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Uwaga

Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego użytku przed
rozpoczęciem podłączania lub użytkowania tego urządzenia.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji były aktualne w dniu publikacji. Producent zastrzega
prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów. W związku z powyższym, wszelkie
specyfikacje mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.

Prawa autorskie

Namocy praw autorskich niniejszej instrukcji nie wolno powielać, kopiować, reprodukować,
tłumaczyć ani przetwarzać na elektronicznych lub innych odczytywalnych nośnikach, w całości lub
części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Tyco Security Products.

© 2018 Tyco Security Products. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Tyco Security Products

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 U.S.A.

Obsługa klienta

Dziękujemy za wybór produktów firmy American Dynamics. Usługi posprzedażne są świadczone za
pośrednictwem rozległej sieci przedstawicieli na całym świecie. W celu uzyskania serwisu lub
dostępu do usług posprzedażnych prosimy o kontakt z przedstawicielem, u którego zakupiony został
niniejszy produkt. Nasi przedstawiciele udzielają wysokiej jakości obsługi klienta oraz usług
posprzedażnych. Przedstawicieli prosimy o kontakt z firmą American Dynamics pod numerem
telefonu (800) 507-6268 lub (561) 912-6259 lub za pośrednictwem strony internetowej
www.americandynamics.net.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki logo oraz znaki usługowe znajdujące się w niniejszym dokumencie są
zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych [lub innych krajach]. Wszelkie nadużycia w stosowaniu
znaków towarowych są surowo zabronione. Firma Tyco Security Products będzie zaparcie i w pełni
egzekwować swoje prawa do własności intelektualnej w najszerszym prawnie dopuszczalnym
zakresie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą one egzekwowane na drodze sądowej. Wszelkie znaki
towarowe nienależące do firmy Tyco Security Products są własnością innych odpowiednich
podmiotów. Są one stosowane za zgodą tych podmiotów lub namocy obowiązujących przepisów.

Oferta produktowa oraz specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Nie wszystkie
produkty zawierają wszystkie funkcje. Dostępność jest różna w zależności od regionu. Należy
skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
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Ostrzeżenie
• Te urządzenia działają z zasilaniem 24V~/PoE (kamery typu „box” obsługują również zasilanie 12V=).
Wewnętrzne urządzenie IR PTZ działa z zasilaniem PoE+ IEEE802.3at lub 24V~. Zewnętrzne urządzenie IR
PTZ działa z zasilaniem PoE+Ultra 802.3bt lub 24V~. OSTRZEŻENIE: Jeżeli nie zastosowano iniektora
zgodnego ze standardem 802.3bt, kamera nie będzie działać.

• Montaż i serwis powinnybyćprzeprowadzane wyłącznie przezwykwalifikowany i doświadczonypersonel,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie przepisami i zasadami, co jest warunkiemważności gwarancji.

• Kamera nie jest przeznaczona do bezpośredniego łączenia z siecią z zewnętrzną, a połączenia koncentryczne
wideomuszą byćwykonywane tylko w obrębie budynku.

• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należywystawiać tego urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.

• Przetrzyj kamerę suchą, miękką ściereczką.Wprzypadku uporczywych plam nanieśniewielką ilość
rozcieńczonego, łagodnego detergentu i przetrzyj suchą, miękką ściereczką.

• Nie używaćbenzenu ani rozpuszczalników do czyszczenia kamery, grozi to stopieniem obudowykamery i
zmatowieniem obiektywu.

• ITE należypodłączać jedynie do sieciPoE, bezpodłączania do lokalizacji zewnętrznych.

• Zasilaczpowinien posiadaćaprobatę ITENEC klasy2 lub LPS, parametry znamionowe: 24 V~, co najmniej
550mA i 50 stopniCelsjusza Zasilacz kamery kompaktowej typu „mini-dome” powinien posiadaćaprobatę ITE
NEC klasy2 lub LPS, co najmniej 550mA i 50 stopniCelsjusza

• Wyjście wideo należypodłączaćwyłącznie w obrębie budynku.

• Unikaćużywania lub przechowywania urządzenia w następującychmiejscach:

• Środowiska o wyjątkowo dużym poziomie wilgotności, zakurzenia lub bardzo wysokich i niskich
temperaturach. Zalecana temperatura pracy:

• Wewnętrzna typu „mini-dome”: -20˚C do 50˚C (-4˚F do 122˚F)

• Zewnętrzna typu „mini-dome”: -50˚C do 50˚C (-58˚F do 122˚F)

• Typ „bullet”: -40˚C do 50˚C (-40˚F do 122˚F)

• Typ „box”: -20˚C do 50˚C (-4˚F do 122˚F)

• Kompaktowa typu „mini-dome”: -40˚C do 50˚C (-40˚F do 122˚F)

• Wewnętrzna IR PTZ: -20˚C do 50˚C (-4˚F do 122˚F)

• Zewnętrzna IR PTZ: -50˚C do 50˚C (-58˚F do 122˚F)

• Zasilanie przez siećEthernet (PoE) nie obsługuje grzałek.

• W pobliżu silnych nadajników radiowych lub telewizyjnych.

• Wpobliżu lamp fluorescencyjnych lub obiektów błyszczących.

• Wwarunkach niestabilnego lubmigocącego oświetlenia.
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WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych). Prawidłowa utylizacja tego produktu (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich, w których wdrożono stosowne systemyutylizacji odpadów). Po zakończeniu okresu
eksploatacji, niniejszyprodukt należy zutylizowaćzgodnie zobowiązującymi lokalnie przepisami, zasadami i procedurami.
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Omówienie
Niniejszy przewodnik instalacji i konfiguracji Illustra Flex jest podręcznikiem użytkownika
omawiającym charakterystykę fizyczną, instalację oraz konfigurację kamer, które zawiera Tabela 1
on Page 8.

Tabela 1 Kody produktów

Kod
produktu Nazwa modelu Opis

IFS03D1ICWTT Illustra Flex 3MP, kop-
ułkowa, wewnętrzna

Kamera minikopułkowa Illustra Flex 3MP, 2,8-12 mm,
wewnętrzna, odporna na wandalizm, przezroczysta, biała, TDN,
TWDR

IFS03D1OCWIT Illustra Flex 3MP, kop-
ułkowa, zewnętrzna

Kamera minikopułkowa Illustra Flex 3MP, 2,8-12 mm,
zewnętrzna, odporna na wandalizm, przezroczysta, biała, TDN,
TWDR

IFS03B1BNWIT Illustra Flex 3MP typu
„bullet”

Illustra Flex 3MP typu „bullet”, 2,8-12mm, zewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN z IR, TWDR

IFS03XNANWTT Illustra Flex 3MP typu
„box”

Illustra Flex 3MP typu „box”, bez obiektywu, wewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN, TWDR

IFS03CFOCWST
Illustra Flex 3MP typu
„mini-dome”, kom-
paktowa

Illustra Flex 3MP kompaktowa, kopułkowa, 2,8mm, zewnętrzna,
wandaloodporna, przezroczysta, biała, SDN, TWDR

IFS08D2ICWTT Illustra Flex 4K, kop-
ułkowa, wewnętrzna

Kamera minikopułkowa Illustra Flex 8MP, 3,4-9 mm,
wewnętrzna, odporna na wandalizm, przezroczysta, biała, TDN,
TWDR

IFS08D2OCWIT Illustra Flex 4K, kop-
ułkowa, zewnętrzna

Illustra Flex 8MP typu „mini-dome”, 3,4-9 mm, zewnętrzna,
wandaloodporna, przezroczysta, biała, TDN z IR, TWDR

IFS08B2ONWIT Illustra Flex 4K typu „bul-
let”

Illustra Flex 8MP typu „bullet”, 3,4-9mm, zewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN z IR, TWDR

IFS08XNANWTT Illustra Flex 4K typu
„box”

Illustra Flex 8MP typu „box”, bez obiektywu, wewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN, TWDR

IFS02P6INWIT Illustra Flex 2MP
wewnętrzna IR PTZ

Kamera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, wewnętrzna, wan-
daloodporna, biała, TDN, TWDR

IFS02P6ONWIT Illustra Flex 2MP
zewnętrzna IR PTZ

Kamera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, zewnętrzna, wan-
daloodporna, biała, TDN, TWDR

Pierwsza część niniejszego przewodnika zawiera informacje dotyczące konkretnie wymienionych
wyżej kamer.

• Kamera kopułkowa Illustra Flex 3MP oraz 8MP, wewnętrzna - patrz: Kamera
kopułkowa serii Illustra Flex 3MP oraz 8MP, wewnętrzna on page 10.

• Kamera kopułkowa Illustra Flex 3MP oraz 8MP, zewnętrzna - patrz: Kamera
kopułkowa serii Illustra Flex 3MP oraz 8MP, zewnętrzna on page 19.

• Kamera Illustra Flex 3MP oraz 8MP typu „bullet”, zewnętrzna - patrz: Kamery
kopułkowe serii Illustra Flex 3MP oraz 8MP, zewnętrzne on page 29.
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• Kamera Illustra Flex 3MP oraz 8MP typu „box”, zewnętrzna - patrz: Kamera serii
Illustra Flex 3MP oraz 8MP typu „box”, wewnętrzna on page 38.

• Zewnętrzna kamera kompaktowa Illustra Flex 3MP typu „mini-dome” - patrz
Zewnętrzna kamera kompaktowa Illustra Flex 3MP typu „mini-dome” on page 43.

• Kamera Illustra Flex 2MP IR PTZ, wewnętrzna i zewnętrzna - patrz: Kamera IR PTZ
serii Illustra Flex 2MP, wewnętrzna i zewnętrzna on page 52.

Druga część niniejszego przewodnika zawiera informacje dotyczące sieciowego interfejsu
użytkownika Illustra oraz konfiguracji wymienionych wyżej kamer. Więcej informacji odnośnie
procedur konfiguracji kamer zawiera temat Konfiguracja on page 70.
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Kamera kopułkowa serii Illustra Flex 3MP oraz
8MP, wewnętrzna

W tym rozdziale podano informacje na temat cech produktu, procedur instalacji oraz podłączania
wewnętrznych kamer kopułkowych serii Illustra Flex.

Cechy produktu
Obudowy obiektywów wymagają szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia,
aby uniknąć zarysowań. Informacje dotyczące obchodzenia się i czyszczenia kopuł zawiera
dokument 8200-1174-01 Informacja dotycząca procedury czyszczenia kopuł.

Przejdź do witryny https://illustracameras.com/products.

Na stronie produktów wybierz odpowiednią serię kamery, a następnie wybierz model kamery. Kliknij
Materiały do pobrania i wyszukaj Procedura obchodzenia się i czyszczenia kopuł.

Omówienie produktu
Niniejszy rozdział opisuje funkcje i instalację wewnętrznych kamer kopułkowych Illustra Flex. Kod
produktu i opis kamery znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 2 Kod produktu i opis wewnętrznej kamery kopułkowej Illustra Flex

Kod
produktu Nazwa modelu Opis

IFS03D1ICWTT
Wewnętrzna Illustra
Flex 3MP typu „mini-
dome”

Kamera minikopułkowa Illustra Flex 3MP, 2,8-12 mm,
wewnętrzna, odporna na wandalizm, przezroczysta, biała, TDN,
TWDR

IFS08D2ICWTT
Wewnętrzna Illustra
Flex 4K typu „mini-
dome”

Kamera minikopułkowa Illustra Flex 8MP, 3,4-9 mm,
wewnętrzna, odporna na wandalizm, przezroczysta, biała, TDN,
TWDR

Rysunek 3 Wymiary fizyczne wewnętrznej kamery kopułkowej Illustra Flex (mm)

https://illustracameras.com/products
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Rysunek 4 Wymiary fizyczne wewnętrznej kamery kopułkowej Illustra Flex

Rysunek 5 Ilustracja elementów kamery
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Tabela 6 Opis elementów na ilustracji

Numer elementu Opis

1 Podstawa kamery

2 Wspornik regulacji nachylenia

3 Poluzuj wkręt, aby zdjąć obudowę kamery

4 Korpus kamery

5 Pokrywa kopułki

Rysunek 7 Definicje styków w urządzeniu
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Tabela 8 Opis przycisków wewnętrznych

Przycisk
wewnętrzny Opis

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund przywraca fabryczne
ustawienia domyślne.

Ponowne uruchamianie urządzenia.

Port wyjścia analogowego.

Port zasilanie przez sieć Ethernet (PoE).

Rysunek 9 Złącza kamery

UWAGA
Złącza i zaciski przewodów zewnętrznych dla obwodów klasy 2 są wyposażone w oznaczenia
minimalnej wymaganej klasy przewodów. Klasa 2 musi być zaznaczona w pobliżu zacisków
przewodów zewnętrznych.
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Rysunek 10 Definicje styków audio i alarmowych

Instalacja

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W
opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji, znajdują się elementy wymienione poniżej:

• 1 wewnętrzna, kopułkowa kamera sieciowa Illustra Flex

• 1 drukowana skrócona instrukcja obsługi

• 1 drukowany dokument zgodności z przepisami

• 1 wyjściowy kabel NTSC/PAL z żeńskim złączem BNC

• 1 płytka adaptera (do kołpaka wieszaka)

• 3 wkręty 7 mm do płytki adaptera

• 1 klucz zabezpieczający Torx 10 w kształcie litery L

• 3 kotwy plastikowe 18 mm z wkrętami

• 1 naklejka szablonu instalacyjnego

• 2 śruby z łbem zmniejszonym 8 mm dowieszaka

• 1 odlewana osłonka

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.

Uwaga:Ta płytka adaptera przeznaczona jest do instalacji wraz z kołpakiem wieszaka
ADCi6DPCAPI (W/B) i może być również używana domocowania do standardowej podwójnej
puszki elektrycznej.

Narzędzia potrzebne do instalacji
Dowykonania instalacji potrzebne są następujące narzędzia:

• wiertarka

• wkrętaki

• Szczypce do cięcia drutu
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Kontrola wyglądu

Podczas wyjmowania z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają widocznych
oznak uszkodzeń. Materiały ochronne używane do opakowania powinny zabezpieczyć urządzenie
przed większością typowych wypadków podczas transportu.

Wyjmij elementy ochronne urządzenia po sprawdzeniu zawartości, zgodnie z listą w części
Zawartość opakowania on page 14.

Procedura 1 Demontaż kamery
Ilustrację demontażu kamery ukazuje Rysunek 11 on page 15.

Etap     Czynność

1 Wykręć wkręty (5), aby zdjąć obudowę kamery.

2 Ostrożnie zdejmij obudowę kamery (4) oraz pokrywę kopułki (6) i odłóż na bok.
Rysunek 11 Demontaż kamery

- Koniec -

Procedura 2 Podłączanie przewodów
Etap     Czynność

Urządzenie obsługuje jedną z poniższychmożliwości zasilania:

1 24 V~:

a Podłącz przewody 24 V (～ ) do zacisków～AC 24V

2 PoE:
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a Podłącz wtyczkę RJ-45 do kompatybilnego urządzenia sieciowego PoE dostar-
czającego zasilanie przez kabel Ethernet.

3 Podłącz przewód audio i przewód alarmu do urządzenia i podłącz przewód sieciowy do
gniazda RJ-45 przełącznika sieciowego.

Uwaga:Źródło zasilania musi być klasy 2 wgNEC lub LPS. Podłączenie PoE należy wykonywać
przy użyciu produktów posiadających certyfikat UL, w sposób zgodny z Artykułem 800 norm NEC
lub z przepisami lokalnymi.

- Koniec -

Procedura 3 Montaż kamery
Etap     Czynność

1 Na powierzchni mocowania wyznacz otwory odpowiadające podstawie kamery

2 Wywierć otwory.

3 Przymocuj wkrętami kotwy do powierzchni mocowania.

4 Podłącz linkę bezpieczeństwa (linkę zabezpieczającą przed upadkiem, do nabycia
oddzielnie) mocując jeden koniec linki do sufitu, a drugi do wkręta linki bezpieczeństwa na
urządzeniu.

5 Przymocuj korpus dolny urządzenia do ściany lub sufitu przy użyciu wkrętów
samogwintujących.

6 Ustaw kąt widzenia. Informacje dotyczące sposobu ustawiania kąta widzenia zawiera
temat Regulacja położenia on page 16.

OSTRZEŻENIE

W zależności od materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażowa może zajść
konieczność użycia innych elementów mocujących niż dołączone do zestawu wkręty i kołki.
Aby zapobiec odpadnięciu urządzenia, należy upewnić się, że jest zamocowane w miejscu
stabilnym i wytrzymałym. Należy zamontować również linkę zabezpieczającą (do nabycia
oddzielnie) o odpowiedniej wytrzymałości dostosowanej do masy urządzenia. Zwróć uwagę
na wykończenie końca linki. Zabrania się obracania obiektywu o więcej niż 360°, gdyż
spowoduje to odłączenie lub przerwanie kabli wewnętrznych.

PRZESTROGA Linka bezpieczeństwa musi być zamontowana z jednej strony do sufitu a z drugiej do wkręta
linki bezpieczeństwa na urządzeniu.

- Koniec -

Procedura 4 Regulacja położenia
Kamerama trzy osie swobody, co ukazuje Rysunek 12 on page 17. Podczas monitorowania, ustaw
położenie zgodnie z poniższym opisem:

Etap     Czynność

1 Regulacja panoramy (A). Mocowania ścienne i pochylone sufity

a Obróć podstawę kamery (maksymalnie o 375°) tak, aby uzyskać zadowalające pole
widzenia.

2 Obrót poziomy (B)

a Obróć zespół 3D w podstawie. Nie obracaj zespołu o więcej niż 360°, gdyż może to spo-
wodować skręcenie kabli wewnętrznych oraz ich odłączenie lub przerwanie.
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3 Regulacja nachylenia (C):

a Pochyl podstawę kamery (maksymalnie o 90°) tak, aby uzyskać zadowalające pole
widzenia.

PRZESTROGA

Ograniczenia ruchu w trzech osiach:

• Zakres panoramy: 375°

• Zakres pochylenia: 90°

• Zakres obrotu: Obiektyw z napędem 356°

Rysunek 12 Ustawianie położenia kamery

- Koniec -

Procedura 5 Blokowanie kamery
Etap     Czynność

1 Za pomocąmiękkiej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki wytrzyj pokrywę kopułki i
usuń odciski palców.

2 Załóż wyłożenie wewnętrzne i obudowę kamery.

3 Po zainstalowaniu urządzenia włącz jego zasilanie.

- Koniec -
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Procedura 6 Instalacja odlewanych osłonek na dolnej obudowie kamery
Odlewana osłonka jest stosowana tylko w instalacjach, w których niema potrzeby luki na kable.

Etap     Czynność

1 Zamontuj odlewaną osłonkę (1) na dolnej obudowie kamery i sprawdź, czy jest odpowiednio
przymocowana.

Rysunek 13 Instalowanie odlewanej osłonki

- Koniec -
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Kamera kopułkowa serii Illustra Flex 3MP oraz
8MP, zewnętrzna

W tym rozdziale podano informacje na temat cech produktu, procedur instalacji oraz podłączania
zewnętrznych kamer kopułkowych serii Illustra Flex.

Cechy produktu
Obudowy obiektywów wymagają szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia,
aby uniknąć zarysowań. Informacje dotyczące obchodzenia się i czyszczenia kopuł zawiera
dokument 8200-1174-01 Informacja dotycząca procedury czyszczenia kopuł.

Przejdź do witryny https://illustracameras.com/products.

Na stronie produktów wybierz odpowiednią serię kamery, a następnie wybierz model kamery. Kliknij
Materiały do pobrania i wyszukaj Procedura obchodzenia się i czyszczenia kopuł.

Omówienie produktu
Niniejszy rozdział opisuje funkcje i instalację zewnętrznej kamery kopułkowej Illustra Flex. Kod
produktu i opis kamery znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 14 Kod produktu i opis kamery zewnętrznej Illustra Flex

Kod
produktu Nazwa modelu Opis

IFS03D1OCWIT Zewnętrzna Illustra Flex
3MP typu „mini-dome”

Kamera minikopułkowa Illustra Flex 3MP, 2,8-12 mm, zewnętrzna,
odporna na wandalizm, przezroczysta, biała, TDN, TWDR

IFS08D2OCWIT Zewnętrzna Illustra Flex
4K typu „mini-dome”

Illustra Flex 8MP typu „mini-dome”, 3,4-9 mm, zewnętrzna,
wandaloodporna, przezroczysta, biała, TDN z IR, TWDR

Rysunek 15 Wymiary fizyczne zewnętrznej kamery kopułkowej Illustra Flex (mm)

https://illustracameras.com/products
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Rysunek 16 Wymiary fizyczne zewnętrznej kamery kopułkowej Illustra Flex

Rysunek 17 Ilustracja elementów zewnętrznej kamery kopułkowej Illustra Flex
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Tabela 18 Opis elementów na ilustracji

Numer elementu Opis

1 Podstawa kamery

2 Moduł IR

3 Wspornik regulacji nachylenia

4 Korpus górny kamery

5 Poluzuj wkręt, aby zdjąć obudowę kamery

6 Pokrywa kopułki

Rysunek 19 Definicje styków w urządzeniu
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Tabela 20 Opis przycisków wewnętrznych

Przycisk
wewnętrzny Opis

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund przywraca fabryczne
ustawienia domyślne.

Ponowne uruchamianie urządzenia.

Port wyjścia analogowego.

Port zasilanie przez sieć Ethernet (PoE).

Uwaga:Kabel połączeniowy zewnętrznej kamery kopułkowej należy poprowadzić w rurce kablowej
przeznaczonej do stosowania na zewnątrz budynków.

Rysunek 21 Złącza urządzenia

UWAGA
Złącza i zaciski przewodów zewnętrznych dla obwodów klasy 2 są wyposażone w oznaczenia
minimalnej wymaganej klasy przewodów. Klasa 2 musi być zaznaczona w pobliżu zacisków
przewodów zewnętrznych.
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Rysunek 22 Definicje styków audio i alarmowych

Instalacja

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W
opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji, znajdują się elementy wymienione poniżej.

• 1 zewnętrzna, kopułkowa kamera sieciowa Illustra Flex

• 1 drukowana skrócona instrukcja obsługi

• 1 drukowany dokument zgodności z przepisami

• 1 wyjściowy kabel NTSC/PAL z żeńskim złączem BNC

• 1 płytka adaptera (do kołpaka wieszaka)

• 3 wkręty 7 mm do płytki adaptera

• Pochłaniacz wilgoci

• 1 klucz zabezpieczający Torx 10 w kształcie litery L

• 3 kotwy plastikowe 18 mm z wkrętami

• 1 naklejka szablonu instalacyjnego

• 2 śruby z łbem zmniejszonym 8 mm dowieszaka

• 1 odlewana osłonka

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.

Uwaga:Ta płytka adaptera przeznaczona jest do instalacji wraz z kołpakiem wieszaka
ADCi6DPCAPI (W/B) i może być również używana domocowania do standardowej podwójnej
puszki elektrycznej.

Narzędzia potrzebne do instalacji
Dowykonania instalacji potrzebne są następujące narzędzia:

• wiertarka

• wkrętaki

• Szczypce do cięcia drutu
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Kontrola wyglądu

Podczas wyjmowania z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają widocznych
oznak uszkodzeń. Materiały ochronne używane do opakowania powinny zabezpieczyć urządzenie
przed większością typowych wypadków podczas transportu.

Wyjmij elementy ochronne urządzenia po sprawdzeniu zawartości, zgodnie z listą w części
Zawartość opakowania on page 23.

Procedura 7 Demontaż kamery
Etap     Czynność

1 Wykręć wkręty (4).

2 Ostrożnie zdejmij obudowę kamery (3) i pokrywę kopułki (5).

3 Ostrożnie odłóż obudowę kamery na bok.
Rysunek 23 Demontaż kamery zewnętrznej

- Koniec -

Procedura 8 Podłączanie przewodów
Podłącz przewód zasilania do odpowiednich zacisków w następujący sposób:

Etap     Czynność

1 24 V~:

a Wprowadź kabel zasilający 24 V~.

b Podłącz przewody 24 V (~) do zacisków ~AC 24V.

2 PoE:
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a Podłącz przewód RJ-45 do kompatybilnego urządzenia sieciowego PoE dostar-
czającego zasilanie przez kabel Ethernet.

Uwaga:Źródło zasilania musi być klasy 2 wgNEC lub LPS. Podłączenie PoE należy wykonywać
przy użyciu produktów posiadających certyfikat UL, w sposób zgodny z Artykułem 800 norm NEC
lub z przepisami lokalnymi.

- Koniec -

Procedura 9 Montaż kamery
Etap     Czynność

1 Na powierzchni mocowania wyznacz otwory odpowiadające podstawie kamery

2 Wywierć otwory.

3 Przymocuj wkrętami kotwy do powierzchni mocowania.

4 Podłącz linkę bezpieczeństwa (linkę zabezpieczającą przed upadkiem, do nabycia
oddzielnie) mocując jeden koniec linki do sufitu, a drugi do wkręta linki bezpieczeństwa na
urządzeniu.

5 Przymocuj korpus dolny urządzenia do ściany lub sufitu przy użyciu wkrętów
samogwintujących.

6 Ustaw kąt widzenia.

OSTRZEŻENIE

W zależności od materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażowa może zajść
konieczność użycia innych elementów mocujących niż dołączone do zestawu wkręty i kołki.
Aby zapobiec odpadnięciu urządzenia, należy upewnić się, że jest zamocowane w miejscu
stabilnym i wytrzymałym. Należy zamontować również linkę zabezpieczającą (do nabycia
oddzielnie) o odpowiedniej wytrzymałości dostosowanej do masy urządzenia. Zwróć uwagę
również na wykończenie końca linki. Zabrania się obracania obiektywu o więcej niż 360°,
gdyż spowoduje to odłączenie lub przerwanie kabli wewnętrznych.

PRZESTROGA Linka bezpieczeństwa musi być zamontowana z jednej strony do sufitu a z drugiej do wkręta
linki bezpieczeństwa na urządzeniu.

- Koniec -

Procedura 10 Opcja - elektryczna puszka połączeniowa 4S
Etap     Czynność

1 Połącz zestaw mocujący (opcjonalnie) z elektryczną puszką połączeniową 4S przy użyciu
odpowiednich 2 wkrętów.

2 Połącz korpus urządzenia z zestawemmocującym przy użyciu odpowiednich 2 wkrętów.

3 Ułóż kable w elektrycznej puszce połączeniowej 4S.

4 Ustaw kąt widzenia.

5 Załóż obudowę urządzenia.

6 Po zainstalowaniu urządzenia włącz jego zasilanie.
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Rysunek 24 Montaż kamery z puszką połączeniową

UWAGA

Zestaw mocujący, który ukazuje Rysunek 24 on page 26, nie jest dostarczany wraz z urządzeniem.

Zaleca się stosowanie kąta nachylenia większego niż 25 w przypadku korzystania z oświetlacza IR-
LED. W przypadku kąta nachylenia mniejszego niż 25 stopni, obraz będzie oświetlony odbiciem
światła IR-LED.

- Koniec -

Procedura 11 Regulacja położenia
Kamerama trzy osie swobody, co ukazuje Rysunek 25 on page 27. Podczas monitorowania, ustaw
położenie zgodnie z poniższym opisem.

Etap     Czynność

1 Regulacja panoramowania (A) w przypadkumocowań ściennych i pochylonych sufitów:

a Obróć podstawę kamery (maksymalnie o 375°) tak, aby uzyskać zadowalające pole
widzenia.

2 Obrót poziomy (B):

a Obróć zespół 3D w podstawie. Nie obracaj zespołu o więcej niż 360°, gdyż może to spo-
wodować skręcenie kabli wewnętrznych oraz ich odłączenie lub przerwanie.

3 Regulacja nachylenia (C):

a Pochyl podstawę kamery (maksymalnie o 90°) tak, aby uzyskać zadowalające pole
widzenia.

PRZESTROGA

Ograniczenia ruchu w trzech osiach:

• Zakres panoramy: 375°

• Zakres pochylenia: 75°

• Zakres obrotu: Obiektyw z napędem 356°
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Rysunek 25 Ustawianie położenia kamery

UWAGA
Zewnętrzne kamery kopułkowe:
Użytkownik może ustawiać powiększenie i ostrość za pośrednictwem sieciowego
interfejsu użytkownika Illustra Connect.

- Koniec -

Procedura 12 Blokowanie kamery
Etap     Czynność

1 Za pomocąmiękkiej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki wytrzyj pokrywę kopułki i
usuń odciski palców.

2 Załóż wyłożenie wewnętrzne i obudowę kamery.

3 Po zainstalowaniu urządzenia włącz jego zasilanie.

- Koniec -

Procedura 13 Stosowanie pochłaniacza wilgoci
Etap     Czynność

1 Zdejmij papier z tylnej powierzchni pochłaniacza wilgoci.

2 Przytwierdź do wewnętrznej powierzchni regulatora pochylenia, jak to ukazuje poniższy
rysunek.

Rysunek 26 Miejsce przytwierdzenia pochłaniacza wilgoci
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Procedura 14 Instalacja odlewanych osłonek na dolnej obudowie kamery
Odlewana osłonka jest stosowana tylko w instalacjach, w których niema potrzeby luki na kable.

Etap     Czynność

1 Zamontuj odlewaną osłonkę (1) na dolnej obudowie kamery i sprawdź, czy jest odpowiednio
przymocowana.

Rysunek 27 Instalowanie odlewanej osłonki

- Koniec -
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Kamery kopułkowe serii Illustra Flex 3MP oraz
8MP, zewnętrzne

Cechy produktu
Obudowy obiektywów wymagają szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia,
aby uniknąć zarysowań. Informacje dotyczące obchodzenia się i czyszczenia kopuł zawiera
dokument 8200-1174-01 Informacja dotycząca procedury czyszczenia kopuł.

Przejdź do witryny https://illustracameras.com/products.

Na stronie produktów wybierz odpowiednią serię kamery, a następnie wybierz model kamery. Kliknij
Materiały do pobrania i wyszukaj Procedura obchodzenia się i czyszczenia kopuł.

Omówienie produktu
Niniejszy rozdział opisuje funkcje i instalację kamer Illustra Flex typu „bullet”. Kod produktu i opis
kamery znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 28 Kod produktu i opis kamer Illustra Flex typu „bullet”

Kod
produktu

Nazwa mod-
elu Opis

IFS03B1BNWIT Illustra Flex 3MP
typu „bullet”

Illustra Flex 3MP typu „bullet”, 2,8-12mm, zewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN z IR, TWDR

IFS08B2ONWIT Illustra Flex 4K
typu „bullet”

Illustra Flex 8MP typu „bullet”, 3,4-9mm, zewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN z IR, TWDR

Rysunek 29 Kamery Illustra Flex 3MP oraz 8MP typu „bullet”

https://illustracameras.com/products
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Rysunek 30 on page 30 oraz Rysunek 31 on page 31 przedstawiają wymiary i fizyczne właściwości
urządzeń oraz złącza kamer. Opis tych złącz zawiera Tabela 32 on Page 31.

Uwaga:Kabel połączeniowy zewnętrznej kamery typu „bullet” należy poprowadzić w rurce kablowej
przeznaczonej do stosowania na zewnątrz budynków.

Rysunek 30 Wygląd i wymiary kamery 3MP (mm)
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Rysunek 31 Wygląd i wymiary kamery 8MP (mm)

Tabela 32 Opis elementów na ilustracji

Numer ele-
mentu Nazwa Opis

1 Złącza wejścia/wyjścia Podłączenie urządzeń wejściowych/wyjściowych.

2 Złącze zasilania Podłączenie zewnętrznego źródła zasilania, tylko 24
V~.

3 Kabel BNC Podłączenie kabla BNC do wyjścia analogowego.

4 Złącze RJ-45 Ethernet/Power over
Ethernet (PoE)

Podłączenie kabla sieciowego RJ-45 oraz PoE
(zasilanie przez sieć Ethernet).

Kable wejściowe i wyjściowe kamer Illustra Flex typu „bullet” oznaczone są ikonami informującymi o
ich zastosowaniu. Ikony te ilustruje i opisuje temat Opisy ikon złącz wejścia/wyjścia on page 32.
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Tabela 33 Opisy ikon złącz wejścia/wyjścia

Ikona Opis

Wejście alarmu

Wyjście alarmu

Wejście audio

Wyjście audio

Zasilanie

Uziemienie

Podstawa kamery Illustra Flex typu „bullet” zawiera wewnętrzne przyciski i porty. Wykręć dwa
wkręty, aby otworzyć pokrywę i uzyskać dostęp do tych styków. Opis przycisków i portów zawiera
Rysunek 34 on page 32 oraz Tabela 35 on Page 33.

Rysunek 34 Wewnętrzne przyciski i porty kamer Illustra Flex typu „bullet”
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Tabela 35 Opis wewnętrznych przycisków i portów kamery Illustra Flex typu „bullet”

Numer ele-
mentu Nazwa

1 Gniazdo kart Micro SD

2 Port szeregowy

3 Ustawienia domyślne: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund przywraca
fabryczne ustawienia domyślne

4 Reset: restart systemu

PRZESTROGA
Po wykręceniu wkrętów pokrywy przycisku ustawień domyślnych/resetowania, po
zakończeniu regulacji należy koniecznie zamontować na miejsce i dokręcić wkręty, aby nie
dopuścić do przeciekania wody.

UWAGA
Złącza i zaciski przewodów zewnętrznych dla obwodów klasy 2 są wyposażone w oznaczenia
minimalnej wymaganej klasy przewodów. Klasa 2 musi być zaznaczona w pobliżu zacisków
przewodów zewnętrznych.

Instalacja

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W
opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji, znajdują się elementy wymienione poniżej:

• 1 kamera sieciowa Illustra Flex IR typu „bullet”

• 1 drukowana skrócona instrukcja obsługi

• 1 drukowany dokument zgodności z przepisami

• 4 wkręty 31mm i kotwy

• 1 naklejka szablonu instalacyjnego

• 1 klucz zabezpieczający Torx 10 oraz 20 w kształcie litery L (kamera 3MP typu „bullet”)

• 1 klucz zabezpieczający T10-T10 w kształcie litery L (kamera 8MP typu „bullet”)

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.

Narzędzia potrzebne do instalacji
Dowykonania instalacji potrzebne są następujące narzędzia:

• wiertarka

• wkrętaki

• Szczypce do cięcia drutu
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Kontrola wyglądu

Podczas wyjmowania z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają widocznych
oznak uszkodzeń. Materiały ochronne używane do opakowania powinny zabezpieczyć urządzenie
przed większością typowych wypadków podczas transportu.

Wyjmij elementy ochronne urządzenia po sprawdzeniu zawartości, zgodnie z listą w części
Zawartość opakowania on page 33.

Procedura 15 Montaż kamery
Etap     Czynność

1 Przytwierdź szablonmocowania do powierzchni. Po wywierceniu otworów, wbij 4 kotwy
plastikowe, a następnie wkręć 4 wkręty samogwintujące, aby przymocować kamerę do pow-
ierzchni.
Rysunek 36 Montaż kamery Illustra Flex 3MP typu „bullet” na suficie

Rysunek 37 Montaż kamery Illustra Flex 8MP typu „bullet” na suficie

2 Zamontuj urządzenie na suficie i dobrze zabezpiecz, jak to ukazuje Rysunek 36 on page 34 i
Rysunek 37 on page 34, a w przypadkumontażu na ścianie - Rysunek 38 on page 35 oraz
Rysunek 39 on page 35.
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Rysunek 38 Montaż kamery Illustra Flex 3MP typu „bullet” na ścianie

Rysunek 39 Montaż kamery Illustra Flex 8MP typu „bullet” na ścianie

OSTRZEŻENIE

W zależności od materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażowa może zajść
konieczność użycia innych wkrętów i kołków niż dostarczone wraz z produktem. Aby zapobiec
odpadnięciu urządzenia, należy upewnić się, że jest zamocowane w miejscu stabilnym i
wytrzymałym. Należy zamontować również linkę zabezpieczającą o odpowiedniej
wytrzymałości dostosowanej do masy urządzenia. Zwróć uwagę również na wykończenie
końca linki.

PRZESTROGA
Jeżeli linka bezpieczeństwa została dostarczona lub zamówiona oddzielnie, należy ją
zamontować z jednej strony do ściany lub sufitu a z drugiej do śruby na urządzeniu. W ten
sposób można zapobiec nieoczekiwanemu odpadnięciu kamery.

- Koniec -
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Procedura 16 Podłączanie przewodów
Etap     Czynność

1 Przymocuj kamerę do solidnej powierzchni.

2 Przeprowadź wszystkie kable sygnałowe przez wspornik montażowy.

3 Podłącz przewód zasilania do odpowiednich zacisków w następujący sposób:

a 24 V~: Podłącz przewody 24V (~) do zacisków ~AC 24V.

b PoE: Podłącz przewód RJ-45 do kompatybilnego urządzenia sieciowego PoE dostar-
czającego zasilanie przez kabel Ethernet.

4 Podłącz przewód audio oraz przewód alarmu do urządzenia. Podłącz przewód sieciowy do
gniazda RJ-45 przełącznika sieciowego. Więcej informacji na temat przewodów zawiera
część Opisy ikon złącz wejścia/wyjścia on page 32.

Uwaga:Źródło zasilania musi być klasy 2 wgNEC lub LPS. Podłączenie PoE należy wykonywać
przy użyciu produktów posiadających certyfikat UL, w sposób zgodny z Artykułem 800 norm NEC
lub z przepisami lokalnymi.

- Koniec -

Procedura 17 Regulacja położenia kamery
Etap     Czynność

1 Za pomocą klucza zabezpieczającego, poluzuj wkręt zabezpieczający typu Torx z jednej
strony wspornikamontażowego tak, aby można było przechylić kamerę.

2 Poluzuj wkręt na pierścieniu mocującym kamery, aby wyregulować kąt kamery.

3 Na zakończenie regulacji dokręć wkręty i pierścieńmocujący kamery.
Rysunek 40 Regulacja położenia kamery 3MP
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Rysunek 41 Regulacja położenia kamery 8MP

- Koniec -

Procedura 18 Regulacja osłony przeciwsłonecznej
Etap     Czynność

1 Dostosuj położenie osłony przeciwsłonecznej przesuwając ją do przodu lub do tyłu.

PRZESTROGA

• Pamiętaj, aby wyregulować osłonę przeciwsłoneczną w połączeniu z obiektywem, w
przypadku problemów z zacienieniem.

• Aby nie dopuścić do uszkodzenia obudowy urządzenia, należy unikać nadmiernego
regulowania położenia osłony przeciwsłoneczne.

- Koniec -
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Kamera serii Illustra Flex 3MP oraz 8MP typu
„box”, wewnętrzna

Cechy produktu
Obudowy obiektywów wymagają szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia,
aby uniknąć zarysowań. Informacje dotyczące obchodzenia się i czyszczenia kopuł zawiera
dokument 8200-1174-01 Informacja dotycząca procedury czyszczenia kopuł.

Przejdź do witryny https://illustracameras.com/products.

Na stronie produktów wybierz odpowiednią serię kamery, a następnie wybierz model kamery. Kliknij
Materiały do pobrania i wyszukaj Procedura obchodzenia się i czyszczenia kopuł.

Omówienie produktu
Niniejszy rozdział opisuje funkcje i instalację wewnętrznych kamer Illustra Flex typu „box”. Kody
produktu i opisy kamer znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 42 Kody produktu i opisy wewnętrznych kamer Illustra Flex typu „box”

Kod
produktu

Nazwa mod-
elu Opis

IFS03XNANWTT Illustra Flex 3MP
typu „box”

Illustra Flex 3MP typu „box”, bez
obiektywu, wewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN,
TWDR

IFS08XNANWTT Illustra Flex 4K
typu „box”

Illustra Flex 8MP typu „box”, bez
obiektywu, wewnętrzna,
niewandaloodporna, biała, TDN,
TWDR

Rysunek 43 Wymiary kamery

https://illustracameras.com/products
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Złącza kamery
Rysunek 44 on page 39 oraz Tabela 45 on Page 40 ukazują złącza kamery i ich oznaczenia.

Rysunek 44 Złącza kamery
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Tabela 45 Opis złącz

Oznaczeni
e Nazwa Opis

1 Gniazdo RJ-45
Ethernet/PoE

Do podłączenia kabla sieciowego RJ-45 oraz PoE
(zasilanie przez sieć Ethernet)

2 Prąd zmienny/stały
(~/=) Zasilanie prądem zmiennym/stałym (~/=)

3 Podłączenie wyjścia
wideo Wyjście analogowe.

4 Gniazdo kart Micro SD Umożliwia użycie kart Micro SD do rejestracji i
przechowywania.

5 Przycisk resetowania Ponowne uruchamianie urządzenia.

6 Przycisk ustawień
domyślnych

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przywraca
wszystkie fabryczne ustawienia domyślne.

7
Przycisk
automatycznego trybu
ostrości

Uaktywnianie rezerwowego nastawiania ostrości.

8 Złącze I/O Podłączenie urządzeń wejściowych/wyjściowych.

Rysunek 46 on page 40 oraz Tabela 47 on Page 40 ukazują złącza wejścia/wyjścia oraz ikony na
urządzeniu.

Rysunek 46 Złącza wejścia/wyjścia

Tabela 47 Opisy ikon złącz wejścia/wyjścia

Ikona Opis

Wejście i wyjście RS-485

Wejście alarmu
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Ikona Opis

Wyjście alarmu

Wejście audio

Wyjście audio

Instalacja

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W
opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji, znajdują się elementy wymienione poniżej.

• 1 kamera sieciowa Illustra Flex typu „box”

• 1 2-stykowawtyczka 3mm typu Euro

• 1 drukowana skrócona instrukcja obsługi

• 1 drukowany dokument zgodności z przepisami

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.

Narzędzia potrzebne do instalacji
Dowykonania instalacji potrzebne będą następujące narzędzia:

• Wiertarka

• Wkrętak

• Szczypce do cięcia drutu

Kontrola wyglądu

Podczas wyjmowania kamery z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają
widocznych uszkodzeń. Materiały ochronne używane do opakowania powinny zabezpieczyć
urządzenie przed większością ewentualnych wypadków podczas transportu.

Procedura 19 Podłączanie przewodów
Aby podłączyć przewody do odpowiednich zacisków, należy wykonać następujące czynności:

Etap     Czynność

1 Podłącz przewód zasilania do odpowiednich gniazd wykorzystując następujące opcje:

a 12 V=: Podłącz przewód 12V (-) do zacisku = DC 12V-, podłącz przewód 12V (+) do
zacisku =DC 12V+

b 24 V~: Podłącz przewody 24V (~) do zacisków ~AC 24V
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c PoE: Podłącz przewód RJ-45 do kompatybilnego urządzenia sieciowego PoE dostar-
czającego zasilanie przez kabel Ethernet.

2 Podłącz przewód audio i przewód alarmu do urządzenia i podłącz przewód sieciowy do
gniazda RJ-45 przełącznika sieciowego.

Uwaga:Źródło zasilania musi być klasy 2 wgNEC lub LPS. Podłączenie PoE należy wykonywać
przy użyciu produktów posiadających certyfikat UL, w sposób zgodny z Artykułem 800 norm NEC
lub z przepisami lokalnymi.

PRZESTROGA
Wprzypadku korzystania z zasilania prądem stałym (=), należy pamiętać o konieczności
zachowania właściwej polaryzacji. Nieprawidłowe podłączenie może skutkować
niewłaściwym działaniem i/lub uszkodzeniem.

- Koniec -

Procedura 20 Montaż kamery
Aby zamontować kamerę, należy wykonać następujące czynności:

Etap     Czynność

1 Połącz kamerę z wieszakiemmocującym (nie dostarczony w zestawie), zainstaluj i wkręty
gniazda statywu w otworach podstawy i dokręć je.

2 Zamontuj kamerę na suficie lub ścianie i dobrze zabezpiecz.

3 Przymocuj linkę bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed upadkiem, nie dostarczone w
zestawie). Jeden koniec należy przymocować do sufitu lub ściany, a drugi do wkręta linki
bezpieczeństwa na kamerze.

UWAGA

W zależności od materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażowa może zajść
konieczność użycia innych elementów mocujących niż dołączone do zestawu wkręty i kołki. Aby
zapobiec odpadnięciu urządzenia, należy upewnić się, że jest zamocowane w miejscu stabilnym i
wytrzymałym (np. płyta stropowa lub kanał). Należy zamontować również linkę zabezpieczającą o
odpowiedniej wytrzymałości dostosowanej do masy urządzenia. Linka bezpieczeństwa musi być
zamontowana z jednej strony do ściany lub sufitu a z drugiej do śruby na urządzeniu. Zapobiega to
upadkowi urządzenia.

- Koniec -
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Zewnętrzna kamera kompaktowa Illustra Flex
3MP typu „mini-dome”

W tym rozdziale podano informacje na temat cech produktu, procedur instalacji oraz podłączania
zewnętrznych kamer kopułkowych Illustra Flex 3MP.

Cechy produktu
Obudowy obiektywów wymagają szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia,
aby uniknąć zarysowań. Informacje dotyczące obchodzenia się i czyszczenia kopuł zawiera
dokument 8200-1174-01 Informacja dotycząca procedury czyszczenia kopuł.

Przejdź do witryny https://illustracameras.com/products.

Na stronie produktów wybierz odpowiednią serię kamery, a następnie wybierz model kamery. Kliknij
Materiały do pobrania i wyszukaj Procedura obchodzenia się i czyszczenia kopuł.

Omówienie produktu
Niniejszy rozdział opisuje funkcje i instalację zewnętrznej kamery kompaktowej Illustra Flex 3MP
typu „mini-dome”. Kod produktu i opis kamery zawiera Tabela 48 on page 43.

Tabela 48 Kod produktu i opis kamery kompaktowej typu „mini-dome”

Kod produktu Opis

IFS03CFOCWST Illustra Flex 3MP kompaktowa, kopułkowa, 2,8mm, zewnętrzna, wandaloodporna,
przezroczysta, biała, SDN, TWDR

Rysunek 49 Wymiary fizyczne kamery kompaktowej typu „mini-dome” (mm)

https://illustracameras.com/products
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Rysunek 50 Wymiary fizyczne kamery kompaktowej typu „mini-dome” (mm)

Rysunek 51 Ilustracja elementów kamery kompaktowej typu „mini-dome”
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Tabela 52 Opis elementów na ilustracji

Numer elementu Opis

1 Podstawa kamery

2 Obiektyw

3 Korpus górny kamery

4 Obudowa wkręta (poluzuj wkręty, aby zdjąć
pokrywę górną)

5 Pokrywa kopułki

Rysunek 53 Widok wnętrza i przycisków urządzenia
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Tabela 54 Opis przycisków wewnętrznych

Przycisk
wewnętrzny Opis

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund przywraca fabryczne
ustawienia domyślne.

Ponowne uruchamianie urządzenia.

Uwaga:Kabel połączeniowy kamery kompaktowej typu „mini-dome” należy poprowadzić w rurce
kablowej przeznaczonej do stosowania na zewnątrz budynków

Uwaga:Złącza i zaciski przewodów zewnętrznych dla obwodów klasy 2 są wyposażone w
oznaczeniaminimalnej wymaganej klasy przewodów. Klasa 2musi być zaznaczona w pobliżu
zacisków przewodów zewnętrznych.

Instalacja

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W
opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji, znajdują się elementy wymienione poniżej.

• 2 kotwy plastikowe z wkrętami 35mm

• 1 klucz typu Torx T20

• 1 naklejka szablonu instalacyjnego

• 1 drukowana skrócona instrukcja obsługi

• 1 drukowany dokument zgodności z przepisami

• 1 torebka pochłaniająca wilgoć

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.

Narzędzia potrzebne do instalacji
Dowykonania instalacji potrzebne są następujące narzędzia:

• wiertarka

• wkrętaki

• Szczypce do cięcia drutu

Kontrola wyglądu

Podczas wyjmowania z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają widocznych
oznak uszkodzeń. Materiały ochronne używane do opakowania powinny zabezpieczyć urządzenie
przed większością typowych wypadków podczas transportu. Wyjmij elementy ochronne urządzenia
po sprawdzeniu zawartości, zgodnie z listą w części Zawartość opakowania on page 46.
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Procedura 21 Demontaż kamery
Etap     Czynność

1 Wyjąć zatyczki z podstawy kamery i zdemontować wkręty z górnej części kamery,
posługując się odpowiednim wkrętakiem (4).

2 Ostrożnie zdejmij pokrywę górną (3).

3 Odłóż pokrywę górną na bok.

Uwaga:Odkręć linkę bezpieczeństwa pokrywy górnej, aby całkowicie zdemontować pokrywę górną.

Rysunek 55 Rozmontowywanie kamery kompaktowej typu „mini dome”

- Koniec -

Procedura 22 Montaż kamery
Etap     Czynność

1 Posługując się szablonemmontażowym, na powierzchni mocowania wyznacz otwory
odpowiadające podstawie kamery

2 Wywierć otwory.

3 Przymocuj wkrętami kotwy do powierzchni mocowania.

4 Przymocuj korpus dolny urządzenia do ściany lub sufitu przy użyciu wkrętów
samogwintujących.

5 Ustaw kąt widzenia.
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6 Upewnij się, czy linka bezpieczeństwa pokrywy górnej jest podłączona i prawidłowo
zamontuj pokrywę górną.

Rysunek 56 Montaż kamery

OSTRZEŻENIE

W zależności od materiału, z którego wykonana jest powierzchnia montażowa może zajść
konieczność użycia innych elementów mocujących niż dołączone do zestawu wkręty i kołki.
Aby zapobiec odpadnięciu urządzenia, należy upewnić się, że jest zamocowane w miejscu
stabilnym i wytrzymałym. Należy zamontować również linkę zabezpieczającą (dostarczony w
zestawie) o odpowiedniej wytrzymałości dostosowanej do masy urządzenia. Zwróć uwagę
również na wykończenie końca linki. Zabrania się obracania obiektywu o więcej niż 360°,
gdyż spowoduje to odłączenie lub przerwanie kabli wewnętrznych.

PRZESTROGA Upewnij się, czy linka bezpieczeństwa jest przymocowana zamontowana z jednej strony do
sufitu a z drugiej do wkręta linki bezpieczeństwa na urządzeniu.

- Koniec -
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Procedura 23 Regulacja położenia
Kamerama trzy osie swobody, co ukazuje Rysunek 57 on page 49. Podczas monitorowania, ustaw
położenie zgodnie z poniższym opisem.

Etap     Czynność

1 Regulacja panoramowania (A) w przypadkumocowań ściennych i pochylonych sufitów:

a Obróć podstawę kamery (maksymalnie o 140°) tak, aby uzyskać zadowalające pole
widzenia.

2 Obrót poziomy (B):

a Obróć zespół 3D w podstawie. Nie obracaj zespołu o więcej niż 354°, gdyż może to spo-
wodować skręcenie kabli wewnętrznych oraz ich odłączenie lub przerwanie.

3 Regulacja nachylenia (C):

a Pochyl podstawę kamery (maksymalnie o 125° od przedniej powierzchni mocowania)
tak, aby uzyskać zadowalające pole widzenia.

PRZESTROGA

Ograniczenia położenia środka obiektywu w trzech osiach:

• Zakres panoramy: 140°

• Zakres pochylenia: 15° do 125° od przedniej powierzchni mocowania

• Obrót (oś Z): 354°

Rysunek 57 Ustawianie położenia kamery
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Rysunek 58 Ustawianie położenia kamery

UWAGA Dla kamer kompaktowych typu „mini-dome”:
Poziom zbliżenia i ostrość są ustawiane ręcznie w fabryce.

- Koniec -

Procedura 24 Instalowanie pochłaniacza wilgoci
Etap     Czynność

1 Zdejmij papier z tylnej powierzchni pochłaniacza wilgoci.

2 Przytwierdź do wewnętrznej powierzchni pokrywy kamery, jak to ukazuje poniższy
rysunek.

Rysunek 59 Miejsce przytwierdzenia pochłaniacza wilgoci
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- Koniec -

Procedura 25 Blokowanie kamery
Etap     Czynność

1 Za pomocąmiękkiej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki wytrzyj pokrywę kopułki i
usuń odciski palców.

2 Upewnij się, czy linka bezpieczeństwa pokrywy górnej jest podłączona i zamocuj osłonkę
wewnętrzną oraz pokrywę górną.

- Koniec -

Procedura 26 Podłączanie zasilania kamery
Etap     Czynność

Podłącz przewód zasilania do odpowiednich gniazd w następujący sposób:

1 PoE: Podłącz przewód RJ-45 do kompatybilnego urządzenia sieciowego PoE dostar-
czającego zasilanie przez kabel Ethernet.

Uwaga:Podłączenie PoE należy wykonywać przy użyciu produktów posiadających certyfikat UL, w
sposób zgodny z Artykułem 800 norm NEC lub z przepisami lokalnymi.

- Koniec -
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Kamera IR PTZ serii Illustra Flex 2MP,
wewnętrzna i zewnętrzna

W tym rozdziale podano informacje na temat cech produktu, procedur instalacji oraz podłączania
wewnętrznych i zewnętrznych kamer IR PTZ serii Illustra Flex 2MP.

Cechy produktu
Obudowy obiektywów wymagają szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia,
aby uniknąć zarysowań. Informacje dotyczące obchodzenia się i czyszczenia głowicy kamery
zawiera dokument 8200-1174-01 Informacja dotycząca procedury czyszczenia kopuł.

Przejdź do witryny https://illustracameras.com/products.

Na stronie produktów wybierz odpowiednią serię kamery, a następnie wybierz model kamery. Kliknij
Materiały do pobrania i wyszukaj Procedura obchodzenia się i czyszczenia kopuł.

Omówienie produktu
Niniejszy rozdział opisuje funkcje i instalację kamer Flex IR PTZ. Kod produktu i opis kamery
znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 60 Kod produktu i opis kamery Flex IR PTZ

Kod produktu Opis

IFS02P6INWIT Kamera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, wewnętrzna, wandaloodporna, biała, TDN, TWDR

IFS02P6ONWIT Kamera Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, zewnętrzna, wandaloodporna, biała, TDN, TWDR

Rysunek 61 Wymiary fizyczne kamer Flex IR PTZ (mm)

https://illustracameras.com/products
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Rysunek 62 Wymiary fizyczne adaptera mocującego

Rysunek 63 Ilustracja elementów kamery
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Tabela 64 Opis elementów na ilustracji

Numer elementu Opis

1 Nasadka podwieszana NPT

2 Wkręty (x2) do otwierania i blokowania pokrywy górnej.

3 Pokrywa górna

4 Obiektyw kamery

5 Głowica kamery

Rysunek 65 Definicje styków w urządzeniu

UWAGA
Złącza i zaciski przewodów zewnętrznych dla obwodów klasy 2 są wyposażone w oznaczenia
minimalnej wymaganej klasy przewodów. Klasa 2 musi być zaznaczona w pobliżu zacisków
przewodów zewnętrznych.
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Tabela 66 Opis przycisków wewnętrznych

Przyciski i
złącza Opis

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund przywraca fabryczne ustawienia
domyślne.

Ponowne uruchamianie urządzenia.

Port wyjścia analogowego.

Port Ethernet / PoE+

Złącze zasilania

Rysunek 67 Definicje styków audio i alarmowych
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Instalacja

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W
opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji, znajdują się elementy wymienione poniżej:

• 1 kamera sieciowa IR PTZ

• 1 drukowana skrócona instrukcja obsługi

• 1 drukowany dokument zgodności z przepisami

• 1 wyjściowy kabel NTSC/PAL z żeńskim złączem BNC

• 1 2-stykowawtyczka 3mm typu Euro

• 1 klucz zabezpieczający Torx 20 w kształcie litery L

• 1 klucz zabezpieczający Torx 6 w kształcie litery L

• 1 12-stykowe złącze do obsługi funkcji wejścia/wyjścia

• 1 linka bezpieczeństwa (przymocowana do kamery)

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.

Narzędzia potrzebne do instalacji
Dowykonania instalacji potrzebne są następujące narzędzia:

• wiertarka

• wkrętaki

• Szczypce do cięcia drutu

Kontrola wyglądu

Podczas wyjmowania z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają widocznych
oznak uszkodzeń. Materiały ochronne używane do opakowania powinny zabezpieczyć urządzenie
przed większością typowych wypadków podczas transportu.

Wyjmij elementy ochronne urządzenia po sprawdzeniu zawartości, zgodnie z listą w części
Zawartość opakowania on page 56.
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Procedura 27 Dostęp do styków złącza
Ilustrację dostępu do styków złącza ukazuje Rysunek 68 on page 57.

Etap     Czynność

1 Wykręć dwawkręty oznaczone poniżej jako (1), znajdujące się na pokrywie górnej, aby ją
otworzyć.

Rysunek 68 Dostęp do styków złącza

- Koniec -

Procedura 28 Podłączanie przewodów
Etap     Czynność

Urządzenie obsługuje jedną z poniższychmożliwości zasilania:

1 Podłącz źródło zasilania:

a Przewody prądu zmiennego 24 V do złącza oraz oddzielne złącze RJ45 Ethernet.

LUB

b PoE za pośrednictwem złącza RJ45.

2 Podłącz wszelkie opcjonalne wejścia i wyjścia audio lub cyfrowe.

Uwaga:Źródło zasilania musi być klasy 2 wgNEC lub LPS. Podłączenia wewnętrzne (PoE+ IEEE
802.3at lub 24 V~) i zewnętrzne (PoE Ultra 802.3bt lub 24 V~) należy wykonywać przy użyciu
produktów posiadających certyfikat UL, w sposób zgodny z Artykułem 800 norm NEC lub z
przepisami lokalnymi.

- Koniec -
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Procedura 29 Montaż kamery
Etap     Czynność

1 Aby uzyskać pomoc odnośnie tej procedury, należy odwiedzić witrynę internetową poświę-
coną akcesoriommontażowym Illustra (https://www.il-
lustracameras.com/products/accessories/mounts/).

Uwaga:Do kamer Illustra Flex 2MP IR PTZ odpowiednie są następujące numery
katalogowe akcesoriów montażowych: IFIRPTZWRECMT, IFIRPTZC2X2,
RHOSW, RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

- Koniec -

Procedura 30 Wkładanie i wyjmowanie karty Micro SD
Etap     Czynność

1 Wykręć dwawkręty oznaczone poniżej jako (1), znajdujące się na pokrywie karty Micro SD.

2 Ostrożnie pociągnij i otwórz pokrywę karty Micro SD aby włożyć kartę Micro SD do kamery
lub wyjąć ją.

Rysunek 69 Wkładanie i wyjmowanie karty Micro SD

Uwaga:Powłożeniu karty Micro SD zaleca się ponowne uruchomienie kamery.

3 Dokręć dwawkręty znajdujące się na pokrywie karty Micro SD.

- Koniec -
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Wymagania systemowe
W poniższej tabeli zestawiono wymaganiaminimalne niezbędne do instalowania i użytkowania
następujących kamer Illustra Flex: wewnętrzne i zewnętrzne kamery typu kopułkowego, „bullet”,
„box”, kompaktowe oraz IR PTZ.

Tabela 70 Wymagania systemowe

System

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 9 lub wyższa wersja, Firefox, Safari, Chrome

Jednostka

Zasilacz

AC 24V / PoE
UWAGA: Kamera typu „box”obsługuje również napięcie 12 V=.
UWAGA: Kamera kompaktowa typu „mini-dome” obsługuje standard PoE.
UWAGA: Zewnętrzna kamera IR PTZ działa z zasilaniem PoE+ Ultra 802.3bt lub 24V~.
UWAGA: Wewnętrzna kamera IR PTZ działa z zasilaniem PoE+ lub 24V~.

Sieć

Przewodowa 10/100BASE-T Ethernet (gniazdo RJ-45)
UWAGA: Do nadzoru za pomocą kilku kamer niezbędny jest przełącznik

Sprzęt systemu kamer kompaktowych typu „mini-dome”

Procesor Intel Pentium 4 2,4 GHz lub równoważny

Pamięć RAM 1 GB lub więcej

Wyświetlacz NVIDIA GeForce 6 Series lub ATI Mobility Radeon 9500

UWAGA Wszystkie czynności montażowe i operacje powinny być zgodne z lokalnie obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa elektrycznego.

PRZESTROGA

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie wolno podłączać jednocześnie więcej niż
jednego źródła zasilania (PoE IEEE802.3 Ethernet klasy 0 lub 24 V~ oraz IEEE802.3
Ethernet klasy 2 w przypadku kompaktowych kamer typu „mini-dome”). W przypadku
korzystania z zasilania PoE, kamerę należy podłączyć jedynie do sieci PoE, bez
podłączania do urządzeń heterogenicznych.
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Topologia sieci
Kamery Illustra Flex dostarczają obrazy wideo i dźwięk w czasie rzeczywistym za pośrednictwem
sieci Internet i Intranet. Jest ona wyposażona w interfejs sieciowy Ethernet RJ-45.

Poniższe rysunki ukazują topologie sieciowe kamer.

Topologie zewnętrznych i wewnętrznych kamer kopułkowych

Rysunek 71 Topologia sieci kamer kopułkowych - typ I.

Rysunek 72 Topologia sieci kamer kopułkowych - typ II
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Topologia kamer typu „bullet”

Rysunek 73 Topologia sieci kamer Illustra Flex typu „bullet” - typ I

Rysunek 74 Topologia sieci kamer Illustra Flex typu „bullet” - typ II
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Topologia kamer typu „box”

Rysunek 75 Topologia sieci kamer Illustra Flex typu „box” - typ I

Rysunek 76 Topologia sieci kamer Illustra Flex typu „box” - typ II
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Topologia kamer kompaktowych typu „mini-dome”
Kamera kompaktowa typu „mini-dome” dostarcza obrazy wideo w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem sieci Internet i Intranet. Jest ona wyposażona w interfejs sieciowy Ethernet RJ-45.

Poniższe rysunki ukazują topologie sieciowe kamer.

Rysunek 77 Topologia sieci kamer kompaktowych typu „mini-dome” - typ I

Rysunek 78 Topologia sieci kamer kompaktowych typu „mini-dome” - typ II
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Topologia kamer typu IR PTZ
Kamera typu IR PTZ dostarcza obrazy wideo w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci
Internet i Intranet. Jest ona wyposażona w interfejs sieciowy Ethernet RJ-45.

Poniższe rysunki ukazują topologie sieciowe kamer.

Rysunek 79 Topologia sieci kamer Flex IR PTZ - typ I

Rysunek 80 Topologia sieci kamer Flex IR PTZ - typ Ii
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Połączenia sieciowe

Domyślny adres IP
Ponieważ jest to urządzenie sieciowe, przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest przypisanie mu
adresu IP. Domyślny adres IP urządzenia to 192.168.1.168, amaska podsieci to 255.255.255.0.

Jeśli jednak w sieci występuje serwer DHCP, urządzenie otrzymuje adres IP automatycznie z
serwera DHCP, bez konieczności zmiany adresu IP kamery.

Uwaga:W przypadku przypisania kamerze statycznego adresu IP przed włączeniem protokołu
DHCP, kamera najpierw uruchomi się ponownie na około 30 sekund, a następnie będzie dostępna
pod tym statycznym adresem IP do czasu połączenia się z serwerem DHCP.

• Bezpośrednie połączenie z komputerem: Bezpośrednio podłącz kamerę do komputera z
wykorzystaniem standardowego kabla Ethernet. Wymaga to iniektora lub przełącznika
POE.

• Podłączanie kamery do lokalnej sieci komputerowej (LAN): Aby dodać kamerę do
istniejącej sieci LAN, podłącz kamerę do koncentratora lub przełącznika sieciowego PoE.

Rysunek 81 Schemat połączenia sieciowego

Domyślne ustawienia kamery

Poniższa tabela opisuje domyślne ustawienia kamery.

Ustawienia sieci Ustawienia domyślne

DHCP Włączono

Statyczny adres IP 192.168.1.168

Domyślna nazwa użytkownika admin

Domyślne hasło admin
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Uwaga:Przy pierwszym logowaniu, użytkownik proszony jest o zmianę domyślnej nazwy
użytkownika i hasła.

Procedura 31 Podłączanie z komputera
Etap     Czynność

1 Upewnij się, że kamera i komputer znajdują się w tej samej podsieci.

2 Sprawdź, czy sieć między urządzeniem a komputerem jest dostępne, uruchamiając
polecenie ping z podaniem domyślnego adresu IP.

a Uruchom wiersz poleceń.

b Wpisz „Ping 192.168.1.168”. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat “Reply from…”,
połączenie jest dostępne.

3 Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i wpisz adres IP: 192.168.1.168. Wyświetli się
okno logowania. W wyświetlonym oknie wpisz domyślną nazwę użytkownika: admin oraz
hasło: admin, aby się zalogować.

- Koniec -

DHCP
Po pierwszym uruchomieniu kamery i po sprzętowym zresetowaniu fabrycznym sprzętu, domyślnie
włączony jest protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i pozostaje włączony do czasu
uzyskania przez kamerę adresu DHCP, albo przypisania jej statycznego adresu IP.

Procedura 32 Włącz DHCP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartę TCP/IP w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz DHCP, aby włączyć DHCP i wyłączyć ustawienia ręczne.

4 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Kamera rozpocznie wyszukiwanie serwera DHCP. Jeżeli odnajdzie serwer, nawiąże z nim
połączenie. Jeżeli w ciągu dwóchminut nie nastąpi połączenie z serwerem DHCP, kamera ustawi
domyślny adres IP 192.168.1.168, lecz nadal będzie poszukiwać adresu DHCP.

Uwaga:W przypadku przypisania kamerze statycznego adresu IP przed włączeniem protokołu
DHCP, kamera najpierw uruchomi się ponownie na około 30 sekund, a następnie będzie dostępna
pod tym statycznym adresem IP do czasu połączenia się z serwerem DHCP.

- Koniec -

Procedura 33 Wyłącz DHCP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartę TCP/IP w menuKonfiguracja podstawowa.
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3 Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz DHCP, aby wyłączyć DHCP i umożliwić ręczne
wprowadzenie ustawień.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

4 Jeśli opcjaWłączania DHCP została wyłączona:

a Wpisz adres IPv4 w polu tekstowym Adres IPv4w formacie
xxx.xxx.xxx.xxx.Ustawienie domyślne to „192.168.1.168”

b Wpisz maskę sieci w polu tekstowymMaska sieci xxx.xxx.xxx.xxx. Ustawienie
domyślne to „255.255.255.0”

c Wpisz adres IP bramy w polu tekstowym Brama xxx.xxx.xxx.xxx.
d Wpisz podstawowy serwer DNS w polu tekstowym Podstawowy serwer DNS

xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

Zarządzanie kamerami przy użyciu narzędzia Illustra Connect
Dostęp do kamery możesz uzyskać za pomocą przeglądarki IE lub dostarczonego programu
narzędziowego Illustra Connect.

Illustra Connect to narzędzie zarządzania przeznaczone do zarządzania kamerami sieciowymi w
sieci LAN. Może ono:

• pomóc w znalezieniu wielu kamer sieciowych

• ustalić adresy IP

• wyświetlić status połączenia

• obsługiwać aktualizacje oprogramowania układowego

• konfiguracja grupowa

Dalsze informacje odnośnie konfigurowania kamer przy użyciu narzędzia Illustra Connect zawiera
temat Konfiguracja on page 70.

Procedura 34 Łączenie z kamerą przy użyciu oprogramowania Illustra
Connect

Uwaga:
Illustra Connect działając jako komputer host może wykryć tylko te urządzenia, które znajdują się w
tej samej podsieci. Z tego względu dana kamera oraz komputer używany do jej konfiguracji muszą
znajdować się w tej samej podsieci.

Etap     Czynność

1 Używając komputera, który jest połączony z tą samą siecią i podsiecią, zainstaluj opro-
gramowanie Illustra Connect.

Oprogramowanie Illustra Connect oraz podręcznik Illustra Connect można pobrać ze strony
www.illustracameras.com

2 Po zakończeniu instalacji uruchom oprogramowanie Illustra Connect.

Przeszukuje ono sieć i wyświetla wszystkie kompatybilne urządzenia.
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3 Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować, identyfikując ją przy pomocy unikatowego
adresuMAC.

4 Kliknij kamerę prawym przyciskiemmyszy i wybierz opcję Uruchom konfiguracjęWEB
GUI. Wyświetla się sieciowy interfejs użytkownika kamery.

- Koniec -

Procedura 35 Łączenie z kamerą przy użyciu statycznego adresu IP
Etap     Czynność

1 Kamera próbuje uzyskać adres IP z serwera DHCP. Gdy serwer DHCP nie jest dostępny,
do kamery zostanie przypisany statyczny adres IP 192.168.1.168.

2 Uruchom programMicrosoft Internet Explorer i wpisz następujący URL kamery:
192.168.1.168. Wyświetlona zostanie strona logowania.

Uwaga:
Komputer używany do konfiguracji kamery musi mieć adres IP w tej samej podsieci.

- Koniec -

Procedura 36 Logowanie do sieciowego interfejsu użytkownika kamery
Etap     Czynność

1 Powybraniu kamery wyświetli się strona logowania. Z menu rozwijanego wybierz żądany
język.

2 Wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa użytkownika. Domyślna nazwa
użytkownika to admin.

3 Wprowadź hasło w polu tekstowym Hasło. Domyślne hasło to admin.
4 Wybierz Zaloguj się.

Uwaga:Przy pierwszym dostępie do kamery lub po resecie fabrycznym widoczne są dwa poniższe
okna wyskakujące: Okno wyskakujące z poleceniem dla użytkownika Zdefiniuj identyfikator
hosta i okno wyskakujące, które wymaga od użytkownika wyboru Typu zabezpieczeń. Więcej
informacji na ten temat zawiera podręcznik użytkownika.

5 Widoczna jest strona widoku na żywo. Wyświetlany jest aktualny widok kamery.

Uwaga:
Przy pierwszym logowaniu, użytkownik proszony jest o zmianę domyślnej nazwy użytkownika i
hasła.

- Koniec -

Procedura 37 Włączanie prawidłowej orientacji wideo dla kamer
montowanych na ścianie
Etap     Czynność

1 Zaloguj się do sieciowego interfejsu użytkownika kamery.

2 Wybierz opcjęUstawienia, która znajduje się na banerze interfejsu sieciowego
użytkownika kamery, aby wyświetlić menu ustawień.
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3 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.
4 Wybierz wymagane ustawienieOrientacji:

• Lustro
• Przerzuć

5 Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

- Koniec -
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Konfiguracja
Poniższe sekcje objaśniają sposób konfigurowania kamer Illustra Flex przy użyciu sieciowego
interfejsu użytkownika.

Profile trybu zabezpieczeń w przypadku pierwszego połączenia
Kamery Illustra Flex posiadają funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na działanie zarówno w
standardowym, jak i rozszerzonym trybie zabezpieczeń.

Rozszerzony tryb zabezpieczeń służy do kontrolowania zmian w protokołach komunikacyjnych
kamery: HTTP, HTTPS, FTP i SMTP. Kiedy kamera pracuje w rozszerzonym trybie zabezpieczeń,
do wprowadzania zmian w tych protokołach wymagane jest złożone hasło administratora o długości
siedmiu znaków.

Dalsze informacje dotyczące różnic pomiędzy standardowym i rozszerzonym trybem zabezpieczeń
zawiera temat Podsumowanie trybów zabezpieczeń on page 71.

Uzyskiwanie dostępu do sieciowego interfejsu użytkownika kamer serii
Illustra Flex
Aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu użytkownika kamery, należy zastosować opisaną
poniżej procedurę.

Procedura 38 Logowanie do kamery
Etap     Czynność

1 Szczegółowe informacje dotyczące podłączania kamery do sieci lub komputera zawiera
temat Połączenia sieciowe on page 65.

2 Po wybraniu kamery wyświetli się strona logowania.

3 Z menu rozwijanego wybierz żądany język. Domyślnie ustawiony jest język angielski.

4 Wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło, gdy pojawi się monit – nazwa
użytkownika: admin, hasło: admin.

5 Kliknij Zaloguj. Wyświetla się sieciowy interfejs użytkownika kamery. Przy pierwszym
dostępie do kamery lub po resecie fabrycznym pojawi się monit Zdefiniuj identyfikator
hosta orazWybierz typ zabezpieczeń.
• Zdefiniuj identyfikator hosta: Administrator musi wprowadzić 6-
znakowy kod identyfikatora hosta, który zawiera zarówno litery, jak i
cyfry. To unikatowe hasło pozwala na dostęp do plików systemu oper-
acyjnego. Identyfikator hosta nie jest przechowywany w kamerze ze
względów bezpieczeństwa i musi zostać przekazany Działowi
Pomocy Technicznej Illustra, gdy zachodzi konieczność zdalnego
dostępu do systemu operacyjnego.

• Wybierz typ zabezpieczeń: Zabezpieczenia standardowe lub zwięk-
szone zabezpieczenia.Jeśli pozostawisz zabezpieczenie stand-
ardowe, najlepszą praktyką jest użycie pola wyboru zmiany hasła, aby
natychmiast zmienić domyślne hasło dostępu do systemumonitoringu
na hasło unikatowe.
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6 Opcjonalnie - Jeżeli wybrano opcję zwiększonych zabezpieczeń, wymagane jest
utworzenie złożonego hasła zgodnie z instrukcjami.

Uwaga:Hasłomusi spełniać następujące wymagania:
Musi mieć długość co najmniej siedmiu znaków.
Musi zawierać przynajmniej po jednym znaku z co najmniej trzech następujących grup znaków:
• Wielkie litery
• Małe litery
• Znaki numeryczne
• Znaki specjalne

Uwaga:Powykonaniu powyższych czynności widoczna będzie strona widoku na żywo.
Wyświetlany jest aktualny widok kamery.

- Koniec -

Podsumowanie trybów zabezpieczeń
Standardowe zabezpieczenia:

• Zmiany w protokołach komunikacji są dostępne dla wszystkich użytkowników o
odpowiednich uprawnieniach.

• Ustawiona złożoność hasła wymaga, aby miało ono co najmniej 5 dowolnych znaków.

• Domyślnie ustawiona jest podstawowametoda uwierzytelniania.

ROZSZERZONE ZABEZPIECZENIA
• Protokoły niezabezpieczone są domyślnie wyłączone do czasu włączenia przez
użytkownika.

• W przypadku wybrania zabezpieczeń rozszerzonych, konieczna jest zmiana
domyślnej nazwy użytkownika „admin” oraz hasła.

• Protokoły odnajdowania są domyślnie wyłączone do czasu włączenia przez
użytkownika.

• Zmiany w protokołach są dostępne tylko dla użytkownika o uprawnieniach
administratora i wymagają od użytkownika ponownego wprowadzenia hasła.

• Hasła dla wszystkich kont muszą spełniać następujące wymagania dotyczące ich
złożoności:

• Minimalna liczba znaków: 8

• Hasłomusi zawierać przynajmniej po jednym znaku z co najmniej
trzech następujących grup znaków:

a Wielkie litery

b Małe litery

c Znaki numeryczne

d Znaki specjalne

e Zmienianie protokołów wymaga od administratora ponownego wprowadzenia hasła

• Domyślnie ustawiona jest szyfrowanametoda uwierzytelniania.
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Zmiana języka sieciowego interfejsu użytkownika kamery
Zastosuj poniższą procedurę, aby zmienić język używany w sieciowym interfejsie użytkownika
kamery.

Procedura 39 Zmiana języka sieciowego interfejsu użytkownika kamery
Etap     Czynność

1 Otwórz stronę logowania kamery. Jeśli jesteś już zalogowany do sieciowego interfejsu
użytkownika, wybierz polecenieWyloguj, aby wyświetlić stronę logowania.

2 Z menu rozwijanego wybierz żądany język:

• Polski

• Arabski

• Czeski

• Duński

• Niemiecki

• Hiszpański

• Francuski

• Węgierski

• Włoski

• Japoński

• Koreański

• Niderlandzki

• Polski

• Portugalski

• Szwedzki

• Turecki

• Chiński uproszczony

• Chiński tradycyjny

• Rosyjski

Domyślnie ustawiony jest język angielski.

3 Wpisz Nazwę użytkownika.

4 Wpisz Hasło.

5 Wybierz Zaloguj się.

Sieciowy interfejs użytkownika kamery zostanie wyświetlony w wybranym języku.

- Koniec -
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Menu na żywo
Po zalogowaniu się do sieciowego interfejsu użytkownika Illustra, pojawi się menuNa żywo, które
przedstawia Rysunek 82 on page 73.

Rysunek 82 Strona menu na żywo

Wyświetlanie strony widoku na żywo
Wyświetl stronę widoku na żywo z kamery.

Procedura 40 Wyświetl stronę widoku na żywo
Etap     Czynność

1 Wybierz Na żywo na banerze sieciowego interfejsu użytkownika. Wyświetli się strona
widoku na żywo.

2 Wybierz strumień wideo do wyświetlenia z obszaruStrumień.
3 Wybierz wartość procentową z menuSkala, aby zmienić rozmiar okna wideo:

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

Ustawienie domyślne to 50%.

- Koniec -
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Sterowanie kamerą PTZ przy użyciu elementów sterujących kamery.
Kamerą PTZmożna sterować przy użyciu ekranowych elementów sterujących w oknie wideo na
żywo.

Elementy sterujące kamerą w graficznym interfejsie użytkownika
Poniższy diagram zestawia informacje dotyczące elementów sterujących pozwalających na
sterowanie kamerą z poziomu ekranu. Nakładka sterowania kamerą jest widoczna podczas
wyświetlania wideo w oknie wideo na żywo.

Uwaga:Istnieje możliwość jednoczesnego dostępu do wyświetlania na żywo przez dwóch
użytkowników. Jednak w danymmomencie kamerąmoże sterować tylko jeden użytkownik.
Sterowanie kamerą odbywa się na takiej zasadzie, że ostatnio otrzymane polecenia wykonywane są
w pierwszej kolejności. Dlatego też, gdy nowy użytkownik zaloguje się do kamery z innej
przeglądarki i rozpocznie sesję sterowania kamerą, sesja sterowania kamerą przez pierwotnego
użytkownika jest przerywana.
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Sterowanie kamerą PTZ przy użyciu skrótów klawiaturowych
Kamerąmożna sterować przy użyciu poniższych skrótów klawiaturowych.

Sterowanie kamerą PTZ za pomocą elementów sterujących kamery
Kamerąmożna sterować przy użyciu ekranowych elementów sterujących w oknie wideo na żywo.

Procedura 41 Sterowanie kamerą PTZ przy użyciu okna wideo na żywo
Etap     Czynność

1 Wybierz , aby uruchomić wideoWeb na żywo.
W oknie wideo na żywowyświetlany będzie aktualny widok kamery.

2 Aby uaktywnić żądany element sterujący kamerą, należy wybrać go na nakładce.

Informacje dotyczące poszczególnych elementów sterujących kamery zawiera temat
poświęcony elementom sterującym w graficznym interfejsie użytkownika.

- Koniec -

Sterowanie panoramowaniem/przechylaniem za pomocą kliknięcia i
przeciągnięcia
Do sterowania kamerąmożna wykorzystać mysz, co pozwala uzyskać wolniejsze ruchy kamery i
maksymalną precyzję.

Procedura 42 Sterowanie panoramowaniem/przechylaniem za pomocą
kliknięcia i przeciągnięcia w oknie wideo na żywo
Etap     Czynność

1 Wybierz , aby uruchomić wideoWeb na żywo.
W oknie wideo na żywowyświetlany będzie aktualny widok kamery.

2 Przenieś kursor do ikony szybkiego sterowania panoramowaniem i przechylaniem na
środku okna wideo.
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3 Kliknij i przeciągnij kursor, aby określić kierunek i prędkość kamery.

• Widoczna jest czerwona strzałka ukazująca kierunek ruchu kamery.

• Prędkość ruchu kamery zwiększa się wraz z odległością kursora od
pierwotnego znaku kursora.

- Koniec -

Zmienianie zbliżenia przy użyciu kółka przewijania na myszy
Funkcją zbliżania można sterować za pomocą kółka przewijania myszy.

Procedura 43 Zmienianie zbliżenia przy użyciu kółka przewijania na myszy
w oknie wideo na żywo
Etap     Czynność

1 Wybierz , aby uruchomić wideoWeb na żywo.
W oknie wideo na żywowyświetlany będzie aktualny widok kamery.

2 Zapoznaj się z tematami omawiającymi sterowanie kamerą PTZ za pomocą elementów
sterujących kamery lub sterowanie panoramowaniem/przechylaniem za pomocą kliknięcia i
przeciągnięcia w oknie wideo na żywo.

3 Obracaj kółkiemmyszy do góry (przybliżanie) lub do dołu (oddalanie).

- Koniec -

Wyśrodkowanie za pomocą dwukrotnego kliknięcia myszą
Kliknij w oknie wideo na żywo, aby automatycznie wyśrodkować widok kamery.

Procedura 44 Użyj podwójnego kliknięcia, aby wyśrodkować
Etap     Czynność

1 Wybierz , aby uruchomić wideoWeb na żywo.
W oknie wideo na żywowyświetlany będzie aktualny widok kamery.

2 Posługując się myszą, kliknij dwukrotnie w obszarze zainteresowania w oknie wideo na
żywo.

Kamera PTZ dostosuje się tak, aby wyświetlić obszar zainteresowania na środku okna
wideo na żywo.

3 Aby wybrać nowy obszar zainteresowania, ponownie wykonaj czynność 2.

- Koniec -

Panoramowanie, przechylanie i zbliżanie wybranego obszaru przy użyciu
myszy
Narysuj prostokąt w oknie wideo na żywo, aby nakazać kamerze PTZ dostosowanie widoku do
wybranego obszaru zainteresowania.
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Procedura 45 Uaktywnianie panoramowania, przechylania i zbliżania
wybranego obszaru przy użyciu myszy
Etap     Czynność

1 Wybierz , aby uruchomić wideoWeb na żywo.
W oknie wideo na żywowyświetlany będzie aktualny widok kamery.

2 Kliknij i przeciągnij w oknie wideo na żywo, aby podświetlić obszar do wyświetlenia.

Wybrany obszar zainteresowania wskazywany jest przez czerwone obramowanie.

3 Puść przycisk myszy.

Kamera PTZ dostosuje się tak, aby wyświetlić obszar zainteresowania na środku okna
wideo na żywo.

4 Aby wybrać nowy obszar zainteresowania, ponownie wykonaj czynność 2.

- Koniec -

Uzyskiwanie dostępu do menu ustawień w trybie widoku na żywo
Menu ustawień sieciowego interfejsu użytkownikamają ograniczenia w zależności od poziomu
użytkownika. Patrz Załącznik A: Dostęp użytkowników do funkcji on page 188, aby uzyskać
szczegółowe informacje funkcji dostępnych dla poszczególnych ról.

Procedura 46 Uzyskaj dostęp do menu ustawień w trybie widoku na żywo
Etap     Czynność

1 W menuNa żywo kliknij kartęUstawienia.

Uwaga:Po pierwszym zalogowaniu administratora wyświetlane jest menu na żywo. Po kolejnych
zalogowaniach wyświetlana będzie strona Strumień z menuWideo.

- Koniec -
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Menu szybkiego startu
Powybraniu menu szybkiego startu, pojawi się strona konfiguracji podstawowej, którą przedstawia
Rysunek 83 on page 78.

Uwaga:Po pierwszym zalogowaniu administratora wyświetlona zostanie strona konfiguracji
podstawowej. Po kolejnych zalogowaniach wyświetlana będzie stronaWideo > Strumienie.

Rysunek 83 Menu Konfiguracja podstawowa

Konfiguracja podstawowa
MenuKonfiguracja podstawowa zapewnia dostęp do najczęściej używanych funkcji wymaganych
podczas konfiguracji kamery za pierwszym razem i dostępne jest wyłącznie dla administratorów.
Wyświetlane są następujące karty:

• TCP/IP

• Ustawienia strumienia wideo

• Obraz - podstawowe

• Obraz - dodatkowe

• Data i godzina

• OSD
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TCP/IP
Konfiguracja ustawień sieciowych IPv4 oraz IPv6 kamery.

Uwaga:Po zresetowaniu fabrycznym lub ponownym uruchomieniu, urządzenie wyszukuje ostatni
znany adres IP. Jeżeli nie jest on dostępny, przywracany jest domyślny adres IP 192.168.1.168.
Może to skutkować duplikacją adresów IP. Patrz Menu szybkiego startu on page 78, aby uzyskać
więcej informacji.

DHCP

Po pierwszym uruchomieniu kamery i po sprzętowym zresetowaniu fabrycznym sprzętu, domyślnie
włączony jest protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i pozostaje włączony do czasu
uzyskania przez kamerę adresu DHCP, albo przypisania jej statycznego adresu IP.

Procedura 47 Włącz DHCP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartę TCP/IP w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz DHCP, aby włączyć DHCP i wyłączyć ustawienia ręczne.

4 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Kamera rozpocznie wyszukiwanie serwera DHCP. Jeżeli odnajdzie serwer, nawiąże z nim
połączenie. Jeżeli w ciągu dwóchminut nie nastąpi połączenie z serwerem DHCP, kamera ustawi
domyślny adres IP 192.168.1.168, lecz nadal będzie poszukiwać adresu DHCP.

Uwaga:W przypadku przypisania kamerze statycznego adresu IP przed włączeniem protokołu
DHCP, kamera najpierw uruchomi się ponownie na około 30 sekund, a następnie będzie dostępna
pod tym statycznym adresem IP do czasu połączenia się z serwerem DHCP.

- Koniec -

Procedura 48 Wyłącz DHCP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartę TCP/IP w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz DHCP, aby wyłączyć DHCP i umożliwić ręczne

wprowadzenie ustawień.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

4 Jeśli opcjaWłączania DHCP została wyłączona:

a Wpisz adres IPv4 w polu tekstowym Adres IPv4w formacie
xxx.xxx.xxx.xxx.Ustawienie domyślne to „192.168.1.168”

b Wpisz maskę sieci w polu tekstowymMaska sieci xxx.xxx.xxx.xxx. Ustawienie
domyślne to „255.255.255.0”

c Wpisz adres IP bramy w polu tekstowym Brama xxx.xxx.xxx.xxx.
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d Wpisz podstawowy serwer DNS w polu tekstowym Podstawowy serwer DNS
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

IPv4

Skonfiguruj ustawienia sieciowe IPv4 kamery.

Procedura 49 Konfiguracja ustawień IPv4
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartę TCP/IP w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz DHCP, aby włączyć DHCP i wyłączyć ustawienia ręczne.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz DHCP, aby wyłączyć DHCP i wprowadzić
ustawienia ręczne.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

4 Jeśli opcjaWłączania DHCP została wyłączona:

a Wpisz adres IPv4 w polu tekstowym Adres IPv4w formacie xxx.xxx.xxx.xxx.
Ustawienie domyślne to „192.168.1.168”

b Wpisz maskę sieci w polu tekstowymMaska sieci xxx.xxx.xxx.xxx.
Ustawienie domyślne to „255.255.255.0”

c Wpisz adres IP bramy w polu tekstowym Brama xxx.xxx.xxx.xxx.
d Wpisz podstawowy serwer DNS w polu tekstowym Podstawowy serwer DNS

xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

IPv6

Włączanie lub wyłączanie protokołu IPv6 kamery.

Procedura 50 Włącz/wyłącz IPv6
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartę TCP/IP w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz IPv6, aby włączyć obsługę protokołu IPv6 w kamerze.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz IPv6, aby wyłączyć obsługę protokołu IPv6 w
kamerze.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.
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W przypadku włączenia IPv6, wyświetlony zostanie adres Link Local i DHCP obok pola
„Bieżące adresy IPv6”, o ile są dostępne.

- Koniec -

Ustawienia strumienia wideo
Można skonfigurować trzy niezależne strumienie wideo w kamerze: Strumień 1, strumień 2 i
strumień 3.

Konfiguracja strumienia sieciowego wideo

Dostosuj rozdzielczość dla każdego strumienia wideo.

Procedura 51 Konfiguracja ustawień strumienia wideo
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęStrumieniew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Wybierz Strumień 1, 2 albo 3 z menu rozwijanegoNumer strumienia.
4 Z listy rozwijanej wybierz żądany Kodek.

• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG
Ustawienie domyślne to „H264”.

Uwaga:W przypadku wybrania opcji H264 lub H264 IntelliZip, istnieje możliwość ustawienia profilu.
Jeżeli nie wybrano żadnej z tych opcji, należy przejść niżej do punktu 6.

5 Z listy rozwijanej wybierz żądany Profil:
• Główny
• Wysoki
Domyślnie wybrane jest ustawienie „Główny”.

6 Z menu rozwijanego wybierz wymaganąRozdzielczość.
Dostępne rozdzielczości zależą od wybranego źródła obrazu:

Kombinacje strumieni Flex Gen 2 - 2MP, 3MP oraz Flex 8MP

Tabela 87 on page 85 zawiera informacje na temat rozdzielczości strumieni i FPS kamery 2MP IR
PTZ. Tabela 84 on page 82 oraz Tabela 85 on page 83 zawierają informacje na temat rozdzielczości
strumieni i obsługiwanych FPS omawianych tu kamer Flex Gen 2 3MP. Tabela 86 on page 84
zawiera informacje na temat rozdzielczości strumieni i obsługiwanych FPS kamer Flex 8MP.
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Tabela 84 Zestaw strumieni A kamery 3MP (wszystkie kombinacje rozdzielczości, kodeków i
szybkości klatek strumienia 1, 2 i 3 są prawidłowe)

Strumień

Rozdzielczość
Kodeki

Szybkoś
ci klatek
(fps)

Strumień

Rozdzielczo
ść

Kodeki
Szybkoś
ci klatek
(fps)

Rozdzielczo

ść strumienia
Kodeki

Szybkoś
ci klatek

(fps)

Obsłu
ga

TWDR

Strumień 1 Strumień 2 Strumień 3

2048x1536

QXGA4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

1-30
1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Tak

(2x)

1920x1080

1080p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
1024x576

PAL+16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Tak

(2x)

1664x936

16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Tak

(2x)

1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30 Tak
(2x)

384x288

4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30 Tak
(2x)
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Tabela 85 Zestaw strumieni B kamery 3MP (wszystkie kombinacje rozdzielczości, kodeków i
szybkości klatek strumienia 1, 2 i 3 są prawidłowe)

Strumień

Rozdzielczoś
ć

Kodeki
Szybkoś
ci klatek
(fps)

Strumień

Rozdzielczoś
ć

Kodeki
Szybkoś
ci klatek
(fps)

Rozdzielczo

ść strumienia
Kodeki

Szybkoś
ci klatek
(fps)

Obsłu
ga

TWDR

Strumień 1 Strumień 2 Strumień 3

1920x1080

1080p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Nie

1664x936

16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
1024x576

PAL+16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Nie

1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
640x360

nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Nie

480x360

480p 4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15 Nie

384x288

4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15 Nie

Uwaga:Kamera obsługuje maksymalnie 5 współbieżnych strumieni. Obejmuje to strumienie
udostępniane. Przykładowo: strumień 1może być udostępniony dwukrotnie wraz z działającym
strumieniem 2 i strumieniem 3, bądź strumień 1może być udostępniony 4 razy, jeżeli strumień 2 i
strumień 3 nie działają.

Uwaga:Jeżeli szybkość klatek przekracza 30fps, obowiązują następujące ograniczenia:
• Maksymalna rozdzielczość strumienia 1 wynosi 1920x1080.
• TWDR jest wyłączone.
• Maksymalna szybkość klatek strumienia 2 wynosi 15.
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Tabela 86 Rozdzielczości kamery Flex 8MP

Rozdzielczości kamery Flex 8MP
Strumień

1 Kodek KL/
S

Strumień
2 Kodek KL/

S
Strumie
ń 3 Kodek KL/

S

(3840x2160)
4K 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15

(1280x720)
720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
lub 1-
30

(640x360)
nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

7-15

(3264x1840)
16:9

(1024x576)
16:9

(480x360)
4:3

(2592x1944)
4:3

(640x360)
nHD 16:9

(384x288)
4:3

(2688x1520)
16:9

(480x360)
4:3

(2048x1536)
QXGA 4:3

(384x288)
4:3

(1920x1080)
1080p 16:9 H264/H264

IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-60(1664x936)
16:9

(1280X720)
720p 16:9

Uwaga:Strumień 2 jest ograniczony domaksymalnie 15 FPS, gdy: Strumień 1 jest
ustawiony na 2048x1536 lub więcej. Strumień 1 jest ustawiony na 1920x1080 lub
więcej przy FPS powyżej 30.

Uwaga:Strumień 2 automatycznie konfiguruje się namaksymalnie 15 FPS, gdy FPS
strumienia 1 wynosi co najmniej 31.

Uwaga:Strumień 2 obsługuje 1-30 FPS, gdy strumień 1 jest ustawiony na 1920x1080
lubmniej, przy FPS ustawionym namaksymalnie 30.

Uwaga:Kodek MJPEG nie jest obsługiwany gdy rozdzielczość jest większa lub
równa 2048x1536.

Uwaga:TrueWDR 2x. Gdy włączono TrueWDR2x, obowiązują następujące
ograniczenia: Dla 2048x1536 i powyżej, częstotliwość klatek jest ograniczona do
15 FPS (tak samo, jak w przypadku wyłączenia TrueWDR). Dla 1920x1080 i poniżej,
częstotliwość klatek jest ograniczona do 30 FPS.

Uwaga:TrueWDR 3x nie jest dostępne w urządzeniach 8MP.
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Tabela 87 Rozdzielczości strumieni kamery 2MP IR PTZ

TWDR
wyłączone TWDR

Rozdzielczość Kodek Zakres
FPS Zakres FPS

Strumień 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9
H264/H264 IntelliZip
H265/H265 Intellizip
MJPEG

1-60 1-30(1664 x 936) 16:9

(1280 x 720) 720p 16:9

Strumień 2

(1280 x 720) 720p 16:9

H264/H264 IntelliZip
H265/H265 Intellizip
MJPEG

1-30 lub

1-15 *1
1-30

(1024 x 576) PAL+ 16:9

(640 x 360) nHD 16:9

(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Strumień 3

(640 x 360) nHD 16:9

MJPEG *2 7-15 7-15(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Uwaga:*1 - Strumień 2 jest ograniczony do 15 FPS, jeżeli strumień 1 przekracza 30
FPS

Uwaga:*2 - Strumień 3 jest ograniczony wyłącznie doMJPEG.

Uwaga:Każda kamera obsługuje maksymalnie pięć współbieżnych strumieni,
włączając w to współużytkowane strumienie. (Przykład: Strumień 1może być
udostępniony trzy razy wraz z działającym strumieniem 2 i strumieniem 3, bądź
strumień 1może być udostępniony pięć razy).

Uwaga:TWDR ogranicza strumień domaksymalnie 30 FPS, nawet jeśli strumień jest
skonfigurowany na 31+ FPS.

Uwaga:TWDR 3x nie jest obsługiwane dla kamer PTZ.

7 Przy pomocy suwaka wybierz Szybkość klatek (fps).
Ustawienia dla kamer 2MP i 3MP:

• Strumień 1 - 1 - 60 fps, domyślnie 30. 60 fps jest dostępne wyłącznie
dla strumienia 1 przy rozdzielczości 1920x1080 lub niższej.

• Strumień 2 - 1 - 30 fps, domyślnie 15 fps. Ten strumień jest ogran-
iczony do 15 fps, jeżeli strumień 1 ustawiony jest na 60 fps.
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• Strumień 3 - 7 - 15 fps. Wartość domyślna to 15 fps.

Ustawienia dla kamer 8MP:

• Strumień 1 - 1 - 15 fps lub 1-60 fps, zależnie od rozdzielczości. War-
tość domyślna to 15 fps. 60 fps jest dostępne wyłącznie dla strumienia
1 przy rozdzielczości 1920x1080 lub niższej.

• Strumień 2 - 1 - 15 fps lub 1-30 fps, zależnie od rozdzielczości. War-
tość domyślna to 15 fps. Ten strumień jest ograniczony do 15 fps,
jeżeli strumień 1 ustawiony jest na 60 fps.

• Strumień 3 7 - 15 fps. Wartość domyślna to 15 fps.

Uwaga:Szybkość klatek na sekundę (FPS) różni się w zależności od innych funkcji. Dalsze
informacje zawiera dokument informacji o wersji Flex Gen 2.

8 W przypadku wybrania opcji MJPEG, dostępne jest pole Jakość MJPEG. Za pomocą
suwaka wybierz Jakość MJPEG.
Ustawienie domyślne to 50.

LUB

9 W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji H264, dostępne jest sterowanie szybkością.
Wybierz żądaną opcjęSterowania szybkością za pomocą przycisków wyboru:

• Zmienna szybkość transmisji (VBR)
• Stała szybkość transmisji (CBR)
• Ograniczona zmienna szybkość transmisji (CVBR)
Domyślnie jest włączona opcja CVBR.

a W przypadku wybrania opcji VBR, dostępna jest jakość VBR. Z poziomu rozwijanego
menu wybierz wymaganą Jakość VBR. Ustawienie domyślne to „Wysoka”.

• Najwyższa
• Wysoki
• Średnia
• Niska
• Najniższa

LUB

b W przypadku wybrania opcji CBR, dostępne będzie pole szybkości transmisji CBR.
Przy pomocy suwaka wybierz żądanąSzybkość transmisji CBR. Ustawienie
domyślne to 1000.

LUB

c W przypadku wybrania opcji CVBR, dostępne będzie polemaksymalnej szybkości
transmisji. Przy pomocy suwaka wybierz żądanąMaksymalną szybkość transmisji.
Ustawienie domyślne to 8000.

Obraz - podstawowe
Reguluj opcje obrotu zdjęcia, ostrości / zbliżenia i ekspozycji wyświetlane w oknie wideo.
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Uwaga:W przypadku użycia kamery PTZ należy zapoznać się z rozdziałem "Podstawowe
ustawienia obrazu PTZ".

Obrót zdjęcia

Konfiguruj ustawienia orientacji i trybu korytarza. Oba ustawienia są opcjonalne.

Procedura 52 Konfiguracja ustawień orientacji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Wybierz wymagane ustawienieOrientacji:

• Lustro
• Przerzuć
Domyślnie ustawienia lustra i przerzucania nie są wybrane. Okno wideo zostanie
zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

Uwaga:W przypadkumontażu na ścianie wybierz funkcję Przerzuć i Lustro, aby
ustawić poprawną orientację obiektywu.

Uwaga:T o ustawienie nie jest obsługiwane w kamerach PTZ.

- Koniec -

Ostrość / zbliżenie

Ostrość i zbliżenie można ustawiać za pośrednictwem sieciowego interfejsu użytkownika. Strzałki
plus i minus są wykorzystywane do ręcznego dostrajania obrazu. Suwak Zbliżenie jest używany do
ręcznego przybliżania i oddalania obrazu. W poniższej tabeli zestawiono funkcje obsługiwane przez
poszczególne kamery.
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Tabela 88 Funkcje obiektywu dostępne dla wewnętrznych i zewnętrznych kamer typu „box”,
„bullet” oraz kopułkowych

Wewnętrzna
kopułkowa

Zewnętrzna
kopułkowa

Typ
„bullet” Typ „box” PTZ

Mechaniczne
nastawianie
ostrości

X

Nastawianie
ostrości z napę-
dem

X X X X

Mechaniczne
nastawianie
ogniskowej

Nastawianie
ogniskowej z
napędem

X X X X

Kalibracja obiek-
tywu X X X

Wybór obiektywu X

Auto One Touch X X X

X

UWAGA: Auto-
matyczne ponowne

nastawianie
ostrości

Konfigurowalne
ciągłe nastawianie
ostrości

Uwaga:Żadna z opcji w tabeli 88 nie stosuje się do kamer kompaktowych typu „mini-dome”,
ponieważ posiadają one obiektywy stałoogniskowe.

Procedura 53 Regulowanie ostrości / zbliżenia kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 Użyj strzałek plus i minus, aby ręcznie skonfigurować ostrość, a także suwaka

przybliżania, aby wyregulować poziom zbliżenia domomentu uzyskania wyraźnego obrazu.
Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

- Koniec -
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Procedura 54 Regulacja ostrości kamery przy pomocy funkcji OneTouch
Autofocus
1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu

konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 W sekcjiOstrość/zbliżenie kliknij przycisk One Touch.Kamera ustawi ostrość zgodnie z

ogniskowąwybraną dla obrazu.

Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

- Koniec -

Podstawowe ustawienia obrazu PTZ
Procedury i informacje podane w tym rozdziale dotyczą tylko kamer IR PTZ.

Obraz - podstawowe
Konfiguracja ustawień automatycznego nastawiania ostrości, ekspozycji oraz szerokiego zakresu
dynamicznego (WDR) w kamerze.

Gdy automatyczne nastawianie ostrości jest włączone, kamera automatycznie dostosowuje się do
zmian w otoczeniu, które wpływają na długość ogniskowej (ostrość) i poziom oświetlenia
(przysłona).

Ustawianie ekspozycji
Skonfiguruj ustawienia ekspozycji kamery. Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) oraz otwarta
migawka stanowią dodatkowe funkcje pomagające w kompensacji słabego oświetlenia.

Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
AGC wzmacnia sygnał wideo w sceneriach, gdzie oświetlenie jest niewystarczające do
wygenerowania pełnych poziomów wideo. Maksymalny poziom AGC jest kontrolowany przez
ustawienie maksymalnego wzmocnienia. Można go regulować w zakresie od 0dB (wył.) do 37dB.
Wraz ze wzrostem wzmocnienia następuje również wzmocnienie szumu sensora, co skutkuje
bardziej zauważalnym zaszumieniem obrazu.

Otwarta migawka
Ta technika jest stosowana w warunkach naprawdę słabego oświetlenia. Pozwala ona na dłuższe
niż normalnie otwarcie migawki, dzięki czemu do sensora dociera więcej światła. Maksymalny
poziom otwartej migawki jest kontrolowany przez ustawienie czasu otwarcia migawki. Można go
regulować w zakresie od 1/30 aż do½ sekundy. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym większe
prawdopodobieństwo rozmycia obrazu, comoże negatywnie wpływać na identyfikację
poruszających się obiektów. Działa ona tylko w warunkach słabego oświetlenia, gdy uzyskanie
obrazu w inny sposób byłoby niemożliwe i nie wpływa na działanie kamery w warunkach normalnego
lub silnego oświetlenia.
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Maks. wzmocnienie
Ustawienie maksymalnego wzmocnienia to górny limit dla zwiększania wzmocnienia, gdy włączona
jest funkcja AGC. Ustawienie wartości maksymalnego wzmocnienia pozwala na ustalenie
kompromisu pomiędzy poziomem (jasnością) obrazu i szumem. Niższe wartości ustawienia
maksymalnego wzmocnienia mogą skutkować ciemniejszym obrazem z mniejszym zaszumieniem.
Wyższe wartości ustawienia maksymalnego wzmocnienia mogą skutkować jaśniejszym obrazem,
lecz również większym szumem.

Procedura 55 Konfiguracja ustawień ekspozycji
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze graficznego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić
menu konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz, aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 Wybierz Ustawianie AGC/migawki z menu rozwijanego.

• AGC wyłączone - zapewnia najbardziej wyraziste obrazy z najm-
niejszym zaszumieniem, jednak najgorzej radzi sobie w warunkach
słabego oświetlenia.

• AGC włączone - dobra praca przy słabym oświetleniu, jednak może
pojawić się szum.

• Otwarta migawka - najlepsza do pracy przy słabym oświetleniu. Jed-
nakżemoże wystąpić szum oraz rozmycie obrazu.

Ustawienie domyślne to „Otwarta migawka”.

Uwaga:Jeżeli wymagane jest wideo czasu rzeczywistego, funkcja otwartej migawki musi być
wyłączona w celu zapewnienia, że wynikowa jakość wideo pozwala na użycie w charakterze
materiału dowodowego.

5 Jeżeli w czynności 4 wybrano otwartą migawkę, maksymalna ekspozycja będzie
włączona. Z menu rozwijanego wybierz opcjęMaks. ekspozycja (sek.):
• 1/2
• 1/4
• 1/8
• 1/15
• 1/30

6 W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji włączenia AGC lub otwartej migawki dostępne
będzie polemaks. wzmocnienia ekspozycji. Przy pomocy suwaka wybierz Maks.
wzmocnienie (dB):
Zakres ustawień to 0-37.

Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

- Koniec -

Ekspozycja

Skonfiguruj ustawienia ekspozycji kamery.
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Procedura 56 Konfiguracja ustawień ekspozycji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęUstawienia obrazuw menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 Z menu rozwijanego wybierz opcję Tryb ekspozycji:

• Przysł. irysowa
• Ręczny
• Priorytet migawki
• Priorytet przysłony

Uwaga:Dostępne ustawienia uzależnione są od wybranej konfiguracji trybu ekspozycji. P-Iris oraz
Priorytet przysłony niemają zastosowania do kamer PTZ.

5 Z menu rozwijanego wybierz opcjęMetoda ekspozycji:
• Ważona, dla całego obrazu
• Góra
• Dół
• Ważona, scentralizowana
• Punktowa
• Lewa
• Prawa
Ustawienie domyślne to ważona, scentralizowana.

6 Z menu rozwijanego wybierz Min. ekspozycja.
Ustawienie domyślne to 1/10000s.

Uwaga:Minimalna ekspozycja nie ma zastosowania do kamer PTZ.

7 Z menu rozwijanego wybierz Maks. ekspozycja.
Ustawienie domyślne to 1/8s.

Uwaga:Maksymalna ekspozycja nie ma zastosowania do kamer PTZ.

8 Z menu rozwijanego wybierz opcjęEkspozycja (sek.).
Ustawienie domyślne to 1/8s.

Uwaga:Ekspozycja (sek.) ma zastosowanie tylko do kamer PTZ.

9 Z menu rozwijanego wybierz Przesunięcie ekspozycji (przysłona).
Ustawienie domyślne to 0.

10 Z menu rozwijanego wybierz Maks. wzmocnienie (lubRęczne wzmocnieniew przypadku
konfigurowania kamery PTZ).
Ustawienie domyślne to 51db.

11 Z rozwijanegomenu wybierz Poziom przysłony.
Ustawienie domyślne to 1.
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Uwaga:Poziom przysłony różni się w zależności od kamery.

Uwaga:P-Iris niema zastosowania do kamer PTZ.

12 Wybierz przycisk radiowy Częstotliwość jako 50Hz albo 60Hz.
Ustawienie domyślne to 60Hz.

13 Zaznacz lub odznacz pole wyboru Tryb redukcji migotania.
Domyślnie funkcja ta nie jest wybrana.

• Jeśli wybrano Tryb redukcji migotania, minimalne i maksymalne
czasy ekspozycji są zablokowane na wartościach odpowiednio 1/100 i
1/50 (PAL) lub na wartościach odpowiednio 1/120 i 1/60 (NTSC).
Dotyczy to wszystkich kamer, o którychmowaw tym przewodniku.

- Koniec -

Procedura 57 Przywracanie ustawień domyślnych ekspozycji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęUstawienia obrazuw menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 WybierzWartości domyślne ekspozycji, aby przywrócić ustawienia domyślne.

- Koniec -

Ustawianie automatycznego nastawiania ostrości
Włącz lub wyłącz automatyczne nastawianie ostrości. Ciągłe nastawianie ostrości jest funkcją
kamery PTZ, której użytkownik może użyć w celu sterowania automatycznym nastawianiem
ostrości kamery na statyczne pole widzenia. Gdy automatyczne nastawianie ostrości jest włączone,
kamera ustawia ostrość na poruszający się obiekt.

Uwaga:Ciągłe nastawianie ostrości ma zastosowanie do kamer PTZ.

Procedura 58 Włączanie i wyłączanie automatycznego nastawiania ostrości
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze graficznego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić
menu konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruAutomatyczne nastawianie ostrości, aby włączyć automatyczne

nastawianie ostrości. LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruAutomatyczne nastawianie ostrości, aby wyłączyć
automatyczne nastawianie ostrości.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -
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Obraz - dodatkowe
Konfiguruj szeroki zakres dynamiczny, tryb dzień i noc oraz ustawienia obrazu, w tym jasność,
kontrast, balans bieli, nasycenie i ostrość w oknie wideo.

Szeroki zakres dynamiczny

Funkcja szerokiego zakresu dynamiki (Wide Dynamic Range –WDR) umożliwia wyświetlanie
obrazu charakteryzującego się wysokim kontrastem, który obejmuje w polu widzenia (field of view –
FOV) zarówno obszary dobrze doświetlone jak i niedoświetlone.

Poziom szerokiego zakresu dynamiki WDR można regulować w celu poprawy jakości obrazu zbyt
słabo lub zbyt silnie naświetlonego. Wybierając dolny zakres regulacji obraz zostanie słabiej
doświetlony, co pozwoli uzyskać więcej szczegółów w jasnych obszarach oraz mniej szczegółów w
ciemniejszych obszarach. Wybierając górny zakres regulacji obraz zostanie mocniej doświetlony, co
pozwoli uzyskać więcej szczegółów w ciemnych obszarach oraz mniej szczegółów w jaśniejszych
obszarach.

Typowym zastosowaniem tej funkcji jest oglądanie obrazów rejestrowanych w warunkach
oświetlenia charakterystycznego jednocześnie dla wnętrz oraz otwartego powietrza, np. powierzchni
magazynu z otwartą bramą.

Procedura 59 Włączanie/wyłączanie funkcji szerokiego zakresu dynamiki
(Wide Dynamic Range – WDR)
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Z listy rozwijanej wybierz pożądane ustawienieWDR:

• WDR: Szeroki cyfrowy zakres dynamiczny, uwydatniający szczegóły
w ciemniejszych obszarach

• True WDR: Dwumigawkowy szeroki zakres dynamiczny z kom-
pensacją dla jasnych i ciemnych obszarów obrazu.

• True WDR3x: Trzymigawkowy szeroki zakres dynamiczny z kom-
pensacją dla jasnych i ciemnych obszarów obrazu.

Uwaga:TrueWDR3x niema zastosowania w modelach 8MP.

Uwaga:WDR oraz TrueWDR3x niemają zastosowania w modelu 2MP PTZ.

Ustawienie domyślne toWYŁ.

4 Wybierz Poziom WDR z listy rozwijanej:

• Wył.
• Niska
• Średnia
• Wysoki

- Koniec -
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Tryb całodobowy

Tryb podczerwieni/całodobowy wykorzystuje zakres określonych funkcji kamery do znacznego
poprawienia wydajności kamery w trudnych warunkach oświetleniowych.

Gy to wymagane, mechanizm True TDN, usuwa filtr odcinający promieniowanie podczerwone
(IRCF) pozwalając kamerze na rejestrowanie czarno-białego (BW) obrazu oraz wykorzystanie
dodatkowej energii, zbliżonej do podczerwieni, znajdowanej w różnych źródłach światła, jak halogen,
światło księżyca, itp.

To, w połączeniu ze zmniejszeniem innego ustawienia, czasu otwarcia migawki, znacznie poprawia
wydajność kamery przy słabym oświetleniu wyświetlając czysty obraz tam, gdzie nie dało się
wcześniej zobaczyć niczego.

Reflektor IR

Gdy kamera pracuje w trybie czarno białym (B/W), potrafi wykorzystywać lub „widzieć” światło
bliskie podczerwieni, czego nie potrafi ludzkie oko. Funkcja ta jest niezwykle wydajna, jeśli kamera
rejestruje obraz oświetlony światłem podczerwonym w zakresie 850~950 nm. Dzięki temu
połączeniu danemiejscemoże być dobrze oświetlone światłem podczerwonym, które jest widziane
przez kamerę i niewidoczne dla ludzi. Jest to znakomite rozwiązanie dla miejsce, gdzie zewnętrzne
oświetlenie jest zabronione lub w przypadku skrytego nadzoru.

Procedura 60 Włącz / wyłącz reflektor IR
Funkcja ta nie jest dostępna w wewnętrznych kamerach kopułkowych i typu „box”. Dostępność
funkcji można sprawdzić posługując się kodami produktów.

Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz reflektor IR, aby włączyć reflektor IR.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz reflektor IR, aby wyłączyć Reflektor IR.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -

Tryb całodobowy

Kamera jest wyposażona w tryb czarno-biały (B/W), który poprawia jakość działania kamery, gdy
poziom oświetlenia spada poniżej określonego progu. Umożliwia on uzyskanie wyraźnego obrazu w
warunkach słabego oświetlenia.

Procedura 61 Konfiguracja trybu całodobowego
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Z rozwijanegomenu wybierz ustawienie Trybu całodobowego:

• Wymuszony kolor - przez cały czas włączony jest tryb kolorów.
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• Wymuszony czarno-biały - przez cały czas włączony jest tryb
czarno-biały.

• Automatyczny niski - kamera będzie się przełączać między trybami
kolorów i B/W, w zależności od poziomów oświetlenia.

• Automatyczny średni - kamera wybiera odpowiedni balans koloru i
B/W, w zależności od sceny.

• Automatyczny wysoki - zwiększa szansę na przełączenie do trybu
B/W, wraz ze spadkiem ilości światła.

• Ręczne - zostanie wyświetlony suwak; użytkownik może dostosować
ustawienie wedle uznania.

Ustawienie domyślne to "Automatyczny średni".

- Koniec -

Ustawienia obrazu

Regulacja jasności, kontrastu oraz nasycenia obrazu wyświetlanego w oknie wideo.

Procedura 62 Regulacja jasności, kontrastu oraz nasycenia
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Używając suwaków, dostosuj:

• Jasność
• Kontrast
• Nasycenie
• Ostrość
• Odcień
Wartości mieszczą się w zakresie od 1% do 100%. Okno wideo zostanie zaktualizowane
zgodnie z nowymi ustawieniami.

Uwaga:Jasność oraz Odcień nie są obsługiwane przez kamery PTZ.

- Koniec -

Procedura 63 Przywracanie ustawień domyślnych balansu obrazu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęUstawienia obrazuw menuKonfiguracja podstawowa.
3 Wybierz opcjęWartości domyślne, aby przywrócić ustawienia domyślne.
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Wartości domyślne to:

• Jasność: 50%
• Kontrast: 50%
• Nasycenie: 50%
• Ostrość: 50%
• Odcień: 50%

- Koniec -

Balans bieli

Balans bieli, zdolność zachowania białego wyglądu białych obszarów, jest zazwyczaj
kompensowany automatycznie przy użyciu domyślnych ustawień automatycznego balansu bieli
(AutoWhite Balance – AWB).

Ręczny balans bieli (Manual White Balance –MWB) jest dostępny po skonfigurowaniu i zapisaniu
określonych ustawień temperatury kolorów. Można to zrobić przy pomocy zestawu suwaków do
regulacji koloru czerwonego i niebieskiego, aby uzyskać optymalny obraz.

Procedura 64 Konfiguracja automatycznego balansu bieli
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Z poziomu rozwijanegomenu wybierz wymagany Balans bieli:
• Automatyczny, szeroki: Odpowiedni dla szerszego niż zazwyczaj
zakresu warunków oświetleniowych

Uwaga:Tryb automatyczny szeroki nie ma zastosowania do kamer PTZ.

• Tryb automatyczny normalny (lub automatyczny, jeżeli wybrano
kamerę PTZ): Odpowiedni dla normalnego zakresu warunków oświe-
tleniowych

• Ręczny: Regulowany balans koloru czerwonego i niebieskiego
• Wewnętrzny:Odpowiedni dla warunków oświetleniowych wewnętrz-
ach.

• Zewnętrzny:Odpowiedni dla warunków oświetleniowych na zewnątrz.

Uwaga:Tryby wewnętrzny i zewnętrzny mają zastosowanie tylko do kamer PTZ.

Domyślnie ustawiony jest tryb „Automatyczny normalny” lub „Automatyczny”, jeżeli
wybrano kamerę PTZ.

- Koniec -
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Procedura 65 Ręczny wybór balansu bieli
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Z menu wyboru balansu bieli wybierz Ręczny.
Zostaną wyświetlone suwaki czerwonego i niebieskiego koloru.

5 Przy pomocy suwaka zmień balans koloruCzerwonego oraz Niebieskiego.
Okno wideo na żywo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

Wartości koloru czerwonego i niebieskiegomieszczą się w zakresie od 1% do 100%.

Jeżeli zmieniono konfigurację naRęczny, pasek suwaka wskazuje ustawienie pola
widzenia w czasie rzeczywistym.

- Koniec -

Kalibracja obiektywu
Użyj procesu kalibracji obiektywu, aby odzyskać ostrość i zbliżenie po wystąpieniu utyku silnika.
Utknięcie silnika krokowego zdarza się rzadko, ale może się pojawić podczas transportu lub w
wyniku nieprawidłowej obsługi kamery. Jeśli nie działa ustawianie ostrości One Touch z obiektywem
szerokokątnym lub teleskopem, kamera wymaga kalibracji obiektywu. Narzędzie kalibracji
obiektywu używa krzywych ostrości nieskończoności, aby ustawić obiektyw kamery i skorygować
problemy z ostrością przy obiektywach szerokokątnych i teleskopowych.

Kalibracja obiektywu jest automatyczna i można ją uruchomić z karty Kalibracja obiektywu.

Ta funkcja dostępna jest tylko w kamerach wewnętrznych typu kopułkowego, zewnętrznych typu
kopułkowego oraz typu „bullet” Illustra Flex 3MP.

Procedura 66 Kalibracja obiektywu
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić
menu konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęUstawienia obrazu z menuWideo.
3 Wybierz kartęKalibracja obiektywu.
4 Wybierz Rozpocznij kalibrację i poczekaj na zakończenie inicjalizacji obiektywu kamery.
5 Aby potwierdzić pomyślną kalibrację obiektywu, wybierz zakładkęObraz - podstawowe z

menuUstawienia obrazu i sprawdź, czy obraz jest ostry przy każdym przybliżeniu.

Użyj przyciskuOneTouch, aby automatycznie nastawić ostrość na dany obszar.

- Koniec -
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Wybór obiektywu

Kamery Illustra Flex typu „box” umożliwiają wybór obiektywu. Obsługiwanemodele obiektywów
pojawiają się na karcieWybór obiektywuw menuWideo.

Procedura 67 Wybór obiektywu
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić
menu konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęUstawienia obrazu z menuWideo.
3 Wybierz kartęWybór obiektywu.
4 W poluModel obiektywu, użyj listy rozwijanej, aby wybrać zainstalowany obiektyw.
5 W przypadku wymiany obiektywu, pojawi się monit o ponowne uruchomienie kamery.

Wszystkie aktywne sesje zostaną utracone. Wybierz OK, aby przeprowadzić ponowne
uruchomienie.

- Koniec -

Data / Czas / OSD
Zmień nazwę kamery, datę i czas, a także włącz OSD.

Nazwa kamery

Nazwa kamery zostanie wyświetlona na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, a także na
wyświetlaczu ekranowym kamery. Nazwa ta jest również wyświetlana w przypadku korzystania z
narzędzia Illustra Connect lub ONVIF.

Procedura 68 Zmienianie rozmiaru tekstu kamery na ekranie
1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu

konfiguracji.

2 Wybierz kartęOSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 W części Rozmiar tekstuwybierz Normalny, aby wyświetlać tekst w rozmiarze

normalnym.

LUB

W części Rozmiar tekstuwybierz Duży, aby wyświetlać tekst w większym rozmiarze.

Ustawienie domyślne to „Normalny”.

- Koniec -

Procedura 69 Zmiana nazwy kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika.
2 Wybierz kartęData/Czas/OSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Wpisz nazwę kamery w polu tekstowym Nazwa użytkowa kamery.

- Koniec -
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Data i godzina

Ustaw datę i czas kamery.

Procedura 70 Konfiguracja daty i czasu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Data/Czas/OSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruCzas w formacie 24-godzinnym, aby włączyć zegar w formacie 24-

godzinnym.

lub

Usuń zaznaczenie pola wyboruCzas w formacie 24-godzinnym, aby wyłączyć zegar w
formacie 12-godzinnym.

Domyślnie włączony jest format 24-godzinny.

4 Z menu rozwijanego wybierz Format wyświetlania daty:
• DD/MM/RRRR
• MM/DD/RRRR
• RRRR/MM/DD
Domyślnie włączona jest opcja RRRR/MM/DD.

5 Z menu rozwijanego wybierz Strefa czasowa.
Ustawienie domyślne to (GMT-05:00) Czas wschodni (USA i Kanada)

6 Wybierz Ustaw czas, wybierając przyciski radiowe:
• Ręcznie
• przez NTP
Domyślnie włączona jest opcja „Ręcznie”.

7 Jeśli na etapie 5 wybrano „Ręcznie”:

a Wybierz datę (DD/MM/RRRR) przy pomocy rozwijanychmenu.
b Wybierz godzinę (GG:MM:SS) przy pomocy rozwijanychmenu.

8 Jeśli w kroku 5 wybierzesz opcję przez NTP:

a Wpisz Nazwę serwera NTP w polu tekstowym.

- Koniec -

Komunikaty ekranowe (OSD)

Komunikaty ekranowe (OSD) umożliwiają włączenie lub wyłączenie opcji wyświetlania nazwy
kamery i czasu.

Procedura 71 Wyświetlanie lub ukrywanie nazwy kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.
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2 Wybierz kartęOSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 W sekcji Nazwa kamery, zaznacz pole wyboruWłącz, aby nazwa kamery była

wyświetlana w komunikatach ekranowych (OSD).

LUB

W sekcji Nazwa kamery, usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz, aby nazwa kamery była
ukryta w komunikatach ekranowych (OSD).

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

- Koniec -

Procedura 72 Wyświetlanie lub ukrywanie czasu kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęOSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 W sekcji Data i godzina, zaznacz pole wyboruWłącz, aby nazwa kamery była

wyświetlana w komunikatach ekranowych (OSD).

LUB

W sekcji Data i godzina, usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz, aby nazwa kamery była
ukryta w komunikatach ekranowych (OSD).

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

- Koniec -

Procedura 73 Wyświetlanie lub ukrywanie czasu komunikatów ekranowych
(OSD) zdefiniowanych przez użytkownika
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęOSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 W sekcji Zdefiniowane przez użytkownika, zaznacz pole wyboruWłącz, aby nazwa

kamery była wyświetlana w komunikatach ekranowych (OSD).

LUB

W sekcji Zdefiniowane przez użytkownika, usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz, aby
nazwa kamery była ukryta w komunikatach ekranowych (OSD).

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

4 Wybierz Lokalizację z menu rozwijanego.
5 Wpisz nazwęw poluNazwa.

Pola zdefiniowanych przez użytkownika komunikatów ekranowych (OSD)muszą spełniać
następujące kryteria poprawności:

• 0 - 24 znaków

• Niemogą się zaczynać ani kończyć na:
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• . (kropka)

• - (myślnik)

• _ (podkreślenie)

• \ (ukośnik odwrotny)

• " (cudzysłów)

- Koniec -
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Menu wideo
Powybraniu menuWideo, pojawi się stronaStrumienie, którą przedstawia Rysunek 89 on page
102.

Rysunek 89 Menu wideo

MenuWideo zapewnia dostęp do następujących ustawień oraz funkcji kamery:
• Strumienie

• Ustawienia obrazu

• Data / Czas / OSD

• Strefy prywatności

Strumienie
Można skonfigurować maksymalnie trzy niezależne strumienie wideo w kamerze: Strumień 1,
strumień 2 i strumień 3.

Obraz wideo wyświetlany w oknie wideo odzwierciedla ustawienia skonfigurowane dla wybranego
strumienia, czyli strumienia 1, strumienia 2 lub strumienia 3.

Uwaga:Sieciowy interfejs użytkownika wykorzystuje strumień 3.

Alarm wideo
Rejestracja Edge

Kamera posiadamożliwość bezpośredniego nagrywania zdarzeń (MD, DIO lub wykrycia twarzy) na
karcie Micro SD. Użytkownik może wybrać strumień, z którego będzie nagrywany obraz - 1, 2 lub 3.
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W przypadku ustawiania wykrywania ruchu w kamerzemożna wykorzystać oba strumienie. Alarm
wideo jest konfigurowany w menuRejestracja Edge > Ustawienia rejestrowania.

Integracja z innymi klientami Illustra API

Wspomniane 3 strumienie wideomożna konfigurować za pomocą sieciowego interfejsu
użytkownika, zgodnie z podanym tu opisem, bądź za pośrednictwem interfejsu Illustra API. Zmiany
dokonane w strumieniach za pomocą dowolnej z tychmetod zostaną zastosowane i materiał wideo
będzie wyświetlany zgodnie z konfiguracją.

Otwarcie okna sieciowego interfejsu użytkownika z podglądem wideo na żywo pozwala współdzielić
strumień wideo z interfejsem API i zminimalizuje zużycie zasobów kamery.

Konfiguracja strumienia wideo

Dostosuj rozdzielczość dla każdego strumienia wideo.

Procedura 74 Konfiguracja ustawień strumienia wideo
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęStrumieniew menuWideo.
3 Wybierz Strumień 1, 2 lub 3 z menu rozwijanegoNumer strumienia.
4 Z listy rozwijanej wybierz żądany Kodek.

• H264
• H264 IntelliZip
• H265
• H265 IntelliZip
• MJPEG
Ustawienie domyślne to „H264”.

Uwaga:W przypadku wybrania opcji H264 lub H264 IntelliZip, istnieje możliwość ustawienia profilu.
Jeżeli nie wybrano żadnej z tych opcji, należy przejść niżej do punktu 6.

5 Z listy rozwijanej wybierz żądany Profil:
• Główny
• Wysoki
Domyślnie wybrane jest ustawienie „Główny”.

6 Z menu rozwijanego wybierz wymaganąRozdzielczość.
Dostępne rozdzielczości zależą od wybranegomodelu:

Kombinacje strumieni Flex Gen 2 - 2MP, 3MP oraz Flex 8MP

Tabela 93 on page 107 zawiera informacje na temat rozdzielczości strumieni i FPS kamery 2MP IR
PTZ. Tabela 90 on page 104 oraz Tabela 91 on page 105 zawierają informacje na temat
rozdzielczości strumieni i obsługiwanych FPS omawianych tu kamer Flex Gen 2 3MP. Tabela 92 on
page 106 zawiera informacje na temat rozdzielczości strumieni i obsługiwanych FPS kamer Flex
8MP.
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Tabela 90 Zestaw strumieni A kamery 3MP (wszystkie kombinacje rozdzielczości, kodeków i
szybkości klatek strumienia 1, 2 i 3 są prawidłowe)

Strumień

Rozdzielczość
Kodeki

Szybkoś
ci klatek
(fps)

Strumień

Rozdzielczo
ść

Kodeki
Szybkoś
ci klatek
(fps)

Rozdzielczo

ść strumienia
Kodeki

Szybkoś
ci klatek

(fps)

Obsłu
ga

TWDR

Strumień 1 Strumień 2 Strumień 3

2048x1536

QXGA4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

1-30
1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Tak

(2x)

1920x1080

1080p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
1024x576

PAL+16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Tak

(2x)

1664x936

16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Tak

(2x)

1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30 Tak
(2x)

384x288

4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30 Tak
(2x)
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Tabela 91 Zestaw strumieni B kamery 3MP (wszystkie kombinacje rozdzielczości, kodeków i
szybkości klatek strumienia 1, 2 i 3 są prawidłowe)

Strumień

Rozdzielczoś
ć

Kodeki
Szybkoś
ci klatek
(fps)

Strumień

Rozdzielczoś
ć

Kodeki
Szybkoś
ci klatek
(fps)

Rozdzielczo

ść strumienia
Kodeki

Szybkoś
ci klatek
(fps)

Obsłu
ga

TWDR

Strumień 1 Strumień 2 Strumień 3

1920x1080

1080p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Nie

1664x936

16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
1024x576

PAL+16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Nie

1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
640x360

nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Nie

480x360

480p 4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15 Nie

384x288

4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15 Nie

Uwaga:Kamera obsługuje maksymalnie 5 współbieżnych strumieni. Obejmuje to strumienie
udostępniane. Przykładowo: strumień 1może być udostępniony dwukrotnie wraz z działającym
strumieniem 2 i strumieniem 3, bądź strumień 1może być udostępniony 4 razy, jeżeli strumień 2 i
strumień 3 nie działają.

Uwaga:Jeżeli szybkość klatek przekracza 30fps, obowiązują następujące ograniczenia:
• Maksymalna rozdzielczość strumienia 1 wynosi 1920x1080.
• TWDR jest wyłączone.
• Maksymalna szybkość klatek strumienia 2 wynosi 15.
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Tabela 92 Rozdzielczości kamery Flex 8MP

Rozdzielczości kamery Flex 8MP
Strumień

1 Kodek KL/
S

Strumień
2 Kodek KL/

S
Strumie
ń 3 Kodek KL/

S

(3840x2160)
4K 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15

(1280x720)
720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
lub 1-
30

(640x360)
nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

7-15

(3264x1840)
16:9

(1024x576)
16:9

(480x360)
4:3

(2592x1944)
4:3

(640x360)
nHD 16:9

(384x288)
4:3

(2688x1520)
16:9

(480x360)
4:3

(2048x1536)
QXGA 4:3

(384x288)
4:3

(1920x1080)
1080p 16:9 H264/H264

IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-60(1664x936)
16:9

(1280X720)
720p 16:9

Uwaga:Strumień 2 jest ograniczony domaksymalnie 15 FPS, gdy: Strumień 1 jest
ustawiony na 2048x1536 lub więcej. Strumień 1 jest ustawiony na 1920x1080 lub
więcej przy FPS powyżej 30.

Uwaga:Strumień 2 automatycznie konfiguruje się namaksymalnie 15 FPS, gdy FPS
strumienia 1 wynosi co najmniej 31.

Uwaga:Strumień 2 obsługuje 1-30 FPS, gdy strumień 1 jest ustawiony na 1920x1080
lubmniej, przy FPS ustawionym namaksymalnie 30.

Uwaga:Kodek MJPEG nie jest obsługiwany gdy rozdzielczość jest większa lub
równa 2048x1536.

Uwaga:TrueWDR 2x. Gdy włączono TrueWDR2x, obowiązują następujące
ograniczenia: Dla 2048x1536 i powyżej, częstotliwość klatek jest ograniczona do
15 FPS (tak samo, jak w przypadku wyłączenia TrueWDR). Dla 1920x1080 i poniżej,
częstotliwość klatek jest ograniczona do 30 FPS.

Uwaga:TrueWDR 3x nie jest dostępne w urządzeniach 8MP.
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Tabela 93 Rozdzielczości strumieni kamery 2MP IR PTZ

TWDR
wyłączone TWDR

Rozdzielczość Kodek Zakres
FPS Zakres FPS

Strumień 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9
H264/H264 IntelliZip
H265/H265 Intellizip
MJPEG

1-60 1-30(1664 x 936) 16:9

(1280 x 720) 720p 16:9

Strumień 2

(1280 x 720) 720p 16:9

H264/H264 IntelliZip
H265/H265 Intellizip
MJPEG

1-30 lub

1-15 *1
1-30

(1024 x 576) PAL+ 16:9

(640 x 360) nHD 16:9

(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Strumień 3

(640 x 360) nHD 16:9

MJPEG *2 7-15 7-15(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Uwaga:*1 - Strumień 2 jest ograniczony do 15 FPS, jeżeli strumień 1 przekracza 30
FPS

Uwaga:*2 - Strumień 3 jest ograniczony wyłącznie doMJPEG.

Uwaga:Każda kamera obsługuje maksymalnie pięć współbieżnych strumieni,
włączając w to współużytkowane strumienie. (Przykład: Strumień 1może być
udostępniony trzy razy wraz z działającym strumieniem 2 i strumieniem 3, bądź
strumień 1może być udostępniony pięć razy).

Uwaga:TWDR ogranicza strumień domaksymalnie 30 FPS, nawet jeśli strumień jest
skonfigurowany na 31+ FPS.

Uwaga:TWDR 3x nie jest obsługiwane dla kamer PTZ.

7 Przy pomocy suwaka wybierz Szybkość klatek (fps).
Ustawienia dla kamer 3MP:

• Strumień 1 - 1 - 60 fps, domyślnie 30. 60 fps jest dostępne wyłącznie
dla strumienia 1 przy rozdzielczości 1920x1080 lub niższej.

• Strumień 2 - 1 - 30 fps, domyślnie 15 fps. Ten strumień jest ogran-
iczony do 15 fps, jeżeli strumień 1 ustawiony jest na 60 fps.
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• Strumień 3 - 7 - 15 fps. Wartość domyślna to 15 fps.

Ustawienia dla kamer 8MP:

• Strumień 1 - 1 - 15 fps lub 1-60 fps, zależnie od rozdzielczości. War-
tość domyślna to 15 fps. 60 fps jest dostępne wyłącznie dla strumienia
1 przy rozdzielczości 1920x1080 lub niższej.

• Strumień 2 - 1 - 15 fps lub 1-30 fps, zależnie od rozdzielczości. War-
tość domyślna to 15 fps. Ten strumień jest ograniczony do 15 fps,
jeżeli strumień 1 ustawiony jest na 60 fps.

• Strumień 3 7 - 15 fps. Wartość domyślna to 15 fps.

Uwaga:Szybkość klatek na sekundę (FPS) różni się w zależności od innych funkcji. Dalsze
informacje zawiera dokument informacji o wersji Flex Gen 2.

8 W przypadku wybrania opcji MJPEG, dostępne będzie pole Jakość MJPEG. Za pomocą
suwaka wybierz Jakość MJPEG.
Ustawienie domyślne to 50.

LUB

9 W przypadku wybrania w punkcie 4 opcji H264 dostępne będzie pole Sterowanie
szybkością. Wybierz żądaną opcjęSterowania szybkością za pomocą przycisków
wyboru:

• Zmienna szybkość transmisji (VBR)
• Stała szybkość transmisji (CBR)
• Ograniczona zmienna szybkość transmisji (CVBR)
Domyślnie jest włączona opcja CVBR.

a W przypadku wybrania opcji VBR, dostępne jest pole Jakość VBR. Z poziomu
rozwijanegomenu wybierz wymaganą Jakość VBR. Ustawienie domyślne to
„Wysoka”.

• Najwyższa
• Wysoki
• Średnia
• Niska
• Najniższa

LUB

b W przypadku wybrania opcji CBR, dostępne będzie pole Przepływność CBR. Przy
pomocy suwaka wybierz żądanąSzybkość transmisji CBR. Ustawienie domyślne to
1000.

LUB

c W przypadku wybrania opcji CVBR, dostępne będzie polemaksymalnej szybkości
transmisji. Przy pomocy suwaka wybierz żądanąMaksymalną szybkość transmisji.
Ustawienie domyślne to 8000.

- Koniec -
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Procedura 75 Konfigurowanie maks. GOP w IntelliZip
Funkcja ta dotyczy tylko H264+ IntelliZip lub H265+ IntelliZip z kodowaniem.

Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęStrumieniew menuWideo.
3 Przy pomocy suwaka wybierz zakres Maks. GOP. Dostępny jest zakres 1-180.

- Koniec -

Ustawienia obrazu
Obraz - podstawowe

Zmień ustawienia obrotu obrazu, ostrości, zbliżenia, ekspozycji oraz balansu bieli.

Obrót zdjęcia

Konfiguruj ustawienia orientacji i trybu korytarza. Oba ustawienia są opcjonalne.

Procedura 76 Konfiguracja ustawień orientacji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuWideo.
3 Wybierz wymagane ustawienieOrientacji:

• Lustro
• Przerzuć
Domyślnie ustawienia lustra i przerzucania nie są wybrane. Okno wideo zostanie
zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

Uwaga:W przypadkumontażu na ścianie wybierz funkcję Przerzuć, aby ustawić
poprawną orientację obiektywu.

- Koniec -

Ostrość/zbliżenie

Ostrość jest ustawiana ręcznie przy wstępnej konfiguracji. Przycisk One Touch pozwala
automatycznie nastawić ostrość na dany obszar. Strzałki plus i minus są wykorzystywane do
ręcznego dostrajania obrazu. Suwak Zbliżenie jest używany do ręcznego przybliżania i oddalania
obrazu. W poniższej tabeli zestawiono funkcje obsługiwane przez poszczególne kamery.
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Tabela 94 Funkcje obiektywu dostępne dla wewnętrznych i zewnętrznych kamer typu „box”,
„bullet” oraz kopułkowych

Wewnętrzna
kopułkowa

Zewnętrzna
kopułkowa

Typ
„bullet” Typ „box” PTZ

Mechaniczne
nastawianie
ostrości

X

Nastawianie
ostrości z napę-

dem
X X X X

Mechaniczne
nastawianie
ogniskowej

Nastawianie
ogniskowej z
napędem

X X X X

Kalibracja obiek-
tywu X X X

Wybór obiektywu X

Auto One Touch X X X

X

UWAGA: Auto-
matyczne ponowne

nastawianie
ostrości

Konfigurowalne
ciągłe nastawianie

ostrości
X

Procedura 77 Regulowanie ostrości / zbliżenia kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 Użyj strzałek plus i minus, aby ręcznie skonfigurować ostrość, a także suwaka

przybliżania, aby wyregulować poziom zbliżenia domomentu uzyskania wyraźnego obrazu.
Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

- Koniec -
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Procedura 78 Regulacja ostrości kamery przy pomocy funkcji OneTouch
Autofocus
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - podstawowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 Wybierz przycisk Jednego dotknięcia. Kamera ustawi ostrość zgodnie z ogniskową

wybraną dla obrazu. Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

Ekspozycja

Skonfiguruj ustawienia ekspozycji kamery.

Procedura 79 Konfiguracja ustawień ekspozycji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęUstawienia obrazuw menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 Z menu rozwijanego wybierz opcję Tryb ekspozycji:

• Przysł. irysowa
• Ręczny
• Priorytet migawki
• Priorytet przysłony

5 Z menu rozwijanego wybierz opcjęMetoda ekspozycji:
• Ważona, dla całego obrazu
• Góra
• Dół
• Ważona, scentralizowana
• Punktowa
• Lewa
• Prawa
Ustawienie domyślne to ważona, scentralizowana.

6 Z menu rozwijanego wybierz Min. ekspozycja.
Ustawienie domyślne to 1/10000s.

7 Z menu rozwijanego wybierz Maks. ekspozycja.
Ustawienie domyślne to 1/8s.

8 Z menu rozwijanego wybierz Przesunięcie ekspozycji (przysłona).
Ustawienie domyślne to 0.
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9 Z menu rozwijanego wybierz Maks. wzmocnienie.
Ustawienie domyślne to 51 dB.

10 Z rozwijanegomenu wybierz Poziom przysłony.
Ustawienie domyślne to 1.

Uwaga:Poziom przysłony różni się w zależności od kamery.

11 Wybierz przycisk radiowy Częstotliwość jako 50Hz albo 60Hz.
Ustawienie domyślne to 60Hz.

12 Zaznacz lub odznacz pole wyboru Tryb redukcji migotania.
Domyślnie funkcja ta nie jest wybrana.

• Jeśli wybrano Tryb redukcji migotania, minimalne i maksymalne
czasy ekspozycji są zablokowane na wartościach odpowiednio 1/100 i
1/50 (PAL) lub na wartościach odpowiednio 1/120 i 1/60 (NTSC).
Dotyczy to wszystkich kamer, o którychmowaw tym przewodniku.

- Koniec -

Procedura 80 Przywracanie ustawień domyślnych ekspozycji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęUstawienia obrazuw menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
4 WybierzWartości domyślne ekspozycji, aby przywrócić ustawienia domyślne.

- Koniec -

Obraz - dodatkowe
Konfiguruj szeroki zakres dynamiczny (WDR), tryb dzień i noc, kontrolę migotania oraz ustawienia
obrazu, w tym jasność, kontrast, balans bieli, nasycenie i ostrość w oknie wideo.

Szeroki zakres dynamiczny

Funkcja szerokiego zakresu dynamiki (Wide Dynamic Range –WDR) umożliwia wyświetlanie
obrazu charakteryzującego się wysokim kontrastem, który obejmuje w polu widzenia (field of view –
FOV) zarówno obszary dobrze doświetlone jak i niedoświetlone.

Poziom szerokiego zakresu dynamiki WDR można regulować w celu poprawy jakości obrazu zbyt
słabo lub zbyt silnie naświetlonego. Wybierając dolny zakres regulacji obraz zostanie słabiej
doświetlony, co pozwoli uzyskać więcej szczegółów w jasnych obszarach oraz mniej szczegółów w
ciemniejszych obszarach. Wybierając górny zakres regulacji obraz zostanie mocniej doświetlony, co
pozwoli uzyskać więcej szczegółów w ciemnych obszarach oraz mniej szczegółów w jaśniejszych
obszarach.

Typowym zastosowaniem tej funkcji jest oglądanie obrazów rejestrowanych w warunkach
oświetlenia charakterystycznego jednocześnie dla wnętrz oraz otwartego powietrza, np. powierzchni
magazynu z otwartą bramą.
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Procedura 81 Włączanie/wyłączanie funkcji szerokiego zakresu dynamiki
(Wide Dynamic Range – WDR)
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuUstawienia obrazu.
3 Z listy rozwijanej wybierz pożądane ustawienieWDR:

• WDR: Szeroki cyfrowy zakres dynamiczny, uwydatniający szczegóły
w ciemniejszych obszarach

• True WDR: Dwumigawkowy szeroki zakres dynamiczny z kom-
pensacją dla jasnych i ciemnych obszarów obrazu.

• True WDR3x: Trzymigawkowy szeroki zakres dynamiczny z kom-
pensacją dla jasnych i ciemnych obszarów obrazu.

Uwaga:TrueWDR3x niema zastosowania w modelach 8MP.

Uwaga:WDR oraz TrueWDR3x niemają zastosowania w modelu 2MP PTZ.

Ustawienie domyślne toWYŁ.

4 Z listy rozwijanej wybierz żądany Poziom WDR:
• Wył.
• Niska
• Średnia
• Wysoki

- Koniec -

Tryb całodobowy

Tryb podczerwieni/całodobowy wykorzystuje zakres określonych funkcji kamery do znacznego
poprawienia wydajności kamery w trudnych warunkach oświetleniowych.

Gy to wymagane, mechanizm True TDN, usuwa filtr odcinający promieniowanie podczerwone
(IRCF) pozwalając kamerze na rejestrowanie czarno-białego (BW) obrazu oraz wykorzystanie
dodatkowej energii, zbliżonej do podczerwieni, znajdowanej w różnych źródłach światła, jak halogen,
światło księżyca, itp.

To, w połączeniu ze zmniejszeniem innego ustawienia, czasu otwarcia migawki, znacznie poprawia
wydajność kamery przy słabym oświetleniu wyświetlając czysty obraz tam, gdzie nie dało się
wcześniej zobaczyć niczego.

Reflektor IR

Gdy kamera pracuje w trybie czarno białym (B/W), potrafi wykorzystywać lub „widzieć” światło
bliskie podczerwieni, czego nie potrafi ludzkie oko. Funkcja ta jest niezwykle wydajna, jeśli kamera
rejestruje obraz oświetlony światłem podczerwonym w zakresie 850~950 nm. Dzięki temu
połączeniu danemiejscemoże być dobrze oświetlone światłem podczerwonym, które jest widziane
przez kamerę i niewidoczne dla ludzi. Jest to znakomite rozwiązanie dla miejsce, gdzie zewnętrzne
oświetlenie jest zabronione lub w przypadku skrytego nadzoru.
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Procedura 82 Włącz / wyłącz reflektor IR
Wewnętrzne kamery typu „box” i kopułkowe nie obsługują tej funkcji. Dostępność funkcji można
sprawdzić posługując się kodami produktów.

Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz reflektor IR, aby włączyć reflektor IR.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz reflektor IR, aby wyłączyć Reflektor IR.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

- Koniec -

Tryb całodobowy

Kamera jest wyposażona w tryb czarno-biały (B/W), który poprawia jakość działania kamery, gdy
poziom oświetlenia spada poniżej określonego progu. Umożliwia on uzyskanie wyraźnego obrazu w
warunkach słabego oświetlenia.

Procedura 83 Konfiguracja trybu całodobowego
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.
3 Z rozwijanegomenu wybierz ustawienie Trybu całodobowego:

• Wymuszony kolor - przez cały czas włączony jest tryb kolorów.
• Wymuszony czarno-biały - przez cały czas włączony jest tryb
czarno-biały.

• Automatyczny niski - kamera będzie się przełączać między trybami
kolorów i B/W, w zależności od poziomów oświetlenia.

• Automatyczny średni - kamera wybiera odpowiedni balans koloru i
B/W, w zależności od sceny.

• Automatyczny wysoki - zwiększa szansę na przełączenie do trybu
B/W, wraz ze spadkiem ilości światła.

• Ręczne - zostanie wyświetlony suwak; użytkownik może dostosować
ustawienie wedle uznania.

Ustawienie domyślne to "Automatyczny średni".

Ustawienia obrazu
Regulacja jasności, kontrastu oraz nasycenia obrazu wyświetlanego w oknie wideo.
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Procedura 84 Regulacja jasności, kontrastu oraz nasycenia
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Używając suwaków, dostosuj:

• Jasność
• Kontrast
• Nasycenie
• Ostrość
• Odcień
Wartości mieszczą się w zakresie od 1% do 100%. Okno wideo zostanie zaktualizowane
zgodnie z nowymi ustawieniami.

- Koniec -

Procedura 85 Przywracanie ustawień domyślnych balansu obrazu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęUstawienia obrazuw menuKonfiguracja podstawowa.
3 Wybierz opcjęWartości domyślne, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Wartości domyślne to:

• Jasność: 50%
• Kontrast: 50%
• Nasycenie: 50%
• Ostrość: 50%
• Odcień: 50%

- Koniec -

Balans bieli

Balans bieli, zdolność zachowania białego wyglądu białych obszarów, jest zazwyczaj
kompensowany automatycznie przy użyciu domyślnych ustawień automatycznego balansu bieli
(AutoWhite Balance – AWB).

Ręczny balans bieli (Manual White Balance –MWB) jest dostępny po skonfigurowaniu i zapisaniu
określonych ustawień temperatury kolorów. Można to zrobić przy pomocy zestawu suwaków do
regulacji koloru czerwonego i niebieskiego, aby uzyskać optymalny obraz.
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Procedura 86 Konfiguracja automatycznego balansu bieli
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Z poziomu rozwijanegomenu wybierz wymagany Balans bieli:
• Automatyczny, szeroki: Odpowiedni dla szerszego niż zazwyczaj
zakresu warunków oświetleniowych

• Automatyczny, normalny: Odpowiedni dla normalnego zakresu war-
unków oświetleniowych

• Ręczny: Regulowany balans koloru czerwonego i niebieskiego
Ustawienie domyślne to „Automatyczny normalny”.

- Koniec -

Procedura 87 Ręczny wybór balansu bieli
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęObraz - dodatkowew menuKonfiguracja podstawowa.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Z menu wyboru balansu bieli wybierz Ręczny.
Zostaną wyświetlone suwaki czerwonego i niebieskiego koloru.

5 Przy pomocy suwaka zmień balans koloruCzerwonego oraz Niebieskiego.
Okno wideo na żywo zostanie zaktualizowane zgodnie z nowymi ustawieniami.

Wartości koloru czerwonego i niebieskiegomieszczą się w zakresie od 1% do 100%.

Jeżeli zmieniono konfigurację naRęczny, pasek suwaka wskazuje ustawienie pola
widzenia w czasie rzeczywistym.

- Koniec -

Kalibracja obiektywu

Użyj procesu kalibracji obiektywu, aby odzyskać ostrość i zbliżenie po wystąpieniu utyku silnika.
Utknięcie silnika krokowego zdarza się rzadko, ale może się pojawić podczas transportu lub w
wyniku nieprawidłowej obsługi kamery. Jeśli nie działa ustawianie ostrości One Touch z obiektywem
szerokokątnym lub teleskopem, kamera wymaga kalibracji obiektywu. Narzędzie kalibracji
obiektywu używa krzywych ostrości nieskończoności, aby ustawić obiektyw kamery i skorygować
problemy z ostrością przy obiektywach szerokokątnych i teleskopowych.

Kalibrację obiektywumożna uruchomić z karty Kalibracja obiektywu.
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Ta funkcja dostępna jest tylko w kamerach wewnętrznych typu kopułkowego, zewnętrznych typu
kopułkowego oraz typu „bullet” Illustra Flex 3MP.

Procedura 88 Kalibracja obiektywu
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić
menu konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęUstawienia obrazu z menuWideo.
3 Wybierz kartęKalibracja obiektywu.
4 Wybierz Rozpocznij kalibrację i poczekaj na zakończenie inicjalizacji obiektywu kamery.
5 Aby potwierdzić pomyślną kalibrację obiektywu, wybierz zakładkęObraz - podstawowe z

menuUstawienia obrazu i sprawdź, czy obraz jest ostry przy każdym przybliżeniu.

Przycisk One Touchmoże zostać użyty do automatycznego ustawienia ostrości na
obszarze zaznaczonym żółtym prostokątem w oknie wideo.

- Koniec -

Wybór obiektywu

Kamery Illustra Flex typu „box” umożliwiają wybór obiektywu. Obsługiwanemodele obiektywów
pojawiają się na karcieWybór obiektywuw menuWideo.

Procedura 89 Wybór obiektywu
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić
menu konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęUstawienia obrazu z menuWideo.
3 Wybierz kartęWybór obiektywu.
4 W poluModel obiektywu, użyj listy rozwijanej, aby wybrać zainstalowany obiektyw.
5 W przypadku wymiany obiektywu, pojawi się monit o ponowne uruchomienie kamery.

Wszystkie aktywne sesje zostaną utracone. Wybierz OK, aby przeprowadzić ponowne
uruchomienie.

- Koniec -

Data / Czas / OSD
Zmień nazwę kamery, datę i czas, a także włącz komunikaty ekranowe (OSD).

Nazwa kamery
Nazwa kamery będzie wyświetlana na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, a także na
wyświetlaczu ekranowym kamery. Nazwa ta będzie również wyświetlana w przypadku korzystania
z narzędzia Illustra Connect lub ONVIF.
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Procedura 90 Zmienianie rozmiaru tekstu kamery na ekranie
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęOSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 W części Rozmiar tekstuwybierz Normalny, aby wyświetlać tekst w rozmiarze

normalnym.

LUB

W części Rozmiar tekstuwybierz Duży, aby wyświetlać tekst w większym rozmiarze.

Ustawienie domyślne to „Normalny”.

- Koniec -

Procedura 91 Zmiana nazwy kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika.
2 Wybierz Data/Czas/OSD w menuWideo.
3 Wpisz nazwę kamery w polu tekstowym Nazwa użytkowa kamery.

- Koniec -

Data i godzina

Ustaw datę i czas kamery.

Procedura 92 Konfiguracja daty i czasu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Data/Czas/OSD w menuWideo.
3 Zaznacz pole wyboruCzas w formacie 24-godzinnym, aby włączyć zegar w formacie 24-

godzinnym.

lub

Usuń zaznaczenie pola wyboruCzas w formacie 24-godzinnym, aby wyłączyć zegar w
formacie 12-godzinnym.

Domyślnie włączony jest format 24-godzinny.

4 Z menu rozwijanego wybierz Format wyświetlania daty:
• DD/MM/RRRR
• MM/DD/RRRR
• RRRR/MM/DD
Domyślnie włączona jest opcja RRRR/MM/DD.

5 Z menu rozwijanego wybierz Strefa czasowa.
Ustawienie domyślne to (GMT-05:00) Czas wschodni (USA i Kanada)
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6 Wybierz Ustaw czas, wybierając przyciski radiowe:
• Ręcznie
• przez NTP
Domyślnie włączona jest opcja „Ręcznie”.

7 Jeśli na etapie 5 wybrano „Ręcznie”:

a Wybierz datę (DD/MM/RRRR) przy pomocy rozwijanychmenu.
b Wybierz godzinę (GG:MM:SS) przy pomocy rozwijanychmenu.

8 Jeśli w kroku 5 wybierzesz opcję przez NTP:

a Wpisz Nazwę serwera NTP w polu tekstowym.

- Koniec -

Komunikaty ekranowe (OSD)

Komunikaty ekranowe (OSD) umożliwiają włączenie lub wyłączenie opcji wyświetlania nazwy
kamery i czasu.

Procedura 93 Wyświetlanie lub ukrywanie nazwy kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęData/Czas/OSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruNazwa kamery, aby wyświetlić nazwę kamery w komunikatach

ekranowych (OSD).

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruNazwa kamery, aby ukryć nazwę kamery w komunikatach
ekranowych (OSD).

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

- Koniec -

Procedura 94 Wyświetlanie lub ukrywanie czasu kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęData/Czas/OSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 Zaznacz pole wyboruCzas, aby wyświetlić nazwę kamery w komunikatach ekranowych

(OSD).

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruCzas, aby ukryć nazwę kamery w komunikatach
ekranowych (OSD).

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

- Koniec -
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Procedura 95 Wyświetlanie lub ukrywanie czasu komunikatów ekranowych
(OSD) zdefiniowanych przez użytkownika
1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu

konfiguracji.

2 Wybierz kartęOSD w menuKonfiguracja podstawowa.
3 W sekcji Zdefiniowane przez użytkownika, zaznacz pole wyboruWłącz, aby nazwa

kamery była wyświetlana w komunikatach ekranowych (OSD).

LUB

W sekcji Zdefiniowane przez użytkownika, usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz, aby
nazwa kamery była ukryta w komunikatach ekranowych (OSD).

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

4 Wybierz Lokalizację z menu rozwijanego.
5 Wpisz nazwęw poluNazwa.

Pola zdefiniowanych przez użytkownika komunikatów ekranowych (OSD)muszą spełniać
następujące kryteria poprawności:

• 0 - 24 znaków

• Niemogą się zaczynać ani kończyć na:

• . (kropka)

• - (myślnik)

• _ (podkreślenie)

• \ (ukośnik odwrotny)

• " (cudzysłów)

- Koniec -

Strefy prywatności
Obszary prywatności to „zamaskowane” sekcje obszaru znajdującego się w zakresie podglądu danej
kamery. Funkcja ta uniemożliwia operatorom danego systemu obserwacyjnego, którzy nie posiadają
dostępu do hasła kamery, obserwację określonych obszarów. Każdy obszar posiada cztery boki.
Obszary mogą zachodzić na siebie, tworząc nieregularne kształty.

Widoczny rozmiar obszaru prywatności jest automatycznie dostosowywany do poziomu zbliżenia.
Obszary prywatności są przydatne w przypadku ściśle strzeżonych obszarów. Obszar prywatności
może być na przykład ustawiony wokół zamku szyfrowego sejfu, umożliwiając jednocześnie
obserwację osób podchodzących do sejfu lub otwierających go.

Na danej kamerzemożna ustalić do 8 prostokątnych obszarów prywatności.

Usuwanie obszarów prywatności

Tworzenie obszarów prywatności kamery.
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Procedura 96 Definiowanie obszarów prywatności
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Strefy prywatności z menuWideo.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

Uwaga:W przypadku kamery PTZ, aby utworzyć strefę prywatności, przejdź do
środka pola widzenia kamery.

4 Kliknij przycisk ołówka edycji. Kliknij i przeciągnij obraz kamery, aby zdefiniować obszar
strefy prywatności. W przypadku kamery PTZ konieczne jest kliknięcie i przeciągnięcie od
środka pola widzenia kamery.

Uwaga:W przypadku kamery PTZ zaleca się narysowanie większych stref
prywatności, niż to wymagane, aby zapewnić lepsze pokrycie podczas operacji
PTZ. Pozwala to skompensować zniekształcenia strefy prywatności oraz zmianę
pozycji podczas panoramowania, przechylania i zbliżania.

5 Puść przycisk myszy.

Wybrany obszar prywatności zmieni kolor na żółty.

6 Wybierz Dodaj, aby zapisać aktualną strefę prywatności.
7 Aby dokonać ponownego wyboru alternatywnego obszaru strefy prywatności, wybierz

Anuluj i potwórz czynności zaczynając od 4.

Uwaga:Po utworzeniu nowej strefy prywatności, jest ona automatycznie włączona.

- Koniec -

Włączanie lub wyłączanie strefy prywatności

Wybierz strefę prywatności, któramają być ukryta lub wyświetlana przez kamerę. Kamera PTZ nie
obsługuje włączania i wyłączania strefy prywatności. Strefy należy usuwać i rysować według
potrzeb.

Procedura 97 Włączanie lub wyłączanie strefy prywatności
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Strefy prywatności z menuWideo.
Wyświetlona zostanie kartaStrefy prywatności.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Zaznacz odpowiednie pole wyboruWłącz, aby włączyć daną strefę prywatności.
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LUB
Usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboruWłącz, aby wyłączyć daną strefę
prywatności.

- Koniec -

Usuwanie obszaru prywatności

Usuwanie obszaru prywatności kamery.

Procedura 98 Usuwanie obszaru prywatności
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Strefy prywatności z menuWideo.
Wyświetlona zostanie karta Strefy prywatności.

3 Zaznacz odpowiednie pole wyboruUsuń, aby zaznaczyć strefę prywatności do usunięcia.
4 Wybierz Usuń, aby usunąć wybrane strefy prywatności.
5 Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

6 Wybierz OK, aby potwierdzić usuwanie.
LUB

Wybierz Anuluj.

- Koniec -
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Menu ustawień PTZ
Powybraniu menu wideo, Rysunek 95 on page 123, zostanie wyświetlonemenu ustawień PTZ.

Rysunek 95 Menu ustawień PTZ

Menu ustawień PTZ zapewnia dostęp do następujących ustawień oraz funkcji kamery:

• Parametry PTZ

• Ustawienie wstępne

• Wzory

• Skany

• Sekwencje

Parametry PTZ
Parametry PTZ pozwalają na regulowanie automatycznego przerzucania, ustawień powrotu, kroków
przybliżania oraz typu pozycji głównej.

Automatyczne przerzucanie
Funkcji automatycznego (proporcjonalnego) przerzucania należy użyć, gdy zachodzi potrzeba
śledzenia osoby, która wejdzie bezpośrednio pod kamerę i wyjdzie po drugiej stronie. Przerzucanie
uruchamia się poprzez przestawienie elementu sterującego przechylaniem do skrajnego dolnego
położenia i przytrzymanie przez chwilę. Po uaktywnieniu przerzucania, kamera automatycznie
obróci się o 180°. Następnie można dalej śledzić osobę, pod warunkiem że element sterujący
przechylaniem znajduje się w skrajnym dolnym położeniu. Po zwolnieniu elementu sterującego
przechylaniem kamera powraca do normalnego działania.
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Procedura 99 Włączanie/wyłączanie automatycznego przerzucania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Parametry PTZ z menuUstawienia PTZ.
3 Wybierz kartęParametry PTZ.
4 Zaznacz pole wyboruAutomatyczne przerzucanie, aby włączyć automatyczne

przerzucanie.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruAutomatyczne przerzucanie, aby wyłączyć
automatyczne przerzucanie.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec --

Ustawienia powrotu
Po przywołaniu ustawienia wstępnego, kamera przyjmuje ustawienia stworzone specjalnie dla tego
ustawienia wstępnego. Gdy operator przestawi kamerę z pozycji ustawienia wstępnego, kamera
może powrócić do ustawień globalnych tylko jeśli zostało to zaprogramowane na stronie ustawień
powrotu.

Procedura 100 Włączanie/wyłączanie ustawień powrotu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Parametry PTZ z menuUstawienia PTZ.
3 Wybierz kartęParametry PTZ.
4 Zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby włączyć ustawienia powrotu:

• Powrót do automatycznego nastawiania ostrości
• Powrót do poprzedniego
LUB

Usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, aby wyłączyć to ustawienie.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -

Kroki przybliżania
Kroki przybliżania definiują przedziały funkcji cyfrowego przybliżania.

Uwaga:Kroki przybliżania nie mają zastosowania, jeśli włączono EIS.

Kamera Illustra Flex IR PTZ posiada 30-krotne zbliżenie optyczne oraz 12-krotne zbliżenie cyfrowe,
co daje łącznie maksymalne zbliżenie 360X. Pierwszy krok przybliżania można ustawić domyślnie
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na 30x (koniec zbliżenia optycznego). Ostatni krok przybliżania to 360x (nie jest konfigurowany).
Ciągłe naciskanie powiększania powoduje zatrzymanie zbliżania w punkcie 30x. Ponowne
uaktywnienie polecenia powiększania pozwala przejść użytkownikowi do punktu 360x.

Procedura 101 Ustawianie kroków przybliżania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Parametry PTZ z menuUstawienia PTZ.
3 W części kroków przybliżania użyj rozwijanego pola, aby zmienić ustawienie pierwszego

kroku przybliżania. Ustawienie domyślne pierwszego kroku przybliżania to 30X.

- Koniec -

Pozycja główna
Pozycja główna pozwala namodyfikowanie typu pozycji głównej. Pozycja główna to ustawienie
wstępne, wzór, skan lub sekwencja, które są automatycznie wykonywane po ustalonym okresie
bezczynności kamery. Użyj tej opcji, jeżeli chcesz monitorować konkretny obszar, gdy kamera nie
porusza się.

Procedura 102 Konfigurowanie pozycji głównej
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Parametry PTZ z menuUstawienia PTZ.
3 Wybierz kartęPozycja główna.
4 Wybierz Typ pozycji głównej:

• Ustawienie wstępne

• Wzór

• Sekwencja

• Skan

• Brak

Brak jest ustawieniem domyślnym.

Jeżeli wybrano akcję, należy wybrać typ akcji do wykonania z menu rozwijanegoParametr,
które jest aktywne.

5 Przy pomocy suwaka wybierz Czas powrotu (w min.).
Wartość domyślna to 5.

6 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec --
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Procedura 103 Kasowanie pozycji głównej
1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu

konfiguracji.

2 Wybierz Parametry PTZ z menuUstawienia PTZ.
3 Wybierz kartęPozycja główna.
4 Wybierz Brakw części Typ pozycji głównej.
5 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec --

Ustawienie wstępne
Wstępne ustawienia to wstępnie zaprogramowane ujęcia kamery z funkcją
panoramowania/przechylania oraz zmiany ogniskowej. W kamerzemożna zaprogramować
maksymalnie 96 ustawień wstępnych.

Dodawanie nowego ustawienia wstępnego
Tworzenie nowego ustawienia wstępnego położenia kamery.

Procedura 104 Dodawanie ustawienia wstępnego
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia wstępne z menuPTZ.
Wyświetlona zostanie karta ustawień wstępnych

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 W razie potrzeby dostosuj widok kamery.

• Panoramowanie, przechył oraz zbliżenie.
• Tryb nastawiania ostrości (punkty ręcznego lub automatycznego
nastawiania ostrości).

Ustawienie wstępnemoże zapamiętywać dodatkowe ustawienia obrazu jeżeli tryb
ekspozycji wybrano jako priorytet migawki. W takim przypadku ustawienie wstępnemoże
zapamiętać ustawienia ekspozycji i przesunięcia ekspozycji. Zostaną one następnie
odpowiednio zmienione gdy nastąpi przywołanie ustawienia wstępnego.

5 W ponumerowanych oknach tabeli wstępnych ustawień wybierz , aby dodać nowe
wstępne ustawienie.

6 Wprowadź nazwę ustawienia wstępnego w polu tekstowym Nazwa ustawienia
wstępnego.

7 Wybierz Dodaj, aby zapisać ustawienie wstępne.
LUB
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Wybierz Anuluj.

- Koniec -

Przeglądanie wstępnych ustawień
Przeglądanie istniejących wstępnych ustawień położenia.

Procedura 105 Przeglądanie wstępnych ustawień
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienie wstępne z menuPTZ.
Wyświetlona zostanie zakładkaWstępnych ustawień.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Wybierz , aby włączyć odpowiednie wstępne ustawienie.
Okno wideo zostanie zaktualizowane, aby wyświetlać wybrane wstępnie ustawienia. Dane
wstępne ustawienia będą wyświetlane aż domomentu przerwania przez polecenie kamery,
wzoru lub skanowania.

- Koniec -

Edytowanie ustawienia wstępnego
Edycja istniejących wstępnych ustawień położenia.

Procedura 106 Edycja istniejących wstępnych ustawień
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienie wstępne z menuPTZ.
Wyświetlona zostanie zakładkaWstępnych ustawień.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Wybierz , aby włączyć odpowiednie wstępne ustawienie.
Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z wybranym ustawieniem wstępnym.

5 Wybierz , aby edytować odpowiednie wstępne ustawienie.
6 Edytuj nazwę danego ustawienia wstępnego w polu tekstowym Nazwa ustawienia

wstępnego.
7 W razie potrzeby dostosuj widok kamery.
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• Panoramowanie, przechył oraz zbliżenie
• Tryb nastawiania ostrości i tryb przysłony

8 W ramach wstępnych ustawień, korzystając z menu Ustawień obrazu, można zapisywać
następujące parametry kamery:

• Balans bieli
• Balans obrazu
• Szeroki zakres dynamiki (Wide Dynamic Range – WDR)
• IR/Dzień Noc
• Limit migawki

9 Wybierz Dodaj, aby zapisać zaktualizowane ustawienie wstępne.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie aktualizacji.

10 Wybierz OK, aby zapisać zmiany.
LUB

Wybierz Anuluj.

Usuwanie wstępnych ustawień
Usuwanie istniejącego ustawienia wstępnego położenia kamery.

Procedura 107 Usuwanie wstępnych ustawień
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienie wstępne z menu PTZ.
Wyświetlona zostanie zakładkaWstępnych ustawień.

3 Wybierz , aby usunąć odpowiednie ustawienie wstępne.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

Uwaga:Niemożna usunąć ustawienia wstępnego, jeśli jest ono połączone z inną funkcją kamery.
Aby usunąć ustawienie wstępne, należy przejść do powiązanej z nim funkcji kamery.

4 Wybierz OK, aby potwierdzić usuwanie.
LUB

Wybierz Anuluj.

- Koniec -

Wzory
Wzór to sekwencja panoramowania, przechylania, oddalania/zbliżania i ustawiania ostrości jaką
można zapisać dla danej kamery. Dla danej kamery użytkownik może zaprogramować maksymalnie
16 wzorów o nieograniczonym czasie trwania.
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Uwaga:Kamery Illustra Pro PTZ posiadają zdefiniowany wzór spiralny, który jest zapisany
domyślnie w kamerze, pokrywający cały obszar widzenia. Wzór ten panoramuje powolni kąt 360°,
rozpoczynając od linii sufitu. Następnie wykonywany jest przechył o 30° i ponowne panoramowanie
360°. Czynności te są powtarzane aż do pokrycia całego obszaru widzenia. Wzór będzie
powtarzany w sposób ciągły, aż domomentu przerwania przez polecenie kamery, ustawienie
wstępne, skan lub alarm.

Uwaga:W kamerze domyślnie znajdują się dwawzory spiralne. Pierwszy wzór spiralny jest tylko do
odczytu i nie można go edytować ani usunąć. Drugi wzór spiralny można edytować, a jeśli to
konieczne również usunąć z kamery.

Dodawanie wzoru
Tworzenie nowego wzoru.

Uwaga:Podczas dodawania wzoru stosowany jest 15-minutowy limit czasowy. Jeśli w okresie
limitu czasowego nie zostanie odebrane żadne polecenie, procedura dodawania wzoru zostanie
automatycznie przerwana.

Procedura 108 Dodawanie wzoru
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 WybierzWzory z menu PTZ.
3 Wybierz kartę Zapis.

Wyświetlona zostanie zakładka zapisu.

4 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

5 Wprowadź Nazwę wzoru.
6 Wybierz Start.

Strona zapisu zostanie zaktualizowana o przyciski Dodaj i Anuluj.
7 W razie potrzeby dostosuj widok kamery.

• Panoramowanie, przechył oraz zbliżenie
8 Wybierz Dodaj, aby zapisać wzór.

Nazwawzoru zostanie wprowadzona w tabeli na karcie wzorów.

lub

Wybierz Anuluj.

- Koniec -

Wykonywanie wzoru
Włączanie istniejącego wzoru.
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Procedura 109 Wykonywanie wzoru
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 WybierzWzory z menuPTZ.
Wyświetlona zostanie kartaWzorów.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Wybierz , aby uaktywnić odpowiedni wzór.
Okno wideo zostanie zaktualizowane, aby wyświetlać wybrany wzór. Dany wzór będzie
wykonywany w sposób ciągły aż domomentu przerwania przez polecenie kamery, wzór,
skanowanie lub alarm.

- Koniec -

Usuwanie wzoru
Usuwanie istniejącego wzoru.

Procedura 110 Usuwanie wzoru
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 WybierzWzory z menu PTZ.
Wyświetlona zostanie kartaWzorów.

3 Wybierz , aby usunąć odpowiedni wzór.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

Uwaga:Niemożna usunąć danego wzoru, jeśli jest on połączony z inną funkcją kamery. Aby usunąć
taki wzór, należy przejść do powiązanej funkcji kamery.

4 Wybierz OK, aby potwierdzić usuwanie.
LUB

Wybierz Anuluj.

- Koniec -

Powtarzanie wzoru
Ta procedura służy do powtarzania wzoru aż domomentu przerwania przez nowe polecenie kamery.
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Procedura 111 Włączanie/wyłączanie funkcji powtarzania wzoru
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 WybierzWzory z menuPTZ.
3 Wybierz kartęPowtarzanie.

Wyświetlona zostanie zakładka Powtarzanie.

4 Zaznacz pole wyboruPowtarzanie wzoru, aby włączyć ciągłe powtarzanie danego wzoru.
LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruPowtarzanie wzoru, aby włączyć jednorazowewykonanie
danego wzoru.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -

Skany
Funkcja skanowania umożliwia programowanie lewego i prawego limitu skanowania celem
automatyzacji procesu obserwacji. Po zaprogramowaniu tych limitów skanowaniamożna wybrać
opcję płynnego skanowania, krokowego skanowania lub losowego skanowania. Włączona funkcja
skanowania będzie wykonywana aż domomentu przerwania przez polecenie kamery, wstępnie
ustawione położenie, wzór lub alarm.

Ustawianie limitów skanowania
Ustawianie lewego i prawego limitu skanowania kamery.

Procedura 112 Ustawianie limitów skanowania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Skany z menu PTZ.
Wyświetlona zostanie zakładka skanów.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Ustaw widok kamery w taki sposób, aby zlokalizować lewy limit skanowania.

5 Wybierz Ustaw lewy, aby ustawić wyświetlane położenie jako lewy limit.
6 Ustaw widok kamery w taki sposób, aby zlokalizować prawy limit skanowania.

7 Wybierz Ustaw prawy, aby ustawić wyświetlane położenie jako prawy limit.
Limity skanowanie zostały ustawione. Wybrane zadania skanowania będą wykonywane w
ramach ustawionych limitów skanowania.

8 Wybierz czas wstrzymania dla skanowania krokowego z menu rozwijanegoWstrzymanie.
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Zakres ustawień to 2-10. Wartość domyślna to 2.

- Koniec --

Ustawianie limitów skanowania zgodnie z ustawieniami domyślnymi
Przywracanie domyślnych ustawień skanowania kamery.

Procedura 113 Ustawianie limitów skanowania zgodnie z ustawieniami
domyślnymi
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Skany z menu PTZ.
3 Wybierz kartęSkany.

Wyświetlona zostanie zakładka skanów.

4 Wybierz Domyślne.
Limity skanowania zostaną ustawione zgodnie z wartościami domyślnymi, tj. lewy: 0 i
prawy: 359.

- Koniec -

Włączanie skanowania
Powłączeniu funkcji skanowania danej kamery będzie ono wykonywane z uwzględnieniem limitów
skanowania zapisanych sekcji Ustawianie limitów skanowania.

Procedura 114 Włączanie skanowania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Skany z menuPTZ.
Wyświetlona zostanie zakładka skanów.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

(Przed uaktywnieniem skanu należy zapoznać się z tematem omawiającym ustawianie
limitów skanowania zgodnie z ustawieniami domyślnymi na stronie 129.)

4 Wybierz , aby włączyć odpowiednie skanowanie.
• Płynne - powolne panoramowanie pomiędzy lewym i prawem limitem
skanowania, zaczynając od lewego limitu skanowania. Po osiągnięciu
prawego limitu skanowania jest ono kontynuowane w przeciwnym kier-
unku
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• Krokowe - powolne panoramowanie przerywane na krótko co 10° pom-
iędzy lewym i prawnym limitem skanowania. Po osiągnięciu prawego
limitu skanowania jest ono kontynuowane w przeciwnym kierunku

• Losowe - losowe panoramowanie pomiędzy lewym i prawnym limitem
skanowania. Skanowaniemoże być na przykład rozpoczęte od 10° i
panoramowania w prawo o 40°, następnie może nastąpić przerwa,
dalsze panoramowanie w prawo o 20° i przerwa, panoramowanie w
lewo o 30° i przerwa, a następnie panoramowanie w prawo aż do osiąg-
nięcia prawego limitu skanowania.

5 Okno wideo zostanie zaktualizowane zgodnie z wybranymi skanowaniami.

6 Wzór będzie wykonywany aż domomentu przerwania przez polecenie kamery, wzór,
wstępnie ustawione położenie lub alarm.

- Koniec -

Sekwencje
Sekwencja polega na sekwencyjnym wyświetlaniu podglądu ze wstępnie ustawionych położeń wielu
kamer. Sekwencje umożliwiają metodyczne i efektywnemonitorowanie wielu obszarów poprzez
automatyczne przełączania różnych wstępnie ustawionych położeń.

Sekwencje są tworzone poprzez określanie wstępnie ustawionych poglądów, któremają być
uwzględnione w danej sekwencji, oraz określenie czasu retencji, od którego zależy czas
wyświetlania danego podglądu przed przyłączeniem na inny.

Można utworzyć maksymalnie 16 sekwencji, zawierających po 16 kroków (ustawień wstępnych)
każda

Dodawanie sekwencji
Tworzenie nowej sekwencji kamery przy pomocy wstępnie ustawionych położeń. Jeśli do kamery
nie zostały jeszcze dodane żadne ustawienia wstępne, zapoznaj się z tematem dotyczącym
dodawania ustawienia wstępnego na stronie 123.

Procedura 115 Dodawanie sekwencji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

Jeśli nie utworzono jeszcze żadnych ustawień wstępnych, przed przejściem do następnego
etapu zapoznaj się z tematem dotyczącym dodawania ustawienia wstępnego na stronie
123.

2 Wybierz Sekwencje z menuPTZ.
3 Wybierz kartęDodaj sekwencję.
4 Wprowadź Nazwę sekwencji.
5 Z rozwijanegomenuNazwa ustawienia wstępnegowybierz ustawienie wstępne.
6 Wprowadź czas przebywania w sekundach w polu tekstowym Czas przebywania (sek.).

Zakres ustawień to 10-500.

7 Wybierz polecenieDodaj.



Przewodnik instalacji i konfiguracji serii Illustra Flex

8200-1456-0109 K0 134

Określone wstępnie ustawione położenie zostało uwzględnione na liście jako część
sekwencji.

8 Powtórz kroki od 5 do 7, aby dodać do sekwencji kolejne wstępnie ustawione położenia.

Uwaga:Do jednej sekwencji można dodać do 16 wstępnie ustawionych położeń.

9 Wybierz polecenie Zastosuj, aby zapisać sekwencję.

- Koniec --

Włączanie sekwencji
Włączanie wybranej sekwencji.

Procedura 116 Włączanie sekwencji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Sekwencje z menu PTZ.
Wyświetlona zostanie zakładka Sekwencji.

3 Wybierz , aby uruchomić strumień wideo, jeśli nie jest jeszcze aktywny.
W oknie wideo wyświetlany będzie aktualny widok kamery.

4 Wybierz , aby uaktywnić odpowiednią sekwencję.
Okno wideo zostanie zaktualizowane, aby wyświetlać wybraną sekwencję. Dana
sekwencja będzie powtarzana aż domomentu przerwania przez polecenie kamery, wzór,
wstępnie ustawione położenie, skanowanie lub alarm.

- Koniec -

Edycja sekwencji
Edycja istniejącej sekwencji.

Procedura 117 Edycja sekwencji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Sekwencje z menuPTZ.
Wyświetlona zostanie zakładka Sekwencji.

3 Wybierz , aby edytować odpowiednią sekwencję.
Dana sekwencja zostanie otwarta w zakładce Edycji sekwencji.

4 Edytuj nazwę sekwencji w polu tekstowym Nazwa sekwencji, jeśli zachodzi potrzeba.

5 Wybierz , aby edytować odpowiednie wstępne ustawienie. Można edytować:
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• Nazwa ustawienia wstępnego: Aby dodać do sekwencji nowe
ustawienie wstępne, przejdź do kolejnej dostępnej pozycji i wybierz
ustawienie wstępne z rozwijanegomenuNazwa ustawienia
wstępnego.

• Czas wyświetlania
6 W razie potrzeby wybierz, aby usunąć z sekwencji odpowiednie ustawienie wstępne.

7 Wybierz Dodaj, aby zapisać zmiany
LUB

Wybierz Anuluj.
8 Wybierz polecenie Zastosuj, aby zapisać zmiany.

- Koniec -

Usuwanie sekwencji
Usuwanie istniejącej sekwencji.

Procedura 118 Usuwanie sekwencji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Sekwencje z menuPTZ.
Wyświetlona zostanie zakładka Sekwencji.

3 Wybierz , aby usunąć odpowiednią sekwencję.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

4 Wybierz OK, aby usunąć sekwencję.
lub

Wybierz Anuluj.

- Koniec -
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Menu zdarzeń i czynności
Powybraniu menu Zdarzenia i czynności, pojawi się strona Ustawienia zdarzeń, którą przedstawia
Rysunek 96 on page 136.

Rysunek 96 Menu zdarzeń i czynności

Menu Zdarzenia zapewnia dostęp do następujących ustawień oraz funkcji kamery:

• Ustawienia zdarzenia

• Akcje zdarzenia

• I/O alarmów

• Analityka

• Dzienniki zdarzeń

Ustawienia zdarzenia
Skonfiguruj ustawienia SMTP, FTP oraz CIFS wymagane przy ustawianiu Akcji zdarzenia dla
alertów analitycznych.

SMTP

Skonfiguruj ustawienia SMTP umożliwiające wysyłanie z kamery powiadomień e-mail w razie
wyzwolenia alertu analitycznego. Aby włączyć powiadomienia e-mail podczas korzystania z funkcji
alertów analitycznych, należy skonfigurować ustawienia SMTP.
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Procedura 119 Konfiguracja ustawień SMTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartęSMTP.
4 Zaznacz pole wyboruWłącz SMTP, aby włączyć SMTP.

W polach na karcie będzie można wprowadzić informacje.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz SMTP, aby wyłączyć SMTP.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

Uwaga:W trybie Rozszerzonych zabezpieczeń uruchomienie SMTP wymaga
hasła do konta administratora.

5 Wprowadź adres IP serwera pocztowego w polu tekstowym Serwer pocztowy.
6 Wpisz port transmisji w polu tekstowym Port serwera.

Ustawienie domyślne to 25.

7 Wprowadź adres pocztowy w polu tekstowym Adres nadawcy.
8 Wprowadź adres, na który mają być wysyłane powiadomienia e-mail w polu tekstowym

Adres odbiorcy.
9 Zaznacz pole wyboruStosowania uwierzytelniania logowania do serwera, aby

umożliwić wprowadzanie danych dotyczących uwierzytelniania.

LUB

Usuń zaznaczenia pola wyboruStosowania uwierzytelniania logowania do serwera,
aby wyłączyć uwierzytelnianie.

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

10 Jeśli zaznaczono pole wyboru stosowania uwierzytelnienia logowania do serwera:

a Wprowadź nazwę konta SMTP w polu tekstowym Nazwa użytkownika.
b Wprowadź hasło SMTP w polu tekstowym Hasło.

- Koniec -

FTP
Konfiguracja ustawień FTP serwera FTP. Ustawienia te są wymagane do wysyłania plików wideo z
wyzwolonych alertów analitycznych. W przypadku korzystania z funkcji analizy, przed włączeniem
alertów wideo FTP należy skonfigurować ustawienia serwera FTP. Ustawienia FTP można
skonfigurować w menuSieć.
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Procedura 120 Konfiguracja ustawień serwera FTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartę FTP.
4 Zaznacz pole wyboruWłącz FTP, aby włączyć FTP.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz FTP, aby wyłączyć FTP.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

5 Jeśli to wymagane, zaznacz pole wyboruBezpieczne FTP.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

Uwaga:W Rozszerzonym trybie zabezpieczeń włączenie protokołu FTP wymaga
podania hasła do konta administratora.

6 Wprowadź adres IP serwera FTP w polu tekstowym Serwer FTP.
7 Wpisz nazwę użytkownika FTP w polu tekstowym Nazwa użytkownika.
8 Wpisz hasło FTP w polu tekstowym Hasło.
9 Wpisz ścieżkę przesyłania FTP w polu tekstowym Ścieżka przesyłania.

Uwaga:

Zapoznaj się z tematem Testowanie ustawień FTP on page 139, aby upewnić się, czy
ustawienia serwera FTP działają prawidłowo.

- Koniec -

Szybkość przesyłu plików

Szybkość przesyłu plików można ograniczyć i przypisać maksymalną prędkość przesyłu w celu
zarządzania używaną przepustowością FTP.

Procedura 121 Konfiguracja szybkości przesyłu FTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartę FTP.
4 Zaznacz pole wyboruOgranicz szybkość przesyłu, aby ograniczyć szybkość przesyłu

FTP.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruOgranicz szybkość przesyłu, aby wyłączyć ograniczenie
szybkości przesyłu FTP.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.
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5 Wpisz maksymalną prędkość przesyłu (Kbps) w polu tekstowymMaksymalna szybkość
przesyłu.

- Koniec -

Testowanie ustawień serwera FTP

Przetestuj ustawienia SMTP, które zostały skonfigurowane w Procedurze 7-4 Konfiguracja ustawień
serwera FTP.

Procedura 122 Testowanie ustawień FTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartę FTP.
4 Wybierz Test.

Na określony adres serwera FTP zostanie przesłany próbny plik tekstowy, aby sprawdzić
poprawność ustawień serwera FTP.

- Koniec -

CIFS
Funkcja CIFS pozwala na przesył plików generowanych w kamerze, jak np. nagrań z powodu
alertów, do innego urządzenia sieciowego służącego do przechowywania danych za pośrednictwem
protokołu Common Internet File System (CIFS). Uzupełnia ona istniejącemetody dystrybucji, jak
FTP, SFTP oraz e-mail.

Procedura 123 Konfiguracja ustawień serwera CIFS
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartęCIFS.
4 Zaznacz pole wyboruWłącz, aby włączyć CIFS.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz, aby wyłączyć CIFS.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

5 Wpisz ścieżkę sieciową w polu tekstowym Ścieżka sieciowa.
6 Wprowadź nazwę domeny w polu tekstowym Nazwa domeny.
7 Wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa użytkownika.
8 Wpisz hasło w polu tekstowym Hasło.

- Koniec -
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Akcje zdarzenia
Kameręmożna skonfigurować w taki sposób, aby po włączeniu alarmu analitycznego wykonywała
określone działanie w oparciu o zdefiniowane czynności zdarzenia. W kamerzemożna
skonfigurować maksymalnie 5 czynności zdarzenia.

Czynność zdarzenia może być wykorzystania do skonfigurowania wszelkich kombinacji
następujących akcji:

• Zapisanie klipu wideo na karcie Micro SD.

• Wysyłanie alarmu zewnętrznego przy pomocy poczty elektronicznej, zawierającego
dane dotyczące alarmu, lokalizacji w której można pozyskać plik wideo w formacie
AVI oraz jedno zdjęcie zdarzenia w formacie JPEG, jeśli dokonywany jest zapis w
formacieMJPEG na karcie Micro SD. Jeśli plik w formacieMJPEG nie jest
zapisywany na karcie Micro SD, zdjęcie w formacie JPEG nie będzie wysyłane.

• Wysyłanie plików wideo w formacie AVI na wstępnie skonfigurowany zewnętrzny
serwer FTP lub CIFS. Plik wideo będzie zawierał bufor przed i po alarmie.

• Wyjście wyzwalania alarmu.

• Odtwarzanie audio: odtwarzanie klipu audio przez głośniki kamery w przypadku
wyzwolenia.

• Akcja PTZ: Wykonanie zapamiętanego ustawienia wstępnego, wzorca, skanu lub
sekwencji. Rezultat tej akcji PTZ będzie kontynuowany do czasu otrzymania
kolejnego polecenia PTZ lub powrotu do pozycji głównej. Polecenie PTZ z interfejsu
użytkownika sieci Web lub ONVIF wywoła natychmiastową reakcję, któramoże
przerwać zaprogramowaną akcję PTZ. Akcja PTZ z innego wejścia cyfrowego również
zostanie wykonana natychmiast.

Uwaga:Aby umożliwić rejestrację i wysyłanie zdarzeń FTP, CIFS oraz SMTP przez kamerę,
konieczne jest włożenie karty Micro SD. Wiadomości e-mail SMTP są wysyłane bez umieszczenia
karty Micro SD, jednak nie zawierają obrazów nieruchomych ani wyzwalacza zdarzenia. Karty Micro
SD są również wymagane do przechowywania klipów audio w kamerze.

Tworzenie czynności zdarzenia

Skonfiguruj czynność zdarzenia, któramoże być wyzwalana alertem analitycznym.

Procedura 124 Stwórz czynność zdarzenia
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Czynności zdarzeniaw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz żądaną pozycje z listy czynności zdarzenia i wprowadź nazwę czynności

zdarzenia w polu tekstowym Nazwa.
4 Zaznacz pole wyboruWyjście, aby włączyć wyjście alarmu.
5 Zaznacz pole wyboruRejestruj, aby włączyć Ustawienia rejestrowania.
6 Zaznacz pole wyboruE-mail, aby wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail

skonfigurowany w czasie procedury Konfiguracja ustawień SMTP.

7 Zaznacz pole wyboru FTP, aby wysłać plik wideo na adres FTP skonfigurowany w czasie
procedury Konfiguracja ustawień serwera FTP.



Przewodnik instalacji i konfiguracji serii Illustra Flex

8200-1456-0109 K0 141

8 Zaznacz pole wyboruCIFS, aby wysłać plik wideo na adres CIFS skonfigurowany w czasie
procedury Konfiguracja ustawień serwera CIFS.

Uwaga:
1. Jeśli wybrano opcję Rejestruj, klip w formacie AVI zostanie zapisany na karcie
Micro SD, którą trzeba wyjąć z kamery, aby obejrzeć dany plik wideo.
2. Klipy audio w formacie AVI można wysyłać przy pomocy protokołu FTP
wyłącznie po zainstalowaniu karty Micro SD oraz po wyborze serwera FTP i CIFS.
3. Do każdego klipu wideo przesłanego przez FTP i CIFS zostanie dodany wybrany
bufor wstępny i końcowy.

9 Z menu rozwijanego wybierz opcjęOdtwarzanie audio.

Uwaga:Odtwarzanie audio nie ma zastosowania do kamer kompaktowych typu
„mini-dome”.

10 Z menu rozwijanego wybierz opcjęAkcja PTZ.

Uwaga:Akcja PTZ ma zastosowanie tylko do kamer PTZ.

11 Z menu rozwijanego wybierz opcjęParametr PTZ.

Uwaga:Parametr PTZ ma zastosowanie tylko do kamer PTZ.

- Koniec -

Edytowanie czynności zdarzenia

Modyfikacja szczegółów istniejącej czynności zdarzenia.

Procedura 125 Edytuj czynność zdarzenia
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Czynności zdarzeniaw menu Zdarzenia i czynności.

3 Wybierz pozycję z listy czynności zdarzenia. Edytować można następujące elementy:

• Nazwa
• Wyjście - Włącz/Wyłącz

• Rejestrowanie - Włącz/Wyłącz

• E-mail - Włącz/Wyłącz

• FTP - Włącz/Wyłącz

• CIFS - Włącz/Wyłącz

• Odtwarzanie dźwięku - wybierz odpowiedni klip audio
• Akcja PTZ - wybierz wymaganą akcję PTZ
• Parametr PTZ - wybierz wymagany parametr PTZ

- Koniec -
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Wejście/wyjście alarmu
Uwaga:Ten rozdział nie dotyczy kamer kompaktowych typu „mini-dome”.

Kamery posiadają jedno wejście sygnału alarmu. Po podłączeniu do tych wejść urządzeń
alarmowych, jak czujniki dymu, zmierzchu lub ruchu, zwiększona zostanie funkcjonalność twojego
systemu nadzoru wideo.

Przez 15 sekund od wyzwolenia wszystkie dodatkowe, indywidualne zmiany wejścia w źródle
alarmu będą jedynie rejestrowane - nie zostanie wygenerowana żadna inna akcja. Ma to na celu
zmniejszenie wpływu oscylujących źródeł alarmów, jak np. drzwi wibrujących na wietrze, comoże
powodować częste wyzwolenia alarmu.

Alarmy wejściowe są wyzwalane po zmianie stanu. Na przykład z otwartego na zamknięty lub na
odwrót. Kamera będzie zgłaszała aktualny stan wszystkich alarmów wejściowych (otwarte lub
zamknięte), a także stan aktywności lub nieaktywności na stronie konfiguracji alarmu. Aktywne
alarmy są także widoczne na stronie aktualnych powiadomień o awarii.

Wyzwolenie jakiegokolwiek alarmuwejściowego wpływa na zaplanowane zadania i opóźnia je o co
najmniej 30 sekund w stosunku do ostatniego wyzwolenia wejścia alarmu cyfrowego.

Akcje alarmu

Powyzwoleniu każdy alarm wejściowy może być skonfigurowany do wyzwolenia zdarzenia awarii:

• Aktywowanie gniazda wyjścia cyfrowego. Zostanie ono aktywne domomentu
potwierdzenia i skasowania alarmu przez operatora.

• Wysłanie zewnętrznego alarmuWS-Event, który zawiera szczegóły o alarmie

• Wysyłanie alarmu zewnętrznego przy pomocy poczty elektronicznej, zawierającego
dane dotyczące alarmu, lokalizacji w której można pozyskać plik wideo w formacie
AVI oraz jedno zdjęcie zdarzenia w formacie JPEG, jeśli dokonywany jest zapis w
formacieMJPEGw pamięci lokalnej. Jeśli plik w formacieMJPEG nie jest zapisywany
w pamięci lokalnej, zdjęcie w formacie JPEG nie będzie wysyłane.

• Przesłanie pliku audio za pomocą urządzenia. Jeśli do wyjścia audio w urządzeniu
został podłączony głośnik, plik może zostać odtworzony po wyzwoleniu alarmu.

• Wysyłanie plików wideo w formacie AVI na wstępnie skonfigurowany zewnętrzny
serwer FTP. Plik wideo zawiera przedalarmowy i poalarmowy bufor obrazu oraz
dźwięku, jeśli jest to obsługiwane, jak opisano powyżej.

Uwaga:
1. Aktywny alarm wewnętrzny zostaje zresetowany tylko wtedy, gdy stan wejścia
zmienia się na „normalny”. Brak możliwości ręcznego resetu.
2. Aby umożliwić wysyłanie plików wideo, audio i obrazów z wywołanych alertów,
należy włożyć kartę Micro SD.

Procedura 126 Konfigurowanie alarmów
Etap     Czynność

1 WybierzWejście/wyjście alarmuw menu Zdarzenia i czynności.
2 Wpisz nazwę alarmuw polu tekstowym Nazwa.
3 Zaznacz pole wyboruWłączony, aby włączyć alarm.

LUB
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Usuń zaznaczenie pola wyboruWłączony, aby wyłączyć alarm.
4 Wybierz w menu rozwijanym Normalny kiedy dany alarm ma być aktywowany, np. gdy

styk beznapięciowy jest otwarty lub zamknięty.

5 Z menu rozwijanegoDziałaniewybierz wymagane i skonfigurowane wyzwalane działanie.

- Koniec -

Procedura 127 Włącz/Wyłącz alarm
Etap     Czynność

1 WybierzWejście/wyjście alarmuw menu Zdarzenia i czynności.
2 Zaznacz pole wyboruWłączony, aby włączyć odpowiedni alarm.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłączony, aby wyłączyć odpowiedni alarm.

- Koniec -

Włącz lub wyłącz wyjście alarmowe

Wyjście alarmowe pozwala alarmowi na aktywowanie wyjścia cyfrowego jako działania. Dla
przykładu, to wyjście cyfrowemoże być powiązane z urządzeniem elektronicznym, jak światło
bezpieczeństwa lub syrena.

Procedura 128 Włącz/wyłącz wyjście alarmowe
Etap     Czynność

1 WybierzWejście/wyjście alarmuw menu Zdarzenia i czynności.
2 Zaznacz pole wyboruWyjście, aby włączyć wyjście alarmu.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWyjście, aby wyłączyć wyjście alarmu.

- Koniec -

Procedura 129 Usuwanie wyjścia alarmowego
Etap     Czynność

1 WybierzWejście/wyjście alarmuw menu Zdarzenia i czynności.
2 W sekcjiWyjście alarmowe kliknij przycisk Zastosuj, aby usunąć aktywne wyjście.

Usunięto wyjście alarmowe.

- Koniec -

Analityka
Analityka to funkcja, która wykrywa i śledzi obiekty w wideo. Obsługiwana analityka to region
zainteresowania, wykrywanie ruchu oraz wykrywanie rozmycia.

Region zainteresowania (ROI)

Uwaga:Kamera IR PTZ nie obsługuje funkcji obszaru zainteresowania (ROI).
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Region zainteresowania to określona strefa w obrazie z kamery, która posiada wyższy priorytet od
pozostałych stref. W zabezpieczonychmiejscach, na przykład, takimi strefami mogą być określone
drzwi lub okna. Oznaczenie strefy odbywa się przez narysowanie prostokątnej nakładki na
strumieniu wideo. Nakładka jest podświetlona na zielono, po czym zostaje wyświetlony interfejs
OSD z podsumowaniem wielkości % dla osi x oraz y. Można skonfigurować do pięciu regionów
zainteresowania, przy czym każdy może być niezależnie włączany / wyłączany.

Procedura 130 Konfiguracja regionu zainteresowania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęAnalitykaw menu Zdarzenia i czynności.
Wyświetlona zostanie kartaRegion zainteresowania.

3 Za pomocą narzędzi do rysowania wyznacz region zainteresowania na wyświetlanym
obrazie.

4 Wpisz nazwę regionu zainteresowania w polu tekstowym Nazwa.
5 Zaznacz pole wyboruWłączony, aby włączyć region zainteresowania.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłączony, aby wyłączyć region zainteresowania.
6 Kliknij Dodaj. Region zainteresowania został skonfigurowany.

- Koniec -

Procedura 131 Usuwanie regionu zainteresowania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęAnalitykaw menu Zdarzenia i czynności.
Wyświetlona zostanie kartaRegion zainteresowania.

3 Wybierz , aby usunąć odpowiedni region zainteresowania.

- Koniec -

Wykrywanie ruchu

Detekcja ruchu pozwala zdefiniować region zainteresowania w polu widzenia kamery, który można
użyć do wyzwalania czynności zdarzenia. W polu widzenia kamery można wybrać wiele obszarów
zainteresowania, jednak wyzwalać można tylko jedną czynność zdarzenia.

Najlepsze praktyki wykrywania ruchu

Aby uzyskać najlepsze efekty podczas używania funkcji wykrywania ruchu w kamerze, zaleca się
aby przestrzegać następujących zasad:

• Obiekt wykazujący ruch powinienmieć rozmiar co najmniej 8x8 pikseli, aby mógł być
wykrywalny.

• Kolor obiektu (w skali szarości) powinien różnić się od tła omniej więcej 10-15%.



Przewodnik instalacji i konfiguracji serii Illustra Flex

8200-1456-0109 K0 145

• Należy wyłączyć opcję znacznika czasu regionu, ponieważ znacznik czasu podlega
nieustannym zmianom i może być rejestrowany jako ruch.

• Należy unikać kierowania kamer w stronę słońca, ponieważ wysoka jasność uniemożliwia
wykrycie ruchu jasnych obiektów, takich jak osoba w białej koszuli.

• Należy unikać obszarów z ciągłym ruchem, takich jak drzewa, migające światła, czy
kręcące się znaki, poprzez odpowiednie ustawienie obszaru zainteresowania.

Okno konfiguracji detekcji ruchu

Regiony zainteresowania w polu widzenia kamery definiuje się za pomocą okna konfiguracji detekcji
ruchu. Regiony zainteresowania ustawia się rysując/zaznaczając obszary w tym oknie. Można tego
dokonać za pomocą narzędzi do rysowania dostępnych w oknie konfiguracji detekcji ruchu.

Tworzenie alertu wykrywania ruchu

Tworzenie alertu detekcji ruchu w kamerze.

Funkcja alertu wykrywania ruchu obsługuje maksymalnie trzy profile w polu widzenia (FOV). Dla
każdego profilu można skonfigurować indywidualny poziom czułości i czynność zdarzenia.

Uwaga:

1 W przypadku zmiany strumienia wideo detekcji ruchu po narysowaniu regionu
zainteresowania, niezbędne będzie ponowne wyznaczenie regionu zainteresowania.

2 W przypadku zmodyfikowania ustawień strumienia, detekcja ruchu zostanie wyłączona i
konieczne będzie ponowne włączenie detekcji ruchu w razie potrzeby.

3 Detekcja ruchumoże być włączona wyłącznie dla strumienia wideo z kodekiem H.264 i
rozdzielczością 1920x1440 lub niższą.

Procedura 132 Tworzenie alertu wykrywania ruchu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęAnalitykaw menu Zdarzenia i czynności.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz wykrywanie ruchu, aby włączyć funkcję wykrywania ruchu w

kamerze.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz wykrywanie ruchu, aby wyłączyć funkcję
wykrywania ruchu w kamerze.

4 Wybierz strefę wykrywania na liście rozwijanej Strefa ruchu.
5 Zaznacz pole wyboruWłącz strefę ruchu, aby włączyć wykrywanie ruchu w danej strefie.

6 Wybierz Edytuj w poluKonfiguracja regionu.
7 Za pomocą narzędzi do rysowania w oknie konfiguracji wykrywania ruchu, narysuj region

zainteresowania w oknie. Można zaznaczyć więcej niż jeden obszar.

Uwaga:Kamera IR PTZ nie obsługuje funkcji stref ruchu.

8 Wybierz żądaną czułość z menu rozwijanegoCzułość:
• Najwyższa
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• Wysoki
• Średnia
• Niska
• Najniższa

9 Wybierz działanie wyzwalane ruchem z menu rozwijanegoDziałanie.
Działanie zostanie wyzwolone w przypadku wykrycia ruchu w wybranym regionie
zainteresowania.

Zapoznaj się z procedurą tworzenia działania w przypadku usterki, jeśli działanie
wyzwalane ruchem nie zostało jeszcze skonfigurowane.

10 Wybierz polecenie Zastosuj, aby zapisać zmiany.

- Koniec -

Włączanie i wyłączanie alertu wykrywania ruchu

Detekcję ruchumożna w razie potrzeby włączyć i wyłączyć.

Procedura 133 Włączanie i wyłączanie alertu wykrywania ruchu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęAnalitykaw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartęWykrywanie ruchu.

Wyświetlone zostanie okno konfiguracji detekcji ruchu.

4 Zaznacz pole wyboruWłącz wykrywanie ruchu, aby włączyć funkcję wykrywania ruchu w
kamerze.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz wykrywanie ruchu, aby wyłączyć funkcję
wykrywania ruchu w kamerze.

5 Wybierz polecenie Zastosuj, aby zapisać.

- Koniec -

Wykrywanie niewyraźnych obszarów
Jeżeli funkcja wykrywania niewyraźnych obszarów jest włączona i kamera wykryje incydenty, które
powodują niewyraźny obraz wideo, takie jak zmiana kierunku, zablokowanie lub utrata ostrości, to
kamera wygeneruje alarm i wykona działanie określone podczas konfiguracji.

Po włączeniu wykrywania niewyraźnych obszarów, funkcja ta posiada okres sondowania
wynoszący ok. 1minutę.

Usterka uruchomienia związana z wykryciem niewyraźnego obrazu zostanie zgłoszona, gdy tego
typu zdarzenie zostanie zarejestrowane w okresie 60 następujących po sobie sondowań trwających
1 sekundę (do 1minuty).
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Dzienniki zdarzeń
Dziennik zdarzeń

W przypadku wykrycia zdarzeń, odpowiednie alarmy zostaną wyświetlone w dzienniku zdarzeń
wraz z następującymi informacjami:

• Nr - wyszczególnienie indeksu zdarzenia.
• Zdarzenie - podane jako „Wykryto ruch”.

• Data utworzenia - data i godzina wyzwolenia wykrycia ruchu.
• Komponent - wewnętrzny komponent oprogramowania, w którym powstał błąd
powodujący wygenerowanie alertu detekcji ruchu. Podane jako ANALITYKA.

• Waga - określa wagę usterki. Alerty związane z detekcją ruchu wyświetlone zostaną jako
"Ostrzeżenia".

• Szczegóły - dodatkowe informacje uzupełniające alert wykrycia ruchu.
• Usuń - funkcja usuwania powiadomienia o alercie wykrycia ruchu z tabelki usterek.

Procedura 134 Wyświetlanie dziennika zdarzeń
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz funkcjęDzienniki zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności. Wyświetlona
zostanie karta dziennika zdarzeń. Wyświetlone zostaną wyzwolone alerty detekcji ruchu.

- Koniec -

Procedura 135 Usuń bieżące zdarzenia
1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu

konfiguracji.

2 Wybierz Dzienniki zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności. Wyświetlona zostanie karta
dziennika zdarzeń.

3 Zaznacz odpowiednie pole wyboruUsuń, aby zaznaczyć żądany alert wykrycia ruchu do
usunięcia.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruUsuń, aby zachować żądany alert wykrycia ruchu.

Uwaga:Możesz zaznaczyć pole wyboruWybierz wszystko, aby zaznaczyć do
usunięcia wszystkie alerty wykrycia ruchu wyświetlane na liście.

4 Wybierz Usuń, aby usunąć wybrane alerty wykrycia ruchu.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

5 Wybierz OK, aby potwierdzić usuwanie.
LUB

Wybierz Anuluj.

- Koniec -
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Dziennik awarii

Wszelkie błędy systemowe lub środowiskowe napotkane przez kamerę wyświetlane są w dzienniku
usterek z następującymi danymi:

• # - wyszczególnienie indeksu usterki.
• Usterka - opis usterki.
• Data powstania - czas i data wystąpienia usterki.
• Komponent - wewnętrzny komponent oprogramowania, w którym powstała usterka.

• Waga - określa wagę usterki. Wyróżniane są, począwszy od najlżejszej: Lekka, Groźna,
Krytyczna i Błąd.

• Szczegółowy - dodatkowe informacje uzupełniające opis usterki.
• Usuń - funkcja usuwania usterki z tabelki usterek.

Błędy systemowe

Wystąpić mogą następujące błędy systemowe:

• Użycie dysku (ostrzeżenie) - ostrzeżenie jest wyświetlane wtedy, gdy poziom użycia
dysku wzrośnie powyżej wartości progowej „próg2” z pliku SYSM.conf. Po wygenerowaniu
alarmu i spadku użycia dysku o 1% poniżej wartości progowej błąd jest kasowany
automatycznie. Wartość domyślna progu to 80%.

Program nadzorczy warunków otoczenia (ENVM)

Program nadzorczy warunków otoczenia (ENVM)może wykazywać następujące błędy:

• Zbyt wysoka temperatura (ostrzeżenie) - ta usterka jest zgłaszana, jeśli wewnętrzna
temperatura urządzenia jest równa lub wyższa od wartości MAX_TEMPERATURE
przechowywanej w pliku ENVM.conf. Po wywołaniu alarmu i opadnięciu temperatury o 1
poziom poniżej wartości MAX_TEMPERATURE usterka jest automatycznie anulowana.
Ma to na celu pominięcie przejściowych zmian temperatury w okolicy wartości progowej.

• Zbyt niska temperatura (ostrzeżenie) - ta usterka jest zgłaszana, jeśli wewnętrzna
temperatura urządzenia jest równa lub niższa od wartości MIN_TEMPERATURE
przechowywanej w pliku ENVM.conf. Po wywołaniu alarmu i wzroście temperatury o 1
poziom powyżej wartości MIN_TEMPERATURE usterka jest automatycznie anulowana.
Ma to na celu pominięcie przejściowych zmian temperatury w okolicy wartości progowej.

Procedura 136 Wyświetlanie aktualnych usterek
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dzienniki zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartęDziennik awarii.

- Koniec -

Procedura 137 Usuwanie aktualnych usterek
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.
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2 Wybierz funkcjęDzienniki zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartęDziennik awarii.
4 Zaznacz odpowiednie pole wyboruUsuń, aby zaznaczyć daną usterkę do usunięcia.

LUB

Usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboruUsuń, aby zachować daną usterkę.

Uwaga:Możesz zaznaczyć pole wyboruWybierz wszystko, aby zaznaczyć do
usunięcia wszystkie usterki wyświetlane na liście.

5 Wybierz Usuń, aby usunąć zaznaczone usterki.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

6 Wybierz OK, aby potwierdzić usuwanie.
LUB

Wybierz Anuluj.

- Koniec -
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Zabezpieczenia
Powybraniu menu Zabezpieczenia, pojawi się stronaStan zabezpieczeń, którą przedstawia
Rysunek 97 on page 150.

Rysunek 97 Menu zabezpieczeń

Menu Zdarzenia zapewnia dostęp do następujących ustawień oraz funkcji kamery:

• Stan zabezpieczeń

• Użytkownicy

• HTTP/HTTPS

• IEEE 802.1x

• Zapora sieciowa

• Dostęp zdalny

• Limit czasu sesji

Stan zabezpieczeń
Ten dział opisuje, jak skonfigurować funkcje zabezpieczające kamery i zmodyfikować protokoły
komunikacji, które są używane.

Uwaga:Jakiekolwiek zmiany w dziale Zabezpieczenia, czy to dotyczące pojedynczych protokołów
czy też Trybu zabezpieczeń, są rejestrowane w Dzienniku zabezpieczeń.
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Rozszerzone zabezpieczenia
Przy pierwszym logowaniu do sieciowego interfejsu użytkownika, nad kartą menu na żywo pojawia
się nakładka zawierającamonit o dokonanie wyboru pomiędzy standardowym lub rozszerzonym
trybem zabezpieczeń. Więcej informacji odnośnie wymogów dotyczących rozszerzonego trybu
zabezpieczeń zawiera temat Podsumowanie trybów zabezpieczeń on page 71.

Administratorzy mogą zmieniać Tryb zabezpieczeń kamery z zabezpieczenia standardowego na
zabezpieczenie rozszerzone.

Procedura 138 Włącz Rozszerzone zabezpieczenia
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Stan zabezpieczeń z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartęPrzegląd zabezpieczeń.
4 Zaznacz pole wyboruWłącz zabezpieczenie rozszerzone, aby je włączyć.

Pojawi się monit o wprowadzenie aktualnego hasła oraz nowego hasła dla funkcji
zabezpieczeń rozszerzonych. Hasłomusi spełniać podane niżej minimalne wymagania dla
hasła zabezpieczeń rozszerzonych.

LUB

Usuń zaznaczenie polaWłącz zabezpieczenie rozszerzone, aby wyłączyć
zabezpieczenia rozszerzone.

Domyślnie zabezpieczenie rozszerzone jest wyłączone.

Pojawia się ostrzegawcze okno dialogowe zabezpieczeń.

5 Wprowadź aktualne hasło w polu tekstowym Aktualne hasło.
6 Wpisz nowe hasło w polu tekstowym Nowe hasło.

Hasło dla rozszerzonego zabezpieczenia musi spełniać następujące wymagania:

• Musi mieć długość co najmniej ośmiu znaków.

• Musi zawierać przynajmniej po jednym znaku z co najmniej trzech
następujących grup znaków:

Wielkie litery

Małe litery

Znaki numeryczne

Znaki specjalne

7 Wprowadź ponownie nowe hasło w polu tekstowym Potwierdź hasło.
8 Kliknij Zastosuj.

Uwaga:Wszelkie zmiany w trybie zabezpieczeń są odnotowywane w dzienniku
zabezpieczeń.

- Koniec -
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Procedura 139 Wyłączanie trybu rozszerzonego zabezpieczenia
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Stan zabezpieczeń z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartęPrzegląd zabezpieczeń.

Uwaga:Gdy jesteś w trybie rozszerzonego zabezpieczenia, zmiana trybu
zabezpieczenia wymaga hasła administratora.

4 Kliknij Zastosuj.

Uwaga:Wszelkie zmiany w trybie zabezpieczeń są odnotowywane w dzienniku
zabezpieczeń.

- Koniec -

Stan zabezpieczeń
W tej sekcji zestawiono wykorzystywane protokoły komunikacji i ich status. Można uruchomić
poniższe protokoły komunikacyjne: HTTP, FTP, CIFS, Dyn DNS, SMTP, HTTPS, SNMP V1/2,
SNMP V3, uPNP oraz SFTP.

Przegląd zabezpieczeń

Procedura 140 Włączanie/wyłączanie protokołów komunikacyjnych
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Stan zabezpieczeń z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartęPrzegląd zabezpieczeń.
4 Zaznacz lub odznacz pole wyboruProtokoły, aby włączyć lub wyłączyć dany protokół.
5 Kliknij Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Uwaga:
Gdy zabezpieczenia rozszerzone są aktywne, włączenie i wyłączanie
poszczególnych protokołów wymaga podania hasła do konta administratora.
Wszelkie zmiany w ustawieniach poszczególnych protokołów są odnotowywane w
dzienniku zabezpieczeń.

Dziennik zabezpieczeń
Dziennik zabezpieczeń zapisuje wszelkie zmiany dokonywane w trybie zabezpieczeń lub dotyczące
pojedynczych protokołów.
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Procedura 141 Wyświetlanie dziennika zabezpieczeń
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Stan zabezpieczeń z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartęDziennik zabezpieczeń.
4 Wybierz Odśwież, aby odświeżyć dziennik, uwzględniając najnowsze informacje.

- Koniec -

Procedura 142 Filtrowanie dziennika zabezpieczeń
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Stan zabezpieczeń z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartęDziennik zabezpieczeń.
4 Podaj liczbę wierszy pliku dziennika, którą chcesz przeglądać, w polu tekstowymWiersze

(od końca pliku dziennika).
5 Wpisz słowo lub frazę, którama być wyszukana w polu Filtr (tylko wiersze zawierające

tekst).
6 Wybierz polecenieOdśwież, aby odświeżyć dziennik, uwzględniając najnowsze

informacje, które spełniają parametry filtra.

7 WybierzWyczyść, aby opróżnić dziennik z obecnych wpisów. Aby to zrobić, zostaniesz
poproszony o podanie hasła.

- Koniec -

Użytkownicy
Niniejsza sekcja umożliwia dodawanie użytkowników, zmienianie haseł użytkowników i usuwanie
kont użytkowników. Istnieją trzy poziomy dostępu: administrator, operator i użytkownik.

Patrz Załącznik A: Dostęp użytkowników do funkcji on page 188, aby uzyskać szczegółowe
informacje funkcji dostępnych dla poszczególnych ról.

Uwaga:Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło to admin. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa należy zmienić hasło konta administratora.

Wyświetl bieżące konta użytkowników

Wyświetla listę bieżących kont użytkowników przypisanych do kamery.

Procedura 143 Wyświetl konta użytkowników
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.
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2 Wybierz Użytkownicy z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlone zostaną bieżące konta użytkowników przypisane do kamery.

- Koniec -

Dodawanie użytkownika

Dodawanie nowego konta użytkownika w celu uzyskania dostępu do kamery.

Procedura 144 Dodawanie użytkownika
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Użytkownicy z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartęDodaj użytkownika.
4 Wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa.

Nazwa użytkownikamusi rozpoczynać się od litery i może składać się z dowolnych
znaków alfanumerycznych (a-z, A-Z, 0-9) oraz znaków specjalnych, podkreśleń (_),
myślników (-) lub kropek (.)

5 Wybierz Rolę:
• admin

• operator

• użytkownik

Patrz Załącznik A: Dostęp użytkowników do funkcji, aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat funkcji dostępnych dla poszczególnych ról.

6 Wpisz hasło w polu tekstowym Hasło.
Hasło dla zabezpieczeń standardowychmusi się rozpoczynać od znaku alfanumerycznego
i może się składać z od 5 do 32 znaków alfanumerycznych. Rozpoznawane są duże i małe
litery.

Hasło dla rozszerzonego zabezpieczenia musi spełniać następujące wymagania:

• Musi mieć długość co najmniej siedmiu znaków.

• Musi zawierać przynajmniej po jednym znaku z co najmniej trzech
następujących grup znaków:

• Wielkie litery

• Małe litery

• Znaki numeryczne

• Znaki specjalne

7 Wprowadź takie samo hasło w polu tekstowym Potwierdź hasło.
8 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Konto nowego użytkownika pojawi się na liście na karcieUżytkownicy.

- Koniec -



Przewodnik instalacji i konfiguracji serii Illustra Flex

8200-1456-0109 K0 155

Zmiana hasła kont użytkowników
Zmienia hasła istniejącego konta użytkownika.

Procedura 145 Zmiana hasła użytkownika
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Użytkownicy z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartę Zmień hasło.
4 Z rozwijanegomenuNazwawybierz konto użytkownika.
5 Wprowadź aktualne hasło dla danego konta użytkownika w polu tekstowym Aktualne

hasło.
6 Wprowadź nowe hasło dla danego konta użytkownika w polu tekstowym Nowe hasło.

Hasło rozpoznaje duże i małe litery, i może się składać z od 5 do 32 znaków
alfanumerycznych.

7 Wprowadź to samo hasło w polu tekstowym Potwierdź nowe hasło.
8 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

Usuwanie konta użytkownika
Usuwanie kont użytkowników kamery.

Uwaga:Niemożna usunąć domyślnego konta administratora.

Procedura 146 Usuwanie konta użytkownika
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Użytkownicy z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie zakładka Użytkowników.

3 Wybierz , aby usunąć odpowiednie konto użytkownika.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

4 Wybierz OK, aby usunąć.
LUB

5 Wybierz Anuluj.

- Koniec -
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HTTP / HTTPS
Użytkownik może wybrać, czy używać protokołu HTTP, HTTPS lub obu. Kamera automatycznie
tworzy plik z certyfikatem SSL używanym przez protokół HTTPS. Istnieje możliwość wczytania
indywidualnego certyfikatu SSL, jeśli niezbędna jest walidacja.

Procedura 147 Określanie metody HTTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz HTTP/HTTPS z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz Metoda HTTPS za pomocą przycisków radiowych

• HTTP
• HTTPS
• Obydwa

- Koniec -

Procedura 148 Dodawanie certyfikatu HTTPS
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz HTTP/HTTPS z menu Zabezpieczenia.
3 Kliknij przycisk Prześlij i przejdź do lokalizacji certyfikatu.
4 Wybierz plik i wybierz Otwórz.

Uwaga:Kamera akceptuje tylko certyfikaty w formacie .pem. Certyfikat musi
posiadać łącznie certyfikat serwera i klucz prywatny, a klucz prywatny niemoże
być chroniony hasłem.

Po przesłaniu certyfikatu konieczne jest ponowne uruchomienie kamery, aby został on
uwzględniony.

- Koniec -

Usuwanie certyfikatu HTTPS

Jeśli usuniesz istniejący certyfikat, zostanie on zastąpiony tymczasowym zamiennikiem. Aktualna
sesja przeglądarki zostanie przerwana. Niezbędne będzie ponowne logowanie do sieciowego
interfejsu użytkownika kamery.

Procedura 149 Usuwanie certyfikatu HTTPS
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz HTTP/HTTPS z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz polecenieUsuń.
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Kamera wyświetli stronę „Ponowne uruchamianie usługi HTTPS” z paskiem postępu
wskazującym postęp procesu usuwania.

4 Po zakończeniu, kamera powróci do strony logowania.

- Koniec -

IEEE 802.1x
Funkcja IEEE 802.1x zapewnia kontrolę dostępu do sieci na podstawie portów, czyli zabezpiecza
sieci firmowe przedmożliwością podłączania nieautoryzowanych urządzeń.

Uwierzytelnianie jest wykonywane z użyciem protokołu Extensible Authentication Protocol, czyli
EAP. Wspierane są też metody PEAP oraz TLS.

Procedura 150 Konfiguracja zabezpieczeń IEEE 802.1x
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz IEEE 802.1x z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie kartaUstawienia EAP.

3 Zaznacz pole wyboruWłącz IEEE802.1x, aby włączyć zabezpieczenia IEEE802.1x.
LUB

4 Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz IEEE802.1x, aby wyłączyć zabezpieczenia
IEEE802.1x.

5 Z menu rozwijanego wybierzWersja EAPOL.
6 Wybierz Metoda EAP za pomocą przycisków wyboru.

7 Podaj nazwę identyfikatora EAP w polu tekstowym Identyfikator EAP.
8 Wybierz Prześlij, aby przejść do lokalizacji Certyfikatu CA.Wyświetlone zostanie okno

dialogowewyboru pliku.

9 Przejdź do lokalizacji, w której zapisano certyfikat. Wybierz plik i wybierz Otwórz.
10 Wybierz Prześlij. Rozpoczyna się proces przesyłania.
11 Jeżeli wybranoPEAP:

a Wpisz wymaganeHasło PEAP.
LUB

Jeżeli wybrano TLS -

a Wybierz Prześlij, aby przejść do lokalizacji Certyfikatu klienta.
Wyświetlone zostanie okno dialogoweWybierz plik.

b Przejdź do lokalizacji, w której zapisano certyfikat.

c Wybierz plik i wybierz Otwórz.
d Wybierz Prześlij. Rozpoczyna się proces przesyłania.
e Wpisz wymaganeHasło klucza prywatnego.

- Koniec -
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Zapora sieciowa
Konfiguracja funkcji podstawowego filtrowania oraz filtrowania adresów zapory.

Podstawowe filtrowanie
Włączanie lub wyłączanie filtrowania podstawowego w kamerze obejmuje:

• Blokowanie protokołu ICMP

• Filtrowanie RP

• Weryfikacja plików cookie typu SYN.

Procedura 151 Włączanie/wyłączanie podstawowego filtrowania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Zapora sieciowa z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie karta Filtrowanie podstawowe.

3 Zaznacz pole wyboruBlokowanie ICMP, aby włączyć funkcję blokady ICMP.
LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruBlokowanie ICMP, aby wyłączyć funkcję blokady ICMP.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

4 Zaznacz pole wyboru Filtrowanie RP, aby włączyć filtrowanie RP.
LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboru Filtrowanie RP, aby wyłączyć tę funkcję.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

5 Zaznacz pole wyboruUwierzytelniania plików cookie typu SYN, aby włączyć opcję
uwierzytelniania plików cookie typu SYN.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruUwierzytelniania plików cookie typu SYN, aby wyłączyć
tę funkcję.

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

- Koniec -

Filtrowanie adresów
Skonfiguruj adresy IP lubMAC, którym odmówiono dostęp do kamery.

Procedura 152 Włączanie/wyłączanie i konfiguracja filtrowania adresów
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Zapora sieciowa z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartę Filtrowanie adresów.
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4 WybierzWył., aby kompletnie wyłączyć filtrowanie adresów.
LUB

Wybierz Zezwól, aby umożliwić filtrowanie adresów dla określonych adresów

LUB

Wybierz Odmów, aby zablokować możliwość filtrowania adresów dla określonych
adresów.

Ustawienie domyślne to „Wył.”.

5 Gdy w filtrowaniu adresów wybrano Zezwól lubOdmów:
a Wpisz adres IP lubMAC do zezwolenia / odmówienia dostępu w polu tekstowym

Adresu IP lub MAC w następującym formacie xxx.xxx.xxx.xxx.

Uwaga:Powłączeniu funkcji filtrowania adresów wspierana jest funkcja
bezklasowego trasowaniamiędzydomenowego CIDR. Używając adresu CIDR,
należy stosować następujący format xxx.xxx.xxx.xxx/xx.

b Wybierz polecenieDodaj.
6 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

Edycja filtra adresów
Edytowanie istniejącego filtra adresów.

Procedura 153 Edycja filtra adresów
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Zapora sieciowa z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartę Filtrowanie adresów.
4 Edytuj adres IP lubMAC w polu tekstowym Adres IP lub MAC.
5 Wybierz Dodaj, aby zapisać zmiany.

- Koniec -

Usuwanie filtra adresów
Usuwanie istniejącego filtra adresów.

Procedura 154 Usuwanie filtra adresów
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Zapora sieciowa z menu Zabezpieczenia.
3 Wybierz kartę Filtrowanie adresów.
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4 Wybierz , aby usunąć odpowiedni filtr adresów.

- Koniec -

Dostęp zdalny

Włącz SSH
Włączanie dostępu do kamery przy pomocy protokołu Secure Shell, jeśli sieć kamery umożliwia
dostęp zdalny. Procedura ta umożliwia również działowi pomocy technicznej firmy Tyco Security
Products, poziom 3, diagnozę wszystkich problemów dotyczących kamery.

Uwaga:Zaleca się wyłączenie protokołu SSH. Tą funkcję należy włączać wyłącznie na życzenie
działu pomocy technicznej firmy Tyco Security Products, poziom 3.

Procedura 155 Konfiguracja protokołu SSH
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dostęp zdalny z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie kartaDostęp zdalny.

3 Zaznacz pole wyboruWłącz protokół SSH, aby włączyć protokół SSH.
LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz protokół SSH, aby wyłączyć protokół SSH.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

- Koniec -

ONVIF
Sieciowy interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie funkcjami ONVIF na najwyższym poziomie.
Tryb wykrywania oraz funkcja Uwierzytelniania użytkowników ONVIF może być włączana lub
wyłączona.

• Tryb wykrywania ONVIF umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji wykrywania kamer
przy pomocy ONVIF.

• Funkcja uwierzytelniania użytkowników ONVIF umożliwia kamerom przyjmowanie
poleceńONVIF od wszystkich użytkowników lub wyłącznie od uwierzytelnionych
użytkowników. Włączenie funkcji uwierzytelnienia użytkowników gwarantuje, iż kamera
będzie wykonywać polecenia wydawane wyłącznie przez uwierzytelnionych
użytkowników.

Rozdzielnie Trybu wykrywania oraz funkcji Uwierzytelniania użytkowników umożliwia odpowiednią
dla danej sieci i użytkowników konfigurację kamery. W przypadku kamery kopułowej preferowaną
metodą wykrywania jest oprogramowanie Illustra Connect, które wykorzystuje funkcję wykrywania
ONVIF. Z tego względu zaleca się, aby tryb wykrywania ONVIF był zawsze włączony.

Tryb wykrywania ONVIF

Włącz lub wyłącz funkcję wykrywania ONVIF w kamerze.
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Procedura 156 Włącz/wyłącz Tryb wykrywania ONVIF
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dostęp zdalny z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie karta Dostęp zdalny.

3 Zaznacz pole wyboru Tryb wykrywania ONVIF, aby włączyć tryb wykrywania ONVIF.
LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboru Tryb wykrywania ONVIF, aby wyłączyć tryb wykrywania
ONVIF.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -

Uwierzytelnianie użytkowników ONVIF

Korzystanie z funkcji Uwierzytelniania użytkowników ONVIF jest warunkowane istnieniem co
najmniej jednego użytkownika posiadającego uprawnienia administratora dla usługi ONVIF.

Uwaga:Gdy jesteś w trybie zabezpieczenia rozszerzonego, edytowanie autoryzacji użytkownika
ONVIF wymaga hasła administratora.

Procedura 157 Włączanie/wyłączanie funkcji Uwierzytelniania
użytkowników ONVIF
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dostęp zdalny z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie karta Dostęp zdalny.

3 Zaznacz pole wyboruUwierzytelnianie użytkowników ONVIF, aby włączyć
uwierzytelnianie użytkowników ONVIF.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruUwierzytelnianie użytkowników ONVIF, aby wyłączyć
uwierzytelnianie użytkowników ONVIF.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -

Video over HTTP

Włączanie lub wyłączanie metadanych strumienia lub wideo wideo w protokole HTTP w kamerze.

Procedura 158 Włączanie lub wyłączanie Video over HTTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.
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2 Wybierz Dostęp zdalny z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie karta Dostęp zdalny.

3 Zaznacz pole wyboruVideo over HTTP, aby włączyć Video over HTTP.
LUB

Usunąć zaznaczenie pola wyboruVideo over HTTP, aby wyłączyć Video over HTTP.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -

Wykrywanie UPnP

Włączanie lub wyłączanie funkcji wykrywania UPnP w kamerze.

Procedura 159 Włączanie/wyłączanie trybu wykrywania UPnP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dostęp zdalny z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie karta Dostęp zdalny.

3 Zaznacz pole wyboruWykrywanie UPnP, aby włączyć wykrywanie UPnP.
LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWykrywanie UPnP, aby wyłączyć wykrywanie UPnP.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -

Audio w serwerze ExacqVision

Włączanie i wyłączanie portów audio używanych przy dwukierunkowej integracji audio ExacqVision.

Procedura 160 Włączanie/wyłączanie audio EXACQ
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dostęp zdalny z menu Zabezpieczenia.
Wyświetlona zostanie karta Dostęp zdalny.

3 Zaznacz pole wyboruAudio EXACQ, aby włączyć audio EXACQ.
LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruAudio EXACQ, aby wyłączyć audio EXACQ.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

- Koniec -
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Limit czasu sesji
Czas przeterminowania sesji określa liczbęminut, w ciągu których sesja w sieci może być
bezczynna przed jej automatycznym zakończeniem.

Procedura 161 Ustawianie czasu przeterminowania sesji
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz opcję Limit czasu sesji z menu Zabezpieczenia. Wyświetlona zostanie zakładka
Czasu przeterminowania sesji.

3 Przy pomocy suwaka ustaw Limit czasu sesji (w min.). Domyślnie wartość jest
ustawiona na 15minut.

- Koniec -
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Menu sieci
Powybraniu menuSieć, pojawi się strona TCP/IP, którą przedstawia Rysunek 98 on page 164.

Rysunek 98 Menu sieci

Menu Sieć zapewnia dostęp do następujących ustawień oraz funkcji kamery:

• TCP/IP

• FTP

• SMTP

• SNTP

• CIFS

• Dynamiczny serwer DNS

TCP/IP
Konfiguracja ustawień IPv4 oraz IPv6 kamery.

IPv4

Skonfiguruj ustawienia IPv4 kamery.

Uwaga:Po zresetowaniu fabrycznym lub ponownym uruchomieniu, urządzenie wyszukuje ostatni
znany adres IP. Jeżeli nie jest on dostępny, przywracany jest domyślny adres IP 192.168.1.168.
Może to skutkować duplikacją adresów IP. Patrz Menu sieci on page 164, aby uzyskać więcej
informacji.
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Procedura 162 Konfiguracja ustawień IPv4
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz TCP/IP z menuSieć.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz DHCP, aby włączyć DHCP i wyłączyć ustawienia ręczne.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz DHCP, aby wyłączyć DHCP i wprowadzić
ustawienia ręczne.

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

4 Jeśli opcjaWłączania DHCP została wyłączona:

a Wpisz adres IPv4 w polu tekstowym Adres IPv4w formacie xxx.xxx.xxx.xxx.
Ustawienie domyślne to „192.168.1.168”

b Wpisz maskę sieci w polu tekstowymMaska sieci xxx.xxx.xxx.xxx.
Ustawienie domyślne to „255.255.255.0”

c Wpisz adres IP bramy w polu tekstowym Brama xxx.xxx.xxx.xxx.
d Wpisz podstawowy serwer DNS w polu tekstowym Podstawowy serwer DNS

xxx.xxx.xxx.xxx.

e Wpisz pomocniczy serwer DNS w polu tekstowym Pomocniczy serwer DNS
xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

IPv6

Włącz funkcję IPv6 w kamerze.

Procedura 163 Włącz/wyłącz IPv6
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz TCP/IP z menuSieć.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz IPv6, aby włączyć obsługę protokołu IPv6 w kamerze.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz IPv6, aby wyłączyć obsługę protokołu IPv6 w
kamerze.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

W przypadku włączenia IPv6, wyświetlony zostanie adres Link Local i DHCP obok pola
„Bieżące adresy IPv6”, o ile są dostępne.

- Koniec -
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Multiemisja
Ze strumieniami multiemisji mamy do czynienia, gdy strumień z jednej kamery jest odbierany przez
wielu klientów. W strumieniu multiemisji, serwer kieruje strumień domultiemisyjnego adresu IP w
sieci, a klienci otrzymują strumień poprzez subskrypcję tego adresu.

Procedura 164 Konfiguracja strumienia multiemisji
Etap     Czynność

1 Wybierz Siećw sieciowym interfejsie użytkownika, aby wyświetlić opcje menu sieci, a
następnie kliknij kartęMultiemisja.

2 Z listy rozwijanej wybierz Numer strumienia, który chcesz skonfigurować.
3 W poluAdres wideowprowadź poprawny adres IP dlamultiemisji. Poprawny zakres

adresów IP:

224.xxx.xxx.xxx

232.xxx.xxx.xxx

234.xxx.xxx.xxx

239.xxx.xxx.xxx

Adresy strumienia multiemisji muszą być niepowtarzalne dla strumienia i kamer.

4 W poluPortwprowadź port dla multiemisji. Pot strumienia multiemisji musi być
niepowtarzalny dla kamer strumienia. Zaaprobowany zakres portów: 0-65535.

5 Wprowadź wartość w poluCzas wygaśnięcia.

Przykład poprawnej konfiguracji multiemisji:

Stream.1.Multicast.IPAddress=224.16.18.2

Stream.1.Multicast.Port=1032

Stream.2.Multicast.IPAddress=224.16.18.2

Stream.2.Multicast.Port=1030

Stream.3.Multicast.IPAddress=0.0.0.0

Stream.3.Multicast.Port=0

FTP
Konfiguracja ustawień FTP serwera FTP. Ustawienia te są wymagane do wysyłania plików wideo z
wyzwolonych alertów analitycznych. W przypadku korzystania z funkcji analizy, przed włączeniem
alertów wideo FTP należy skonfigurować ustawienia serwera FTP.

Uwaga:Ustawienia FTP można również skonfigurować w menuSieć.
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Procedura 165 Konfiguracja ustawień serwera FTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz FTP z menuSieć.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz, aby włączyć FTP.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz, aby wyłączyć FTP.
Ustawienie domyślne to „Włączone”.

Uwaga:W Rozszerzonym trybie zabezpieczeń włączenie protokołu FTP wymaga
podania hasła do konta administratora.

4 Jeśli to wymagane, zaznacz pole wyboruBezpieczne FTP.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

5 Wprowadź adres IP serwera FTP w polu tekstowym Serwer FTP.
6 Wpisz port serwera FTP w polu tekstowym Port FTP.

Ustawienie domyślne to 21.

7 Wpisz nazwę użytkownika FTP w polu tekstowym Nazwa użytkownika.
8 Wpisz hasło FTP w polu tekstowym Hasło.
9 Wpisz ścieżkę przesyłania FTP w polu tekstowym Ścieżka przesyłania.

Uwaga:Przy podawaniu ścieżki przesyłania powinien zostać zachowany
następujący format: '//<nazwa katalogu ftp>/<folder>'

- Koniec -

Szybkość przesyłu plików
Szybkość przesyłu plików można ograniczyć i przypisać maksymalną prędkość przesyłu w celu
zarządzania używaną przepustowością FTP.

Procedura 166 Konfiguracja szybkości przesyłu FTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia zdarzeńw menu Zdarzenia i czynności.
3 Wybierz kartę FTP.
4 Zaznacz pole wyboruOgranicz szybkość przesyłu, aby ograniczyć szybkość przesyłu

FTP.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruOgranicz szybkość przesyłu, aby wyłączyć ograniczenie
szybkości przesyłu FTP.
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Ustawienie domyślne to „Włączone”.

5 Wpisz maksymalną prędkość przesyłu (Kbps) w polu tekstowymMaksymalna szybkość
przesyłu.
Ustawienie domyślne to 50.

- Koniec -

Testowanie ustawień serwera FTP
Testowanie ustawień FTP, które zostały poprawnie skonfigurowane.

Procedura 167 Testowanie ustawień FTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz FTP z menuSieć.
3 Wybierz kartę FTP.
4 Wybierz Test. Na określony adres serwera FTP zostanie przesłany próbny plik tekstowy,

aby sprawdzić poprawność ustawień serwera FTP.

- Koniec -

SMTP
Skonfiguruj ustawienia SMTP umożliwiające wysyłanie z kamery powiadomień e-mail w razie
wyzwolenia alertu analitycznego.

Uwaga:Aby włączyć powiadomienia e-mail podczas korzystania z funkcji alertów analitycznych,
należy skonfigurować ustawienia SMTP.

Procedura 168 Konfiguracja ustawień SMTP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz SMTP z menuSieć.
Wyświetlona zostanie kartaSMPT.

3 Zaznacz pole wyboruWłącz SMTP, aby włączyć SMTP. Pola tekstowe w tej zakładce
zostaną odblokowane.

Uwaga:W trybie Rozszerzonych zabezpieczeń uruchomienie SMTP wymaga
hasła do konta administratora.

4 Wprowadź adres IP serwera pocztowego w polu tekstowym Serwer pocztowy.
5 Wpisz port transmisji w polu tekstowym Port serwera.

Ustawienie domyślne to 25.

6 Wprowadź adres pocztowy w polu tekstowym Adres nadawcy.
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7 Wprowadź adres, na który mają być wysyłane powiadomienia e-mail w polu tekstowym
Adres odbiorcy.

8 Zaznacz pole wyboruStosowania uwierzytelniania logowania do serwera, aby
umożliwić wprowadzanie danych dotyczących uwierzytelniania.

LUB

Usuń zaznaczenia pola wyboruStosowania uwierzytelniania logowania do serwera,
aby wyłączyć uwierzytelnianie.

Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

9 Jeśli zaznaczono pole wyboru stosowania uwierzytelnienia logowania do serwera:

a Wprowadź nazwę konta SMTP w polu tekstowym Nazwa użytkownika.
b Wprowadź hasło SMTP w polu tekstowym Hasło.

10 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

SNMP
Kamera wprowadza obsługę protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol), aby
zarządzanie siecią IP było jeszcze prostsze.

Obsługa protokołu SNMP zawiera wsparcie dla wersji V2 i V3. Wykorzystanie V2 oznacza, że nie
jest wymagane uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do danych, a wyniki nie są szyfrowane.
V3 oferuje udoskonalone funkcje szyfrowania i uwierzytelniania.

Procedura 169 Konfiguracja ustawień SNMP
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz SNMP z menuSieć.
3 Wpisz odniesienie lokalizacji w polu tekstowym Lokalizacja.
4 Wpisz odniesienie kontaktu zarządzającego SNMP w polu tekstowym Kontakt.
5 W przypadku wykorzystaniaV2:

a Zaznacz pole wyboruWłącz V2.
b Wpisz nazwę użytkownika autoryzowanego do odczytywania danych SNMP w polu

tekstowymOdczyt społeczności.
c Przejdź doSpołeczność komunikatu Trap.
d Przejdź doAdres komunikatu Trap.
e Wybierz Zastosuj.
LUB

W przypadku wykorzystaniaV3:
a Zaznacz pole wyboruWłącz V3.
b Przejdź doOdczyt użytkownika.
c Z rozwijanegomenu wybierz Poziom zabezpieczeń:

- noauth:Brak uwierzytelniania / brak szyfrowania.
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- auth:Uwierzytelnianie / brak szyfrowania. Wymagane jest hasło użytkownika. Jest
wykorzystane symetryczne szyfrowanie z użyciemMD5 lub SHA.
- priv: Uwierzytelnianie / szyfrowanie. Wymagane jest hasło użytkownika, ponieważ
jest wykorzystane symetryczne szyfrowanie z użyciemMD5 lub SHA. Wymagane jest
hasło szyfrowania danych, ponieważ jest wykorzystane symetryczne szyfrowanie z
użyciem DES lub AES.

d Wybierz Typ uwierzytelniania za pomocą przycisków wyboru.

e Podaj hasło uwierzytelniania

f Wybierz Typ szyfrowania za pomocą przycisków wyboru.

g Podaj hasłoSzyfrowania
h Wybierz Zastosuj.

- Koniec -

CIFS
Funkcja CIFS pozwala na przesył plików generowanych w kamerze, jak np. nagrań z powodu
alertów, do innego urządzenia sieciowego służącego do przechowywania danych za pomocą
protokołu Common Internet File System (CIFS). Uzupełnia ona istniejącemetody dystrybucji, jak
FTP, SFTP oraz e-mail.

Procedura 170 Konfiguracja ustawień serwera CIFS
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz CIFS z menuSieć.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz, aby włączyć CIFS.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz, aby wyłączyć CIFS.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

Uwaga:W trybie Rozszerzonych zabezpieczeń włączenie CIFS wymaga podania
hasła do konta administratora.

4 Wpisz ścieżkę sieciową w polu tekstowym Ścieżka sieciowa.

Uwaga:Przy podawaniu ścieżki sieciowej powinien zostać zachowany
następujący format: '//<Adres IP>/<nazwa folderu>'

5 Wprowadź nazwę domeny w polu tekstowym Nazwa domeny.
6 Wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa użytkownika.
7 Wpisz hasło w polu tekstowym Hasło.

- Koniec -
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Dynamiczny serwer DNS
Usługa Dynamic DNS jest obsługiwana w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym zmieniającego
się adresu IP w Internecie celem zapewnienia stałej nazwy domeny zasobu, który może zmieniać
lokalizację w sieci. Dynamiczne aktualizacje systemu nazw domen zgodne ze standardem RFC
2136. W takiej sytuacji kamera kontaktuje się wyłącznie z serwerem DHCP i serwer DHCP
odpowiada za aktualizacje serwera DNS. Kamera przesyła nazwę swojego hosta serwerowi DHCP,
żądając przedłużenia okresu dzierżawy, a serwer DHCP aktualizuje odpowiednio zapisy DNS.
Procedura ta jest odpowiednia dla konfiguracji intranetowej, gdy dostępna jest usługa wewnętrznego
DHCP uraz DNS, a użytkownik potrzebuje wyłącznie dostępu do swojej kamery w ramach własnej
sieci.

Domyślnie, wysyłając żądanie DHCP, kamera przesyła nazwę swojego hosta jako część żądania
DHCP. Ta opcja nie może być zmieniona przez użytkowników. Nazwa hosta kamer pokrywa się z
konfigurowalnym parametrem „nazwy kamery” sieciowego interfejsu użytkownika. Każde żądanie
DHCP zawiera nazwę hosta kamer na użytek serwera DHCP, który przesyła ją dalej do
odpowiedniego serwera DNS.

Dynamiczny serwer DNS

Skonfiguruj ustawienia Dynamic DNS kamery.

Procedura 171 Konfiguracja dynamicznego serwera DNS
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dynamiczny DNS z menuSieć.
3 Zaznacz pole wyboruWłącz usługę, aby włączyć dynamiczny DNS.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz usługę, aby wyłączyć dynamiczny DNS.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

4 Jeśli funkcjaWłączania usługi została włączona:

a Wpisz alias kamery w polu tekstowym.

b Wybierz z listy rozwijanej dostawcę usług.

• dyndns.org
• easydns.com
• no-ip.com
• zerigo.com
• dynsip.org
• tzo.com
c Wprowadź Nazwę użytkownikaw polu tekstowym.

d Wprowadź Hasłow polu tekstowym.

e Wpisz Dane usługi w polu tekstowym.

5 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.
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- Koniec -
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System
Po otwarciu menuSystem, pojawi się stronaKonserwacja, którą przedstawia Rysunek 99 on page
173.

Rysunek 99 Menu System

Menu System zapewnia dostęp do następujących ustawień oraz funkcji kamery:

• Konserwacja

• Data i godzina

• Dźwięk

• Wideo analogowe

• Monitor stanu

• Dzienniki

• Informacje

Konserwacja
Menu Konserwacja pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych kamery, jej restart, a także
aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Reset
Fizyczne resetowanie kamery opisuje rozdział niniejszego podręcznika odnoszący się do
konkretnegomodelu kamery.



Przewodnik instalacji i konfiguracji serii Illustra Flex

8200-1456-0109 K0 174

Uwaga:W razie potrzeby istnieje możliwość przywrócenia ustawień sieciowych, wstępnie
ustawionych położeń, wzorów oraz sekwencji.

Procedura 172 Resetowanie kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz opcjęKonserwacja z menuSystem.

3 Zaznacz pole wyboru Zachowaj adres IP, aby zachować aktualne ustawienia sieciowe
podczas ponownego uruchamiania kamery.

LUB

Usuń zaznaczenie pola wyboru Zachowaj adres IP, aby przywrócić domyślne ustawienia
sieciowe.

Ustawienie domyślne to „Włączone”.

4 Wybierz Ponowne uruchomienie
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie resetowania kamery.

• Wybierz OK, aby potwierdzić. Interfejs sieciowy użytkownika
wyświetli stronę „resetowania kamery” z paskiem postępu
wskazującym postęp procesu ponownego uruchamiania.

• Po ponownym uruchomieniu kamery będzie ona dostępna online i
gotowa do użytku po upływie około 2 - 3minut.

LUB

Wybierz Anuluj.
5 Wyświetlona zostanie strona logowania.

- Koniec -

Ponowne uruchomienie
Fizyczne resetowanie kamery opisuje rozdział niniejszego podręcznika odnoszący się do
konkretnegomodelu kamery.

Procedura 173 Ponowne uruchamianie kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz opcjęKonserwacja z menuSystem.

3 Wybierz Ponowne uruchomienie.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie ponownego uruchomienia
kamery.

4 Wybierz OK, aby potwierdzić.
Sieciowy interfejs użytkownika wyświetli stronę „ponownego uruchamiania kamery” z
paskiem postępu wskazującym postęp procesu ponownego uruchamiania.
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Po ponownym uruchomieniu kamery będzie ona dostępna online i gotowa do użytku po
upływie około 2 - 3minut.

LUB

Wybierz Anuluj.
5 Wyświetlona zostanie strona logowania.

- Koniec -

Aktualizacja oprogramowania układowego
Kameręmożna zaktualizować przy pomocy oprogramowania układowego dostarczonego przez

Illustra. Kameręmożna też zaktualizować za pomocą programu Illustra Connect. Dalsze informacje
znajdziesz w podręczniku użytkownika oprogramowania Illustra Connect.

Uwaga:Podczas aktualizacji oprogramowania układowego wszystkie istniejące ustawienia kamery
pozostaną zachowane.

Przestroga
Należy używać wyłącznie oprogramowania układowego dostarczonego przez Illustra. Użycie innego
oprogramowania układowegomoże spowodować wadliwe działanie lub uszkodzenie kamery.

Procedura 174 Aktualizacja oprogramowania układowego kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz opcjęKonserwacja z menuSystem.

3 Wybierz Przeglądaj.
Wyświetlone zostanie okno dialogoweWybierz plik do przesłania.

4 Przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik z oprogramowaniem układowym.

5 Wybierz plik oprogramowania układowego, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
6 Wybierz Prześlij.

Rozpoczęte zostanie przesyłanie pliku. Podczas aktualizacji nie wolno odłączać kamery od
zasilania. Kamera zostanie automatycznie uruchomiona ponownie po ukończeniu procesu
aktualizacji, może to potrwać od 1 do 10minut. Wyświetlona zostanie strona logowania.

- Koniec -

Tworzenie kopii zapasowej / przywracanie danych
Tworzenie kopii zapasowej danych kamery oraz przywracanie danych z uprzednio zapisanych
plików danych. Dane temożna zapisać w określonej lokalizacji i użyć do przywracania konfiguracji
kamery.

Uwaga:Zapisany plik z kopią zapasową danych określonej kamery jest specyficzny dla danej
kamery i nie może być używany do przywracania ustawień innej kamery.
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Procedura 175 Tworzenie kopii zapasowej danych kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz opcjęKonserwacja z menuSystem.

3 Wybierz kartę Tworzenie kopii zapasowej / przywracanie danych.
4 Wybierz Kopia zapasowa. Wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie zapisania pliku z

kopią zapasową danych.

5 Wybierz Zapisz.

- Koniec -

Procedura 176 Przywróć ustawienia kamery z kopii zapasowej
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz opcjęKonserwacja z menuSystem.

3 Wybierz kartę Tworzenie kopii zapasowej / przywracanie danych.
4 Wybierz Przeglądaj.

Wyświetlone zostanie okno dialogoweWybierz plik do przesłania.

5 Przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik z oprogramowaniem układowym.

6 Wybierz plik oprogramowania układowego, a następnie wybierz przycisk Otwórz.
7 Wybierz Prześlij.

Rozpocznie się przesyłanie pliku. Podczas aktualizacji nie wolno odłączać kamery od
zasilania. Kamera zostanie automatycznie uruchomiona ponownie po ukończeniu procesu
aktualizacji, może to potrwać od 1 do 10minut. Wyświetlona zostanie strona logowania.

- Koniec -

Data i godzina
Ustaw datę i czas kamery.

Uwaga:

Data i godzinamogą być także skonfigurowane w menuSzybki start.

Procedura 177 Konfiguracja daty i czasu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz kartęData/Czasw menuSystem.
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3 Zaznacz pole wyboruCzas w formacie 24-godzinnym, aby włączyć zegar w formacie 24-
godzinnym.

lub

Usuń zaznaczenie pola wyboruCzas w formacie 24-godzinnym, aby wyłączyć zegar w
formacie 12-godzinnym.

Domyślnie włączony jest format 24-godzinny.

4 Z menu rozwijanego wybierz Format wyświetlania daty:
• DD/MM/RRRR
• MM/DD/RRRR
• RRRR/MM/DD
Domyślnie włączona jest opcja RRRR/MM/DD.

5 Z menu rozwijanego wybierz Strefa czasowa.
Ustawienie domyślne to (GMT-05:00) Czas wschodni (USA i Kanada)

6 Wybierz Ustaw czas, wybierając przyciski radiowe:
• Ręcznie
• przez NTP
Domyślnie włączona jest opcja „Ręcznie”.

7 Jeśli na etapie 5 wybrano „Ręcznie”:

a Wybierz datę (DD/MM/RRRR) przy pomocy rozwijanychmenu.
b Wybierz godzinę (GG:MM:SS) przy pomocy rozwijanychmenu.

8 Jeśli w kroku 5 wybierzesz opcję przez NTP:

a Wpisz Nazwę serwera NTP w polu tekstowym.

- Koniec -

Dźwięk
Uwaga:Ten rozdział nie dotyczy kamer kompaktowych typu „mini-dome”.

Na tej karcie można skonfigurować wejścia i wyjścia dźwięku, przesyłania dźwięku i
przechowywanych klipów, a także na skonfigurowanie synchronizacji audio-wideo.

Procedura 178 Konfiguracja wejścia audio
Etap     Czynność

1 Wybierz Audio z menuSystem. Zostanie wyświetlona kartaWejście audio.

2 Zaznacz pole wyboruWłącz wejście, aby włączyć ustawienia wejścia audio.
lub

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz wejście, aby wyłączyć ustawienia wejścia audio.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

3 Za pomocą suwaka wybierz Głośność wejścia.
Dostępny jest zakres od 1 do 100.
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Ustawienie domyślne to 72.

- Koniec -

Procedura 179 Konfiguracja wyjścia audio
Etap     Czynność

1 Wybierz Audio z menu konfiguracji kamery.
2 Zaznacz pole wyboruWłącz wyjście, aby włączyć ustawienia wyjścia audio.

lub

Usuń zaznaczenie pola wyboruWłącz wyjście, aby wyłączyć ustawienia wyjścia audio.
Domyślne ustawienie to "Wyłączony".

3 Jeśli funkcjaWłącz wyjście została włączona, użyj suwaka do wybrania Głośności
wyjścia.

Dostępny jest zakres od 1 do 100.

Ustawienie domyślne to 50.

- Koniec -

Konfiguracja przechowywanych klipów
W podłączona do odpowiedniego urządzenia, urządzenie posiada funkcję odtwarzania
przechowywanych nagrań po wyzwoleniu alarmu. Do urządzeniamoże być załadowanych
maksymalnie pięć nagrań audio.

Uwaga:Klipy audio są obsługiwane wyłącznie w przypadku posiadania zamontowanej karty micro
SD. Informacje dotyczące instalacji karty micro SD znajdują się w skróconej instrukcji obsługi.

Przesyłany klip audiomusi spełniać następujące warunki:

• Nazwa pliku niemoże zawierać spacji.

• Musi to być plik "wav" z rozszerzeniem ".wav".

• Jednokanałowe nagranie mono o głębi bitowej 16kHz.

• Częstotliwość próbkowaniamusi wynosić 8kHz.

• Nagranie nie może być dłuższe niż 20 sekund.

Procedura 180 Odtwarzanie przechowywanych klipów
Etap     Czynność

1 Wybierz Audio z menuSystem.

2 Wybierz kartęKlipy audio.
3 Wybierz odpowiedni plik audio do odtwarzania.

- Koniec -
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Procedura 181 Przesyłanie pliku audio
Etap     Czynność

1 Wybierz Audio z menuSystem.

2 Wybierz kartęKlipy audio.
3 Wybierz Przeglądaj.

Wyświetlone zostanie okno dialogowewyboru pliku.

4 Przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik audio.

Wybierz plik audio, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Przesyłany klip audiomusi spełniać następujące warunki:

• Nazwa pliku niemoże zawierać spacji.

• Musi to być plik "wav" z rozszerzeniem ".wav".

• Jednokanałowe nagranie mono o głębi bitowej 16kHz.

• Częstotliwość próbkowaniamusi wynosić 8kHz.

• Nagranie nie może być dłuższe niż 20 sekund.

5 Wybierz Prześlij.
6 Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie żądania załadowania pliku

audio.

Wybierz OK, aby potwierdzić przesył.
lub

Wybierz Anuluj.

- Koniec -

Procedura 182 Usuwanie przechowywanego pliku audio
Etap     Czynność

1 Wybierz Audio z menuSystem.

2 Wybierz kartęKlipy audio.
3 Zaznacz odpowiednie pole wyboruUsuń, aby zaznaczyć dany plik audio do usunięcia.

lub

Usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboruUsuń, aby zachować dany plik audio.
4 Zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie pliki audio do

usunięcia.

5 Wybierz Usuń, aby usunąć zaznaczone pliki audio.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.

6 Wybierz OK, aby potwierdzić usuwanie.
lub

Wybierz Anuluj.

- Koniec -
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Wideo analogowe
Źródło wideo analogowegomożna wybrać w menu rozwijanym w obrębiemenuWideo analogowe.
Formatem wyjściowym obrazu analogowegomożna zarządzać przy użyciu przełącznika DIP
kamery (wartość domyślna) lub za pomocą strony sieciowego interfejsu użytkownika.

Dostępne opcje to: PAL, NTSC orazWyłączone.

Uwaga:Ten rozdział nie dotyczy kamer kompaktowych typu „mini-dome”.

Uwaga:Gdy opcje PAL lub NTSC zostaną wybrane w sieciowym interfejsie użytkownika, użycie
fizycznego przycisku DIP na kamerze będzie zbędne.

Monitor stanu
Monitor stanu informuje o stanie popularnych parametrów urządzenia. Każdy parametr może być
włączony lub wyłączony. Częstotliwość odświeżania monitora stanumoże być skonfigurowana
poprzez wybranie odpowiedniej wartości w menu rozwijanym Okres raportowania.

Procedura 183 Konfiguracja ustawień monitora stanu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Monitor stanuw menuSystem.

3 Z menu rozwijanego wybierz Okres nagrywania.
4 Zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby włączyć monitorowanie stanu danego parametru.

LUB

Usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, aby wyłączyć monitorowanie stanu danego
parametru.

Domyślne ustawienie dla wszystkich parametrów toWłączone.

- Koniec -

Podsumowanie PTZ
Opcjamonitora stanu wyświetla następujące statystyki PTZ:

• Panoramowania w prawo

• Panoramowania w lewo

• Pochylanie w dół

• Pochylanie w górę

• Oddalanie

• Przybliżanie
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Procedura 184 Wyświetlanie informacji dotyczących podsumowania PTZ
Etap     Czynność

1 Wybierz opcjęUstawienia na banerze graficznego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić
menu konfiguracji.

2 Wybierz Monitor stanuw menuSystem.

3 Wybierz kartęPodsumowanie PTZ.

- Koniec -

Dzienniki
Kamera tworzy dzienniki systemowe i rozruchowe.

Dziennik systemu
Dziennik systemu udostępnia najświeższe komunikaty pochodzące z pliku systemu operacyjnego
Unix /var/log/messages. Uwzględniane są następujące informacje:

• Komunikaty dotyczące działania systemu, np. procesu uruchamiania/zamykania.

• Ostrzeżenia dotyczące naprawialnych problemów jakie wystąpiły podczas wykonywania
procesów.

• Komunikaty błędu w przypadku wystąpienia podczas wykonywania procesów
nienaprawialnych problemów. Należy jednak pamiętać, iż nie oznacza to przerwania tych
procesów, a jedynie wystąpienie problemów, których niemożna było naprawić.

Procedura 185 Wyświetlanie dziennika systemu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dzienniki z menuSystem.

Wyświetlona zostanie zakładka dziennika systemu.

3 Wybierz Odśwież, aby odświeżyć dziennik, uwzględniając najnowsze informacje.

- Koniec -

Procedura 186 Filtr dziennika systemu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dzienniki z menuSystem.

Wyświetlona zostanie zakładka dziennika systemu.

3 Podaj liczbę wierszy pliku dziennika, którą chcesz przeglądać, w polu tekstowymWiersze.
4 Wpisz słowo lub frazę, którama być wyszukana w polu Filtr.
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5 Wybierz Odśwież, aby odświeżyć dziennik, uwzględniając najnowsze informacje.

- Koniec -

Dziennik ładowania początkowego
Dziennik ładowania początkowego to dziennik procesów ładowania początkowego systemu
operacyjnego Linux. Jest on przydatny wyłącznie dla inżynierów działu pomocy technicznej firmy
Tyco Security Products, dla których niezbędne są dodatkowe informacje dotyczące urządzeń.

Procedura 187 Wyświetlanie dziennika ładowania początkowego
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dzienniki z menuSystem.

3 Wybierz kartęDziennik ładowania początkowego.
4 Wybierz Odśwież, aby odświeżyć dziennik, uwzględniając najnowsze informacje.

- Koniec -

Procedura 188 Filtr dziennika ładowania początkowego
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Dzienniki z menuSystem.

3 Wybierz kartęDziennik ładowania początkowego.
4 Podaj liczbę wierszy pliku dziennika, którą chcesz przeglądać, w polu tekstowymWiersze.
5 Wpisz słowo lub frazę, którama być wyszukana w polu Filtr.
6 Wybierz Odśwież, aby odświeżyć dziennik, uwzględniając najnowsze informacje.

- Koniec -

Dziennik kontroli
Dziennik kontroli loguje szczegóły na temat źródła, klasy, wyników, użytkownika oraz opisów zmian
change.all, które zostały wykonane w następujących obszarach sieciowego interfejsu użytkownika,
jak opisano poniżej:

• Zmiany w FTP, CIFS, SMTP, IPV4, IPV6, DNS oraz SNMP są logowane pod klasą SIEĆ.

• Zmiany w strumieniu są logowane pod klasąWIDEO.

• Zmiany w restartowaniu, resetowaniu oraz aktualizacji są logowane pod klasą
KONSERWACJA.

• Zmiany w DIO i ROI są logowane od klasą ZDARZENIE.

Informacje
Menu Informacje zapewnia dostęp do następujących informacji związanych z kamerą:
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• Nazwa kamery

• Model

• Kod produktu

• Data produkcji

• Numer seryjny

• Adres MAC

• Wersja oprogramowania układowego

• Wersja sprzętu

Procedura 189 Wyświetlanie informacji dotyczących modelu
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Informacje z menuSystem. Wyświetlona zostanie zakładkamodelu.

- Koniec -

Procedura 190 Edycja nazwy kamery
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Informacje z menuSystem. Wyświetlona zostanie zakładkamodelu.

3 Edytuj nazwęw polu tekstowym Nazwa kamery.

- Koniec -
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Rejestracja Edge
Powybraniu menuRejestracja Edge, pojawi się strona Zarządzanie kartą Micro SD, którą
przedstawia Rysunek 100 on page 184.

Rysunek 100 Menu Nagrywanie bezpośrednie

MenuNagrywanie bezpośrednie zapewnia dostęp do następujących ustawień oraz funkcji kamery:

• Zarządzanie kartą Micro SD

• Ustawienia rejestracji

• Pobieranie zdarzeń

Zarządzanie kartą Micro SD
Nagrywanie bezpośrednie pozwala na zapisywanie nagrań wideo bezpośrednio na karcie Micro SD.
Wideomoże być skonfigurowane do rozpoczynania nagrywania w oparciu o wydarzenie. W
przypadku braku karty Micro SD w kamerze zostaną wyświetlone aktualne powiadomienia o awarii,
jeśli zostanie wyzwolony alarm. Użycie karty Micro SD udostępnia następujące funkcje:

• Wyświetlanie w kamerze aktualnych powiadomień o awarii w przypadku wyzwolenia
alarmu.

• Wideo/audio oraz zrzuty ekranu są zapisywane na karcie SD.

• Można wysyłać powiadomienia SMTP.

• Można wysyłać przesłania wideo na FTP i CIFS.

• Dźwięk może być odtwarzany z użyciem gniazda wyjścia audio.
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Wkładanie karty Micro SD
Bardzo ważne jest ponowne uruchomienie kamery po włożeniu karty Micro SD. Kartę Micro SD
należy instalować i odinstalowywać z wykorzystaniem sieciowego interfejsu użytkownika. Jeżeli
pojawi się komunikat „Urządzenie zajęte”, należy odczekać kilkaminut i spróbować ponownie.
Jeżeli to nie przyniesie rezultatów, może być konieczne wyłączenie wykrywania ruchu, usługi FTP
lub innych procesów, któremogą korzystać z karty Micro SD.

Uwaga:Informacje dotyczące demontażu obudowy i uzyskiwania dostępu do kamery znajdują się w
skróconej instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

Procedura 191 Włóż kartę Micro SD po uprzednim wyłączeniu kamery
Etap     Czynność

1 Wyłącz kamerę odłączając jej przewód zasilania.

2 Włóż kartę Micro SD do kamery.

3 Podłącz przewód zasilania i włącz kamerę.

- Koniec -

Procedura 192 Zainstaluj kartę Micro SD przy pomocy sieciowego
interfejsu sieciowego i ponownie uruchom kamerę
Etap     Czynność

1 Włóż kartę Micro SD do kamery.

2 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

3 Wybierz menu Zarządzanie kartą SD z menuRejestracja Edge.
4 Wybierz Zainstaluj.

- Koniec -

Wyjmowanie karty Micro SD
Jeśli wymagane będzie wyjęcie karty Micro SD z kamery, należy zastosować jedną z dwóch
poniższych procedur:

• Wyjmij kartę Micro SD uprzednio odłączając zasilanie kamery - wykorzystaj tę
procedurę w przypadku braku dostępu do sieciowego interfejsu użytkownika i
możliwości odinstalowania karty Micro SD przed jej wyjęciem.

• Odinstaluj kartę Micro SD, aby ją wyjąć - wykorzystaj tę procedurę w przypadku braku
dostępu do źródła zasilania kamery.

Uwaga:Informacje dotyczące demontażu obudowy i uzyskiwania dostępu do kamery znajdują się w
skróconej instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

Procedura 193 Wyjmij kartę Micro SD po uprzednim wyłączeniu kamery
1 Wyłącz kamerę odłączając jej przewód zasilania.

2 Wyjmij kartę Micro SD z kamery.
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Uwaga:Klipy AVI nie będą dostępne w kamerze domomentu włożenia karty Micro
SD i ponownego uruchomienia kamery.

3 Podłącz przewód zasilania i włącz kamerę.

- Koniec -

Procedura 194 Odinstaluj kartę Micro SD w celu jej wyjęcia
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz menu Zarządzanie kartą SD z menuRejestracja Edge.
3 Wybierz Odinstaluj.

Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie odinstalowania.

4 Wybierz OK, aby potwierdzić.
LUB

5 Wybierz Anuluj.
Wyjmij kartę Micro SD z kamery.

Klipy AVI nie będą dostępne w kamerze domomentu włożenia karty Micro SD i jej
zainstalowania.

- Koniec -

Ustawienia rejestracji
Wybierz, który strumień wideoma być używany do alarmuwideo i skonfiguruj czas przed i po
zdarzeniu dla odtwarzanego klipu wideo. Kameramoże nagrywać obraz wywołany zdarzeniemMD,
wykrywaniem twarzy lub DIO.

Procedura 195 Skonfiguruj ustawienia rejestrowania
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia rejestrowania z menuRejestracja Edge.
3 WybierzWłącz rejestrowanie, aby umożliwić kamerze utworzenie klipu wideo do

odtworzenia.

LUB

Usuń zaznaczenie polaWłącz rejestrowanie, aby wyłączyć tę funkcję.
4 Jeśli opcjaWłącz rejestrowanie została włączona:

a Z menu rozwijanegoWideo wybierz wymagany strumień.
Zapoznaj się z procedurą 5-1 Konfiguracja ustawień strumienia wideo.

b Wybierz z menu rozwijanego opcję Czas bufora poprzedzającego zdarzenie w sekun-
dach. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 10.
Ustawienie domyślne to 5 sekund.
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c Wybierz z menu rozwijanego opcję Czas bufora po zdarzeniu w sekundach. Wartości
mieszczą się w zakresie od 0 do 10.
Ustawienie domyślne to 5 sekund.

5 Wybierz polecenie Zastosuj, aby zapisać.

- Koniec -

Ustawienia rejestrowania offline

Po skonfigurowaniu funkcji ustawień rejestrowania offline, gdy wykryje ona utratę połączenia z
rejestratorem, wyśle ona strumień wideo do karty Micro SD, znajdującej się w urządzeniu.
Zapobiega to utracie wideo i zapewnia ciągłość rejestracji. Gdy rejestrator ponownie będzie
dostępny, kamera zainicjuje przesyłanie zarejestrowanego wideo z karty Micro SD do rejestratora.
Maksymalny czas nagrania podczas utraty łączności uzależniony jest od karty Micro SD oraz
wybranego do rejestracji strumienia. Gdy karta Micro SD zapełni się, nagrania wideo będą usuwane
w kolejności od najwcześniejszego do najpóźniejszego. Funkcja ta pozwala na integrację z VE NVR
5.0 Trickle Stor.

Procedura 196 Konfigurowanie ustawień rejestrowania offline
Etap     Czynność

1 Wybierz Ustawienia na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić menu
konfiguracji.

2 Wybierz Ustawienia rejestrowania z menuRejestracja Edge.
3 Wybierz kartęUstawienia rejestrowania offline.
4 W poluAdres IP Video Edgewprowadź adres IP rejestratora Video Edge, do którego

podłączona jest kamera.

5 W poluPrzed zdarzeniem (sek.)wpisz czas trwania nagrania przed zdarzeniem offline w
sekundach.

6 W poluPo zdarzeniu (sek.)wpisz czas trwania nagrania po zdarzeniu offline w sekundach.

- Koniec -

Pobieranie zdarzeń
Jeśli czynność zdarzenia mawłączony tryb rejestrowania, to po wyzwoleniu powiązane wideo
będzie zapisywane w tabeli pobierania zdarzeń, skąd będzie je można później pobrać z karty Micro
SD wykorzystując określony protokół przesyłania.

Uwaga:Czynność zdarzenia musi posiadać włączony tryb rejestrowania, aby była logowana i
możliwa do pobrania. Ustawienie tomożna skonfigurować w sekcji Czynności zdarzeniaw menu
Zdarzenia i czynności.
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Załącznik A: Dostęp użytkowników do funkcji

Menu kamery Podmenu Karta Administrato
r Operator Użytkowni

k

Widok na żywo Widok na żywo X X X

Skrócona
instrukcja

Konfiguracja
podstawowa TCP/IP X

Ustawienia
strumienia wideo X X

Obraz -
podstawowe X X

Obraz - dodatkowe X X

Data i godzina X X

OSD X X

Wideo Strumienie Ustawienia
strumienia wideo X X

Ustawienia
obrazu

Obraz -
podstawowe X X

Obraz - dodatkowe X X

Kalibracja
obiektywu X

Wybór obiektywu X

Data/Czas/OSD Data i godzina X X

OSD X X

Strefy
prywatności Strefy prywatności X X

Ustawienia PTZ Parametry PTZ Parametry PTZ X X X

Pozycja główna X X

Ustawienie
wstępne

Ustawienie
wstępne X X X

Wzory Wzory X X X

Rejestracja X X

Powtórzenia X X

Skany Skany X X X
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Menu kamery Podmenu Karta Administrato
r Operator Użytkowni

k

Sekwencje Sekwencje X X X

Dodawanie sek-
wencji X X

Zdarzenia i
czynności

Ustawienia
zdarzenia SMTP X

FTP X

CIFS X

Akcje zdarzenia Akcje zdarzenia X

Wejście/wyjście
alarmu

Wejście/wyjście
alarmu X

Analityka ROI X

Wykrywanie ruchu X

Wykrywanie
niewyraźnych obsz-
arów

X

Dzienniki
zdarzeń Dziennik zdarzeń X

Dziennik awarii X

Zabezpieczenia Stan
zabezpieczeń

Przegląd
zabezpieczeń X

Dziennik
zabezpieczeń X

Użytkownicy Użytkownik X X

Dodawanie
użytkownika X X

Zmień hasło X X X

HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS X

IEEE 802.1x Ustawienia EAP X

Zapora sieciowa Podstawowe
filtrowanie X

Filtrowanie
adresów X

Dostęp zdalny Dostęp zdalny X

Limit czasu sesji Limit czasu sesji X

Sieć TCP/IP TCP/IP X
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Menu kamery Podmenu Karta Administrato
r Operator Użytkowni

k

Multiemisja Multiemisja X

FTP FTP X

SMTP SMTP X

SNTP SNTP X

CIFS CIFS X

Dynamiczny
serwer DNS

Dynamiczny serwer
DNS X

System Konserwacja Konserwacja X

Tworzenie kopii
zapasowej /
przywracanie
danych

X

Data i godzina Data i godzina X

Dźwięk Dźwięk X

Klipy audio X X

Wideo
analogowe Wideo analogowe X X

Monitor stanu Monitor stanu X

Podsumowanie
PTZ X

Dzienniki Dziennik systemu X

Dziennik ładowania
początkowego X

Dziennik kontroli X

Informacje Model X X X

Rejestracja
Edge

Zarządzanie
kartą SD

Zarządzanie kartą
SD X

Ustawienia
rejestracji

Ustawienia
rejestracji X

Ustawienia
rejestrowania
offline

X

Pobieranie
zdarzeń Pobieranie zdarzeń X
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Appendix B: Using Media Player to View RTSP
Streaming

Uwaga:This appendix is provided for user instruction only. Tyco Security Products does not support
or is not responsible for any error caused during the use of third party software used for RTSP
playback.

Procedura 197 Viewing RTSP Stream through Media Player
Etap     Czynność

You can useMedia Player to view live video and audio in real time from the camera.

1 SelectMedia thenOpen Network Stream.

2 Enter the IP address of the camera stream in theNetwork URL text box in the following
format to view Stream 1 and 2:

• Stream 1: rtsp://cameraip:554/videoStreamId=1
• Stream 2: rtsp://cameraip:554/audioStreamId=1
For example: rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1

OR

rtsp://192.168.1.168:554/videoStreamId=1&audioStreamId=1

3 Select Play.The live video stream displays.

- Koniec -
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Załącznik C: Tabele strumieni

Kombinacje strumieni Flex Gen 2 - 2MP, 3MP oraz Flex 8MP
Tabela 101 on page 192 zawiera informacje na temat rozdzielczości strumieni i FPS kamery 2MP IR PTZ. Tabela 102 on page
193 oraz on page 192 zawierają informacje na temat rozdzielczości strumieni i obsługiwanych FPS omawianych tu kamer Flex
Gen 2 3MP.

Tabela 104 on page 195 zawiera informacje na temat rozdzielczości strumieni i obsługiwanych FPS kamer Flex 8MP.
Tabela 101 Rozdzielczości strumieni kamery 2MP IR PTZ

TWDR
wyłączone TWDR

Rozdzielczość Kodek Zakres
FPS Zakres FPS

Strumień 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9
H264/H264 IntelliZip
H265/H265 Intellizip
MJPEG

1-60 1-30(1664 x 936) 16:9

(1280 x 720) 720p 16:9

Strumień 2

(1280 x 720) 720p 16:9

H264/H264 IntelliZip
H265/H265 Intellizip
MJPEG

1-30 lub

1-15 *1
1-30

(1024 x 576) PAL+ 16:9

(640 x 360) nHD 16:9

(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Strumień 3

(640 x 360) nHD 16:9

MJPEG *2 7-15 7-15(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Uwaga:*1 - Strumień 2 jest ograniczony do 15 FPS, jeżeli strumień 1 przekracza 30 FPS

Uwaga:*2 - Strumień 3 jest ograniczony wyłącznie doMJPEG.

Uwaga:Każda kamera obsługuje maksymalnie pięć współbieżnych strumieni, włączając w to współużytkowane strumienie.
(Przykład: Strumień 1może być udostępniony trzy razy wraz z działającym strumieniem 2 i strumieniem 3, bądź strumień 1może
być udostępniony pięć razy).

Uwaga:TWDR ogranicza strumień domaksymalnie 30 FPS, nawet jeśli strumień jest skonfigurowany na 31+ FPS.
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Uwaga:TWDR 3x nie jest obsługiwane dla kamer PTZ.

Tabela 102 Zestaw strumieni A kamery 3MP (wszystkie kombinacje rozdzielczości, kodeków i szybkości klatek strumienia 1, 2
i 3 są prawidłowe)

Strumień

Rozdzielczo
ść

Kodeki
Szybkości klatek

(fps)

Strumień

Rozdzielczo
ść

Kodeki
Szybkości klatek

(fps)
Rozdzielczość

strumienia
Kodeki

Szybkości klatek

(fps)

Obsługa
TWDR

Strumień 1 Strumień 2 Strumień 3

2048x1536

QXGA4:3

H264/H264 Intel-
liZip

H265/H265 Intel-
liZip

1-30
1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Tak (2x)

1920x1080

1080p 16:9

H264/H264 Intel-
liZip

H265/H265 Intel-
liZip

MJPEG

1-30
1024x576

PAL+16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Tak (2x)

1664x936

16:9

H264/H264 Intel-
liZip

H265/H265 Intel-
liZip

MJPEG

1-30
640x360

nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Tak (2x)

1280x720

720p 16:9

H264/H264 Intel-
liZip

H265/H265 Intel-
liZip

MJPEG

1-30
480x360

480p 4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30 Tak (2x)

384x288

4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-30 Tak (2x)
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Tabela 103 Zestaw strumieni B kamery 3MP (wszystkie kombinacje rozdzielczości, kodeków i szybkości klatek strumienia 1, 2
i 3 są prawidłowe)

Strumień

Rozdzielczość
Kodeki

Szybkości
klatek (fps)

Strumień

Rozdzielczość
Kodeki

Szybkości
klatek (fps)

Rozdzielczość

strumienia
Kodeki

Szybkości
klatek (fps)

Obsługa
TWDR

Strumień 1 Strumień 2 Strumień 3

1920x1080

1080p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
640x360

nHD 16:9
MJPEG 7-15 Nie

1664x936

16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
1024x576

PAL+16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
480x360

480p 4:3
MJPEG 7-15 Nie

1280x720

720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

31-60
640x360

nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15
384x288

4:3
MJPEG 7-15 Nie

480x360

480p 4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15 Nie

384x288

4:3

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15 Nie

Uwaga:Kamera obsługuje maksymalnie 5 współbieżnych strumieni. Obejmuje to strumienie udostępniane. Przykładowo:
strumień 1może być udostępniony dwukrotnie wraz z działającym strumieniem 2 i strumieniem 3, bądź strumień 1może być
udostępniony 4 razy, jeżeli strumień 2 i strumień 3 nie działają.

Uwaga:Jeżeli szybkość klatek przekracza 30fps, obowiązują następujące ograniczenia:
• Maksymalna rozdzielczość strumienia 1 wynosi 1920x1080.
• TWDR jest wyłączone.
• Maksymalna szybkość klatek strumienia 2 wynosi 15.
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Tabela 104 Rozdzielczości kamery Flex 8MP

Rozdzielczości kamery Flex 8MP
Strumień

1 Kodek KL/S Strumień
2 Kodek KL/S Strumień 3 Kodek KL/S

(3840x2160)
4K 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15

(1280x720)
720p 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-15 lub 1-30

(640x360)
nHD 16:9

H264/H264
IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

7-15

(3264x1840)
16:9

(1024x576)
16:9

(480x360)
4:3

(2592x1944)
4:3

(640x360)
nHD 16:9

(384x288)
4:3

(2688x1520)
16:9

(480x360)
4:3

(2048x1536)
QXGA 4:3

(384x288)
4:3

(1920x1080)
1080p 16:9 H264/H264

IntelliZip

H265/H265
IntelliZip

MJPEG

1-60(1664x936)
16:9

(1280X720)
720p 16:9

Uwaga:Strumień 2 jest ograniczony domaksymalnie 15 FPS, gdy: Strumień 1 jest ustawiony na 2048x1536 lub
więcej. Strumień 1 jest ustawiony na 1920x1080 lub więcej przy FPS powyżej 30.

Uwaga:Strumień 2 automatycznie konfiguruje się namaksymalnie 15 FPS, gdy FPS strumienia 1 wynosi co
najmniej 30.

Uwaga:Strumień 2 obsługuje 1-30 FPS, gdy strumień 1 jest ustawiony na 1920x1080 lubmniej, przy FPS
ustawionym namaksymalnie 30.

Uwaga:Kodek MJPEG nie jest obsługiwany gdy rozdzielczość jest większa lub równa 2048x1536.

Uwaga:TrueWDR 2x. Gdy włączono TrueWDR2x, obowiązują następujące ograniczenia: Dla 2048x1536 i
powyżej, częstotliwość klatek jest ograniczona do 15 FPS (tak samo, jak w przypadku wyłączenia TrueWDR). Dla
1920x1080 i poniżej, częstotliwość klatek jest ograniczona do 30 FPS.

Uwaga:TrueWDR 3x nie jest dostępne w urządzeniach 8MP.
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Załącznik D: Ustawienia domyślne kamery
Poniższa tabela zawiera ustawienia domyślne sieciowego interfejsu użytkownika Illustra Connect.

Tabela 105 Ustawienia domyślne kamery

Karta Pozycja Domyślne

TCP/IP

Włącz DHCP WŁ.

Adres IPv4 192.168.1.168

Maska sieci 255.255.255.0

Brama Nie określono

Podstawowy serwer
DNS Nie określono

Włącz IPv6 WŁ.

Aktualny adres IPv6 Nie określono

Ustawienia strumienia wideo

Numer Strumienia 1 2 3

Kodek H264 H264 MJPEG

Profil Główny Główny Główny

Rozdzielczość 3MP 2048x1536 1280x720 640x360

Szybkość klatek 3MP
(fps) 30 30 15

Długość GOP 3MP [1-
150] 30 30 n.d.

Rozdzielczość 4K 3840x2160 1280x720 640x360

Szybkość klatek 4K (fps) 15 15 15

Długość GOP 4K [1-150] 15 15 n.d.

Rozdzielczość kamer IR
PTZ 1920x1080 1280x720 640x360

Szybkość klatek IR PTZ
(fps) 30 30 15

Długość GOP IR PTZ [1-
150] 30 15 n.d.
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Karta Pozycja Domyślne

Jakość MJPEG n.d. n.d. n.d.

Sterowanie szybkością CVBR CVBR n.d.

Jakość VBR n.d. n.d. n.d.

Szybkość transmisji
CBR/CVBR 8000 8000 n.d.

Obraz - podstawowe

Lustro WYŁ.

Przerzuć WYŁ.

Ostrość Nie określono

Zbliżenie Nie określono

Metoda ekspozycji Ważona,
scentralizowana

Przesunięcie ekspozycji
(wartość przysłony) 0

Min. ekspozycja
(sekundy) 1/10000

Maks. ekspozycja
(sekundy) 1/8

Maks. wzmocnienie (dB) 51dB

Poziom przysłony 1

Częstotliwość 60Hz

Redukcja migotania WYŁ.

Automatyczne
nastawianie ostrości IR
PTZ

WŁ.

Tryb ekspozycji IR PTZ Auto

Maks. wzmocnienie IR
PTZ (dB) n.d.

Obraz - dodatkowe

Uruchomienie WDR WYŁ.

Uruchomienie światła
podczerwonego WŁ.
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Karta Pozycja Domyślne

Tryb całodobowy Automatyczny średni

Jasność 50%

Kontrast 50%

Kontrast IR PTZ 100%

Nasycenie 50%

Ostrość 50%

Tryb balansu bieli Automatyczny,
normalny

Czerwony 50%

Niebieski 50%

Data/Czas/OSD

Nazwa skrócona kamery Flex2-
NUMERSERYJNY

Czas kamery Nie określono

Czas 24-godzinny WŁ.

Format wyświetl. daty RRRR/MM/DD

Strefa czasowa
(GMT-05:00) Czas
wschodni (USA i
Kanada)

Ustaw czas Ręcznie

Data (DD/MM/RR) Nie określono

Czas (GG:MM:SS) Nie określono

Rozmiar tekstu Normalny

Nazwa OSD WYŁ.

Czas OSD WYŁ.

OSD definiowany przez
użytkownika Nie określono

Strefy prywatności

Nazwa Nie określono
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Karta Pozycja Domyślne

SMTP

Serwer poczty Nie określono

Port serwera 25

Z adresu Nie określono

Wyślij e-mail do Nie określono

Uwierzytelnij logowanie
na serwer WYŁ.

FTP

Włącz FTP WŁ.

Zabezpieczenie FTP WYŁ.

Serwer FTP Nie określono

Port FTP 21

Nazwa użytkownika Nie określono

Hasło Nie określono

Załaduj ścieżkę Nie określono

Ogranicz szybkość
transferu WŁ.

Maksymalna szybkość
transferu (kb/s) 50

CIFS

Włącz WŁ.

Ścieżka sieciowa Nie określono

Nazwa domeny Nie określono

Nazwa użytkownika Nie określono

Hasło Nie określono

Akcje zdarzenia

Czynność naprawcza 1 Nie określono

Czynność naprawcza 2 Nie określono
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Karta Pozycja Domyślne

Czynność naprawcza 3 Nie określono

Czynność naprawcza 4 Nie określono

Czynność naprawcza 5 Nie określono

Wejście/wyjście alarmu

Wejście alarmu 1/2 Nie określono

Wyjście alarmu 1/2 Nieaktywne

ROI

Tabela Nie określono

Uruchomienie
wykrywania twarzy WYŁ.

Wyróżnij twarze WYŁ.

Popraw twarze WYŁ.

Orientacja twarzy WGÓRĘ

Akcja Nie określono

Wykrywanie ruchu

Włącz wykrywanie ruchu WYŁ.

Wrażliwość WYSOKI

Akcja Nie określono

Wykrywanie niewyraźnych obszarów

Włącz wykrywanie
niewyraźnych obszarów WYŁ.

Dziennik
zdarzeń Nie określono

Dziennik awarii Nie określono

Parametry (PTZ)

Automatyczne przerzu-
canie WŁ.

Powrót do auto-
matycznego nastawiania
ostrości

WŁ.
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Karta Pozycja Domyślne

Powrót do auto-
matycznego poprzed-
niego ustawienia

WŁ.

Kroki przybliżania 30x

Pozycja główna

Rodzaj pozycji głównej Brak

Ustawienia wstępne (PTZ)

Wzory

Wzory

Rejestracja Nazwa wzoru

Powtórzenia WŁ.

Skany (PTZ)

Nazwa Brak lub nie
określono

Płynne Brak lub nie
określono

Zatrzymane Brak lub nie
określono

Losowe Brak lub nie
określono

Lewy limit skanowania 0

Prawy limit skanowania 30

Sekwencje (PTZ)

Sekwencja Sekwencja 1-16 Brak lub nie
określono

Dodawanie sek-
wencji Nazwa sekwencji Brak lub nie

określono

Nazwa ustawienia
wstępnego

Brak lub nie
określono

Czas zatrzymania (sek.) Brak lub nie
określono

Zabezpieczenia

Stan zabezpieczeń Standardowy
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Karta Pozycja Domyślne

Dziennik zabezpieczeń
IR PTZ

Rozszerzone
zabezpieczenia Wyłączona

Uwierzytelnianie wideo Wyłączona

Uwierzytelnianie Podstawowe

Użytkownicy

Nazwa logowania Administrator

Rola Administrator

Dodawanie użytkownika

Nazwa Nie określono

Rola Nie określono

Hasło Nie określono

Potwierdź hasło Nie określono

Zmień hasło

Nazwa Nie określono

Aktualne hasło Nie określono

Nowe hasło Nie określono

Potwierdź nowe hasło Nie określono

HTTP/HTTPS

Metoda HTTP OBYDWA

Wybierz plik certyfikatu Nie określono

Ustawienia EAP

Włącz IEEE802.1x WYŁ.

Wersja EAPOL 1

Metoda EAP PEAP

Tożsamość EAP Nie określono
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Karta Pozycja Domyślne

Certyfikat CA Nie określono

Hasło Nie określono

Certyfikat klienta Nie określono

Hasło klucza
prywatnego Nie określono

Podstawowe filtrowanie

Blokada ICMP WYŁ.

Filtrowanie RP WYŁ.

Weryfikacja plików
cookie typu SYN WYŁ.

Filtrowanie adresów

Filtrowanie WYŁ.

Adres IP lub MAC Nie określono

Dostęp zdalny

Włącz SSH WYŁ.

Tryb wykrywania ONVIF WŁ.

Uwierzytelnianie
użytkowników ONVIF WŁ.

Video Over HTTP WŁ.

Wykrywanie UPnP WŁ.

Audio w serwerze Exac-
qVision WŁ.

Limit czasu sesji

Limit czasu sesji
(minuty) 15

Dynamiczny serwer DNS

Włącz usługę WYŁ.

Alias kamery Nie określono

Dostawca usługi dyndns.org

Nazwa użytkownika Nie określono
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Karta Pozycja Domyślne

Hasło Nie określono

Dane usługi Nie określono

Konserwacja

Zachowaj adres IP WŁ.

Zachowaj aplikacje WŁ.

Wybierz plik obrazu
firmware Nie określono

Data i godzina

Czas kamery

Czas 24-godzinny WŁ.

Format wyświetl. daty RRRR/MM/DD

Strefa czasowa Nie określono

Ustaw czas Nie określono

Nazwa serwera NTP Nie określono

Tworzenie kopii zapasowej / przywracanie danych

Wybierz plik danych Nie określono

Dźwięk

Włącz dźwięk WYŁ.

Włącz wejście WYŁ.

Głośność sygnału
wejścia 72

Włącz wyjście WYŁ.

Głośność wyjścia 50

Klipy audio

Tabela klipów audio Nie określono

Wideo analogowe

Źródło nagrania
analogowego Przełącznik DIP

Monitor stanu

Okres raportowania
(sekundy) 20
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Karta Pozycja Domyślne

Tabela monitora
kondycji Nie określono

Dziennik systemu

Linijki (z końca pliku
dziennika) Nie określono

Filtr (tylko wiersze
zawierające tekst) Nie określono

Dziennik ładowania początkowego

Linijki (z końca pliku
dziennika) Nie określono

Filtr (tylko wiersze
zawierające tekst) Nie określono

Dziennik kontroli

Wyszukiwanie przez Nie określono

Filtruj tekst 1 TEKST

Filtruj tekst 2 Nie określono

Data rozpoczęcia
(DD/MM) Nie określono

Data zakończenia
(DD/MM) Nie określono

Model

Nazwa kamery Konfiguracja
fabryczna

Model Konfiguracja
fabryczna

Kod produktu Konfiguracja
fabryczna

Data produkcji Konfiguracja
fabryczna

Numer seryjny Konfiguracja
fabryczna

Adres MAC Konfiguracja
fabryczna

Wersja oprogramowania
układowego

Konfiguracja
fabryczna

Wersja sprzętu Konfiguracja
fabryczna

Zarządzanie
pracownikami
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Karta Pozycja Domyślne

Dysk Nie określono

Rodzaj pliku Nie określono

Całkowity rozmiar Nie określono

Wolne miejsce Nie określono

Status Nie określono

Ustawienia rejestracji

Włącz
rejestrację
zdarzeń

WYŁ.

Źródło nagrywania Strumień 1

Przed zdarzeniem (sek.) 10

Po zdarzeniu (sek.) 10

Ustawienie rejestrowania offline

Adres IP Video Edge Nie określono

Przed zdarzeniem (sek.) 10

Po zdarzeniu (sek.) 10

Pobieranie zdarzeń

Tabela nazwy pliku Nie określono
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Umowa Licencyjna Użytkownika
Oprogramowania (EULA)

WAŻNE—PRZED OTWARCIEM PAKIETU DYSKOWEGO, POBRANIEM
OPROGRAMOWANIA LUB ZAINSTALOWANIEM, SKOPIOWANIEM CZY TEŻ UŻYCIEM
OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA („UMOWA LICENCYJNA”).

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA JEST UMOWĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ ZAWARTĄ
POMIĘDZY LICENCJOBIORCĄ A FIRMĄ SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC („TYCO”),
KTÓRA OBEJMUJE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
TOWARZYSZĄCEGOTEJ UMOWIE EULA, KTÓRE TOOPROGRAMOWANIE OBEJMUJE
OPROGRAMOWANIE ORAZ NOŚNIKI, MATERIAŁY DRUKOWANE ORAZ DOKUMENTACJĘ
W FORMIE ONLINE LUB ELEKTRONICZNĄ (ŁĄCZNIE ZWANE „OPROGRAMOWANIEM”).
ZERWANIE PLOMBY ZABEZPIECZAJĄCEJ NINIEJSZEGOPAKIETU, POBRANIE
OPROGRAMOWANIA LUB JEGOZAINSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB UŻYCIE W INNY
SPOSÓB JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄWARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY
LICENCYJNEJ. W RAZIE NIEZAAKCEPTOWANIA WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ
UMOWY LICENCYJNEJ, NIE NALEŻY OTWIERAĆ, POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, KOPIOWAĆ
ANI UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB.

1. ZAKRES LICENCJI. NaOprogramowaniemogą składać się: kod komputerowy, pliki programowe
i inne powiązane nośniki, klucz oprogramowania lub klucze sprzętowe, materiały drukowane oraz
dokumentacja w formie elektronicznej. Oprogramowaniemoże być dostarczone już zainstalowane w
wyrobie lub na urządzeniu pamięci masowej (nośniku) jako część systemu komputerowego lub
innego sprzętu czy też urządzenia („System”). Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i
postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i
umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Wszelkie prawawłasności
intelektualnej do Oprogramowania (w tym, m.in. do obrazów, zdjęć i tekstów wchodzących w skład
Oprogramowania), dołączonychmateriałów drukowanych oraz kopii Oprogramowania należą do
firmy Tyco i jej dostawców. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Wszelkie
prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszej Umowie Licencyjnej są zastrzeżone dla firmy Tyco i jej
dostawców.

2. UDZIELENIE LICENCJI. Namocy niniejszej Umowy Licencyjnej udziela się następujących
niewyłącznych praw:

a. Ogólne. Niniejsza Umowa Licencyjna upoważnia do korzystania z Oprogramowania, dla którego
została zakupiona niniejsza Licencja. Jeśli Oprogramowanie jest chronione kluczami
oprogramowania lub kluczami sprzętowymi bądź też innego urządzenia, wówczas może być
używane na każdym komputerze, na którym zainstalowany jest dany klucz. Jeśli klucz ogranicza
Oprogramowanie do określonego Systemu, wówczas można korzystać z Oprogramowania
wyłącznie w tym Systemie.

b. Lokalnie przechowywane składniki. Oprogramowaniemoże zawierać kod programowy
komponentu, który może być przechowywany i wykorzystywany lokalnie na jednym lub większej
liczbie urządzeń. Po dokonaniu opłaty licencyjnej za korzystanie z Oprogramowania na tych
urządzeniach (wedle uznania firmy Tyco), można instalować i/lub korzystać z jednej kopii takiego
składnika Oprogramowania, na każdym z urządzeń zgodnie z licencją udzieloną przez firmę Tyco.
Można wówczas użytkować, wyświetlać, uruchamiać lub w inny sposób korzystać z
(„użytkowanie”) takiego składnika Oprogramowania w związku z obsługą urządzenia, na którym
został on zainstalowany wyłącznie na warunkach określonych w dołączonej dokumentacji lub, w
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razie braku takiej dokumentacji, wyłącznie w sposób przewidziany z uwagi na rodzaj
Oprogramowania.

c. Zdalnie przechowywane składniki. W skład Oprogramowaniamoże wchodzić również składnik
kodu oprogramowania do zdalnej obsługi jednego lub wielu urządzeń. Można zainstalować i/lub
korzystać z jednej kopii takiego składnika Oprogramowania na zdalnym urządzeniu pamięci
masowej w wewnętrznej sieci ze wszystkimi urządzeniami i obsługiwać taki składnik przy użyciu
każdego urządzenia w wewnętrznej sieci wyłącznie w sposób określony w dołączonej dokumentacji,
a w razie braku takiej dokumentacji, wyłącznie w sposób przewidziany z uwagi na rodzaj
Oprogramowania. Jednakże należy zakupić licencję na użytkowanie składnika Oprogramowanie na
każdym z tych urządzeń.

d. WbudowaneOprogramowanie/Firmware. Oprogramowaniemoże także zawierać komponent
chroniony kodem programowym, który jest rezydentem na urządzeniu zgodnie z wytycznymi Tyco
dotyczącymi użycia tego urządzenia. Można używać tego składnika Oprogramowania wyłącznie
korzystając z tego urządzenia, ale nie można pobierać, kopiować ani w żaden sposób przenosić tego
składnika oprogramowania na inne nośniki lub urządzenia bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody
firmy Tyco.

e. Kopia zapasowa. Można sporządzić kopię zapasowąOprogramowania (inną niż wbudowane
oprogramowanie) wyłącznie do celów archiwizowania i kopia tamoże być wykorzystana wyłącznie
do zastąpienia składnika Oprogramowania, dla którego zakupiona została ważna licencja.
Oprogramowania, w tym również drukowanychmateriałów niemożna kopiować w żaden inny
sposób, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszej Umowie Licencyjnej.

3. POZOSTAŁE PRAWA I OGRANICZENIA. Korzystanie z niniejszegoOprogramowania podlega
poniższym dodatkowym ograniczeniom. W razie niedotrzymania tych ograniczeń niniejsza Umowa
Licencyjna zostanie automatycznie rozwiązana, a firma Tyco będzie uprawniona do zastosowania
innych środków prawnych.

a. Ograniczenie odtwarzania kodu źródłowego i tworzenia produktów pochodnych. Odtwarzanie,
dekompilacja lub dezasemblacja Oprogramowania jest zabroniona, a każde takie działanie
spowoduje rozwiązanie niniejszej Umowy Licencyjnej – chyba że, pomimo tego ograniczenia,
działanie takie może być wyraźnie dopuszczone przez obowiązujące prawo, bądź przez stosowną
licencję w przypadku oprogramowania otwartego. Nie wolno wprowadzać zmian ani modyfikacji w
żadnej części Oprogramowania ani tworzyć produktów pochodnych bez pisemnej zgody firmy Tyco
(z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3(f) niniejszej Umowy Licencyjnej w odniesieniu do
otwartego oprogramowania). Nie wolno usuwać informacji o prawach własności intelektualnej do
Oprogramowania, ani żadnych znaków czy nalepek. Należy dołożyć wszelkich starań, aby personel
i przedstawiciele firmy Licencjobiorcy przestrzegali warunków niniejszej Umowy Licencyjnej.

b. Informacje o prawach autorskich. Zabrania się usuwania informacji o prawach autorskich z
którejkolwiek z posiadanych kopii Oprogramowania.

c. Przenoszenie. Prawa z tytułu niniejszej Umowy Licencyjnej można przenieść wyłącznie (i) w
ramach sprzedaży lub przeniesienia tytułu własności do wszystkich urządzeń, dla których udzielona
została licencja naOprogramowanie; (ii) poprzez przeniesienie prawa do całości Oprogramowania (w
tym wszystkich jego składników, nośników i materiałów drukowanych oraz wszelkich aktualizacji,
jak również niniejszej Umowy Licencyjnej); (iii) w przypadku niezachowania wszelkich kopii lub
części Oprogramowania; (iv) jeśli odbiorca akceptuje warunki niniejszej Umowy Licencyjnej; oraz (v)
jeśli Oprogramowanie stanowi aktualizację, przeniesionemuszą zostać również prawa do wszelkich
poprzednich wersji Oprogramowania. W razie niedopełnienia powyższych warunków przeniesienie
praw zostanie uznane za nieważne.

d. Zakończenie. Z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych praw, firma Tycomoże rozwiązać
niniejszą Umowę Licencyjną w razie niedopełnienia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek warunków w
niej zawartych. W takim przypadku należy natychmiast zniszczyć wszelkie kopie Oprogramowania i
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wszystkie jego składniki. Jeśli Oprogramowanie jest wbudowane w sprzęt lub oprogramowanie
układowe (firmware), Licencjobiorca udzieli firmie Tyco lub jej przedstawicielowi dostępu w celu
usunięcia Oprogramowania lub zablokowania jego funkcji zgodnie z ustaleniami firmy Tyco.

e. Kolejne Umowy Licencyjne. Firma Tycomoże zastąpić niniejszą Umowę Licencyjną kolejną
Umowąw związku z udostępnieniem kolejnych składników, wersji, uaktualnień lub innych
modyfikacji bądź dodatków doOprogramowania. W związku z powyższym, jeśli warunki niniejszej
Umowy Licencyjnej są niezgodne z warunkami poprzedniej Umowy Licencyjnej lub innej umowy
zawartej pomiędzy Licencjobiorcą a firmą Tyco, a dotyczącej Oprogramowania, ważność zachowują
warunki niniejszej Umowy Licencyjnej.

f. Korzystanie z otwartego oprogramowania lub oprogramowania osób trzecich. Fragmenty
Oprogramowaniamogą podlegać umowom licencyjnym osób trzecich, regulującym ich użytkowanie,
kopiowanie, modyfikowanie, redystrybucję i gwarancję tych części Oprogramowania, w tym tzw.
otwarte oprogramowanie. Te fragmenty Oprogramowania podlegają wyłącznie warunkom
wspomnianych innych licencji i nie udziela się na nie żadnej gwarancji w ramach licencji na
oprogramowanie otwarte. Korzystanie z Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją
warunków takich licencji osób trzecich. O ile licencja osoby trzeciej to przewiduje, Licencjobiorca
możemieć prawo do odtwarzania lub uzyskania kodu źródłowego tego oprogramowania do
użytkowania i dystrybucji w dowolnym utworzonym przez siebie programie, pod warunkiem
akceptacji warunków licencji osoby trzeciej, a programy Licencjobiorcy będą rozprowadzane zgodnie
z warunkami tej licencji. Jeżeli ma to zastosowanie, kopię kodu źródłowegomożna uzyskać
bezpłatnie kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco.

g. Znaki towarowe. Namocy niniejszej Umowy Licencyjnej nie są udzielane żadne prawa do znaków
towarowych i usługowych firmy Tyco, jej spółek zależnych lub dostawców.

h. Dzierżawa. Zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, dzierżawienia oraz wypożyczania
oprogramowania. Nie wolno udostępniać Oprogramowania osobom trzecim ani umieszczać go na
serwerze lub stronie internetowej czy też rozprowadzać w inny sposób.

i. Klucze programowe. Klucz sprzętowy/programowy jest potwierdzeniem zakupu licencji i stanowi
podstawę do egzekwowania praw wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej, dlatego też należy
go zachować. Utracone lub skradzione klucze nie zostaną zastąpione nowymi.

j. Kopie demonstracyjne i ewaluacyjne. Kopie demonstracyjne i ewaluacyjne oprogramowania
podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej; pod warunkiem, że licencje zawarte w niniejszej
Umowie Licencyjnej wygasną po zakończeniu okresu pokazowego lub testowego.

k. Rejestracja Oprogramowania. Oprogramowaniemoże podlegać obowiązkowi rejestracji w firmie
Tyco przed jego użyciem. W razie niezarejestrowania Oprogramowania niniejsza Umowa Licencyjna
zostanie automatycznie rozwiązana i Licencjobiorca nie będzie mógł już korzystać z
Oprogramowania.

l. Dodatkowe ograniczenia. Korzystanie z Oprogramowaniamoże podlegać dodatkowym
ograniczeniom i warunkom zgodnie z dokumentacją dołączoną doOprogramowania, przy czym takie
dodatkowe ograniczenia i warunki stanowią część niniejszej Umowy Licencyjnej.

m. Uaktualnienia i aktualizacje. W stopniu określonym przez firmę Tyco, uaktualnienia i aktualizacje
Oprogramowaniamogą być używane wyłącznie w celu zastąpienia całości lub części
Oprogramowania, na które została udzielona licencja. Uaktualnienia i aktualizacje Oprogramowania
nie powodują zwiększenia liczby kopii Oprogramowania, na które została udzielona licencja. Jeżeli
Oprogramowanie stanowi uaktualnienie części pakietu programów komputerowych, które są
licencjonowanie jako jeden produkt, Oprogramowaniemoże być używane, a prawa do niegomogą
być przeniesione, wyłącznie jako element pojedynczego pakietu i nie może ono być rozdzielane do
użycia na więcej niż jednym komputerze. Uaktualnienia i aktualizacje bezpłatnie pobrane z oficjalnej
strony internetowej firmy Tyco lub z serwera FTP mogą być użyte do uaktualnienia wielu Systemów
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pod warunkiem, że Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w tych
Systemach.

n. Narzędzia i oprogramowanie usługowe. Oprogramowanie rozprowadzane za pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej firmy Tyco lub serwera FTP (lub za pomocą podobnych, oficjalnych
metod dystrybucji firmy Tyco) jako narzędzia lub oprogramowanie usługowemoże być kopiowane i
instalowane bez ograniczeń pod warunkiem, żeOprogramowanie nie podlega dalszej dystrybucji ani
sprzedaży i jest wykorzystywane wyłącznie w celach przewidzianych dla narzędzi lub
oprogramowania usługowego w połączeniu z produktami firmy Tyco. Wszystkie pozostałe warunki
niniejszej Umowy Licencyjnej zachowują ważność.

4. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca wyraża zgodę na nieeksportowanie i
niereeksportowanie lub przenoszenie prawa do jakiejkolwiek części Oprogramowania lub jego
bezpośredniego produktu (zwanego w dalszej części Umowy Licencyjnej „Zastrzeżonym
składnikiem”), pośrednio lub bezpośrednio, do IRANU, KOREI PÓŁNOCNEJ, SYRII, KUBY i
SUDANU, ani do żadnego odbiorcy lub podmiotu w tych krajach („Polityka firmy Tyco”). Ponadto
Licencjobiorca zobowiązuje się do nieeksportowania i niereeksportowania lub przenoszenia praw do
Zastrzeżonych składników do innych krajów, z wyjątkiem takiego działania w pełni zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami rządowymi, w tymm.in. obowiązującymi sankcjami ekonomicznymi,
ograniczeniami nałożonymi przez Departament Skarbu USA oraz obowiązujących środków kontroli
eksportu stosowanych przez Departament Handlu i Departament Stanu USA, oraz innych agencji
rządowych i środków stosowanych przez Unię Europejską lub agencje rządowe innych krajów.
Naruszenie obowiązujących w USA lub innych krajach praw lub uregulowań, lub naruszenie polityki
firmy Tyco, bez względu na to czy jest to działanie zgodne z lub wbrew powyżej wspomnianym
obowiązującym przepisom i regulacjom, powoduje automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy
Licencyjnej.

5. OGRANICZENIA PRAW RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Niniejsze Oprogramowanie
stanowi komercyjne oprogramowanie komputerowe, dostarczane z „ograniczonymi prawami”,
zgodnie z Federalnym prawem zamówień publicznych oraz dodatkami agencyjnymi. Używanie,
powielanie lub upublicznianie Oprogramowania przez rząd USA podlega odpowiednim
ograniczeniom zgodnie z podpunktem (c)(1)(ii) klauzuli „Rights in Technical Data and Computer
Software” przepisów DFAR 255.227-7013 i następne lub 252.211-7015, lub podpunktami (a) do (d)
klauzuli „Commercial Computer Software Restricted Rights” przepisów FAR 52.227-19 lub
podobnymi klauzulami w Dodatku NASA FAR. Wykonawcą/producentem jest firma Sensormatic
Electronics, LLC, 6 Technology Park Driver, Westford, MA 01886.
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6. OGRANICZONA GWARANCJA.

a. Gwarancja. Firma Tyco udziela gwarancji na nośnik danych, na którym nagrane jest
Oprogramowanie, klucz sprzętowy oraz dołączoną dokumentację i zapewnia, że będą one
pozbawione wadmateriałowych oraz wad wykonania w normalnych warunkach użytkowania przez
dziewięćdziesiąt (90) dni od daty dostarczenia Oprogramowania do pierwszego użytkownika.
Ponadto firma Tyco gwarantuje, że w tym samym okresie, Oprogramowanie dostarczone na nośniku
danych zgodnie z niniejszą licencją będzie działało prawidłowo, jak opisano w dokumentacji
użytkownika, pod warunkiem, że produkt będzie używany w połączeniu z wymaganym
oprogramowaniem, określonym w dokumentacji. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE
WSZELKIE INNE GWARANCJE LUBWARUNKI, WYRAŻONE, DOROZUMIANE LUB
USTAWOWE, W TYMDOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I
PRZYDATNOŚCI DOOKREŚLONEGOCELU, WŁASNOŚCI, NIENARUSZENIA ANI
NIESPRZENIEWIERZENIA PRAWWŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH,
PRAW ZWYCZAJOWYCH, HANDLOWYCH, PRAWA DOZACHOWANIA PRYWATNOŚCI,
DOKŁADNOŚCI TREŚCI INFORMACYJNYCH LUB INTEGRACJI SYSTEMU. FIRMA TYCO
NIE GWARANTUJE, ŻE JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ
BŁĘDÓW, WAD W ZABEZPIECZENIACH LUBW SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY. FIRMA TYCO
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROBLEMY SPOWODOWANE ZMIANAMI W
DANYCH TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ, NA BAZIE KTÓRYCH DZIAŁA OPROGRAMOWANIE
ANI ZA PROBLEMYWYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA W POŁĄCZENIU Z
OPROGRAMOWANIEM LUB SPRZĘTEM INNYCH PRODUCENTÓW NIŻ TYCO. FIRMA TYCO
NIE UZNAJE ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ OSOBY PODAJĄCEJ SIĘ ZA DZIAŁAJĄCEJ W
JEJ IMIENIU DOMODYFIKACJI LUB ZMIANY NINIEJSZEJ GWARANCJI, ANI NIE
PRZYJMUJE INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TYMOPROGRAMOWANIEM.
GWARANCJA UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ TYCOMOŻE UTRACIĆ WAŻNOŚĆ NA SKUTEK
NADUŻYCIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGOKORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.
OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE PRAWA.
LICENCJOBIORCY MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWAW ZALEŻNOŚCI OD PRZEPISÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM STANIE LUB KRAJU.

b. Sposób naprawienia szkody. Odpowiedzialność firmy Tyco oraz przysługujący Licencjobiorcy
zgodnie z punktem 6 sposób naprawienia szkody ogranicza się, zgodnie z decyzją Tyco, do (i) próby
usunięcia błędów w Oprogramowaniu, którą firma Tyco uzna za stosowną, (ii) bezpłatnego
zastąpienia nośnika danych, Oprogramowania lub dokumentacji funkcjonalnymi odpowiednikami, lub
(iii) zwrotu kosztów opłaty licencyjnej dokonanej za Oprogramowanie proporcjonalnie do
wykorzystanego okresu licencji (zamortyzowana w oparciu o pięcioletni okres trwałości) i
rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej, pod warunkiem, że każdorazowo firma Tyco zostanie
poinformowana na piśmie o wystąpieniu problemów z Oprogramowaniem objętym gwarancją w
okresie gwarancyjnym. Każdy wymieniony element zostaje objęty gwarancją na pozostały okres
trwania pierwotnej gwarancji. W razie awarii Oprogramowania, która powstała na skutek
przypadkowego zdarzenia, nadużycia, wprowadzenia zmian lub niewłaściwego stosowania
Oprogramowania lub sprzętu, na który zostało one pobrane, nie przysługują żadne środki naprawcze.
Serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne udzielane są w punkcie zakupu oprogramowania.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
SZKODY.

a. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYMWYPADKU CAŁKOWITA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TYCO (W TYMODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZANIEDBANIE,
CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NARUSZENIE KONTRAKTU, NIEPRAWIDŁOWA
INTERPRETACJA LUB INNA UMOWA BĄDŹ ROSZCZENIA DELIKTOWE)WYNIKAJĄCA LUB
ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ, LUB STOSOWANIEM NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 5,00 USD LUB KWOTY OPŁATY
LICENCYJNEJ DOKONANEJ NA RZECZ FIRMY TYCO LUB JEJ DYSTRYBUTORA ZA
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OPROGRAMOWANIE, KTÓRE STANOWI PODSTAWĘ DOTAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE DOPEWNEGOSTOPNIA NIE UZNAJĄWYŁĄCZEŃ I
OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZY PUNKTMOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH LICENCJOBIORCÓW.

b. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. FIRMA TYCO I WSZYSCY JEJ
ODSPRZEDAWCY POD ŻADNYMWARUNKIEM NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
NASTĘPUJĄCE: (I) ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH; (II) UTRATĘ LUB USZKODZENIE
SYSTEMÓW, DANYCH ARCHIWALNYCH LUB INNYCH DANYCH, LUB Z TYTUŁU
NARUSZENIA OSOBISTYCH PRAW OSÓB TRZECICH; LUB (III) ZA BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, MORALNE, SZKODY ZWIĄZANE Z
POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE LUB POKRYCIEM KOSZTÓW (W TYMUTRACONE
ZYSKI I OSZCZĘDNOŚCI), W KAŻDYM PRZYPADKU, NAWET JEŚLI FIRMA TYCOZOSTAŁA
POINFORMOWANA OMOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. LICENCJOBIORCA
JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZWERYFIKOWANIE WEWŁASNYM ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA, DOKŁADNOŚCI I ADEKWATNOŚCI OPROGRAMOWANIA ORAZ
MOŻLIWOŚCI POLEGANIA NA NIM. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE UZNAJĄWYŁĄCZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUBWTÓRNE LUB OGRANICZENIA
OKRESU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z TYMNIEKTÓRE
POWYŻSZE OGRANICZENIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI MOGĄ NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA DONIEKTÓRYCH LICENCJOBIORCÓW.

8. INFORMACJE OGÓLNE. Jeśli którykolwiek przepis niniejszej Umowy Licencyjnej okaże się
sprzeczny z prawem, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalny, przepis taki
zostanie usunięty z niniejszej Umowy Licencyjnej bez wpływu na ważność i egzekwowalność
pozostałych przepisów. Należy zachować dokument potwierdzający dokonanie opłaty licencyjnej, w
tym numermodelu, numer seryjny i datę płatności i przedłożyć takie dokumenty w razie potrzeby
skorzystania z serwisu lub wsparcia technicznego w związku z gwarancją, o której mowaw
niniejszej Umowie Licencyjnej. Niniejsza Umowa Licencyjna jest regulowana prawem
obowiązującym w stanie Nowy Jork, bez względu na ewentualny konflikt z zasadami prawa.
Niniejszym strony nieodwołanie uzgadniają, że poddają się jurysdykcji stanowych i federalnych
sądów Nowego Jorku w celach rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających lub związanych
z niniejszymi warunkami. Strony wyraźnie zaznaczają wyłączenie zastosowania przepisów
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowachmiędzynarodowej sprzedaży towarów ( United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

9. DODATKOWE UWAGI.

a. W przypadku oprogramowania wykorzystującego standardMPEG-4: FRAGMENTY
NINIEJSZEGOPRODUKTU POSIADAJĄ LICENCJĘ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE, KTÓRA UPOWAŻNIA DOKORZYSTANIA Z NIEGOW PRYWATNYCH,
NIEKOMERCYJNYCH CELACH, ABY (i) KODOWAĆ WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MEPG-4 („MPEG-4WIDEO”) I/LUB (ii) DEKODOWAĆ WIDEOMEPG-4 ZAKODOWANE PRZEZ
KONSUMENTA PROWADZĄCEGODZIAŁALNOŚĆ PRYWATNĄ LUB NIEKOMERCYJNĄ
I/LUB DOSTARCZONE PRZEZ DOSTAWCĘ LICENCJONOWANEGOPRZEZMPEG LAW
ZAKRESIE DOSTAWYWIDEOMPEG-4. W ODNIESIENIU DO INNYCH ZASTOSOWAŃ
LICENCJA NIE JEST UDZIELANA I NIE MOŻNA JEJ DOMNIEMYWAĆ. DODATKOWE
INFORMACJE, W TYMDOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I
KOMERCYJNYCH MOŻNA OTRZYMAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLA. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

b. W przypadku oprogramowania wykorzystującego standard AVC: FRAGMENTY NINIEJSZEGO
PRODUKTU POSIADAJĄ LICENCJĘ AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE, KTÓRA
UPOWAŻNIA KONSUMENTA DOKORZYSTANIA Z NIEGOW PRYWATNYCH, I INNYCH
CELACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZAPŁATĄWYNAGRODZENIA, ABY (i) KODOWAĆ WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEOAVC”) I/LUB (ii) DEKODOWAĆ WIDEOAVC
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ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA PROWADZĄCEGODZIAŁALNOŚĆ PRYWATNĄ
I/LUB DOSTARCZONE PRZEZ LICENCJONOWANEGODOSTAWCĘW ZAKRESIE
DOSTAWYWIDEOAVC. W ODNIESIENIU DO INNYCH ZASTOSOWAŃ LICENCJA NIE JEST
UDZIELANA I NIE MOŻNA JEJ DOMNIEMYWAĆ. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
NA STRONIE FIRMY MPEG LA, L.L.C. PATRZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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