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1. Obsługa rejestratora

1.1. Włączanie rejestratora
Jeżeli rejestrator nie uruchomi się samoczynnie po włączeniu zasilania, należy uruchomić go 
ręcznie,  prawym przyciskiem z  przodu obudowy.  Uruchamianie rejestratora  trwa około 1 
minuty. 

1.2. Reset rejestratora
Rejestrator  sam  wykrywa  awarie  i  w  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianego  błędu 
restartuje system. 

Gdyby  jednak  rejestrator  nie  był  w  stanie  poprawnie  pracować,  można  również  ręcznie 
wymusić restart – wyłączając go na chwilę. Aby wyłączyć rejestrator należy wcisnąć prawy 
przycisk z przodu obudowy. Po wciśnięciu przycisku rejestrator powinien się wyłączyć w 
ciągu kilkunastu sekund. Po wyłączeniu należy odczekać chwilę (aż zatrzymają się dyski i 
wentylatory) i ponownie włączyć rejestrator (tym samym przyciskiem).

Rejestrator  wykonuje  również  restarty  serwisowe  o  ustalonych  porach,  zazwyczaj  raz  w 
tygodniu. Jest to normalne zachowanie i nie wynika z wystąpienia błędów.

1.3. Nośniki w komplecie z rejestratorem
W komplecie z rejestratorem znajduje się płyta CD oraz przenośny dysk USB. 

Płyta CD zawiera:

● Instrukcję obsługi rejestratora w wersji elektronicznej (w formacie PDF).

● Program  do  przeglądania  wyeksportowanych  kopii  zapasowych  z  rejestratora 
(Viewer). Obsługa programu Viewer jest opisana w rozdziale 6.

Przenośny dysk USB służy do eksportowania kopii zapasowych (eksport kopii zapasowych 
jest opisany w rozdziale 5). Dysk początkowo jest pusty, ale podczas każdego eksportu będzie 
na  nim  zapisywany  program  Viewer aby  umożliwić  odtworzenie  wyeksportowanego 
materiału na innym komputerze. 

Do eksportu można również użyć dowolnego innego dysku podłączanego przez USB.

1.4. Praca z zasilaczem awaryjnym (UPS)
Rejestrator  może  być  wyposażony  w  zasilacz  awaryjny  (UPS)  zapewniający  zasilanie  w 
przypadku awarii sieci energetycznej. Zasilacz UPS umożliwia pracę rejestratora przez kilka 
minut (sygnalizując awarię sieci dźwiękami), po czym wyłącza rejestrator. Po pojawieniu się 
napięcia w sieci rejestrator jest uruchamiany ponownie. 
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1.5. Przestawianie czasu rejestratora
Rejestrator posiada wewnętrzny zegar bateryjny który pracuje także po odłączeniu zasilania. 
W przypadku konieczności korekty zegara należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. 
Konieczność przestawienia zegara może się również pojawić podczas zmiany czasu (na czas 
letni / zimowy) - rejestrator nie przestawia się wówczas automatycznie.

Aby przestawić wewnętrzny zegar rejestratora należy:

● Wyłączyć  rejestrator  prawym  przyciskiem  na  panelu  przednim.  Po  wciśnięciu 
przycisku rejestrator powinien się wyłączyć w ciągu kilkunastu sekund. Po wyłączeniu 
należy odczekać kilka sekund.

● Włączyć rejestrator  ponownie (prawym przyciskiem na panelu przednim).  Podczas 
uruchamiania najpierw pojawi się ekran „Uruchamianie systemu”, a następnie tapeta 
„Rejestrator  cyfrowy  IHR1”  -  chwilę  później  włączy  się  program  ładujący 
„IHRShell” pokazując na 4 sekundy okienko:

● W ciągu 4 sekund należy wówczas wcisnąć myszą przycisk „Esc” znajdujący się w 
okienku IHRShell. Odliczanie zostanie wówczas przerwane i pojawi się okno opcji:

● W okienku opcji  należy  wcisnąć  przycisk   (Data /  czas).  Pojawi  się  wówczas 
okienko zmiany daty / czasu:

● W okienku zmiany daty / czasu można przestawić czas klikając lewym przyciskiem 
myszy na godziny / minuty / sekundy (wedle potrzeb), a następnie używając strzałek 
góra / dół .

● Po ustaleniu poprawnego czasu należy zamknąć okienko przyciskiem OK (w dolnej 
części okienka), a następnie w okienku  IHRShell wcisnąć przycisk   (Kontynuuj 
uruchamianie  aplikacji  użytkowej).  Rejestrator  powróci  wówczas  do  normalnej 
pracy.
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2. Praca z rejestratorem
Rejestrator  IHR1  obsługuje  się  za  pomocą  myszy.  Klawiatura  jest  konieczna  jedynie  w 
przypadku wprowadzania zmian w konfiguracji.

Po normalnym uruchomieniu rejestratora pojawia się okno główne:

Po lewej stronie okna znajduje się zegar wskazujący aktualną datę i godzinę, oraz wskaźnik 
zapełnienia dysku rejestratora:

Rejestrator działa „w pętli” - po zapełnieniu dysku w całości, zaczyna nadpisywać najstarszy 
materiał. 

2.1. Jak dzielić okno główne?
Okno główne może być dzielone na części, umożliwiając jednoczesną obserwację kilku, bądź 
kilkunastu dynamicznych obrazów z kamer – podział umożliwiają przyciski podziału okna:

Przyciski  wyboru  podziału  okna  znajdują  się  w  lewym  dolnym  rogu  ekranu.  Miniatury 
sposobów podziału znajdują  się  pod każdym z  przycisków.  Wyboru dokonujemy poprzez 
wskazanie myszą żądanego przycisku i kliknięcie lewym przyciskiem.
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2.2. Jak wybrać widok poszczególnych kamer lub grup kamer?

Przyciski  wyboru  kamer  znajdują  się  w  dolnej  środkowej  części  ekranu.  W  przypadku 
podglądu  jednej  kamery  (bez  podziału)  umożliwiają  one  przełączanie  pomiędzy 
poszczególnymi  kamerami.  W  przypadku  podglądu  wielu  kamer  jednocześnie  (podział) 
przyciski wyboru kamer pozwalają na przełączanie widoku całych grup kamer. 

Wyboru  dokonujemy poprzez  wskazanie  myszą  przycisku  z  żądanym numerem kamery  i 
kliknięcie lewym przyciskiem.

2.3. Obrazy kontrolne
W okienkach podglądu mogą również pojawiać się dwa rodzaje specjalnych obrazów:

Brak sygnału z kamery Kanał nieczynny

2.4. Dodatkowe funkcje podglądu

● Szybki podgląd pojedynczej kamery

Podczas podglądu z  podziałem na kilka kamer możliwe jest  szybkie powiększenie 
widoku  z  wybranej  kamery  na  całe  okno  podglądu.  W celu  powiększenia  należy 
wskazać myszą widok z wybranej kamery i  kliknąć lewym przyciskiem. Ponowne 
kliknięcie myszą spowoduje powrót do poprzedniego widoku (z podziałem).

● Pełny ekran

Możliwe jest również powiększenie okna podglądu na pełny ekran. Znikają wówczas 
wszystkie  okna  informacyjne  i  przyciski  wyboru  podziału.  Tryb  pełnoekranowy 
włącza się podwójnym kliknięciem lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu 
okna  podglądu.  Powrót  do  normalnego  trybu  pracy  jest  możliwy  przez  ponowne 
podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu ekranu.
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2.5. Podgląd na dodatkowym monitorze
W wersji  rejestratora  z  dodatkowym monitorem istnieje  możliwość  podglądu  „na  żywo” 
obrazu z wybranej kamery na dodatkowym monitorze. 

● Przełączanie podglądu za pomocą myszy

W wersji z dodatkową myszą, kamerę podglądu wybieramy wciskając klawisze myszy 
– prawy klawisz przełącza podgląd na następną kamerę, natomiast lewy klawisz – na 
poprzednią.

● Przełączanie podglądu za pomocą klawiatury

W  wersji  z  klawiaturą,  kamerę  podglądu  wybieramy  wciskając  klawisz  o 
odpowiednim numerze. Klawiatury mają 16 klawiszy wyboru kamer - w przypadku 
kiedy rejestrator obsługuje mniejszą liczbę kamer, pozostałe klawisze nie są używane.

Klawisz A włącza i wyłącza tryb automatycznego przełączania kamer co kilka sekund. 
W tym trybie  pracy  dodatkowy monitor  będzie  po  kolei  przełączał  się  pomiędzy 
wszystkimi dostępnymi kamerami.

Klawisze 00 i Del nie są używane.

2.6. Uruchamianie podprogramów
W  dolnej  części  okna  znajdują  się  również  przyciski  uruchamiające  podprogramy. 
Podprogramy umożliwiają zmianę ustawień systemu, przeglądanie nagranego materiału oraz 
archiwizację.

Podprogram służący do wprowadzania zmian w konfiguracji. Funkcja serwisowa, 
chroniona hasłem.

Podprogram służący do odtwarzania nagranego materiału (szczegółowy opis w 
rozdziale 3).

Podprogram  służący  do  kopiowania  nagranego  materiału  na  dysk,  w  celu 
zachowania lub dalszej obróbki (szczegółowy opis w rozdziale 4).
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3. Odtwarzanie
Aby uruchomić podprogram umożliwiający przeglądanie zarejestrowanego materiału, należy 
wskazać myszą ikonkę odtwarzania  i kliknąć lewym przyciskiem. Podczas odtwarzania, 
rejestrator nadal dokonuje rejestracji z kamer.

Po  uruchomieniu  podprogramu  odtwarzania  (może  to  trwać  kilka  sekund)  pojawi  się 
kalendarz, na którym ciemniejszym kolorem zaznaczone są dni, w których można odtworzyć 
zarejestrowany materiał:

Aby przeglądać nagrania z konkretnego dnia należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem 
myszy  na  wybranym dniu.  W miejsce  kalendarza  pojawi  się  wówczas  okno  z  wyborem 
plików z nagraniami z różnych godzin wybranego dnia:

Przy każdym pliku wskazany jest zakres czasowy, można zatem w ten sposób zlokalizować 
żądane pliki. Pole Start time oznacza początek nagrania w pliku, End time - koniec. Każdy z 
plików zawiera kilka minut nagrania  ze wszystkich zainstalowanych kamer.  Aby  wybrać 
żądany czas należy wskazać odpowiedni plik i dwukrotnie kliknąć myszą. Po wybraniu pliku 
w dolnej części okna (w oknie wyboru kamer) niektóre pola przyjmują odpowiedni kolor, 
wskazując o której godzinie i z której kamery dokonano nagrania. 
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Wyboru kamery (i  godziny) dokonujemy klikając dwukrotnie na wybranym polu w oknie 
wyboru kamery. 

Od  tego  momentu  możemy  sterować  odtwarzaniem  za  pomocą  przycisków  w  panelu 
bocznym:

Przywrócenie 
oryginalnych ustawień

Wyostrzenie obrazu Zmniejszenie ostrości

Regulacja kontrastu Powiększenie obrazu Przywrócenie rozmiaru 
oryginalnego

Regulacja jasności Zmniejszenie obrazu Powrót do kalendarza

Odtwarzanie wstecz Odtwarzanie

Klatka w tył Pauza Klatka w przód

Skok do początku Zapis klatki (tylko 
podczas pauzy)

Skok na koniec

Zegary znajdujące się po prawej stronie okna wskazują:

Czas rzeczywisty Czas odtwarzanego nagrania

Podprogram odtwarzania można zakończyć wciskając przycisk 
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4. Archiwizacja
Ponieważ  rejestrator  działa  „w  pętli”,  usuwając  najstarsze  nagrania  i  nadpisując  je 
aktualnymi,  w  celu  zachowania  wybranych  sekwencji  obrazu  na  dłużej  należy  dokonać 
archiwizacji.

Archiwizacja umożliwia również przeniesienie (eksport) wybranych fragmentów nagrań na 
inny  komputer  w  celu  przeglądania  lub  dalszej  obróbki.  Eksport  kopii  zapasowych  jest 
opisany w rozdziale 5.

Aby uruchomić podprogram archiwizacji, należy wskazać myszą ikonkę archiwizacji   i 
kliknąć lewym przyciskiem.

UWAGA: Podprogram archiwizacji zatrzymuje normalną pracę rejestratora – obraz z kamer 
nie jest zapisywany.

Po uruchomieniu podprogramu archiwizacji (może to trwać kilka sekund) pojawi się okno 
główne archiwizacji. W górnej części okna znajduje się lista plików z nagraniami.

Przy każdym pliku wskazany jest zakres czasowy, można zatem w ten sposób zlokalizować 
żądane pliki. Pole Start time oznacza początek nagrania w pliku, End time - koniec. Każdy z 
plików zawiera kilka minut nagrania ze wszystkich zainstalowanych kamer.

Wybrany  plik  (lub  kilka  plików)  przeznaczony  do  archiwizacji  należy  dodać  do  listy 
archiwizacji – zaznaczyć plik i wcisnąć myszą przycisk  Dodaj. Wybrany plik powinien się 
znaleźć na dolnej liście.
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Po skompletowaniu listy plików do archiwizacji należy wcisnąć przycisk Eksport. Pojawi się 
wówczas dodatkowe okno z opcjami archiwizacji.

W tym oknie nie są wymagane dodatkowe ustawienia, należy wcisnąć przycisk Archiwizuj i 
po  zakończeniu  archiwizacji  Koniec.  Główne  okno  podprogramu  archiwizacji  (z  listami 
plików) należy zamknąć przyciskiem . 

Jeżeli w oknie Archiwizacja okienko wyboru Dysk docelowy jest puste, oznacza to że dysk 
używany do archiwizacji jest przepełniony. Należy wówczas wcisnąć Koniec, zamknąć okno 
podprogramu  archiwizacji  (z  listami  plików)  przyciskiem  ,  w  okienku  Czy  chcesz 

wykonać teraz eksport...  wcisnąć przycisk  Yes i  usunąć zbędne kopie zapasowe z dysku 
(procedura usuwania jest opisana w rozdziale 5.1). Następnie należy ponownie uruchomić 
podprogram archiwizacji, który tym razem będzie działał poprawnie.

UWAGA:  Po zamknięciu  podprogramu archiwizacji  pojawi  się  okno pytające  czy  będzie 
wykonywany eksport:

Aby  wykonać  eksport  (kopię  na  zewnętrznym  dysku)  należy  wcisnąć  Yes (eksport  jest 
opisany w rozdziale 5), w przeciwnym razie należy wcisnąć No.

Jeżeli rozmiar archiwum przekracza ilość wolnego miejsca na dysku, należy usunąć część 
zbędnych danych z archiwum (metodą opisaną w rozdziale 5.1), lub wyeksportować część 
danych  na  dysk  zewnętrzny  (metodą  opisaną  w  rozdziale  5),  ewentualnie  powrócić  do 
poprzedniego okna (wciskając przycisk Koniec) i usunąć część plików z listy do archiwizacji.
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4.1 Przeglądanie archiwum
Aby móc przeglądać zarchiwizowany materiał należy:

● Uruchomić  podprogram archiwizacji  klikając  lewym przyciskiem myszy  na  ikonę 
archiwizacji: .

UWAGA: Podprogram archiwizacji zatrzymuje normalną pracę rejestratora – obraz z 
kamer nie jest zapisywany.

● Po  uruchomieniu  podprogramu  archiwizacji  (może  to  trwać  kilka  sekund)  należy 
wcisnąć przycisk Obejrzenie eksportu w dolnej części okna.

● Pojawi się okno programu do przeglądania plików eksportu. Obsługa tego programu 
jest podobna do obsługi podprogramu odtwarzania (rozdział 3) z tą różnicą, że zamiast 
kalendarza,  na  początku  wyszukujemy  pliki  na  dyskach  –  przykładowe  okno 
przedstawiono poniżej:

● W normalnej sytuacji rejestrator przechowuje kopie zapasowe na dysku  E:. Należy 
więc po lewej stronie okna wybrać dysk  Backup (E:) (kliknąć szybko dwukrotnie 
lewym przyciskiem myszy na dysku E), 

● Następnie  tak  samo  rozwinąć  folder  Back  (kliknąć  szybko  dwukrotnie  lewym 
przyciskiem myszy na folderze Back). 

● W  folderze  Back  będzie  się  znajdować  tyle  dodatkowych  folderów,  ile  razy 
wykonywano operację archiwizacji (patrz rozdział 4). Po zaznaczeniu któregoś z nich 
po  prawej  stronie  wyświetli  się  lista  plików  –  wraz  z  czasem  rozpoczęcia  i 
zakończenia rejestracji. Należy zaznaczyć wybrany plik i dwukrotnie kliknąć lewym 
przyciskiem myszy.

● Dalsza obsługa programu jest identyczna z podprogramem odtwarzania (rozdział 3).

Jeżeli  w  systemie  zostanie  podłączony  dodatkowy  dysk  –  np.  dysk  USB  z  wcześniej 
wyeksportowanymi kopiami zapasowymi (patrz rozdział 5) – będzie on również dostępny do 
przeglądania jako jeden z kolejnych dysków (F:, G:, itd.).

5. Eksport kopii na dysk zewnętrzny
Kiedy zachodzi konieczność przeniesienia zarejestrowanego materiału na inny komputer (lub 
zachowania dużej ilości materiału) należy wykonać eksport na dysk zewnętrzny.

Dyskiem zewnętrznym może być dowolny standardowy dysk podłączany przez złącze USB. 
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Aby wykonać eksport na dysk zewnętrzny należy wykonać następujące kroki:

● Wykonać  kopię  zapasową  (archiwizację)  tej  partii  materiału,  która  będzie 
przeznaczona do eksportu. Archiwizacja jest opisana w rozdziale 4. W każdej chwili 
można również wyeksportować wcześniej utworzone archiwa (kopie zapasowe).

● Podłączyć  dysk  zewnętrzny.  Gniazda  USB  znajdują  się  na  przednim  panelu 
rejestratora  pod  uchylną  klapką.  Dodatkowe  gniazda  są  również  dostępne  z  tyłu 
rejestratora.

● Podczas zamykania podprogramu do archiwizacji pojawi się okno pytające czy będzie 
wykonywany eksport:

● Wybieramy odpowiedź  Yes. Po chwili pojawi się okno programu do eksportu kopii 
zapasowych:

Podczas pracy z programem eksportu w tle normalnie pracuje aplikacja podglądu i 
rejestracji obrazów z kamer.

● Jeżeli poprawnie podłączono dysk i wykonano archiwizację, pozostaje jedynie wybrać 
odpowiednią  kopię  zapasową  z  listy  (w  górnej  części  okna)  i  wcisnąć  przycisk 
Eksportuj. W przypadku problemów, środkowe okienko statusu będzie zawierało opis 
problemu i sugestię dalszego postępowania. Kopie zapasowe na liście są posortowane 
względem czasu ich utworzenia.

● Jeżeli  po  eksporcie  kopia  zapasowa  ma  nie  być  więcej  przechowywana  na  dysku 
rejestratora, zamiast Eksportuj należy wybrać przycisk Przenieś (eksportuj i usuń).

● Na zakończenie zamykamy program eksportu przyciskiem Koniec.
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5.1. Usuwanie kopii zapasowych z dysku rejestratora
Program eksportu kopii zapasowych umożliwia również usuwanie kopii zapasowych z dysku 
rejestratora – jest to przydatna funkcja, jeżeli okaże się np. że brak już miejsca na nowe kopie, 
a stare archiwa nie są potrzebne.

W celu  usunięcia  kopii  zapasowych  należy  uruchomić  program  eksportu  jak  opisano  w 
rozdziale  5,  przy  czym  zamiast  wykonywania  archiwizacji,  włączamy  na  kilka  sekund 
program do archiwizacji po czym wyłączamy go.

Na  liście  programu  eksportu  znajdujemy  niepotrzebne  kopie  zapasowe  i  usuwamy 
przyciskiem Usuń. Na zakończenie zamykamy program eksportu przyciskiem Koniec.

6. Odtwarzanie kopii zapasowych (Viewer)
Po  wyeksportowaniu  danych  z  rejestratora  (proces  jest  opisany  w  rozdziale  5)  mamy 
możliwość  przeglądania  materiału  z  dysku  zewnętrznego  poza  rejestratorem –  na  innych 
komputerach.

Podczas  eksportu  na  dysk  zewnętrzny  jest  kopiowany  również  program  do  przeglądania 
archiwów. Aby móc przeglądać archiwa, należy zainstalować ten program uruchamiając plik 
Setup.exe z katalogu Viewer (na dysku, na którym znajduje się archiwum). Program Viewer 
znajduje się również na płycie CD dołączanej do rejestratora. 

Po instalacji program Viewer znajduje się w Menu Start w folderze  DVR. Jego ikona jest 
również instalowana na pulpicie.

Po  uruchomieniu  programu  Viewer pojawi  się  okno  programu  do  przeglądania  plików 
eksportu. Obsługa tego programu jest podobna do obsługi podprogramu odtwarzania (rozdział 
3)  z  tą  różnicą,  że  zamiast  kalendarza,  na  początku  wyszukujemy  pliki  na  dyskach  – 
przykładowe okno przedstawiono poniżej:

Na drzewie katalogów po lewej stronie okna należy zlokalizować dysk przenośny zawierający 
archiwum i wybrać wybrać go myszą (kliknąć szybko dwukrotnie lewym przyciskiem).

Następnie  tak  samo  należy  rozwinąć  folder  Back  (kliknąć  szybko  dwukrotnie  lewym 
przyciskiem myszy na folderze Back). 

W folderze Back będzie się znajdować tyle dodatkowych folderów, ile razy wykonywano 
operację eksportu. Po zaznaczeniu któregoś z nich po prawej stronie wyświetli się lista plików 
–  wraz  z  czasem rozpoczęcia  i  zakończenia  rejestracji.  Należy  zaznaczyć  wybrany plik  i 
dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy.

Dalsza obsługa programu jest identyczna z podprogramem odtwarzania (rozdział 3).
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7. Rozwiązywanie problemów
● Problem: System pracuje bardzo powoli, zapis odbywa się ze znacznie obniżoną liczbą klatek 

na sekundę.

● Rozwiązanie:  Najprawdopodobniej  jedna  z  kamer  jest  uszkodzona  lub  silnie  zakłócana. 
Należy  poprawić  odbiór  z  kamery  lub  wyłączyć  ją,  aby  nie  przeszkadzała  w  odbiorze 
pozostałych kamer.

● Problem: Podgląd  kamer  zajmuje  cały  ekran,  nie  ma  żadnych  dodatkowych  okien  ani 
przycisków.

● Rozwiązanie:  Włączono  tryb  pełnoekranowy.   Powrót  do  normalnego  trybu  pracy  jest 
możliwy  przez  ponowne  podwójne  kliknięcie  lewym  przyciskiem  myszy  w  dowolnym 
miejscu ekranu.

● Problem: Podłączony dysk zewnętrzny nie jest dostępny w programie eksportu (rozdział 5).

● Rozwiązanie: Niektóre dyski potrzebują kilkudziesięciu sekund aby poprawnie zainstalować 
sie w systemie. Po podłączeniu dysku należy odczekać jakiś czas i spróbować ponownie go 
odnaleźć  wciskając  przycisk  Wybierz  inny w  programie  eksportu.  Niestandardowe  dyski 
(wymagające instalowania dodatkowych sterowników) nie są obsługiwane przez rejestrator.

● Problem: Rejestrator (w wersji z zasilaczem UPS) wyłączył się podczas awarii zasilania, po 
czym nie włączył się automatycznie z powrotem.

● Rozwiązanie:  Taka  sytuacja  może  się  zdarzyć,  jeżeli  po  krótkotrwałej  awarii  zasilania 
napięcie  w sieci  pojawi  się  w momencie  automatycznego wyłączania  rejestratora.  Należy 
wówczas wyłączyć na chwilę zasilacz UPS (przyciskiem na obudowie) i włączyć ponownie. 

● Problem:  Rejestrator  (w  wersji  z  zasilaczem  UPS)  nie  włącza  się  mimo  prób  ręcznego 
włączenia.

● Rozwiązanie:  Wewnętrzny  akumulator  zasilacza  UPS  rozładował  się  całkowicie.  Należy 
spróbować wyłączyć na chwilę  zasilacz  UPS (przyciskiem z przodu)  i  włączyć ponownie 
trzymając przycisk wciśnięty przez kilka sekund. Jeżeli mimo to zasilacz UPS nie uruchomi 
się,  do  czasu  interwencji  serwisu  można  odłączyć  zasilacz  UPS  i  podłączyć  rejestrator 
bezpośrednio do gniazda zasilania.

● Problem: Ekran po jakimś czasie normalnej pracy wyłącza się.

● Rozwiązanie:  Jest  to  normalne  zachowanie  –  rejestrator  po  ustalonym czasie  (zwykle  2 
godzinach)  wygasza  ekran,  co  zapobiega  wypalaniu  się  matrycy  LCD.  Aby  obraz  znów 
pojawił  się  na  monitorze,  należy  poruszyć  myszą.  Podczas  wygaszenia  rejestrator  nadal 
pracuje (nagrywa obraz z kamer).
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● Problem:  W oknie  Archiwizacja okienko wyboru  Dysk docelowy jest  puste,  nie  można 
wykonać archiwizacji.

● Rozwiązanie:  Dysk  używany  do  archiwizacji  jest  przepełniony.  Należy  wówczas  usunąć 
zbędne kopie zapasowe z dysku - procedura usuwania jest opisana w rozdziale 5.1. Następnie 
należy  ponownie  uruchomić  podprogram  archiwizacji,  który  tym  razem  będzie  działał 
poprawnie.

● Problem: Obraz w dodatkowym monitorze przełącza się sam na podgląd różnych kamer.

● Rozwiązanie:  Podgląd działa w trybie automatycznego przełączania kamer. Aby wyłączyć 
tryb  automatycznego  przełączania  kamer  należy  wcisnąć  klawisz  A na  dodatkowej 
klawiaturze.  W  wersji  bez  dodatkowej  klawiatury  należy  wcisnąć  przycisk   w  oknie 
głównym programu.

● Problem: Program zgłasza błędy i zawiesza się / nie pracuje normalnie.

● Rozwiązanie: Należy wykonać restart systemu (procedura jest opisana w rozdziale 1.2).

Jeżeli problemy będą się powtarzać, należy zanotować treść pojawiających się komunikatów o 
błędach i skontaktować się z serwisem.

Wersja 1.8 (2008-10-04)

(c) 2008 Indingo s.c.

www.indingo.com
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