 

• Time – Pokazywanie czasu  

• Date format – Format daty/czasu 

• OSD position – Pozycja tekstu OSD 

• Mirror -  Obraz kamery w podglądzie. Może być odwrócony/odbity (jeśli kamera jest 

zamontowana „do góry nogami”). 

Po odpowiednich zmianach zatwierdź przyciskiem „Apply”. 

Obraz 
Możesz zmienić ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia i ostrości kamery IP 

 

• Channel – kanał modyfikacji 

• Brightness – Jasność 

• Contrast –  Kontrast 

• Saturation - Nasycenie 

• Shaprness - Ostrość 

 

Detekcja ruchu 
Detekcja ruchu wykorzystuje techniki przetwarzania obrazu, aby sprawdzić, czy w obrazie jest 

wystarczająca ilość zmian. Kiedy ruchomy cel pojawi się  na ekranie monitorowania, a prędkość 

osiągnie ustawioną czułość, system wykona akcję wywołania alarmu 

1. Wybierz „Kamera -> Ruch”, aby przejść do interfejsu detekcji ruchu. 

2. Włącz wykrywanie ruchu i skonfiguruj parametry takie jak: kanał, obszar, czułość, nagrywanie i 
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poczta e-mail. 

3. Kliknij „zastosuj”, aby zapisać ustawienia. 

 

 

Video Loss 
Jeśli odpowiednie urządzenie straci obraz wideo lub połączenie z rejestratorem, możesz ustawić alarm 

monitujący o tym. 

 

Maska prywatności 
Maska służy do maskowania obszarów wybranych kanałów.  

 

• Kanał – Kanał modyfikacji 

• Clear all – wyczyść wszystko 

• Clear zone 1 – wyczyść strefę 1 etc. 
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Konfiguracja 
Ustawienia są podzielone na dwie części: Ustawienia urządzenia i ustawienia daty. Możesz ustawić 

język, tryb nagrywania, dni nagrywania, standardy wideo, ustawienia czasu i daty. 

Ustawienia kamery 

 

• Enable wizard at startup – Kreator konfiguracji, możesz go włączyć/wyłączyć, 

• Language – Ustaw domyślny język, 

• Record mode – Tryb zapisu nagrań, 

• Record days – Ilość dni nagrywania, 

• Video standard – PAL/NTSC 

• Standby time – Czas czuwania, zakres od 10 do 120 (minuty), gdzie 0 to permamentny czas 

czuwania 

• Device name – Nazwa urządzenia(i/lub kamery) 

• Config import – Możesz importować ustawienia z innego rejestratora 

• Config export – Importowanie do innego rejestratora 

• Default – Przywrócenie do domyślnych ustawień 

Ustawienia daty 

 

Ustawienia internetowe 

IP/PORT 
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DDNS 

 

E-MAIL 
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P2P 

 

Możesz dodać urządzenia, aby zarządzać wieloma urządzeniami (za pomocą aplikacji 

mobilnej itp.) 

1. Zeskanuj kod QR systemu – Android/iOS – pobierz aplikację i zarejestruj konto. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w aplikacji. 

2. Zaloguj się do platformy P2P i dodaj urządzenie za pomocą numeru seryjnego. 

FTP 

Serwer FTP (File Transfer Protocol) umożliwia przechowywanie alarmów (nagrań, obrazów) 

na serwerze FTP. Aby korzystać z FTP musisz mieć wykupiony serwer lub zainstalowany lokalnie na 

swoim komputerze 

 

Aby utworzyć użytkownika FTP, musisz ustawić uprawnienia do zapisu w folderze FTP. W 

przeciwnym razie zdjęcie nie zostanie pomyślnie przesłane. Skonfiguruj FTP przed użyciem 

uPnP 

Protokół, który umożliwia bezpośrednią komunikację między komputerem a dowolnym 

urządzeniem sieciowym, wykorzystywanych w sprzętach domowych. Urządzenia dzięki temu mogą 

wzajemnie się wykrywać, nawiązywać łączność i wymieniać informację. 
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PPPOE 

Protokół Point-to-point over Ethernet jest jednym ze sposobów w jaki rejestrator uzyskuje 

dostęp do sieci. Po uzyskaniu nazwy użytkownika i hasła PPPoE dostarczonych przez dostawcę usług 

internetowych można nawiązać połączenie sieciowe za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Po 

połączeniu rejestrator uzyskuje dynamiczny adres IP sieci WAN 

 

Magazyn w chmurze 

Pamięć w chmurze pozwala przechowywać obraz alarmu urządzenia na serwerze. Najczęściej 

używane serwery to „Dropbox” i „Google”. Musisz posiadać konto na którymś z portali. 

 

Telnet 

Zdalna obsługa konsolowa urządzenia, nie dostępna dla zwykłych użytkowników. 
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Konserwacja 

System 
Wyświetlają się informacje o strumieniu i informacje o wersji urządzenia 

 

 

Logi urządzenia 
Logi urządzenia są to wszystkie operacje zmian i konfiguracji które nastąpiły w rejestratorze 

 

Manualna aktualizacja 
Aktualizacja oprogromowania rejestratora z zewnętrznego nośnika. Aby uzyskać najnowsze 

oprogramowanie należy wejść na stronę herospeed.net i wyszukać swoje urządzenie z listy. 



Instrukcja obsługi rejestratorów BLOW 

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

 

 

                                                    

 

Aktualizacja ONLINE 
Aktualizacja urządzenia poprzez sieć. Urządzenie musi mieć dostęp do Internetu. Zalecamy jednak 

korzystać z manualnej aktualizacji gdzie mamy pewność, że pobieramy odpowiednie 

oprogramowanie. 

 

Automatyczna konserwacja 
Gdy urządzenia działa przez długi czas, można ustawić, aby urządzenie uruchamiało się ponownie w 

czasie bezczynności, aby zwiększyć prędkość urządzenia i zapobiec przeciążeniu urządzenia. 

 

Przywracanie ustawień 
Możemy przywrócić domyślne ustawienia urządzenia. Występują różne formaty resetu danych: 

• Przywrócenie parametrów zapisu 

• Przywrócenie parametrów kamery 

• Domyślnych konfiguracji 

• Domyślnych konserwacji 

• Przywrócenie ustawień fabrycznych 

 

Zamknięcie 
Interfejs służy do: 

1. Zamknięcia systemu, 

2. Ponownego uruchomienia urządzenia – należy uruchomić ponownie po każdej wprowadzonej 

zmianie w systemie rejestratora, 

3. Wylogowania – zmiany użytkownika. 
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Informacja: Instrukcja wydana przez  Prolech R. i S. Leszek Sp. J. 

Grafika, schematy, symbole mogą się różnić od wersji programu, wersji aplikacji, 

urządzenia,komputera..  

Niniejsza instrukcja i zawarte w niej informacje stanowią charakter poglądowy i nie mogą być 

podstawą reklamacji. Wszelkie prawa zastrzeżone © 

 

 

 

 

 

 

ver. 1.2 (Dodano kilka podpunktów w dziale „Dodawanie kamer”) 

 

Infolinia serwisowa 

+48 25 684 83 28 / +48 25 684 8889 

serwis@blow.pl  

 

 

 

Sprzedaż 

Piotr Ciesielski +48 25 684 8889 

p.ciesielski@prolech.com.pl 

 

Monika Popiołek +48 25 684 8881 

monika@prolech.com.pl 

 

Mariusz Kałaska +48 25 684 8882 

mariusz@prolech.com.pl 

 

Sebastian Domarecki +48 25 684 8883 

s.domarecki@prolech.com.pl 

 


