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1.0 Wygląd ogólny. 
Obudowa umożliwia montaż rejestratora na szynie montażowej DIN. 

Wszystkie złącza znajdują się na panelu przednim. 

Opis złączy: 

1 – Wejścia wideo, złącze BNC 

2 – Port USB 

3 – Port HDMI, Wyjście VGA 

4 – Port sieciowy – RJ-45 

5 – Złącze zasilania 12VDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Dostęp przez przeglądarkę www 

2.1 Podłączenie do sieci 
Przed próbą połączenia za pomocą przeglądarki, proszę wykonać poniższe czynności: 

• Sprawdź prawidłowość podłączenia sieci do rejestratora i komputera. 

• Sprawdź ustawienia sieci w komputerze i w rejestratorze (Menu główne – Ustawienia - Sieć) 

• Wykonaj z komputera polecenie PING 192.168.0.90 (gdzie: 192.168.0.90 oznacza adres IP 

rejestratora), aby sprawdzić połączenie sieciowe. Czas odpowiedzi TTL nie powinien być 

większy niż 255. 

• Otwórz przeglądarkę IE i wpisz adres IP rejestratora. 

• System powinien automatycznie załadować najnowsze oprogramowanie do łączności z 

rejestratorem. 
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3.0 Logowanie 
Gdy system zostanie uruchomiony, na monitorze pojawi się obraz podzielony na tyle okien, ile jest 

kanałów video. Naciśnij Enter lub lewy przycisk myszy, aby wyświetlić ekran logowania. 

 

W systemie domyślnie są zdefiniowane następujące konta: 

Użytkownik Hasło Posiadane uprawnienia 

admin admin Posiada uprawnienia administratora systemu (zmiany w menu, 

zatrzymanie rejestrowanie itd.), zezwala na podgląd lokalny i przez 

sieć, 

888888 888888 Posiada uprawnienia administratora systemu (zmiany w menu, 

zatrzymanie rejestrowanie itd.), zezwala tylko na podgląd lokalny, 

666666 666666 Posiada uprawnienia użytkownika (tylko bieżący podgląd, 

opcjonalnie: odtwarzanie, archiwizacja), 
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4.0 Kopiowanie 
Wybrać zakładkę „Odtwórz”: 

 

Wybrać przycisk „Lista plików”. 

Wybrać przycisk „więcej”: 

 

Wybrać kanały (kamery) które mają zostać skopiowane: 
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Wybrać zakres czasu jaki ma zostać skopiowany: 

 

Wybrać miejsce, gdzie ma zostać zapisane nagranie: 
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5.0 Odtwarzanie 
Do odtwarzania zapisanych plików służy oprogramowanie: 

General_Player_Eng_IS_V3.33.0.R.20140722.exe do pobrania ze strony http://a-ster.pl/pl/pobierz/ 

 

 

 

 


