
SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII 

XDR 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 
MODELE:    XDR-1041D-M, XDR -1081D-M, XDR -2081D-M, XDR-1162D-M 

OBSŁUGIWANE SYSTEMY:  AHD / CVI / TVI / ANALOGOWE / Kamery sieciowe IP 

 

 

 

 

 

Prosimy o uważne przeczytanie ogólnych wiadomości na temat obsługi i modyfikacji 
urządzenia zamieszczonych poniżej. Instrukcja na przykładzie modelu rejestratora 16 

kanałowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIDOK PANELU PRZEDNIEGO  

 

 

1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca 
podłączone zasilanie 

3 Dioda sygnalizująca 
zainstalowany dysk 

4 Klawisze powrotu 5 Klawisz funkcyjny 6 Klawisze nawigacji 

7 Klawisz potwierdzenia 8 Klawisz zasilania 9 Port USB 

 

WIDOK PANELU TYLNEGO (REJESTRATOR 8 KANAŁOWY) 

 

 

1 Wyjście 
video VGA 

2 Wyjście video 
HDMI 

3 Gniazdo RJ-45 4 Gniazda USB 2.0 

5 Gniazdo RS-
485 

6 Gniazdo zasilania 
DC 12V 

7 Wejścia audio 8 Wejścia BNC 

UWAGA: W modelach XDR-1041D-M oraz XDR-1081D-M, nie występuje wyjście RS-485. 

 

 



1. PRZYGOTOWYWANIE URZĄDZENIA DO PIERWSZEGO ZAŁĄCZENIA. WYŁĄCZANIE 

URZĄDZENIA ORAZ LOGOWANIE 
 

1.1 INSTALACJA DYSKU TWARDEGO 
 
Rejestrator obsługuje 2 dyski twarde w standardzie SATA o pojemności do 3 
TB (2 x 3 TB). Modele 4 i 8 kanałowe obsługują 1 dysk twardy HDD (1 x 3 TB).  
Przed instalacją dysku, wyłącz urządzenie, odkręd śruby od pokrywy w celu 
jej zdjęcia. Przykręd dysk twardy 4 śrubami do obudowy rejestratora. 
Wewnątrz rejestratora podłącz kabel zasilania do dysku oraz kabel  SATA. 
Zamknij pokrywę i przykręd. 
 

1.2 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 

Podłącz kabel zasilania. Po podłączeniu zaświeci się dioda sygnalizująca włączone 
zasilanie, rejestrator rozpocznie uruchamianie systemu. 

1.3 WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Zalecanym jest wyłącznie urządzenia poprzez wybór z menu opcji: Menu główne 
> Wyloguj > Wyłącz 

Można również odłączyd zasilanie poprzez wyciągnięcie wtyczki zasilania 
(niezalecane). W przypadku, kiedy wystąpi problem z zasilaniem i rejestrator 
zostanie wyłączony, to po ponownym powrocie zasilania, automatycznie wróci 
do pracy odtwarzając ustawienia i nagrywanie. 

1.4 LOGOWANIE DO SYSTEMU 

Po wczytaniu ustawieo podczas startu rejestratora pojawi się okno logowania. 
Należy podad nazwę użytkownika oraz hasło; domyślne logowanie - login: admin 
/ hasło: (pozostawić puste) 

Jeżeli wystąpiło 5 niepoprawnych prób logowao, to w rejestratorze zostanie 
zablokowane logowanie dla tego konta na 30 minut, lub do ponownego rozruchu 
systemu. 

 

2. USTAWIENIA SIECIOWE 
 
Z menu wybierz:  > SYSTEM > SIED, pojawią się pola: (wartości podane są 
domyślne) 
(SIED) – do wyboru DHCP oraz statyczne 
(ADRES IP) – 192.168.1.10 
(MASKA) – 255.255.255.0 

(BRAMA) -  192.168.1.1 
 
Przy ręcznym wprowadzeniu adresu IP, należy upewnid się czy wpisywany adres 
IP jest wolny, a reszta ustawieo takich jak: MASKA, BRAMA są poprawne dla 
istniejącej sieci LAN. 
 
 

3. USTAWIENIA NAGRYWANIA 
 
3.1 ZARZĄDZANIE DYSKIEM 

 
Aby nagrywanie było realizowane, należy zainstalowad dysk twardy oraz 
wykonad jego formatowanie. W celu formatowania należy wejśd do MENU >  
ZAAWANSOWANE > DYSK > zaznacz dysk twardy, kliknij formatuj i ustaw go 
na odczyt / zapis. 

5.2 USTAWIENIA VIDEO 

Idź do MENU > NAGRYWANIE > KONFIGURACJA NAGRYWANIA  

Określ kanał, który zamierzasz edytowad, wybierz długośd zapisu pojedynczych 
plików od 1 minuty do 120 minut. 60 minut jest wartością domyślną. 

Wybierz tryb zapisu – zapis wg harmonogramu, ręczny oraz po detekcji ruchu. 

Wybierz, od której, do której godziny w określonym dniu, rejestrator ma 
nagrywad daną kamerę. 
 

4. ODTWARZANIE 
 
Są dwa sposoby aby uruchomid odtwarzanie nagranych materiałów: 
Kliknij prawym klawiszem na ekranie podglądu i wybierz opcje odtwarzanie lub 
wejdź do MENU > ZAPIS > ODTWARZANIE. 
Pojawi się okno służące do przeglądania archiwum nagrao. Wybierz datę oraz 
godzinę; kliknij klawisz szukaj; zapełni się lista; kliknij dwukrotnie w wybraną 
pozycję, aby odtworzyd plik.  
 

1.  Panel 
operacyjny 

2. Plansza czasowa 
3. Odtwarzanie 
synchroniczne 

4.  Wybór 
odtwarzanych 
plików 

5. zmiana zakresu 
czasowego  

6.  przełączenie 
wyszukiwanych nagrao 



7.  Atrybuty 
plików 

8.  Lista plików 9.  Wybór czasu dla 
wyszukiwanych plików 

 
 

5. ZARZĄDZANIE TRYBEM PRACY WYŚWIETLANYCH KANAŁÓW. 
 
Wejdź w opcję: MENU > SYSTEM > KANAŁ  ZARZĄD  > KANAŁ TRYB 
Opcja ta umożliwia ustawienia odpowiednich planów nagrywania i odtwarzania 
dla kamer. Możliwe jest również ustawienie planu nagrywania hybrydowego 
wspierającego obsługę kamer IP oraz kamer AHD/TVI/CVI jednocześnie. Dla 
rejestratora 4 / 8 / 16 kanałowego występują min. opcje łączenia kamer, kolejno: 
 
4CH – 2 x IP / 2 x AHD 
8CH – 4 x IP / 4 x AHD 
16CH – 8 x IP / 8 x AHD 
 
UWAGA: Więcej trybów nagrywania znajduje się w „punkcie 11”  
 
Zaznacz kwadrat, aby wybrad odpowiedni tryb pracy, a następnie naciśnij klawisz 
OK w celu potwierdzenia. 
 
Aby dokonad konfiguracji kamer IP należy wejśd w MENU > SYSTEM > KANAŁ 
ZARZĄD > KANAŁY CYFROWE.  Wyszukaj kamerę wcześniej skonfigurowaną w 
sieci LAN. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli kamera nie pokaże się na 
liście, należy dodad ją ręcznie wypełniając kolejno pola: Typ urządzenia (IPC), 
wybrad odpowiedni kanał, adres IP, protokół, port, nazwę użytkownika i hasło. 
 
Naciśnij klawisz ZAKOOCZ, aby zatwierdzid wszelkie zmiany w tym oknie. 
 
 

6. DOSTĘP W SIECI LAN 
 
Po skonfigurowaniu urządzenia w sieci LAN można się połączyd z nim poprzez 
program CMS oraz przeglądarkę Internet Explorer. 
 
INTERNET EXPLORER: 
Należy wpisad adres IP urządzenia poprzedzając go znacznikiem http:// np.: 
http://192.168.1.10:88 (po dwukropku należy wpisad numer portu, jeżeli jest 
różny od portu 80).  

 
Wpisad nazwę użytkownika i hasło. 

 
Podczas pierwszego połączenia się przez przeglądarkę, należy zainstalowad plugin 
Activ-x i zrestartowad przeglądarkę po jego instalacji. Plugin jest nagrany na 
płycie CD dołączonym do urządzenia. Po zalogowaniu ukaże się główne okno 
programu: 
 

 
 
Po zainstalowaniu otwórz program, zaloguj się stosując domyślne logowanie: 
nazwa użytkownika: Admin, hasło: pozostawić puste.  
 
Oprogramowanie pod urządzenia MOBILNE: 

 Nazwa aplikacji: XmEye 

 Wsparcie dla systemów: Android, iOS 

http://192.168.1.10:88/


Ze sklepu należy pobrad aplikację oraz zainstalowad. 
 
 

7. DOSTĘP DO URZĄDZENIA Z SIECI PUBLICZNEJ. 

7.1  DOSTĘP DO URZĄDZENIA Z PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER. 

Standardowy dostęp do rejestratora wg. Adresu IP lub domeny np.: 
http://domena:8080 lub http://202.121.185.12:8080 

OPROGRAMOWANIE pod urządzenia MOBILNE: 

 Nazwa aplikacji: XmEye 

 Wsparcie dla systemów: Android, iOS 
Ze sklepu należy pobrad aplikację oraz zainstalowad. 
 

7.2 DOSTĘP DO URZĄDZENIA PRZEZ APLIKACJE „CLOUD”: 

Przy pierwszym połączeniu do urządzenia należy zarejestrowad się na stronie 
producenta pod adresem:  http://xmeye.net 

Utworzona nazwa użytkownika oraz hasło posłużą nam do zalogowania się na 
w/w adresie. 

Przejdź proces instalacji urządzenia w chmurze. Naciśnij przycisk connect 
(połącz), aby otworzyd interfejs podglądu rejestratora. 

Oprogramowanie pod urządzenia MOBILNE: 

 Nazwa aplikacji: XMeye 
 Wsparcie dla systemów: Android, iOS 

Ze sklepu należy pobrad aplikację oraz zainstalowad. 
 
 
 

8. TRYBY NAGRYWANIA DLA NASTĘPUJĄCYCH MODELI: 

Lokalny – kamery wysokorozdzielcze oraz analogowe – AHD / CVI / TVI / Analogowe 

Sied – Kamery sieciowe IP 
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