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ii

W celu w∏aÊciwego u˝ytkowania urzàdzenia oraz uniknni´cia 
niebezpieczeƒstwa i uszkodzeƒ nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych warunków

■ Nie u˝ywaç równoczeÊnie wielokrotnych wtyczek.
● Mo˝e spowodowaç to nadmierne ngrzewanie lub po˝ar.

■ Nie ustawiaç w okolicy urzàdzenia wazonów, doniczek, kubków, 
kosmetyków, lekarstw ani naczyƒ z wodà.
● Mo˝e to spowodowaç po˝ar.

■ Nie zaginaç przewodu sieciowego ani nie ustawiaç na nim ci´˝kich
przedmiotów.
● Mo˝e to spowodowaç po˝ar.

■ Nie dotykaç wtyczki kabla sieciowego mokrymi r´koma.
● Grozi to pora˝eniem pràdem.

■ Wprowadziç wtyczk´ zasilania w taki sposób, by nie by∏a poluzowana.
● Takie niepe∏ne po∏àczenie mo˝e byç przyczynà po˝aru.

■ Chroniç urzàdzenie przed wilgocià, kurzem I zabrudzeniami.
● Grozi to pora˝eniem pràdem.

■ Nie umieszczaç w wentylatorze przedmiotów metalowych (monety,
spinki do w∏osów, kawa∏ki metali) lub materia∏ów ∏atwopalnych
(zapa∏ki, papier, itp).
● Grozi to po˝arem.

■ Temperatura otoczenia powinna wynosiç od 0˚C do 40˚C. Unikaç
ontaktu urzàdzenia z wilgocià.
● Mo˝e to spowodowaç awari´ urzàdzenia.

■ Zapewniç odpowiednià wentylacj´.
● Zbyt wysoka temperature mo˝e spowodowaç niew∏aÊciwe funkcjonowanie.

■ Chroniç urzàdzenie przed bezpoÊrednim dzia∏aniem promieni
s∏onecznych lub wp∏ywem wysokiej temperatury z grzejnika.
● Grozi to po˝arem.

■ Nie rozmontowywaç, nie naprawiaç i nie przerabiaç urzàdzenia.
● Grozi po˝arem, pora˝eniem pràdem lub obra˝eniami w wyniku niew∏aÊciwego

dzia∏ania.

■ Nie od∏àczaç gwa∏townie kabla sieciowego.
● Kabel mo˝e zostaç uszkodzony, grozi to równie˝ po˝arem

lub pora˝eniem pràdem.

■ Od∏àczyç urzàdzenie od zasilania w przypadku
wy∏adowaƒ atmosferycznych.
● Grozi to po˝arem.

■ hroniç dzieci przed dost´pem do baterii wyj´tych z urzàdzenia, by
uniknàç przypadkowego po∏kni´cia baterii.
● W przypadku po∏kni´cia baterii przez dziecko nale˝y niezw∏ocznie skontakowaç

si´ z lekarzem.

■ Produkt nale˝y instalowaç w bezpiecznym miejscu lub przymocowaç
na Êcianie bàdê suficie za pomocà stojaka zapewniejàcego w∏àÊciwe
utrzymanie w zainstalowanej pozycji tak, by nie spad∏ na ziemi´.
● Grozi obra˝eniami.

Wskazówki bezpieczeƒstwa
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WARNING
[Zamkn´cie systemu]
Ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo eksplozji w przypadku b∏´dnego zainstalowania baterii
w SHR-2040/2041/2042, nale˝y u˝ywaç baterii zatwierdzonych dla SHR-2040/2041/2042.
Dane techniczne baterii :

- Napi´cie zwyk∏e : 3V
- PojemnoÊç zwyk∏a : 170mAh
- Standardowe obcià˝enie sta∏e : 0.2mA
- Temperatura dzia∏ania : -20 do +85˚C(-4 do +185˚F)

[Zamkn´cie systemu]
- Nag∏e wy∏àczenie systemu bez zamkni´cia w menu System Shutdown mo˝e prowadziç

do niew∏aÊciwego przeniesienia danych, utraty danych oraz uszkodzeƒ dysku. Mo¿e to
równie¿ spowodowaæ nieprawid©¯owe dzia©¯anie twardego dysku przy korzystaniu z
tego produktu. Wy∏àczanie systemu powinno odbywaç si´ w menu System Shutdown.

[Temperatura gwarantujàca dzia∏anie]
- Temperatura gwarantujàca dzia∏anie tego urzàdzenia wynosi 0 ~ 40°C(32 ~ 104˚F).

Pozostawienie urzàdzenia przez d∏u˝szy czas w ni˝szej temperaturze uniemo˝liwi jego
uruchomienie. Po d∏ugotrwa∏ym przechowywaniu urzàdzenia w niskiej temperaturze przed
jego uruchomieniem nale˝y pozostawiç urzàdzenie na chwil´ w normalnej temperaturze.
Wbudowanego dysku twardego nie mo˝na u˝ywaç w niskiej temperaturze, poniewa˝
temperatura gwarantujàca jego dzia∏anie wynosi 5 ~ 55°C(41 ~ 131˚F).

Instrukcja ta opisuje podstawowe mo˝liwoÊci wykorzystania SHR-2040/2041/2042. Instrukcja
zawiera wszelkie zagadnienia potrzebne w celu u˝ytkowania SHR-2040/ 2041/2042: krótka
instrukcja, nazwa cz´Êci, funkcje, pod∏àczanie do urzàdzeƒ zewn´trznych oraz ustawienia
menu dla SHR-2040/2041/2042.
- SEC zachowuje prawa autorskie dla tej instrukcji obs∏ugi.
- Instrukcja ta nie mo˝e byç kopiowana bez uprzedniej pisemnej zgody SEC.
- Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci za straty wynikajàce z u˝ytkowania produktów

niestandardowych lub nieprzestrzegania instrukcji obs∏ugi.
- Przed otwarciem obudowy w celu obejrzenia wn´trza urzàdzenia nale˝y skontaktowaç si´ z

ekspertem w punkcie sprzeda˝y urzàdzenia.
- Kody wolnego dost´pu êród∏owego mo˝na odnaleêç na podanej poni˝ej stronie internetowej.

(Patrz cz´Êç CCTV na stronie http://www.samsung.com)
- Przed instalacjà urzàdzeƒ zewn´trznych takich jak urzàdzenie pami´ci zewn´trznej lub twardy dysk

nale˝y sprawdziç ich zgodnoÊç z urzàdzeniem DVR marki Samsung. List´ urzàdzeƒ zgodnych z
urzàdzeniem DVR marki Samsung mo˝na uzyskaç od sprzedawcy.

- Urzàdzenie nie powinno byç nara˝one na kapanie lub rozlanie p∏ynu, nie nale˝y na nim stawiaç
przedmiotów wype∏nionych cieczà np. wazonów. 

- Wtyczka sieci zasilajàcej stosowana jest jako urzàdzenie roz∏àczajàce, dlatego powinna byç ∏atwo
dost´pna przez ca∏y czas.

Przed rozpocz´ciem

Akceptacja standardów

Uwaga : Urzàdzenie by∏o testowane i spe∏nia wymagania urzàdzeƒ cyfrowych klasy
A ,odpowiadajàce cz. 15 Zasad FCC. Ograniczenia te ustalone sà w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwko szkodliwej dzia∏alnoÊci
komercyjnej. Urzàdzenia te generujà, wykorzystujà, i mogà promieniowaç
energià cz´stotliwoÊci radiowej i je˝eli ich instalacja i uzytkowanie nie
spe∏nia wskazaƒ instrukcji obs∏ugi, mo˝e spowodowaç szkodliwy wp∏yw na
przekaz radiowy. Funkcjonowanie tego urzàdzenia w lokalizacji stacjonarnej
mo˝e powodowaç szkodliwà interferencj´, w takim wypadku u˝ytkownik jest
zobowiàzany ponieÊç koszt naprawy interferencji zanieczyszczeƒ.
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Wskazówki bezpieczeƒstwa

Przed rozpocz´ciem

Akceptacja standardów

Rozdzia∏ 1 Wst´p
1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka

3. Nazwy cz´Êci i funkcje

Rozdzia∏ 2 Instalacja
1. Ustawienia otoczenia instalacji

2. Sprawdzenie produktu i akcesoriów

3. Dodawanie dysków twardych

Rozdzia∏ 3 Pod∏àczanie innych urzàdzeƒ
1. Pod∏àczanie sprz´tu video, audio oraz monitora

2. Pod∏àczanie do sieci

3. Pod∏àczanie USB

4. Pod∏àczanie WejÊcia/WyjÊcia Alarmu

5. Pod∏àczanie urzàdzenia RS-485  

Rozdzia∏ 4 Live
1. Tryb System Motion

2. Tryb obrazu na ˝ywo  

3. Wybór kana∏u Live Channel i ustawienia Audio On/Off

4. Freeze and Zoom

5. Monitoring wydarzeƒ

6. Spot-out Monitoring

Spis treÊci

1

iii

ii

1-1

1-2

1-3

2

2-1

2-3

2-4

3

3-1

3-3

3-5

3-6

3-8

4

4-1

4-2

4-5

4-6

4-7

4-8
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Rozdzia∏ 5 Ustawienia Menu
Przed u˝yciem

1. System

2. Kamera

3. Monitoring

4. Tryb nagrywania

5. Tryb nagrywania wydarzenia

6. Harmonogram

7. Backup (Kopia zapasowa)

8. Sieç

9. Ustawienia sieci

Rozdzia∏ 6 Obs∏uga kamery PTZ
1. Tryb Obs∏ugi Kamery PTZ 

2. Podstawowa obs∏uga PAN, TILT, & ZOOM

3. Ustawienia PRESET 

4. Camera Menu Setup

5. Widok ustawieƒ Preset View

6. Inny widok

Rozdzia∏ 7 Nagrywanie
1. REC (Normalne nagrywanie)

2. Nagrywanie z u˝yciem timera

3. Event Recording (Nagrywanie wydarzenia)

Rozdzia∏ 8 Search and Play 
(Wyszukiwanie i odtwarzanie)

Przed u˝yciem

1. Wyszukiwanie kalendarza

2. Wyszukiwanie wydarzenia

3. Date/Time Search

4. Przejdê do pierwszego wyszukiwania

5. Przejdê do ostatniego wyszukiwania

6. Kopia zapasowa 

7. Odtwarzanie

5

6

7

8

5-1

5-2

5-13

5-17

5-19

5-21

5-26

5-28

5-29

5-33

6-1

6-3

6-4

6-6

6-7

6-8

7-1

7-2

7-3

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8
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Rozdzia∏ 9 Smart Viewer
1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka

3. Zalecane dane techniczne sprz´tu PC

4. Instalacja Smart Viewer 

5. Rozpocz´cie programu Smart Viewer Program 

6. Okno poczàtkowe programu Smart Viewer

7. Tryb Monitoringu

8. Tryb wyszukiwania 

9. USTAWIENIA

Za∏àcznik
1. Dane techniczne

2. Szkice 

3. Ustawienia fabryczne

4. SHR-2040/2041/2042 Smart Viewer
Dane techniczne dla odtwarzania playback

5. Rozwiàzywanie prostych problemów

6. Open source license report on the product

9

10

9-1

9-2

9-3

9-4

9-7

9-8

9-9

9-23

9-30

10-1

10-4

10-6

10-9

10-11

10-14
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Wst´p
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1Wprowadzenie

1-1

RealTime Digital Video Recorder (DVR) kompresuje dane kamery z 4 kana∏ów w plik
video MPEG4 zaÊ dane dêwi´kowe w plik audio ADPCM  w celu nagrania ich na dysku
twardym, bàdê równoczesnego ich odzysku z dysku twardego dysku.
Dodatkowo transmituje pliki video lub audio poprzez sieç w czasie rzeczywistym, mo˝na
wi´c monitorowaç ka˝dy plik na odlegoÊç poprzez komputer.

Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042
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2Charakterystyka

1-2

■ Z∏o˝one z∏àcza wejÊç dla 4 kana∏ów

■ Kompatybilne ze êród∏em NTSC /PAL 

( NTSC : SHR-2040 / SHR-2041 / SHR-2042, 

SHR-2040N / SHR-2041N / SHR-2042N

PAL : SHR-2040P / SHR-2041P / SHR-2042P )

■ Z mo˝liwoÊcià nagrywania obrazu w CIF rozmiarze (NTSC-352 x 240/PAL-352 x 288) z

szybkoÊcià 120 ips(NTSC)/100ips(PAL) (image per second/obrazów na zekund´)

■ P´tla 4 kana∏ów przez z∏àcza video

■ Tryb nadpisywania na dysku twardym

■ Du˝a iloÊç kopii zapasowych dysku twardego poprzez USB2.0

■ Funkcja kopii zapasowej przy pami´ci USB 2.0 i zewn´trznej nagrywarce CD/DVD 

(SHR-2042 wspó∏pracuje równie˝ z wewn´trznym CD-RW.)  

■ Mo˝liwoÊç równoczesnego nagrywania, odtwarzania oraz transmitowania plików audio oraz

video do Windows Network Viewer(Smart Viewer)

■ Nagrywanie i odtwarzanie 4 kana∏ów Audio

■ Zmienny tryb wyszukiwania (godzina/data, zdarzenie, harmonogram)

■ Zmienny tryb nagrywania (okres czasu, zdarzenie, harmonogram)

■ Rozszerzone mo˝liwoÊci po∏àczeƒ dysku twardego (USB2.0)

■ Interfejs alarmu (WejÊcie : 4, WyjÊcie : 2, Reset : 1)

■ Monitoring na odleg∏oÊç poprzez Windows Network Viewer (Smart Viewer)

Polski
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Numer Nazwa Funkcja

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

3Nazwy cz´Êci i funkcje

1-3

Dioda zasilania (LED)

Dioda dost´pu do
HDD

WyÊwietla zwyk∏y dost´p do HDD. Po usyskaniu dost´pu

do HDD, dioda w∏àcza si´ i wy∏àcza.

Przycisk wyboru
trybu

Wyszuki
wanie

Przycisk ustawieƒ
dêwi´ku

WyÊwietla stan zasilania (on/off).

1

2

3

5

Dioda LED sieci WyÊwietla stan po∏àczenia sieciowego i warunki transmisji danych.

Dioda kopii zapasowej WyÊiwetla tryb kopii zapasowej.

Dioda Alarmu(LED) ZaÊwieca si´ przy rozpocz´ciu wydarzenia.

Dioda nagrywania WyÊwietla stan nagrywania.

...
1                4

AUDIO

MODE

6
MODE

W∏àcza I wy∏àcza dêwi´k. 

Przycisk ustawieƒ
alarmu

4
ALARM

Kasuje alarm pow wybraniu przycisku alarmu.

Tryb automatycznej sekwencji: Kana∏ pojedynczy
zmieniany jest zgodnie z ustawionym w menu czasem.

WyÊwietla obraz w podziale na 4.

WyÊwietla PIP(Picture in Picture/obraz w obrazie).

WyÊwietla obraz w podziale na 4.

WyÊwietla obraz w podziale na 9 
(4 kana∏y playback i 4 na ˝ywo)

Przycisk kana∏u
Wybiera kana∏ w trybie pojedynczym. Stosowany do

wprowadzania numeru kana∏u w trybie wprowadzania numeru.

Przycisk wyboru
podzia∏u obrazu

Tryb
wyÊwietla

nia

WyÊwietla kana∏ na ˝ywo oraz playback
równoczeÊnie w ekranie PIP. 

WyÊwietla obraz w podziale na 6 
(1 kana∏ playback i 4 na ˝ywo)

[SHR-2040]
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NAGRYWANIE

Przycisk MENU
(PRESET)

Przycisk
ZOOM(TELE)

Przycisk PTZ

Przycisk
SEARCH(VIEW)

Przycisk
FREEZE(WIDE)

Przycisk kierunku

Przycisk
wyszukiwania

funkcji

Ustawia cyfrowy Zoom(x2).

(wykonuje funkcj´ TELE po naciÊni´ciu przycisku PTZ.)

Wykonuje funkcje TELE, WIDE, PRESET oraz VIEW.

Wykonuje funkcj´ FREEZE w trybie wyÊwietlania. 

(Wykonuje funkcj´ WIDE po naciÊni´ciu przycisku PTZ.)

Nagrywa zgodnie z ustawieniami w trybie nagrywania
zwyk∏ego. 

WyÊwietla metody wyszukiwania 

(wykonuje funkcj´ VIEW po naciÊni´ciu pzycisku PTZ.) 

WyÊwietla menu ustawieƒ systemu lub przechodzi do
wy˝szego menu(wykonuje funkcj´ PRESET po naciÊni´ciu
przycisku PTZ.)

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ów menu stosowany
jest jako przycisk kierunkowy (Dla operacji PTZ) 

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ów menu, zmniejsza wartoÊç
lub jest u˝ywany jako przycisk kierunkowy (dla operacji PTZ) 

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ów menu
zwi´ksza wartoÊç lub jest u˝ywane jako
przycisk kierunkowy (Dla operacji PTZ )

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ow menu,
zmniejsza wartoÊç lub s∏u˝y jako przycisk
kierunkowy. (Dla operacji PTZ) 

S∏u˝y jako przycisk Enter przy ustawieniach
menu.

Przyspieszone wstecz : w celu szybkiego przewijania
wstecz w wyszukiwarce podczas trybu playback. 
Stopniowo wstecz : U˝ywane do cofania krok po kroku
podczas wyszukiwania w trakcie trwania pauzy.
W trybie playback s∏u˝y do zatrzymywania
wyszukiwania.

S∏u˝y w trybie palyback do zamiennego
Odtwarzania/wstrzymywania ( PLAY/PAUSE).

Przyspieszone do przodu: S∏u˝y do szybkiego
przewijania w trybie payback w wyszukiwarce.
Stopniowe do przodu: U˝ywane do przeszukiwania
krok do kroku do przodu podczas pauzy.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PTZ

FREEZE

WIDE

TELE

SEARCH

VIEW

MENU

Port USB Pod∏àcza urzàdzenie typu USB.

ZOOM

Przyspieszone/
stopniowe

wstecz

STOP

PLAY/PAUSE

Przyspieszone/
stopniowe do

przodu

7

PRESET

Numer Nazwa Funkcja
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

1-5

[SHR-2041]

[SHR-2042]

Przycisk kana∏u
Wybiera kana∏ w trybie pojedynczym. Stosowany do

wprowadzania numeru kana∏u w trybie wprowadzania numeru.

Dioda zasilania (LED)

Dioda dost´pu do
HDD

WyÊwietla zwyk∏y dost´p do HDD. Po usyskaniu dost´pu do

HDD, dioda w∏àcza si´ i wy∏àcza.

Przycisk wyboru
podzia∏u obrazu

Tryb
wyÊwietla

nia

Przycisk ustawieƒ
dêwi´ku

WyÊwietla stan zasilania (on/off).

1

2

3

5

Dioda LED sieci WyÊwietla stan po∏àczenia sieciowego i warunki transmisji danych.

Dioda kopii zapasowej WyÊiwetla tryb kopii zapasowej.

Dioda Alarmu(LED) ZaÊwieca si´ przy rozpocz´ciu wydarzenia.

Dioda nagrywania WyÊwietla stan nagrywania.

Przycisk
wyjmowania (Eject)

S∏u˝y do OTWIERANIA/ZAMYKANIA (OPEN/CLOSE) lub

CD/RW. 

...
1                  4

AUDIO

MODE

6

W∏àcza I wy∏àcza dêwi´k. 

Przycisk ustawieƒ
alarmu

4

ALARM Wy∏àcza diod´ LED alarmu i sygna∏ dêwi´kowy po

wystàpieniu alarmu. Po u˝yciu przycisku alarmu ikona

alarmu przestanie byç wyÊwietlana.

Tryb automatycznej sekwencji: Kana∏ pojedynczy
zmieniany jest zgodnie z ustawionym w menu czasem.

WyÊwietla obraz w podziale na 4.

WyÊwietla PIP(Picture in Picture/obraz w obrazie).

Numer Nazwa Funkcja
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Przycisk wyboru
trybu

Wyszukiw
anie

MODE

WyÊwietla obraz w podziale na 4.

WyÊwietla wybrany kana∏ w trybie pojedynczym.

WyÊwietla kana∏ na ˝ywo oraz playback
równoczeÊnie w ekranie PIP. 

WyÊwietla obraz w podziale na 6 
(1 kana∏ playback i 4 na ˝ywo)

WyÊwietla obraz w podziale na 9 
(4 kana∏y playback i 4 na ˝ywo)

NAGRYWANIE

Przycisk MENU
(PRESET)

Przycisk
ZOOM(TELE)

Przycisk PTZ

Przycisk
SEARCH(VIEW)

Przycisk
FREEZE(WIDE)

Przycisk kierunku

Przycisk
wyszukiwania

funkcji

Ustawia cyfrowy Zoom(x2).

(Wykonuje funkcj´ TELE po naciÊni´ciu przycisku PTZ.)

Wykonuje funkcje TELE, WIDE, PRESET oraz VIEW.

wykonuje funkcj´ FREEZE w trybie wyÊwietlania.

(Wykonuje funkcj´ WIDE po naciÊni´ciu przycisku PTZ.)

Nagrywa zgodnie z ustawieniami w trybie nagrywania
zwyk∏ego. 

WyÊwietla metody wyszukiwania (Wykonuje funkcj´ VIEW

po naciÊni´ciu pzycisku PTZ.) 

WyÊwietla menu ustawieƒ systemu lub przechodzi do
wy˝szego menu(wykonuje funkcj´ PRESET po naciÊni´ciu
przycisku PTZ.)

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ów menu stosowany
jest jako przycisk kierunkowy (Dla operacji PTZ) 

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ów menu, zmniejsza wartoÊç
lub jest u˝ywany jako przycisk kierunkowy (dla operacji PTZ) 

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ów menu
zwi´ksza wartoÊç lub jest u˝ywane jako przycisk
kierunkowy (Dla operacji PTZ )

W przypadku ustawieƒ szczegó∏ów menu,
zmniejsza wartoÊç lub jest u˝ywany jako
przycisk kierunkowy (dla operacji PTZ) 

S∏u˝y jako przycisk Enter przy ustawieniach
menu.

Przyspieszone wstecz : w celu szybkiego przewijania
wstecz w wyszukiwarce podczas trybu playback. 
Stopniowo wstecz : U˝ywane do cofania krok po
kroku podczas wyszukiwania w trakcie trwania pauzy.

W trybie playback s∏u˝y do zatrzymywania
wyszukiwania.

S∏u˝y w trybie palyback do zamiennego
Odtwarzania/wstrzymywania (PLAY/PAUSE).

Przyspieszone do przodu: S∏u˝y do szybkiego
przewijania w trybie payback w wyszukiwarce.
Stopniowe do przodu: U˝ywane do przeszukiwania
krok do kroku do przodu podczas pauzy.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PTZ

FREEZE

WIDE

TELE

SEARCH

VIEW

MENU

Port USB Pod∏àcza urzàdzenie typu USB.

ZOOM

Przyspieszone/
stopniowe

wstecz

STOP

PLAY/PAUSE

Przyspieszone/
stopniowe do

przodu

7

PRESET

Numer Nazwa Funkcja
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Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

1-7

PrzestrogaPrzestroga

Aby nie ograniczaç dost´pu powietrza do wentylatora nie ustawiaç DVR na dywanie lub
innych mi´kkich materia∏ach. Przed ustawieniem DVR na szafce lub dywaniku nale˝y
sprawdziç warunki wentylacji urzàdzenia.

Numer Nazwa Funkcja

Port wejÊcia skompilowanego sygna∏u video (BNC Style
Connector)

Mozna u˝yç portu THROUGH do transmisji sygna∏u video
do innego urzàdzenia video.

Port wejÊcia sygna∏u audio (gniazdo RCA )

Port wyjÊcia sygna∏u audio (gniazdo RCA)

Port wyjÊcia sygna∏u z∏o˝onego video (z∏àcze typu BNC)

Port VGA sygna∏u wyjÊcia video 

Port wyjÊcia sygna∏u video S-VIDEO

Port wyjÊcia SPOT Out (z∏àcze typu BNC)

Port po∏àczenia USB 

Port po∏àczenia sieci

Wsparcie gniazda zasilania 12V 

- ALARM IN 1~4 : Port wejÊcia alarmu
- ALARM RESET IN : Port wejÊcia resetowania
- ALARM OUT1~2 : Port wyjÊcia alarmu
- TX+, TX-, RX+, RX- : Port komunikacji RS-485

VIDEO IN

THROUGH (Przekazanie)

AUDIO IN/WEJÂCIE DèWI¢KU

AUDIO OUT/WYJÂCIE
DèWI¢KU

VIDEO OUT/WYJÂCIE
VIDEO

VGA

S-VIDEO

SPOT OUT

ALARM

USB

NETWORK

DC-IN

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

[SHR-2040]
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Polski 1-8

Port wejÊcia skompilowanego sygna∏u video (BNC Style
Connector)

Mozna u˝yç portu THROUGH do transmisji sygna∏u video
do innego urzàdzenia video.

Port wejÊcia sygna∏u audio (gniazdo RCA )

Port wyjÊcia sygna∏u audio (gniazdo RCA)

Port wyjÊcia sygna∏u z∏o˝onego video (z∏àcze typu BNC)

Port VGA sygna∏u wyjÊcia video 

Port wyjÊcia sygna∏u video S-VIDEO

Port wyjÊcia SPOT Out (z∏àcze typu BNC)

- ALARM IN 1~4 : Port wejÊcia alarmu
- ALARM RESET IN : Port wejÊcia resetowania
- ALARM OUT1~2 : Port wyjÊcia alarmu
- TX+, TX-, RX+, RX- : Port komunikacji RS-485

Port po∏àczenia USB 

VIDEO IN

THROUGH (Przekazanie)

AUDIO OUT/WYJÂCIE
DèWI¢KU

VIDEO OUT/WYJÂCIE
VIDEO

VGA

S-VIDEO

SPOT OUT

ALARM

USB

Port po∏àczenia sieci

(NTSC) wsparcie gniazda zasilania AC 110~220V
(PAL) AC wsparcie gniazda zasilania 100~230V 

NETWORK

AC-IN

AUDIO IN/WEJÂCIE DèWI¢KU

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

PrzestrogaPrzestroga
Aby nie ograniczaç dost´pu powietrza do wentylatora nie ustawiaç DVR na dywanie lub
innych mi´kkich materia∏ach. Przed ustawieniem DVR na szafce lub dywaniku nale˝y
sprawdziç warunki wentylacji urzàdzenia.

[SHR-2041/2042]

Numer Nazwa Funkcja
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Rozdzia∏ 2 
Instalacja
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1Ustawienia otoczenia instalacji

2-1

Aby nie ograniczaç dost´pu powietrza do wentylatora nie nale˝y ustawiaç DVR na dywanie lub
innych mi´kkich materia∏ach. Przed ustawieniem DVR na szafce lub dywaniku nale˝y
sprawdziç warunki wentylacji urzàdzenia.

Przed rozpocz´ciem korzystania z urzàdzenia nale˝y zwróciç uwag´, by 

1. Nie u˝ywaç urzàdzenia na zewnàtrz.

2. Uwa˝aç, by woda lub p∏yny nie znalaz∏y si´ w pobli˝u pod∏àczeƒ lub urzàdzenia.

3. Nie nara˝aç urzàdzenia na nadmierne wstrzàsy.

4. Nie wyjmowaç gwa∏townie przewodu zasilania.

5. Nie rozmontowywaç samodzielnie urzàdzenia.

6. Nie przekraczaç wyznaczonego zakresu wejÊcia i wyjÊcia.

7. U˝ywaç jedynie certyfikowanych przewodów sieciowych.

8. Urzàdzenie z uziemieniem powinno zostaç pod∏àczone za pomocà przewodu sieciowego z

uziemieniem.

Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

cyfrowy rejestrator video firmy Samsung (nazywana “DVR”) jest urzàdzeniem o wysokiej klasie
bezpieczeƒstwa wyposa˝onym w dysk twardy o du˝ej pojemnoÊci i zaawansowane uk∏ady
elektroniczne. Wysoka temperatura wewnàtrz lub na zewnàtrz produktu mo˝e skróciç jego
˝ywotnoÊç i spowodowaç pogorszenie wydajnoÊci (patrz wykres 1 poni˝ej), a w konsekwencji
jego uszkodzenie. Z tego wzgl´du podczas instalacji nale˝y post´powaç zgodnie z
przedstawionymi poni˝ej instrukcjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura °C Jeden rok:24 GODZ. X 365 DNI = 8760 GODZ.

˚ywotnoÊç (GODZ.)

<Wykres 1 : Zale˝noÊç pomi´dzy temperaturà a ˝ywotnoÊcià produktu>
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2-2Polski

<Instrukcje dotyczàce monta˝u rejestratora DVR firmy Samsung na szynie>
1. Szyna, na której montowany b´dzie rejestrator DVR, nie powinna byç uszczelniana.
2. Ponadto nale˝y zapewniç odpowiednià cyrkulacj´ powietrza przez otwory wentylacyjne.
3. Zaleca si´, aby produkt ustawiany by∏ w pewnej odleg∏oÊci od innych rejestratorów DVR lub

urzàdzeƒ montowanych na szynie (patrz rysunek po prawej stronie). JeÊli nie jest to
mo˝liwe, nale˝y zainstalowaç system wentylacyjny, zapewniajàcy odpowiedni przep∏yw
powietrza.

4. Aby mo˝liwa by∏a naturalna wymiana ciep∏a, otwór wlotowy powietrza powinien znajdowaç
si´ u do∏u, a otwór wylotowy powinien znajdowaç si´ u góry.

5. Zaleca si´, aby przy otworach wlotowych i wylotowych zamontowaç wentylatory,
zapewniajàce odpowiedni przep∏yw powietrza.
(Wentylator montowany przy wlocie powietrza powinien byç wyposa˝ony w filtr 
przeciwkurzowy i przeciwpy∏kowy.)

6. Temperatura wewnàtrz szyny oraz wokó∏ rejestratora DVR powinna mieÊciç si´ w zakresie
od 0°C do 40°C(32 do 104˚F).
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

2

2-3 Polski

Sprawdzenie produktu i akcesoriów
Po otrzymaniu produktu nale˝y rozpakowaç go i ustawiç na równym pod∏o˝u lub w miejscu, w
którym b´dzie u˝ywany. Nast´pnie nale˝y sprawdziç, czy wewnàtrz opakowania znajdujà si´
nast´pujàce elementy.

■  G∏ówne urzàdzenie
■  Instrukcja obs∏ugi
■  Przewód sieciowy
■  Dwa wsporniki 

- Nie sà dostarczone z SHR-2040
- Wsporniki s∏u˝à do zamocowania produktu do stela˝u.

■  P∏yta CD z oprogramowaniem Smart Viewer Software CD (wraz z instrukcjà w pliku PDF)
■  12 Êrub specjalnych 

- SHR-2041: SCREW-SPECIAL 12EA
- SHR-2042: SCREW-SPECIAL 4EA
- SHR-2040: SCREW 4EA (Code: 6001-000742)
- Nale˝y je przechowywaç we w∏aÊciwy sposób, do wykorzystania do dodatkowych dysków twardych.

■  2 EA do RS-485/Alarm Terminal Block

RS-485/Alarm
Terminal Block

Z∏àcze
(Tylko 2040)ÂrubaInstrukcja obs∏ugi

WspornikCD
Przewód sieciowy

OSTRZE˚ENIE)\ W zestawie SHR-2040 nale˝y korzystaç z dostarczonego przez producenta z∏àcza.
Z∏àcze : ADP-5412

G∏ówne urzàdzenie

G∏ówne urzàdzenie

G∏ówne urzàdzenie

SHR-2042

SHR-2041

SHR-2040
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2-4Polski

3Dodawanie dysków twardych

DYSK TWARDY SHR-2040 - DODATEK

U˝ytkownik mo˝e dodaç do tego produktu maksymalnie 1 dysk twardy.
Jednak istnieje wiele czynników mogàcych powodowaç pora˝enie pràdem, wypadki i uszkodzenia
urzàdzenia wewnàtrz produktu. W razie nieprawid∏owego zainstalowania i zastosowania nieprawid∏owych
ustawieƒ urzàdzenie mo˝e nie rozpoznaç dysku twardego lub mo˝e si´ nie uruchomiç. Z tego wzgl´du
przed dodaniem dysku twardego zaleca si´ skontaktowanie ze specjalistà w punkcie zakupu produktu. 

[Przestroga dotyczàca dodawania dysku twardego]
■  Podczas dodawania dysków twardych nale˝y zwracaç uwag´ na prawid∏owe prowadzenie przewodu i

nieuszkodzenie izolacji. (Mog∏oby to doprowadziç do uszkodzenia lub po˝aru.)
■  Podczas dodawania dysków twardych nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie skaleczyç si´ o ostre kraw´dzie

znajdujàce si´ wewnàtrz produktu.
■  Nale˝y uwa˝aç, aby nie zgubiç zdemontowanych wkr´tów i akcesoriów.

JeÊli wkr´ty lub akcesoria nie zostanà zamontowane, produkt ulegnie uszkodzeniu lub nie b´dzie dzia∏a∏. 
■  Przed instalacjà dodatkowych twardych dysków nale˝y sprawdziç odpowiednià list´ zgodnoÊci. List´ urzàdzeƒ

zgodnych z urzàdzeniem DVR marki Samsung mo˝na uzyskaç od sprzedawcy.
■  W przypadku dotkni´cia akumulatora RTC podczas dodawania dysków twardych, mo˝e on ulec awarii. JeÊli

tak si´ stanie, wystàpià problemy podczas ustawiania czasu i podczas pracy urzàdzenia DVR.
■  JeÊli po dodaniu dysków twardych nie zostanà pod∏àczone przewody zasilajàce wentylatorów, na ekranie

mo˝e zostaç wyÊwietlony komunikat awarii wentylatora. Mo˝e to doprowadziç do awarii, w wyniku wzrostu
temperatury wewnàtrz urzàdzenia DVR.

PrzestrogaPrzestroga

[Checking HDD Data] (Sprawdzanie danych na dysku twardym)
Aby zmniejszyç ryzyko utraty danych na dysku twardym, nale˝y uwzgl´dniç poni˝sze
informacje.
- Nale˝y chroniç twardy dysk przed wszelkimi uderzeniami lub niew∏aÊciwym u˝yciem,

poniewa˝ mo˝e to spowodowaç jego uszkodzenie.
- Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za utrat´ danych lub usterki spowodowane

przez niew∏aÊciwe obchodzenie si´ u˝ytkownika z dyskiem.

Uwaga:Przed zamontowaniem dodatkowego dysku twardego. sprawdê, czy jest on
zgodny z urzàdzeniem DVR producenta.

Przyk∏ady sytuacji, które mogà spowodowaç utrat´ danych lub uszkodzenie dysku
twardego.
- Wszelkie uderzenia w obudow´, które mogà wystàpiç podczas monta˝u lub

demonta˝u urzàdzenia DVR.
- Utrata zasilania lub niew∏aÊciwe wy∏àczenie podczas dzia∏ania urzàdzenia DVR.
- Aby uzyskaç informacje o sposobie wy∏àczania urzàdzenia DVR, patrz strona 5-12.
- Przenoszenie lub spowodowanie uderzenia podczas dzia∏ania urzàdzenia DVR. 

Aby zminimalizowaç skutki utraty danych na dysku twardym, nale˝y tworzyç kopie
zapasowe danych tak cz´sto jak to mo˝liwe. 
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

2-5 Polski 2-5

2. Zdejmij pokryw´ z produktu. (Zdejmij pokryw´, najpierw unoszàc jej tylnà cz´Êç po
nieznacznym przesuni´ciu pokrywy do ty∏u.)

[Sposób dodawania dysku twardego]
1. W celu zdj´cia pokrywy produktu odkr´ç wkr´ty po lewej i prawej stronie (2 miejsca po

ka˝dej stronie) oraz z ty∏u (3 miejsca).

■  Zworka HDD dla pracy w trybie Primary Master i Primary Slave.

Metoda ustawienia zworek jest przedstawiona na etykiecie zakupionego dysku twardego. 
W przypadku stosowania twardego dysku firmy SAMSUNG ustawienia zworek sà nast´pujàce:

[Ustawianie zworek]
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2-6Polski

3. Z ty∏u znajduje si´ wspornik dysku twardego s∏u˝àcy do monta˝u dysku twardego aby
zamontowaç dysk twardy na wsporniku, wymagane jest odkr´cenie wkr´tów mocujàcych
wspornik (4 miejsca).

4. Wyjàç wspornik dysku twardego z produktu, unoszàc go.

BRACKET-HDD

2-6

5. Przymocuj dysk twardy do wspornika dysku twardego wkr´tami Taptite (BW, +, S, M3, L6,
ZPC) (4 miejsca) dostarczonymi z akcesoriami. (Wkr´ty nale˝y dokr´caç tak, aby nie
poluzowywa∏y si´ i nie drga∏y.)
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

2-7 Polski 2-7

7. Upewnij si´, ˝e wspornik dysku twardego zamontowany jest stabilnie wewnàtrz produktu, a
nast´pnie pod∏àcz przewód zasilania i przewód sygna∏owy (przewód IDE) do dysku
twardego.

8. Sprawdê, czy wewnàtrz produktu nie ma uszkodzonych z∏àczek lub przewodów s∏u˝àcych
do pod∏àczania i monta˝u, a nast´pnie zamknij pokryw´.

9. Przykr´ç pokryw´ wkr´tami monta˝owymi. (Po lewej i prawej stronie znajdujà si´ po 2
wkr´ty, a z ty∏u 3 wkr´ty)

6. Zamontuj ponownie wspornik z dyskiem twardym w miejscu, z którego zosta∏ usuni´ty.
KolejnoÊç czynnoÊci podczas monta˝u wspornika dysku twardego jest odwrotna do 
kolejnoÊci podczas demonta˝u.  Dokr´ç wkr´t po uprzednim ustawieniu otworów 
monta˝owych wspornika dysku twardego z czterema punktami monta˝owymi znajdujàcymi 
si´ w dolnej cz´Êci.)

Wkr´tak
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2-8Polski2-8

DYSK TWARDY SHR-2041 - DODATEK
U˝ytkownik mo˝e dodaç do tego produktu maksymalnie 3 dyski twarde.
Jednak istnieje wiele czynników mogàcych powodowaç pora˝enie pràdem, wypadki i
uszkodzenia urzàdzenia wewnàtrz produktu. W razie nieprawid∏owego zainstalowania i
zastosowania nieprawid∏owych ustawieƒ urzàdzenie mo˝e nie rozpoznaç dysku twardego lub
mo˝e si´ nie uruchomiç. Z tego wzgl´du przed dodaniem dysku twardego zaleca si´
skontaktowanie ze specjalistà w punkcie zakupu produktu.

[Przestroga dotyczàca dodawania dysku twardego]
■  Podczas dodawania dysków twardych nale˝y zwracaç uwag´ na prawid∏owe prowadzenie

przewodu i nieuszkodzenie izolacji. (Mog∏oby to doprowadziç do uszkodzenia lub po˝aru.)
■  Podczas dodawania dysków twardych nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie skaleczyç si´ o ostre

kraw´dzie znajdujàce si´ wewnàtrz produktu.
■  Nale˝y uwa˝aç, aby nie zgubiç zdemontowanych wkr´tów i akcesoriów.

JeÊli wkr´ty lub akcesoria nie zostanà zamontowane, produkt ulegnie uszkodzeniu lub nie b´dzie 
dzia∏a∏. 

■  Przed instalacjà dodatkowych twardych dysków nale˝y sprawdziç odpowiednià list´ zgodnoÊci.
List´ urzàdzeƒ zgodnych z urzàdzeniem DVR marki Samsung mo˝na uzyskaç od sprzedawcy.

■  W przypadku dotkni´cia akumulatora RTC podczas dodawania dysków twardych, mo˝e on ulec awarii. JeÊli
tak si´ stanie, wystàpià problemy podczas ustawiania czasu i podczas pracy urzàdzenia DVR.

■  JeÊli po dodaniu dysków twardych nie zostanà pod∏àczone przewody zasilajàce wentylatorów, na ekranie
mo˝e zostaç wyÊwietlony komunikat awarii wentylatora. Mo˝e to doprowadziç do awarii, w wyniku wzrostu
temperatury wewnàtrz urzàdzenia DVR.

[Ustawianie zworek]

[Sposób dodawania dysku twardego]
1. W celu zdj´cia pokrywy produktu odkr´ç wkr´ty po lewej i prawej stronie (5 miejsc po ka˝dej

stronie) oraz z ty∏u (1 miejsce).

■  Zworka HDD dla pracy w trybie Primary Master i Primary Slave.

■ Ustawienia zworki dla trybu Secondary Master i Secondary Slave.

Metoda ustawienia zworek jest przedstawiona na etykiecie zakupionego dysku twardego. 
W przypadku stosowania twardego dysku firmy SAMSUNG ustawienia zworek sà nast´pujàce:
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

2-9 Polski 2-9

3. Po prawej i lewej stronie znajduje si´ wspornik (wspornik dysku twardego) s∏u˝àcy do
monta˝u dysku twardego; aby zamontowaç dysk twardy na wsporniku, wymagane jest
odkr´cenie wkr´tów mocujàcych wspornik.

BRACKET-HDD

Wkr´takWkr´tak

2. Zdejmij pokryw´ z produktu. (Zdejmij pokryw´, najpierw unoszàc jej tylnà cz´Êç po
nieznacznym przesuni´ciu pokrywy do ty∏u.)  
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2-10Polski

4. Wyjmij wspornik dysku twardego z urzàdzenia, od∏àczajàc przewód zasilania, przewód
sygna∏owy (przewód IDE) oraz przewód wentylatora, a nast´pnie przeciàgnij na Êrodek, co
umo˝liwi oddzielenie zamocowanej cz´Êci od dolnej cz´Êci.

5. Przymocuj dysk twardy do wspornika dysku twardego wkr´tami specjalnymi (BWH, 
6-32UNC, L10.5) (4 miejsca) dostarczonymi z akcesoriami. (Wkr´ty nale˝y dokr´caç tak, aby
nie poluzowywa∏y si´ i nie drga∏y.)
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

2-11 Polski

6. Zamontuj ponownie wspornik z dyskiem twardym w miejscu, z którego zosta∏ usuni´ty.
UmieÊç wspornik dysku twardego tak, aby wszystkie punkty monta˝owe (5 miejsc) 
znajdujàce si´ w dolnej cz´Êci ustawione by∏y w linii z otworami monta˝owymi wspornika 
dysku twardego, a nast´pnie przesuƒ wspornik na zewnàtrz produktu i przykr´ç wkr´ty.

7. Upewnij si´, czy wspornik dysku twardego zamontowany jest stabilnie wewnàtrz produktu, a
nast´pnie pod∏àcz przewód zasilania, przewód sygna∏owy (przewód IDE) i przewód
wentylatora do dysku twardego.

8. Sprawdê, czy wewnàtrz produktu nie ma uszkodzonych z∏àczek lub przewodów s∏u˝àcych
do pod∏àczania i monta˝u, a nast´pnie zamknij pokryw´.

9. Przykr´ç pokryw´ wkr´tami monta˝owymi. (Po lewej i prawej stronie znajduje si´ po 5
wkr´tów, a z ty∏u 1 wkr´t)

PrzestrogaPrzestroga

W przypadku monta˝u dodatkowego dysku twardego wymagane jest zamontowanie
podstawowego urzàdzenia nadrz´dnego.

NADRZ¢DNY DYSK
TWARDY

PODRZ¢DNY DYSK
TWARDY
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DYSK TWARDY SHR-2042 - DODATEK
U˝ytkownik mo˝e dodaç do tego produktu maksymalnie 2 dyski twarde.
Jednak istnieje wiele czynników mogàcych powodowaç pora˝enie pràdem, wypadki i
uszkodzenia urzàdzenia wewnàtrz produktu. W razie nieprawid∏owego zainstalowania i
zastosowania nieprawid∏owych ustawieƒ urzàdzenie mo˝e nie rozpoznaç dysku twardego lub
mo˝e si´ nie uruchomiç. Z tego wzgl´du przed dodaniem dysku twardego zaleca si´
skontaktowanie ze specjalistà w punkcie zakupu produktu.

[Przestroga dotyczàca dodawania dysku twardego]
■  Podczas dodawania dysków twardych nale˝y zwracaç uwag´ na prawid∏owe prowadzenie

przewodu i nieuszkodzenie izolacji. (Mog∏oby to doprowadziç do uszkodzenia lub po˝aru.)
■  Podczas dodawania dysków twardych nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie skaleczyç si´ o ostre

kraw´dzie znajdujàce si´ wewnàtrz produktu.
■  Nale˝y uwa˝aç, aby nie zgubiç zdemontowanych wkr´tów i akcesoriów.

JeÊli wkr´ty lub akcesoria nie zostanà zamontowane, produkt ulegnie uszkodzeniu lub nie b´dzie dzia∏a∏. 
■  Przed instalacjà dodatkowych twardych dysków nale˝y sprawdziç odpowiednià list´ zgodnoÊci.

List´ urzàdzeƒ zgodnych z urzàdzeniem DVR marki Samsung mo˝na uzyskaç od sprzedawcy.
■  W przypadku dotkni´cia akumulatora RTC podczas dodawania dysków twardych, mo˝e on ulec

awarii. JeÊli tak si´ stanie, wystàpià problemy podczas ustawiania czasu i podczas pracy
urzàdzenia DVR.

■  JeÊli po dodaniu dysków twardych nie zostanà pod∏àczone przewody zasilajàce wentylatorów, na
ekranie mo˝e zostaç wyÊwietlony komunikat awarii wentylatora. Mo˝e to doprowadziç do awarii,
w wyniku wzrostu temperatury wewnàtrz urzàdzenia DVR.

[Ustawianie zworek]

[Sposób dodawania dysku twardego]
1. W celu zdj´cia pokrywy produktu odkr´ç wkr´ty po lewej i prawej stronie (5 miejsc po ka˝dej

stronie) oraz z ty∏u (1 miejsce).

■  Zworka HDD dla pracy w trybie Primary Master i Primary Slave.

■ Ustawienia zworki dla trybu Secondary Master (CD-RW) i Secondary Slave.

Metoda ustawienia zworek jest przedstawiona na etykiecie zakupionego dysku twardego. 
W przypadku stosowania twardego dysku firmy SAMSUNG ustawienia zworek sà nast´pujàce:
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2-13 Polski

3. Po prawej i lewej stronie znajduje si´ wspornik (wspornik dysku twardego) s∏u˝àcy do
monta˝u dysku twardego; aby zamontowaç dysk twardy na wsporniku, wymagane jest
odkr´cenie wkr´tów mocujàcych wspornik.

BRACKET-HDD(A)

BRACKET-HDD(B)

Wkr´tak Wkr´tak

2. Zdejmij pokryw´ z produktu. (Zdejmij pokryw´, najpierw unoszàc jej tylnà cz´Êç po
nieznacznym przesuni´ciu pokrywy do ty∏u.)  
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4. Wyjmij wspornik dysku twardego (A) z urzàdzenia, od∏àczajàc przewód zasilania, przewód
sygna∏owy (przewód IDE) oraz przewód wentylatora, a nast´pnie przeciàgnij na Êrodek, co
umo˝liwi od∏àczenie zamocowanej cz´Êci od dolnej cz´Êci. Wyjmij wspornik dysku twardego
(B) unoszàc go po uprzednim odkr´ceniu wkr´tów.

5. Przymocuj dysk twardy do wspornika dysku twardego specjalnymi wkr´tami (A) (BWH,
6-32UNC,L10.5) i wkr´tami Taptite (B) (BH,+,S,M3,L6,ZPC) (4 miejsca) dostarczonymi z
akcesoriami. (Wkr´ty nale˝y dokr´caç tak, aby nie poluzowywa∏y si´ i nie drga∏y.)
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6. Zamontuj ponownie wspornik z dyskiem twardym na miejscu, z którego zosta∏ usuni´ty.
UmieÊç wspornik dysku twardego (A) tak, aby wszystkie obszary monta˝owe (5 miejsc) 
znajdujàce si´ w dolnej cz´Êci ustawione by∏y w linii z otworami monta˝owymi wspornika 
dysku twardego, a nast´pnie przesuƒ wspornik na zewnàtrz produktu i przykr´ç wkr´ty.  
UmieÊç wspornik dysku twardego (B) tak, aby wszystkie obszary monta˝owe (4 miejsca) 
znajdujàce si´ w dolnej cz´Êci ustawione by∏y w linii z otworami monta˝owymi wspornika 
dysku twardego, a nast´pnie przykr´ç wkr´ty.

7. Upewnij si´, czy wspornik dysku twardego zamontowany jest stabilnie wewnàtrz produktu, a
nast´pnie pod∏àcz przewód zasilania i przewód sygna∏owy (przewód IDE) do dysku
twardego.

NADRZ¢DNY DYSK TWARDY

PODRZ¢DNY DYSK TWARDY
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8. Sprawdê, czy wewnàtrz produktu nie ma uszkodzonych z∏àczek lub przewodów s∏u˝àcych
do pod∏àczania i monta˝u, a nast´pnie zamknij pokryw´.

9. Przykr´ç pokryw´ wkr´tami monta˝owymi. (Po lewej i prawej stronie znajduje si´ po 5
wkr´tów, a z ty∏u 1 wkr´t)

PrzestrogaPrzestroga

W przypadku monta˝u dodatkowego dysku twardego wymagane jest zamontowanie
podstawowego urzàdzenia nadrz´dnego.
Wymagane jest ustawienie dysku twardego jako podstawowe urzàdzenie nadrz´dne, a
nap´du CD-RW jako dodatkowego urzàdzenia nadrz´dnego.
Podczas dodawania dysku twardego nale˝y stosowaç ten sam rodzaj dysku twardego, co
u˝ywany w produkcie.
W celu dodania HDD nale˝y wybraç HDD jak najbardziej podobny do HDD zainstalowanego
do urzàdzenia.
- Ustawienia zwór w przypadku monta˝u 2 dysków twardych SHR-2040

Ze wzgl´du na ograniczonà przestrzeƒ zwory dla obu dysków twardych nale˝y ustawiç tak, 
aby urzàdzenie SHR-2040 by∏o urzàdzeniem nadrz´dnym.

➝ Dysk twardy 1 : tryb urzàdzenia nadrz´dnego (podstawowy przewód IDE),
Dysk twardy 2 : tryb urzàdzenia nadrz´dnego (dodatkowy przewód IDE)

- W przypadku urzàdzenia SHR-2042 wymagane sà dodatkowe Êrodki ostro˝noÊci.
Wbudowany nap´d CD-RW skonfigurowany jest jako dodatkowe urzàdzenie nadrz´dne.

➝ Dysk twardy 1 : tryb urzàdzenia nadrz´dnego (podstawowy przewód IDE),
Dysk twardy 2 : tryb urzàdzenia podrz´dnego (podstawowy przewód IDE),
Dysk twardy 3 : tryb urzàdzenia podrz´dnego (dodatkowy przewód IDE)

Obydwa HDD polàczone z pierwotnym i wtórnym gniazdem powinny byç ustawione
odpowiednio jako g∏ówny i podrz´dny. Dla ustawieƒ ∏àczy jako g∏ówne i podrz´dne zapoznaj
si´ z instrukcjà obs∏ugi. 
W przypadku instalacji tylko jednego HDD, powninien on zostaç zainstalowany w otwór
pierwszy.
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OSTRZE˚ENIE

! Potrzebne sà nast´pujàce dodatkowe wsporniki i wiatraki. Widok wspornika z przodu i z
ty∏u. Nale˝y zwróciç uwag´ na ustawienie wiatraka tak, by umo˝liwiç przep∏yw powietrza.

@ Wiatrak nale˝y mocowaç w nast´pujàcy sposób.
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# Nale˝y zainstalowaç wiatrak tak, by by∏ widoczny z przodu urzàdzenia.

$ Mocowanie wiatraka z lewej strony.
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Rozdzia∏ 3 
Pod∏àczanie innych

urzàdzeƒ
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1Pod∏àczanie sprz´tu video, audio oraz monitora

3-1

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

[SHR-2040]

WejÊcie Video Przekaz sygna
∏u otrzymanego/wys∏anego przez video

WyjÊcie Video
(z∏o˝one)

WyjÊcie Video
(VGA)
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[SHR-2041/2042]

WyjÊcie Video
(z∏o˝one)

WyjÊcie Video
(VGA)

Zasilanie

WejÊcie Video Przekaz sygna
∏u otrzymanego/wys∏anego

przez video
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

3-3

2Pod∏àczanie do sieci
● Pod∏àczanie internetu poprzez Ethernet(10/100BaseT)

● Pod∏àczanie internetu poprzez ADSL

[SHR-2040]

[SHR-2040]

Przewód RJ45 Ethernet
(Przewód bezpoÊredni)

Gniazdo/ Prze∏àcznik 

Windows 
Smart Viewer 

Windows 
Smart Viewer 

Linia telefoniczna (ADSL) Modem ADSL

Cz ´Êç tylna Gniazdo/ Prze∏àcznik 

Gniazdo/ Prze∏àcznik 
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● ¸àczenie z internetem przez Ethernet (10/100 Base T)

● Connecting to Internet through ADSL

[SHR-2041/2042]

[SHR-2041/2042]

Gniazdo/ Prze∏àcznik 

Windows 
Smart Viewer 

Cz ´Êç tylna
Gniazdo/ Prze∏àcznik 

Przewód RJ45 Ethernet
(Przewód bezpoÊredni)

Windows 
Smart Viewer 

Linia telefoniczna (ADSL) Modem ADSL

Gniazdo/ Prze∏àcznik 
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Polski

1. Pod∏àczaç dysk twardy USB poprzez tylny port SHR-2040/2041/2042.
2. Dysk twardy USB, USB CD/DVD oraz pami´ç USB po∏àczone sà przez port przedni i tylny

SHR-2040/2041/2042.
3. Tylko jdno urzàdzenie USB o˝e byç po∏àczone do ka˝dego z portów USB. 
4. Je˝eli USB HDD jest pod∏àczony do systemu, powinien byç on rozpoznany i ustawiony

poprzez Ustawienia Menu - System - HDD przed rozpocz´ciem u˝ytkowania.
5. Wybierajàc w menu Connect/Disconnect - System - HDD Setup, HOT PLUG zostanie

rozpoznany lub usuni´ty.

PrzestrogaPrzestroga

- Port USB z przodu i ty∏u urzàdzenia SHR-2040/2041/2042 nie mo˝e byç po∏àczone do tego
samego rodzaju urzàdzenia USB. (Np w przypadku po∏àczenia dwóch urzàdzeƒ CD-RW
lub 2 pami´ci USB po∏àczonych równoczeÊnie z ty∏u i przodu systemu.) 

- U˝ywajàc pami´ci USB SHR-2040/2041/2042 nale˝y je skomponowaç w formacie
obs∏ugiwanym przez SHR-2040/2041/2042. Mimo sformatowania przez FAT32 format na
komputerze, zostanà one zformatowane ponownie w przypadku (podczas) ∏àczenia z 
SHR-2040/2041/2042.

PrzestrogaPrzestroga

- Dysk twardy urzàdzenia USB powinien byç ustawiony w pozycj´ Master.

UwagaUwaga
Zapoznaj si´ z 5-8 System (HDD Setup)w instrukcji obs∏ugi.

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

3-5

3Pod∏àczanie USB
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4Pod∏àczanie WejÊcia/WyjÊcia Alarmu
Port Alarm IN/OUT znajdujàcy si´ z ty∏u SHR-2040/2041/2042 sk∏ada si´ z nast´pujàcych
elementów.

● Po∏àczenie ALARM IN/OUT 

Nazwy Funkcja

- ALARM IN1
1 - ALARM IN2

- ALARM IN3
- ALARM IN4

2 - ALARM RESET IN

3 - ALARM OUT1
- ALARM OUT2 

Port wejÊcia ALARM

Port WyjÊciowy ALARM

Po otrzymaniu sygna∏u ALARM RESET,system
anuluje bie˝àce wejÊcie/wyjÊcie sygna∏u alarmu i
ponownie zaczyna wyszukiwanie.
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

3-7

● Po∏àczenie ALARM IN/OUT 
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5Pod∏àczanie urzàdzenia RS-485 
● Pod∏àczyç urzàdzenieRS-485 poprzez tylny port w SHR-2040/2041/2042.

● Mo˝liwa jest instalacja i obs∏uga kamery PTZ wspomagajàcej dzia∏anie komunikacji RS-485.

● Do po∏àczenia mo˝na wybraç metod´ pó∏dupleksowà bàdê dupleksowà.

● Wspó∏czynnik bod wynosi 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, oraz 38400.

Typ pó∏dupleks

Dane (–)

Dane (+)

Typ pe∏ny dupleks

Rx(+)           

Rx(–)

Tx(–)

Tx(+)

Tx(–)         

Tx(+)

Rx(–)

Rx(+)

Kamera PTZ SHR-2040/2041/2042
Ty∏

PrzestrogaPrzestroga

Nale˝y sprawdziç, czy urzàdzenie RS-485 jest kompatybilne z SHR-2040/2041/2042.
nast´pnie zwróciç uwag´ na polaryzacj´ RS-485, który ma dwa bieguny, + i -.

SHR-2040-POL-1  10/16/07  4:53 PM  Page 3-8



SHR-2040-POL-1  10/16/07  4:53 PM  Page 4



Rozdzia∏ 4 
Live
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Polski

1Tryb System Motion

4-1

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

● Po w∏àczeniu ukazuje si´ nast´pujàcy obraz.

● Po ukazaniu si´ obrazu z logo przycisk z przodu SHR-2040/2041/2042 miga 6 razy
przygotowujàc system do dzia∏ania.

● Po przygotowaniu do dzia∏ania, pojawia si´ ˝ywy obraz i dêwi´k.

● Obraz ˝ywy pojawia si´ po 30 do 40 sekundach.

UwagaUwaga

Nowy HDD mo˝e potrzebowaç wi´cej czasu do rozpocz´cia dzia∏ania oraz pojawienia si´
obrazu ˝ywego, ze wzgl´du na czas potrzebny do rozpocz´cia dzia∏ania nowego HDD.
JeÊli ˝ywy obraz nie pojawi si´ lub migotanie przycisku z przodu SHR-2040/2041/2042 trwa
zbyt d∏ugo, nale˝y sprawdziç po∏àczenie z urzàdzeniem. W przypadku znalezienia b∏´du
nale˝y uzyskaç informacje w punkcie zakupu urzàdzenia.

UwagaUwaga
JeÊli obraz na ˝ywo nie jest widoczny, nale˝y sprawdziç,czy dane video przekazywane
sà w trybie Composite (z∏o˝onym) czy VGA.

● Live screen nie zmienia wczeÊniejszych ustawieƒ MENU. W przypadku ponownego
uruchomienia systemu po wy∏àczeniu zasilania przy nagrywaniu, Live screen pojawi si´
wraz z nagraniem.
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2Tryb obrazu na ˝ywo 

4-2

Definicja Ikony Live Screen
Ikony Live screen w SHR-2040/2041/2042 wyÊwietlajà ustawienia bie˝àce oraz status funkcji
ka˝dego z okien.

Polski

PTZN

CAM_01 CAM_01
V.Loss

:  Ikona nagrywania
Ka˝da z ikon ukazuje tryb nagrywania Normal / Event (Alarm+Motion) / 
Schedule.

: Ikona rozmiaru nagrywania
Ka˝da ikona ukazuje rozmiar nagrywania Du˝y / Normalny / CIF.
- Du˝y : Pe∏ny D1 - (NTSC) 720X480 (PAL) 720X576
- Normalny : Pó∏ D1 - (NTSC)720X240 (PAL) 720X288
- CIF : CIF - (NTSC)352X240 (PAL)352X288

(Pe∏ny D1mo˝liwy jest jedynie gdy w∏àczona jest (ON) “obs∏uga 1 
CH DVR” w 5-16. Tryb monitoringu.) 

: Ikona blokady nagrywania
W konfiguracji nagrywania oznacza blokad´ nagrywania.
Ikona ta wyÊwietlana jest podczas nagrywania z ustawionà blokadà nagrywania. 
Aby anulowaç nagrywanie, wymagane jest podanie has∏a.

: Ikona PTZ
Ikona ta pojawia si´ podczas ustawiania urzàdzenia PTZ z ikonà PTZ i zmienia si´ 
na ˝ó∏to przy wykonywaniu PTZ.

: Ikona Audio
Ikona ta ukazuje stan audio On/Off I zmienia si´ na ˝ó∏to w momencie w∏àczenia. 
Nie wyÊwietla si´ przy dezaktywacji video lub audio.

: Ikona Sensor In Event 
Ikona ta pojawia si´ na kanale zsynchronizowanym z sygna∏em wejÊcia czujnika 
zewn´trznego, gdy czujnik jest w∏àczony.

: Ikona Motion Event
Ikona ta pojawia si´ w kanale Motion Event podczas gdy w∏àczona jest funkcja Motion 
Detection.

: Ikona Zoom 
Pojawia si´ przy Zoom On lub Zoom In i zanika w chwili anulowania funkcji Zoom On.

: Ikona Freeze 
Pojawia si´ w trybie Freeze (wstrzymania obrazu) i znika w chwili anulowania trybu 
Freeze.

: Ikona zape∏nienia dysku nagrywania 
Ikona pojawia si´ gdy przestrzeƒ do nagrywania na HDD jest zape∏niona.

PTZ
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

4-3

Definicja trybu Live Screen
SHR-2040/2041/2042 otrzymuje 3 ˝ywych obrazów i wyÊwietla je w nast´pujàcych oÊmiu trybach.

● Tryb podzia∏u na 4 :
Cztery kana∏y odtwarzane sà oddzielnie na ekranie.
Mo˝esz wybraç kana∏ dowolny kana∏ w ka˝dym trybie podzia∏u.

● Tryb PIP :
WyÊwietla ekran w rozmiarze jednej dziewiàtej pe∏nego obrazu oraz diod´ LED
odpowiadajàcà danemu kana∏owi. Mo˝na wybraç dowolny kana∏, który zostaje wyÊwietlony
w pe∏nym ekranie bàdê w zmniejszonej cz´Êci ekranu.Mo˝na przsunàç ekran PIP w 5
etapach wpe∏nym ekranie za pomocà przycisku lub .

● Tryb automatycznej sekwencji :
WyÊwietla w sekwencji czas, w jakim pe∏ny ekran by∏ przestawiany na ka˝dy z kana∏ów,
zapala si´ odpowiednia dioda LED.

CAM_01 CAM_02

Tryb PIP Tryb automatycznej
sekwencji

CAM_03 CAM_04

CAM_01 CAM_02

Tryb podzia∏u na 4 

: Ikona Auto Sequence 
This icon appears in the auto sequence mode.

: Ikona odtwarzania kopii zapasowej 
Pojawia si´ przy odtwarzaniu danych kopii zapasowej. 

: Ikona b∏´du wiatraka
Pojawia si´ gdy zatrzymuje si´ wiatrak. 

: Ikona Brak dysku twardego
Ta ikona jest wyÊwietlana, gdy zainstalowany dysk twardego jest uszkodzony. 

V.Loss / V.Off : Status wejÊcia video
JeÊli dane wejÊcia video zostajà wyczerpane, w danym kanale pojawia si´ ikona [V.Loss]. 
W przypadku ustawienia trybu Video On/Off w pozycj´ Off, pojawi si´ [V.Off].

➞➞
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Wybór Trybu Live Screen

Ka˝dy z trybów mo˝e zostaç wybrany za pomocà przycisku [MODE] oraz przycisku
[CH1 ~ CH4]. Rysunek przedstawia tryb na ˝ywo po konwersji.

● Ustawienie domyÊlne to tryb podzia∏u ekranu na 4

● Mo˝na wybraç inny tryb ni˝ tryb Full Screen za pomocà przycisku [MODE Button] w
sekwencji. Przy ka˝dym naciÊni´ciu przycisku [MODE] system b´dzie zmienia∏ si´ kolejno
[Podzia∏ na 4 ] ➝ [PIP] ➝ [auto sekwencja] ➝ [Podzia∏ na 4]

● Wybranie przycisku [CH1~CH4 Button] spowoduje pe∏ny obraz ka˝dego z kana∏ów.

● Przycisk MODE u˝ywany jest w celu powrotu do poprzedniego okna trybu podzia∏u z
pe∏nego obrazu.
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3Wybór kana∏u Live Channel i ustawienia Audio On/Off
Wybór kana∏u w ka˝dym z oddzielonych pól mo˝liwy jest we wszystkich trubach z wyjàtkiem Full
Screen Mode, 9 Split Mode oraz Auto Sequence Mode. Rownocze?nie kana©©, kto(r)ego menu
ustawione jest w pozycj´ Audio On mo˝e ustawiaç Audio On/Off w ka˝dym z trybów Live.

Ustawienia Audio On/Off w trybie Full Screen
W trybie pe∏nego ekranu dêwi´k wybranych kana∏ów jest w∏àczany automatycznie dêwi´k
mo˝na równie˝ w∏àczaç i wy∏àczaç za pomocà przycisku audio.
Zale˝nie od ustawienia Audio On/Off ikona audio kana∏u zmienia kolor ˚ó∏ty/bia∏y.

Ustawienia Audio On/Off w trybie 4 Split
Wybór przycisku [ENTER] w trybie 4 Split, spowoduje pojawienie si´ kursora jak na rysunku I
zostanie wybrany odpowiedni kana∏. Wybór przycisku Audio Setup Button z wybranym kana∏em
saje mo˝liwoÊç ustawienia audio dla danego kana∏u. W zale˝noÊci od stanu Audio On/Off
przycisk Audio Setup zostaje w∏àczony bàdê wy∏àczony. Zale˝nie od ustawienia Audio On/Off
ikona audio kana∏u zmienia kolor ˚ó∏ty/bia∏y.

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042
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Wybór kana∏u i ustawienia Audio On/Off w trybie PIP 
Tak jak w trybie 4 Split, kursor wyboru pojawi si´ po wybraniu przycisku [ENTER] w trybie PIP w
celu wyboru kana∏u. Po wybraniu kana∏u mo˝esz wybraç kana∏ na bie˝àcym ekranie za pomocà
przycisku [CH1 ~ CH4] i ustawiç dêwi´k w∏àczony/wy∏àczony przyciskiem dêwi´ku jak w trybie
podzia∏u na 4. Zale˝nie od ustawienia Audio On/Off ikona audio kana∏u zmienia kolor ˚ó∏ty/bia∏y.

CAM_03 CAM_04

CAM_01 CAM_02

UwagaUwaga
Audio ON/Off trybu podzia∏u na 4 ekrany nie mo˝e byç ustawiona w ekranie playback.
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4Freeze and Zoom

Funkcja Freeze
Wstrzymuje obraz video w Live Screen, funkcja dost´pna jedynie w trybie Live. 
Za pomocà przycisku [FREEZE] (Zatrzymanie) mo˝na w∏àczaç lub wy∏àczaç funkcj´
zatrzymywania.

Funkcja Zoom 
Zoom powi´ksza dwukrotnie zaznaczony obszar, funkcja dost´pna jedynie w trybie Full Screen.
Po przyciÊni´ciu przycisku [ZOOM] w trybie Full Screen, obszar powi´kszony pojawi si´. Mo˝na
wtedy dopasowaç pozycj´ wybranego obszaru. Do ustawienia pozycji obszaru zoom u˝ywaj
przycisku GÓRA/DÓ¸/LEWO/PRAWO. Wybranie obszaru i dwukrotne przyciÊni´cie [ENTER]
spowoduje wyÊwietlenie obszaru w dwukrotnym powi´kszeniu. Ponowne przyciÊni´cie [ENTER]
powoduje pojawienie si´ poprzedniego ekranu wyboru obszaru Zoom i mo˝na wybraç Zoom Off
za pomocà przycisku [ZOOM] po powi´kszeniu obrazu. Zale˝nie od stanu ustawienia Zoom
On/Off, [ZOOM LED] jest w∏àczona bàdê wy∏àczona.
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5Monitoring wydarzeƒ
Event Monitoring wyÊwietla kana∏ zsynchronizowany ze specyficznym wydarzeniem
(Sensor/Motion/Video Loss) na ekranie. Mo˝na ustawiç Event Monitoring On/Off raz Event
Duration za pomocà [Menu] ➝ [Monitoring].
Po wybraniu czasu trwania Event Monitoring o d∏ugoÊci 5 sekund zaÊ wydarzenie pojawia si´
na kanale 2 na poczàtku jak ukazano na rysunku, system wyÊwietli kana∏ 2 przez 5 sekund na
ca∏ymekranie. Inne wydarzenie w ciàgu 5 sekund zostanie wyÊwietlone wraz z istniejàcym
wydarzeniem. Na rysunku wydarzenia z kana∏u 1 i kana∏u 3 ukazujà si´ w ciàgu 4 sekund 
(np w 4 sekundy) po wydarzeniu z kana∏u 2 trzy wydarzenia zostajà rozdzielone na 4 ekrany.
PrzyciÊni´cie [ALARM Button] podczas trwania wydarzenia spowoduje zatrzymanie trybu Event
Monitoring. Wyczuwajàc wydarzeniet, [ALARM LED] zostaje w∏àczony. WciÊni´cie [ALARM
Button] spowoduje wy∏àczenie[ALARM LED]. NaciÊnij przycisk [ALARM] aby wy∏àczyç diod´
[ALARM LED].
Ustawienia alarmu rozpoczyna si´ i ikona wydarzenia znika a monitorowanie wydarzenia jest
wy∏àczone je˝eli w∏àczone by∏o podczas naciskania przycisku [ALARM]. W przypadku
ustawienia nagrywania zdarzeƒ, czasu przed zdarzeniem i po zdarzeniu po wy∏àczeniu alarmu
rozpoczynane jest nagrywanie zdarzeƒ, trwajàce przez ustawiony czas.

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042
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UwagaUwaga
Dioda Alarm LED nie wy∏àcza si´ nawet gdy nagranie zostaje zakoƒczone. Aby wy∏àczyç
diod´ Alarm LED naciÊnij przycisk [ALARM].    
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6Spot-out Monitoring
Spot-out Monitoring nie ma nic wspólnego z wyjÊciem Live Screen, monitorujàcym pe∏ny ekran
danego kana∏u. Wybór funkcji Monitoring w ekranie MENU daje mo˝liwoÊç zaznaczenia kana∏u
pomi´dzy CH1 do CH4 lub ukazywania kana∏ów kolejno przez okreÊlony czas, jak w przypadku
trybu Auto Sequence w Live Mode. Ikona obrazu na ˝ywo nie pojawia si´ w przypadku
monitoringu spot-out. Czas ten jest taki sam jak czas przekazywania w trybie Auto Sequence w
Live Mode. Ustawienie Spot-out Event Monitoring w pozycj´ On, daje mo˝liwoÊç zaznaczenia
kana∏u wydarzenia. W przypadku równoleg∏ego powstania wydarzeƒ na wi´cej ni˝ jednym
kanale kana∏ z najni˝szym numerem b´dzie mia∏ pierwszeƒstwo w zaznaczaniu.

PrzestrogaPrzestroga

JeÊli wbudowany HDD nie jest pod∏àczony, lub dzia∏a z zasilaniem wskazujàcym na b∏àd, 
( ) informacja “built-in HDD error” wyÊwietlona zostaje w lewej górnej cz´Êci.

W takim przypadkufunkcjonujà jedynie

(1) Live screen mode
(2) Monitoring mode przez Smart Viewer

zaÊ inne funkcja takie jak nagrywanie, wyszukiwanie, playback, ustawienia menu i PTZ nie
dzia∏ajà.
W przypadku pojawienia si´ powy˝szego problemu nale˝y koniecznie skontaktowaç si´ z
centrum serwisowym w celu rozwiàzania problemu.

PrzestrogaPrzestroga

Je˝eli wiatrak zestawu nie funkcjonuje lub pojawia si´ jego b∏àd, ukazuje si´ ikona
komuniaktu b∏´du wiatraka w obrazie na ˝ywo jak na rysunku. Ikona       pojawia si´ w
górnym lewym rogu. W takim wypdku nale˝y sprawdziç wiatrak zestawu. Ikona w górnym
lewym rogu znika automatycznie jeÊli wiatrak rozpoczyna w∏aÊciwe dzia∏anie.

Informacje wiatraka

B∏àd wiatraka. 
Zapoznaj si´ z instrukcjà obs∏ugi.
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Rozdzia∏ 5 
Ustawienia Menu

SHR-2040-POL-1  10/16/07  4:53 PM  Page 5



Polski

Przed u˝yciem

5-1

● Sprawdzania u˝ytkownika przy wejÊciu do okna MENU
NaciÊnij przycisk “MENU”, aby wejÊç do okna Menu ustawieƒ. SpoÊród pól Menu, Kop.
zap. i Wy∏àczenie wybierz opcj´ menu. (Funkcji Kop. zap. i Wy∏àczenie mo˝na u˝yç po
sprawdzeniu u˝ytkownika). Nazwa ID jest sta∏a i brzmi Admin, poniewa˝ tylko u˝ytkownik z
uprawnieniami administratora mo˝e otworzyç okno Menu. Wprowadê has∏o dla
u˝ytkownika Admin, które zosta∏o zdefiniowane i wybierz OK.

● Wybór
˚ó∏ty kursor wskazuje okno bie˝àce. Wybierz przycisk , , lub z przodu w celu
przesuni´cia kursora w ˝àdane menu. Wybranie przycisku enter po zaznaczeniu ˝àdanego
menu spowoduje wejÊcie systemu w noey tryb.
W celu zakoƒczenia wyboru nale˝y przycisnàç “Enter”. Widzàc Drop Down Menu, nale˝y
przesunàç kursor do ˝àdanego menu za pomocà przycisku lub . 

● “OK” lub “Anuluj” w oknie ustawieƒ menu
Po zmianie, nowa procedura ustawienia menu zostanei zfinalizowana po przyciÊni´ciu
“OK”. PzyciÊni´cie “Cancel” anuluje poprzednie ustawienia i spowoduje powrót do
wy˝szego menu.

● Front “MENU” i przycisk “SEARCH”
Przycisk MENU lub SEARCH, przyciÊni´ty po raz pierwszy zachowuje si´ jak przycisk
wejÊcia. Po wejÊciu, przesuwa stron´ do poprzedniej. Gdy przycisk MENU zostanie
naciÊni´ty w dowolnym z menu konfiguracyjnych, nastàpi przejÊcie do menu wy˝szego
poziomu. JeÊli przycisk MENU zostanie naciÊni´ty w trybie Na ˝ywo, zostanie wyÊwietlone
okno has∏a umo˝liwiajàce potwierdzenie u˝ytkownika.

● Znak “>” lub “V” obok tytu∏u powoduje kopiowanie zgodnie z kierunkiem strza∏ki do
wartoÊci pierwszej linii.

● Pierwsza strona menu zbudowana jest w nast´pujàcy sposób.
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● System Menu zawiera nast´pujàce pozycje.

Polski

● Data
Wybierz przycisk “Enter” oraz < lub > w celu przesuwania Y/M/D 
(Rok/M-c/Dzieƒ). W celu zmiany daty wybierz przycisk lub Wybierz “Enter”
w celu wyjÊcia z trybu.

● Godzina
Wybierz przycisk “Enter” oraz lub w celu przesuwania H/M/S
(Godz./Min./Sek). W celu zmiany godziny wybierz przycisk lub Wybierz
“Enter” w celu wyjÊcia z trybu. 
Po zmianie, data i godzina pozostanà niezmienione do chwili wyboru “OK” lub
“Cancel”.

Data
Godzina
Str.czas.
Synchr. czasu 
Format danych
Format godz.
Język
DST WYł

OK Anuluj

Ustawianie Data/Godzina/Język

2007-01-15
22:13:38
(GMT+01:00)
Setup
RRRR-MM-DD
24 Godziny
Polski
Mar-ost.-Nie  01H  ~ Oct-ost.-Nie  01H

Ustawienia Daty/godziny /j´zyka

Harmonogram
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● Str. czas.
Ustawia lokalnà stref´ czasu w oparciu o czas GMT.

● Synchronizacja czasu
Czas urzàdzenia DVR mo˝na synchronizowaç z okreÊlonym serwerem. W tym
celu nale˝y wprowadziç adres IP serwera czasu i okreÊliç, co ma zapoczàtkowaç
tà operacj´.
- Autom. synchr. czasu 

Umo˝liwia synchronizacj´ czasu wed∏ug wartoÊci czasu pobranej z Serwer
czasu(IP).

- Akt. przez serwer(Master)
Synchronizacja czasu wykonywana jest w przypadku po∏àczenia dwóch
urzàdzeƒ DVR, sterujàce urzàdzenie DVR pod∏àczone do serwera okreÊla
czas.

UwagaUwaga
[Zmiana daty/godziny]
Po wyborze “OK” po zmianiedaty I godziny pojawi si´ okno pytajàce o potwierdzenie zmian.
W celu potwierdzenia nale˝y wybraç “Yes”. Poniewa˝ data/ godzina nie mo˝e zostaç
zmieniona podczas trwania funkcji kopi zapasowej/nagrywania, przed wprowadzeniem zmian
nale˝y wyjÊç z tych funkcji.
Je˝eli data lub godzina zostaje zmieniona, system uruchamia si´ ponownie

PrzestrogaPrzestroga

[Zmiana daty/godziny]
Przywrócenie oryginalnej daty/godziny, dane nagrane przed przywróceniem mogà zostaç
usuni´te. Np. Zmiana godziny 8.00 na 7.00 mo˝e spowodowaç usuni´cie danych nagranych
pomi´dzy tymi godzinami.

Autom. synchr. czasu Wył
Serwer czasu(IP) 203.248.240.103
Akt. przez serwer(Master) Wył
Czas ost. synchr. 2007-01-26   12:39:12 Błąd

OK Anuluj

Synchronizacja czasu 
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Has∏o
DomyÊlne ustawione fabrycznie has∏o administratora i u˝ytkownika to “4321”. 
W przypadku uprawnieƒ u˝ytkowników mo˝na wybraç dowolnego u˝ytkownika (od
U˝ytkownik 1 do U˝ytkownik 5) i nadaç mu uprawnienia dost´pu. JeÊli naciÊni´ty zostanie
przycisk Setup w menu Uprawnienia u˝ytkownika, zostanà wybrane wszystkie
uprawnienia.

● Format daty
Mo˝liwe sà 3 formaty, Year-Month-Date / Date-Month-Year / Month-Date-Year.

● Format godziny
Mo˝liwe sà 2 formaty, 24 Godz. / 12 Godz.(AM/PM).

● J´zyk
Po wyborze j´zyka, na ekranie ukazuje si´ informacja w wybranym j´zyku.
Dost´pne j´zyki zosta∏y dodane do listy.

● DST (czas letni)
DST ustawia czas na godzin´ na przód od standardowego lokalnego czasu.
To ustawienie umo˝liwia systemowi wyÊwietlanie czasu z korektà czasu letniego.
JeÊli czas DST jest ustawionyna Wy∏, nie jest stosowany. Aby ustawiç czas DST,
nale˝y ustawiç czas poczàtkowy i koƒcowy po prawej stronie. Umo˝liwia
ustawienie miesiàca, tygodnia (np. 1, 2, 3, 4, ostatnio), daty i godziny.

UwagaUwaga
[Ustawienia czasu letniego]
Dzia∏ajàce kopie zapasowe zostanà anulowane. Dzia∏ajàce nagrywanie zostanie zawieszone
na czas do ponownego uruchomienia systemu.

PrzestrogaPrzestroga

[Koniec okresu DST]
System funkcjonuje o godzin´ wczeÊniej, zatem dane nagrane przed godzinà zostanà
skasowane. Czas letni uruchamiany jest zgodnie z godzinà ustawionà, zalecane jest zatem
zwrócenie uwagi czy zmiana czasu nie spowoduje problemów w wyniku usuni´cia danych
lub ponownego uruchomienia systemu.
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Ustawienia fabryczne

Harmonogram

● Inicjuje wszystkie ustawione wartoÊci menu. Nagrane dane nie zostanà usuni´te.
Wybierz “OK” w oknie potwierdzenia by rozpoczàç inicjowanie.

UwagaUwaga

[Blokada klawiszy w∏àczona]
Po wybraniu tej pozycji system natychmiast prze∏àcza si´ w tryb na ˝ywo, a wszystkie
przyciski sà blokowane.

● Has∏o domyÊlne to 4321.
● Nowe has∏o

S∏u˝y do zmiany has∏a systemu dla SHR-2040/2041/2042. Mo˝na stworzyç has∏o
sk∏adajàce si´ z maksymalnie 8 cyfr.PrzyciÊnij “Enter” a nast´pnie przycisk
numeryczny od 1 ~ 4 po lewej stronie, by zakoƒczyç wprowadzanie. WciÊni´cie
“enter” po wprowadzeniu spowoduje automatyczne przeniesienie do “New
Password Confirm”(Potwierdzenie nowego has∏a).

● Potwierdzenie nowego has∏a
Potwierdzenie nowego has∏a. Najpierw nale˝y wpisaç has∏o w górnej linii.
Niewprowadzenie has∏a spowoduje, i˝ has∏o nie zostanie zmienione.

● Blokada has∏a
JeÊli opcja jest ustawiona na W∏, przy ka˝dym wybraniu menu wyÊwietlane jest okno
dialogowe sprawdzenia u˝ytkownika (nale˝y wype∏niç pola Setup, ID i Has∏o). JeÊli
ustawiona na Wy∏, mo˝na wejÊç w menu bez potrzeby wprowadzania has∏a.

● Blokada Nagrania
JeÊli Blokada nagrywania jest ustawiona na W∏., zostanie wyÊwietlone okno
podr´czne z pytaniem o has∏o (nagrywanie jest zablokowane)

● Uprawnienia u˝ytkownika
Mo˝na wybraç Szukanie, Kop. zap., PTZ i Wy∏àczenie. Na przyk∏ad, jeÊli
u˝ytkownik nie ma uprawnieƒ do Szukania, u˝ytkownik nie mo˝e wejÊç w menu
Szukanie.

● Blokada klawiszy w∏àczona
Po wybraniu tej pozycji system natychmiast wejdzie w tryb na ˝ywo. 
Po naciÊni´ciu dowolnego przycisku na panelu przednim lub pilocie zostanie
wyÊwietlone okno wprowadzenia has∏a. JeÊli wprowadzone zostanie prawid∏owe
has∏o, funkcja blokady jest dezaktywowana.
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● System Log u˝ywane jest w celu sprawdzenia najwa˝niejszych zapisów.

● WyÊwietla informace zwiàzane z logowaniem do systemu i datà / godzinà jego wykonania,
takie jak:Zmiany w System Start, System Termination oraz Menu Setup .

● First : Powraca do pierwszej strony logowania.

● Prev : Powraca do poprzedniej strony logowania.

● Next : Przechodzi do kolejnej strony logowania.

● Last : Przechodzi do ostatniego logowan.

Logowanie wydarzenia

● Sprawdza nagranie wyszukujàc wydarzeƒ takich jak Alarm / Motion / Video Loss(utrata
nagrania video)

● WyÊwietla treÊç logowania w odniesieniu do daty/godziny wydarzenia.

● First : Powraca do pierwszej strony logowania.

● Prev : Powraca do poprezdniej strony logowania.

● Next : Przechodzi do nast´pnej strony logowania.

● Last : Przechodzi do ostatniego logowania.

● Lista logowaƒ wydarzeƒ

Utrata wizji w kanale[N] oznacza utrat´ wizji w kanale[N].

Detekcja alarmu w kanale[N] oznacza pojawienie si´ alarmu w kanale[N].

Detekcja ruchu w kanale[N] oznacza dzia∏anie alarmu w kanale[N]

Logowanie do systemu
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Informacje i ustawienia systemu

Konfig. pami´ci
Mo˝na skonfigurowaç ustawienia zwiàzane z pami´cià.

To okno ustawieƒ zawiera nast´pujàce pozycje ustawieƒ:

● Oprogramowanie : WyÊwietla bie˝àcà wersj´ oprogramowania. WartoÊci nie mo˝na
zmieniç.

● Emisja : WyÊwietla bie˝àcy format emisji (NTSC/PAL). WartoÊci nie mo˝na zmieniç.

● MAC Adres : 6-bajtowy adres sprz´towy. WartoÊci nie mo˝na zmieniç.

● Aktualizacja oprogramwania USB
Oprogramowanie mo˝na uaktualniç za pomocà urzàdzenia USB. JeÊli nie ma urzàdzenia,
wyÊwietlany jest napis Brak. JeÊli w pami´ci znajduje si´ oprogramowanie aktualizujàce,
wyÊwietlana jest jego wersja. Aby zaktualizowaç oprogramowanie do wersji zapisanej w
urzàdzeniu USB, zaznacz pole wyboru po prawej i kliknij przycisk OK.

PrzestrogaPrzestroga
[Aktualizacja USB S/W]
Pobierz program aktualizacyjny ze strony http://www.samsung.com, cz´Êç CCTV.
Je˝eli format pami´ci USB do aktualizacji jest w formacie nie rozpoznawanym przez zestaw
DVR, aktualizacja nie jest mo˝liwa.
W takim wypadku skorzystaj z “usuƒ urzàdzenie” w menu 5-7 informacje o systemie i ustawienia.
Pami´ç USB zezwala jedynie na aktualizacj´ tylko jednego pliku.
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● Inf. o urzàdzeniu 
WyÊwietla liczb´, pojemnoÊç i u˝ycie urzàdzeƒ ATA i USB. WyÊwietlanych wartoÊci nie mo˝na
zmieniç. Dane na dysku twardym lub w pami´ci USB mo˝na usunàç po zaznaczeniu pola Kasuj.

● Tryb koƒca p∏yty
- Stop: Zatrzymuje nagrywanie, gdy dysk jest pe∏en, a nagrywanie wcià˝ trwa.
- Nadpisuj: Usuwa poprzednio nagrane dane, aby zapisaç nowe dane, gdy dysk zape∏ni si´

podczas nagrywania.

● Sygna∏ koƒca p∏yty
- W∏: Sygna∏ jest generowany, gdy dysk zape∏ni si´ podczas nagrywania.
- Wy∏: Nawet jeÊli dysk zape∏ni si´ podczas nagrywania, sygna∏ nie b´dzie generowany.

● Inform. o zainstal. dysk. tw
Po klikni´ciu ikony ( ) na ekranie zostanie wyÊwietlony napis Inform. o zainstal. dysk.
tw. Mo˝na na nim sprawdziç nazw´ modelu, pojemnoÊç i stan dysku twardego w
urzàdzeniu DVR. WartoÊci stanu to Dobry, Niepoprawny i Sprawdê. JeÊli wyÊwietlany jest
stan Niepoprawny, naleêy wymieniç dysk twardy. JeÊli wyÊwietlany jest stan Sprawdê,
naleÊy wymieniç dysk twardy lub okresowo go sprawdzaç. Po klikni´ciu Konfig. alarmu
mo˝na ustawiç wystàpienie alarmu i okres, którym zostanie uruchomiony, gdy stan dysku
ma wartoÊç Niepoprawny lub Sprawdê. Po klikni´ciu pozycji Mapa lok. dysku tw zostanà
wyÊwietlone informacje o zainstalowanym dysku twardym. W przypadku wystàpienia
problemu mo˝na sprawdziç, którego dysku twardego dotyczy.

Mapa lok. dysku tw Wyjście

Nr. Model Capacity Stan
1 ST3250823ACE 250.05G Dobry
2 ST3160212ACE 160.04G Dobry
3 CD RW - -
4 ST3250823ACE 250.05G Dobry

Inform. o zainstal. dysk. tw

Niepoprawny Brak

Trwa 10 sek

OK Anuluj

alarmu

Sprawdz. Brak

Trwa 10 sek

Uwaga Uwaga 
PojemnoÊç dysku twardego mo˝e byç wyÊwietlana inaczej w menu Konfig. pami´ci i w menu Inform. o
zainstal. dysk. tw.
W zale˝noÊci od modelu OSD mo˝e si´ ró˝niç.
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Uwaga 2Uwaga 2
[ATA]
Zatosowanie : Wewn´trzny HDD
Jest to rzeczywisty dysk twardy po∏àczony z przewodem IDE wewnàtrz urzàdzenia g∏ównego 
SHR-2040/2041/2042 .
[USB]
Zastosowanie : Zewn´trzny HDD (Rozszerzenie HDD lub Zapasowy HDD)
Dysk twardy po∏àczony z portem USB z ty∏u urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042.

PrzestrogaPrzestroga
[Usuwanie HDD]
Dane nie zostanà usuni´te w czasie trwania tworzenia kopi zapasowej bàdê nagrywania.
Przed rozpocz´ciem usuwania danych nale˝y wstrzymaç proces nagrywania i tworzenia
kopii zapasowej.

Uwaga 1Uwaga 1
[Wewn´trzny HDD]
Jako dysk twardy wewnàtrz urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042 po∏àczony przewodem IDE
przechowuje dane.
[Zewn´trzny HDD]
Jako dysk twardy pod∏àczony do portu i terminala z ty∏u urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042,
przechowuje dane.
M˝na stosowaç jako rozszerzony HDD lub HDD kopii zapasowej
- Rozszerzony HDD : Uzupe∏nia jakoÊç HDD wewn´trznego. Po pod∏àczeniu zajmuje miejsce HDD

wewn´trznego.
- HDD Zapasowy: Stanowi wsparcie danych nagranych w urzàdzeniu.
[Mapka lokalizacji HDD]
W zale˝noÊci od modelu (SHR-2040/2041/2042), na ekranie pojawia si´ mapka lokalizacji HDD.

Wyjście

Mapa lok. dysku tw
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PrzestrogaPrzestroga
Gdy tryb koƒca dysku jest ustawiony na Nadpisuj i dysk twardy nadpisze dane
wczeÊniejszych kopii zapasowych, czas rozpocz´cia kopii zapasowej mo˝e zostaç
zmieniony, lub proces wykonywania kopii zapasowej mo˝e zostaç anulowany.
[Nadpisanie dysku]
Gdy wybrana jest opcja Nadpisuj, dane poprzedniego zdarzenia zostanà usuni´te, oraz
zostanie zmieniony tryb.

Konfiguracja eksportu/importu
To menu jest u˝ywane do eksportu lub importu ustawieƒ zwiàzanych z urzàdzeniem
DVR do lub z pami´ci USB.

Zwiàzane ustawienia sà nast´pujàce:
● Tryb: Mo˝na wybraç dowolny do importu lub eksportu.

● Plik lub Otwórz plik: DomyÊlna konwencja nazw plików to RRMMDD00. “00” jest
numerem seryjnym i zwi´ksza si´ co 1. Aby zmieniç nazw´ pliku, naciÊnij przycisk
ENTER. Zostanie wyÊwietlona wirtualna klawiatura, umo˝liwiajàca wprowadzenie
wartoÊci. W przypadku wybrania opcji importowania zostanie wyÊwietlona nazwa
pliku importowania w pod∏àczonym urzàdzeniu USB. Po zakoƒczeniu
importowania urzàdzenie DVR zostanie automatycznie zrestartowane.

● Zapisz ust. sieci: W przypadku eksportowania pole jest zaznaczone. 
Przy importowaniu mo˝na zmieniç ustawienie opcji. 
Funkcja eksportowania/importowania nie ma wp©©ywu na obszar Ustawienia
detekcji ruchu i Program nagrania.
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Pilot zdalnego sterowania
● MENU do u˝ycia klawiatury systemowej Samsung.

● Urzàdzenie
Pilot zdalnego sterowania pod∏àczony do portu RS485.

● ID
Unikalne ID dla SHR-2040/2041/2042
Unikalne ID jest wa˝ne, gdy˝ SSC-2000 mo˝e obs∏ugiwaç wiele rodzjów DVR 
SHR-2040/2041/2042.

● Baudrate
Wspó∏czynnik bod do komunikacji z SSC-2000
Musi byç identyczny z wspó∏czynnikiem bod SSC-2000 dla komunikacji.

● Parytet
Wybór Brak / Parzysty / Nieparzysty.

● Dane
Ustawienie 7 lub 8.

● Stop
Ustawienie 1 lub 2.

● Dupleks
Ustawienie pó∏dupleksu lub dupleksu.

UwagaUwaga
Nie jest mo˝liwe jednoczesne u˝ywanie urzàdzenia PTZ i pilota, poniewa˝ spowodowa∏oby
to problemy z komunikacjà.
Tryb sterowania PTZ nagrywarki DVR zostanie anulowany po w∏àczeniu trybu zdalnego
sterowania, natomiast po prze∏àczeniu na tryb PTZ w sytuacji, gdy rejestrator jest sterowana
zdalnie, spowoduje od∏àczenie pilota.
Aby uzyskaç informacje na temat sterowania urzàdzeniem PTZ nagrywarki z pilota, nale˝y
skorzystaç z instrukcji obs∏ugi pilota.
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System Shutdown

● Bezpiecznie zamyka prac´ w toku i wy∏àcza zasilania. Wybierz “OK” w oknie dialogowym
potwierdzenia i od∏àcz, gdy zobaczysz komunikat “Safe to Power Off”(Mo˝na bezpiecznie
wy∏àczyç urzàdzenie).

PrzestrogaPrzestroga

[System Shutdown]
Od∏àczenie zasilania bez zamkni´cia systemu mo˝e spowodowaç utrat´ danych lub
uszkodzenie dysku. System nale˝y zamykaç poprzez System Shutdown menu.

Harmonogram
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2Kamera
● Szczegó∏owe pozycje menu kamery sa nastepujàce.

● Video
On : Pojawia sie widok z wybranego kana∏u kamery.
Off : Widok z wybranego kana∏u kamery znika. Nie mo˝na zmieniaç ustawieƒ

Audio/Title/Auto Seq.
Covert1 : WyÊwietla informacj´ bez kana∏u wybranego video 
Covert2 : Nie wyswietla ˝dnych informacji. 
Audio / Nazwa kamery / Ustawienia automatycznej sekwencji nie sà mo˝liwe.

● Audio
On : Odbiór dêwi´ków z wybranego kana∏u.
Off : Brak odbioru dêwi´ków z wybranego kana∏u.

Pozycje menu Kamery

Harmonogram
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● Tytu∏
Mo˝na nazwaç kamer´ dla wybranego kana∏u.
Po przyciÊni´ciu Enter pojawi si´ wirtualna klawiatura.

Wirtualna klawiatura
Poruszajàc kursorem mo˝na wpisywaç kolejno teksty. 
Maksymalna iloÊç tekstów -15.
Klawiatura nie mo˝e zawieraç wszystkich spacji.
PrzyciÊni´cie Caps Lock zmienia klawiatur´ do wyboru. (2 tryby)

● Automatyczna sekwencja
Mo˝na zdefiniowaç czas trwania ka˝dego z kana∏ów w kanale Auto Sequence w trybie Live
Mode. Kana∏ ustawiony w pozycj´ Off, nie funkcjonuje w trybie Auto Sequence.
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Urzàdzenie PTZ

● ID
PTZ Camera ID od 0 do 255.

● Protokó∏
Protokó∏ wspierany przez kamer´ PTZ
Aktualnie wspierane sà nast´pujàce protoko∏y.
Samsung / Vic. / Pan. / AD / Phi. / Ern. / Pel-D / Pel-P / Vcl. / Dia. / Kal. / Tech.

● Baudrate
Baudrate wspierany przez kamer´ PTZ, 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400.

● Parytet
Wybór jednego z: Brak, Parzysty, Nieparzysty.

● Dane
Wybór 7 lub 8.

● Stop
Wybór 1 lub 2.

● Serial Mode
Wybór Pó∏dupleks lub Dupleks.

PrzestrogaPrzestroga
Powy˝sze pozycje powinny byç zgodne z warunkami ustawieƒ kamery PTZ.
Szczegó∏y zobacz w Instrukcji obs∏ugi producenta PTZ.
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Ustawienia obrazu

● Okno s∏u˝àce do dostosowania jasnoÊci/kontrastu/koloru dla wizji w ka˝dym kanale.
Po ustawieniu kursora na wybranym kanale nale˝y ustawiç JasnoÊç/contrast/kolor.
Po dokonaniu wyboru kana∏ pojawi si´ po prawej stronie w obszarze PIP. 
Nacisnàç lub . W celu dostosowania wartoÊci od 0 do 100.

● Wybór CH >, spowoduje ustawienie wszystkich wartoÊci identyczne z ostatnimi
ustawieniami.

● “Default” (domyÊlnie) ustawia bie˝àcy kana∏ do wartoÊci podstawowej 50.
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3Monitoring

● Monitorowanie wydarzeƒ
Mo˝na wybraç pomi´dzy Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec / Continuous.
① Off : Event Monitoring nie funkcjonuje, nie w∏àcza ekranu, na którym zaistnia∏o

wydarzenie.
➁ 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec : przez ten czas widoczny jest obraz przed

pokazaniem obrazu nast´pnego.
➂ Continuous : Ekran Event Monitoring pozostaje w∏àczony do momentu przyciÊni´cia

przycisku “Alarm” w celu r´cznego anulowania ekranu.

● WyÊwietlacz OSG
① Data : Data wyÊwietlana jest na ekranie lub niezale˝nie data pozostaje w∏àczona lub

wy∏àczona.
➁ Godzina : Godzina wyÊwietlana jest na ekranie lub niezale˝nie godzina pozostaje

w∏àczona lub wy∏àczona.
➂ Tytu∏ : Tytu∏ wyÊwietlany jest na ekranie lub niezale˝nie tytu∏ pozostaje w∏àczony lub

wy∏àczony.
➃ Status : Audio/Ptz wyÊwietlone sà na ekranie lub niezale˝nie Status pozostaje w∏àczony

lub wy∏àczony.

● Spot Out Channel
unkcja Spot Out channel u˝ywana jest w celu umo˝liwienia jednemu z dwu monitorów
monitorowania kana∏u, koncentrujàc si´ na nim. Spot Out channel posiada dwie funkcje,
monitorowanie ciàg∏e tylko jednego kana∏u oraz Auto Sequence w celu wyÊwietlania
kolejno wszystkich kana∏ów.
① Ustawienia Auto Seq. Mo˝liwe sà od Ch1 do Ch4.
➁ Ustawione jako Auto Seq., kana∏y Spot Out wyÊwietlane sà kolejno.
➂ Czas trwania Auto Seq. jest zgodny z czasem wyznaczonym w konfiguracji kamery.

● Monitorowanie wydarzen Spot Out
Wybór, czy monitorowanie wydarzenia b´dzie odbywa∏o si´ dla kana∏ów Spot Out.
① Off : Brak monitoringu dla kana∏ów Spot out.
➁ 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec : Opcje czasu ukazywania na ekranie przed kolejnym

przesuni´ciem w dó∏.
➂ Continuous : Po przesuni´ciu ekran pozostaje niezmieniony a˝ do chwili r´cznego

anulowania za pomocà “Alarm” LED.
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● WyjÊcievideo
Nie mozna po∏àczyç VGA OUT i Composite/S-Video OUT równoczeÊnie. 
U˝ytkownik jest zatem zmuszony wybraç Composite Output lub S-Video Output.
① Composite : WyjÊcie poprzez port “Composite Out”.
➁ VGA : WyjÊcie poprzez port “VGA Out” .

Ka˝da zmiana z Composite w VGA powoduje ponowne automatyczne uruchomienie
systemu.

● Zmiana wielu kana∏ów
Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia czasu zmiany ekranu podzielonego.
Czas mo˝na ustawiç na 3, 5, 10, 20 lub 30 sekund.

● 1 Kana∏
1 CH DVR funkcjonuje. Gdy w∏àczona jest obs∏uga 1 kana∏u, 1 kana∏ jest obs∏ugiwany.
Je˝eli obs∏uga 1 kana∏u jest wy∏àczona, wspierany jest kana∏ 4. 
Je˝eli w∏àczony jest kana∏ 1 zestaw uruchamia sie ponownie i obs∏uguje 1 kana∏.

PrzestrogaPrzestroga

[Video Out]
Ustawiony w pozycj́  Composite Output, brak wyjÊcia VGA.
Ustawiony w pozycj́  VGA, brak wyjÊcie Composite Output.
Przytrzymanie przycisku MODE w trybie Mode i przyciskanie przycisku 0przez 5 sekund powoduje zmian´
statusu z VGA na COMPOSITE i odwrotnie oraz ponowne uruchomienie systemu po ka˝dej zmianie.

[Obs∏uga 1 kana∏u]
W przypadku obs∏ugi 1 kana∏u, monitoring wydarzeƒ,  kana∏ spot out, monitoring wydarzenia spot out nie jest
obs∏ugiwany.
Pe∏ny D1/ Pó∏ D1/CIF jest mo l̋iwy dla rozmiaru video 1 kanale.
Je˝eli ustawiony jest pa∏ny D1 i obs∏uga 1 kana∏u jest wy∏àczona rozmiar video na kanale 4 jest ustawiony jako CIF.
W ustawieniach kana∏u 1 zainicjowana jest wartoÊç systemowa.

[WyjÊciowy sygna∏ wideo]
Sygna∏ wyjÊciowy VGA : 640x480 (60Hz)
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4Tryb nagrywania

Record Mode
● PrzyciÊni´cie “REC” powoduje wybór trybu nagrywania.

NaciÊni´cie przycisku “REC” z przodu powoduje ustawienie trybu wartoÊci
nagrywania.
☛ Dla ustawienia wartoÊci dla trybu Event Recording Mode nale˝y zapoznaç si´

z 5-20. 

● Tryb
On : NaciÊni´cie REC rozpoczyna nagrywanie kana∏u bie˝àcego.
Off : Mimo naciÊni´cia REC bie˝àce nagrywanie nie zostanie zmienione. Ustawienia

domyÊlne to “On”.

● JakoÊç nagrania video
Ustawia jakoÊç nagrania video
Ustawienia pomi´dzy B. Wysoka / Wysokie / Standard / Niskie

● Wspó∏czynnik nagrywania
Ustawia wsp∏czynnik ramki nagrania. Wspó∏czynnik ramki oznacza iloÊç obrazów
nagrywanych co sekund´.
Przy ustawieniu jako 15.00 ips(NTSC) / 12.50 ips(PAL), system nagrywa zbyt wiele
obrazów na sekund´ i playback jest kontynuowany ciàgle gdyz nagranie jest bardziej
szczegó∏owe. Jest to w∏aÊciwe dla ustawieƒ strefy skoncentrowanego monitoringu.
W przypadku NTSC wybierz spoÊród 30.00 ips / 15.00 ips / 10.00 ips / 7.50 ips / 5.00 ips /
3.00 ips / 1.00 ips. W przypadku PAL, wybierz spoÊród  25.00 ips / 12.50 ips / 8.33 ips /
6.25 ips / 5.00 ips / 2.50 ips / 1.00 ips.
Menu nagrywania zostanie aktywowane w zale˝noÊci od Video On/Off w ustawieniach
kamery (Menu5-12). Je˝eli aktywowane sà mniej ni˝ 2 kamery w PÓ¸ D1, wspó∏czynnik
ramki nagrywania mo˝e rozpoczàç si´ od 30.00 IPS a jeÊli sà wi´cej ni˝ 3 kamery sà
aktywowane w Pó∏ D1, wspó∏czynnik ramki nagrywania mo˝e rozpoczàç si´ od 
15.00 ips(NTSC) / 12.50 ips(PAL). CIF obs∏uguje od 30.00 ips(NTSC) / 25.00 ips(PAL)
niezale˝nie od iloÊci aktywowanych kamer.

● Rozmiar video
Rozmiar video wyÊwietlony jest w lewym dolnym rogu.

● Po prze∏àczeniu na 1-kana∏owà nagrywark´ DVR obs∏ugiwane jest tylko 30.00
obrazów/s w trybie rozdzielczoÊci Full D1.

NTSC PAL
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● Rozmiar video
Wybór rozmiaru nagrywanego obrazu.
Pó∏ D1 : (NTSC) 720x240(N) ➝ Normalny 

(PAL) 720x288(N) ➝ Normalny
CIF : (NTSC) 352x240(C) ➝ CIF 

(PAL) 352x288(C) ➝ CIF 

● Automatyczne usuwanie
Klikni´cie przycisku [off] (wy∏àcz) umo˝liwi w∏àczenie lub wy∏àczenie tej funkcji.
Wybierz “On”/“W∏àczony” aby przenieÊç si´ do wyboru daty I ograniczyç dat´
wyszukiwania.   
Wybranie  “Off”,“Wy∏àczony” powoduje brak mozliwoÊci przeniesienia do wyboru daty I jej
okreÊlenia.
Dat´ mo˝na ustawiç w przedziale od 1 do 99 dni.

Tryb rozmiaru nagrania video

UwagaUwaga

Aby wybraç pe∏ny D1, ustaw obs∏uge 1 kana∏u (1 CH Suport) w pozycji w∏àczonej w trybie
monitorowania. 
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5Tryb nagrywania wydarzenia
● Szczegó∏owy opis trybu nagrywania wydarzenia.

Ustawienia trybu nagrywania wydarzenia 

● Ustawianie trybu nagrywania wydarzenia 
Ustawia tryb nagrywania przy rozpocz´ciu wydarzenia.

● Rozmiar video V. Size (Video Size)
Ustawia rozmiar nagrywanego obrazu.
Pó∏ D1 : (NTSC) 720x240(N) ➝ Normalny

(PAL) 720x288(N) ➝ Normalny 
CIF : (NTSC) 352x240(C) ➝ CIF 

(PAL) 352x288(C) ➝ CIF 

NTSC

PAL

SHR-2040-POL-1  10/16/07  4:53 PM  Page 5-21



Polski 5-22

● JakoÊç nagrywania
Ustawiona zostanie jakoÊç nagrywania
Wybiarze jednà z B. Wysoka / Wysokie / Standard / Niskie 

● Wspó∏czynnik nagrywania
Ustawia wsp∏czynnik ramki nagrania. Wspó∏czynnik ramki oznacza iloÊç obrazów
nagrywanych co sekund´.
Przy ustawieniu jako 15.00 ips(NTSC) / 12.50 ips(PAL), system nagrywa zbyt wiele
obrazów na sekund´ i playback jest kontynuowany ciàgle gdyz nagranie jest bardziej
szczegó∏owe. Jest to w∏aÊciwe dla ustawieƒ strefy skoncentrowanego monitoringu.
W przypadku NTSC wybierz spoÊród 30.00 ips / 15.00 ips / 10.00 ips / 7.50 ips / 5.00 ips / 
3.00 ips / 1.00 ips. W przypadku PAL, wybierz spoÊród  25.00 ips / 12.50 ips / 8.33 ips / 6.25 ips
/ 5.00 ips / 2.50 ips / 1.00 ips.

● Menu nagrywania zostanie aktywowane w zale˝noÊci od Video On/Off w ustawieniach
kamery (Menu5-12). 

● Je˝eli rozmiar video jest ustawiony w ustawieniach kamery jako Pó∏ D1 i aktywowane
zosta∏y mniej ni˝ 2 kamery, wspó∏czynnik klatek nagrywania mo˝e rozpoczàç sie od 
30.00 ips(NTSC) / 25.00 ips(PAL), je˝eli zaÊ rozmiar video w trybie nagrywania ustawiony
jest jako Pó∏ D1 i aktywowane sà wiecej ni˝ 3 kamery, wspó∏czynnik klatek nagrywania
mo˝e rozpoczàç si´ od 15.00 ips(NTSC) / 12.50 ips(PAL). CIF obs∏uguje od 
30.00 ips(NTSC) / 25.00 ips(PAL) niezale˝nie od iloÊci aktywowanych kamer.

● Pre Event (PrzeWyd.)

● Post Event (PoWyd.)

Nagrywa sytuacj´ przed uruchomieniem alarmu.
Wy∏àczony: brak nagrania
5sek / 10sek / 20sek / 30sek : Opcje czasu nagrywania przez uruchomieniem alarmu.

Nagrywa sytuacj´ po uruchomieniu alarmu.
Wy∏àczony : brak nagrania
5sek / 10sek / 20sek / 30sek / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min : Ustawia czas nagrywania
po uruchomieniu alarmu.

● Rozmiar video
Rozmiar video wyÊwietlony jest w lewym dolnym rogu.

● Po prze∏àczeniu na 1-kana∏owà nagrywark´ DVR obs∏ugiwane jest tylko 30
obrazów/s w trybie rozdzielczoÊci Full D1.

Sekcja Pre Event
Czas wydarzenia

Sekcja Post Event 
Czas wydarzenia
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Ustawienia detekcji alarmu 

● Off : Czujnik nie funkcjonuje.
① N.O(Normal Open) Sensor : Czunik pozostaje otwarty przez ca∏y czas;

zamkni´cie czujnika spowoduje rozpocz´cie alarmu. (A Contact)
➁ N.C(Normal Close) Sensor : Czujnik pozostaje zamkni´ty przez ca∏y czas;

otwarcie czujnika powoduje rozpocz´cie alarmu. (B Contact)
● Cam

Jest u˝ywany do ustawiania kamery zsynchronizowanej z bie˝àcym czujnikiem.
DomyÊlne ustawienie jest równe numerowi czujnika. Czujnik mo˝e byç synchronizowany z
wieloma kamerami, wi´c mo˝na wybraç wiele wartoÊci. Mo˝na ustawiç ustawienie zadane
dla ka˝dej kamery, aby synchronizowaç czujniki z kamerami. JeÊli czujnik uruchomi
odpowiadajàcà mu kamer´, mo˝na jà pokazaç w zdefi niowanej lokalizacji.

● WyjÊcie alarmu
Wy∏àczenie alarmu podczas dzia∏ania czujnika alarmu.
Aktualnie wspiera 5 wyjÊç alarmu. Wybierz alarm, który chcesz zsynchronizowaç w
bie˝àcym czujnikiem. Mo˝liwy jest wybór wielokrotny.

● Czas trwania
Wybór czasu wyciszenia alarmu.
Alarm jest wy∏àczony przez wybrany czas. Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec / Ciàg∏y
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Ustawienia detekcji ruchu

● Tryb detekcji ruchu
Off : Motion Detection nie funkcjonuje
On : Motion Detection rozpoczyna funkcjonowanie.

● Obszar
Wybór obszaru wykrywania ruchu. Sk∏ada si´ z Bloku o rozmiarze
45x40(NTSC)/45x48(PAL). Nie wolno wybieraç szeregów 4 blokowych
(Up/Down/LEWY/PRAWY), by by∏y wyÊwietlane na wszystkich ekranach.

Wybierz wszystko : Wybiera ca∏y obszar.
Wybierz blok : Wybiera jeden blok ka˝dorazowo. Wybór dokonywany jest systemem
przerzutnikowym.
Wybierz pole : Dzieli obszar na 4 cz´Êci, daje mo˝liwoÊç wybierania 1/4 z ce∏ago
obszaru.
WyczyÊç wszystko : Anuluje ca∏y obszar.
Zapisz i wyjdê : Zapisuje i wychodzi.
WyjÊcie : Wychodzi bez zapisywania.
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● CzujnoÊç
Wybór czujnoÊci czujnika ruchu. 
CzujnoÊç : 1(L), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10(H). 

● WyjÊcie alarmu
Wybór zakresu wy∏àczenia alarmu podczas pojawieniasi´ ruchu.
Aktualnie istnieje 5 wyjÊç alarmu. 
Wybierz ˝àdane wyjÊcie alarmu, które b´dzie zsynchronizowane z kana∏em ruchu. 
Mo˝liwy jest wybór wielokrotny.

● Czas trwania
Wybór czasu wy∏àczenia alarmu. Alarm wy∏àcza si´ w ciàgu wybranego czasu.  
Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec / Ciàg∏y

Ustawienia Video loss (utraty video)

● Dzia∏anie video loss
Off : Video Loss nie funkcjonuje.
On : Video Loss rozpoczyna funkcjonowanie.

● WyjÊcie alarmu   
Wybiór zakresu Alarm-Out przy pojawieniu si´ Video Loss.
Aktualnie istnieje 3 wyjÊç alarmu. Wybierz ˝àdane wyjÊcie alarmu, które b´dzie
zsynchronizowane z bie˝àcym kana∏em ruchu.Mo˝liwy jest wybór wielokrotny.

● Czas trwania
Wybór czasu wy∏àczenia alarmu. Alarm wy∏àcza si´ w ciàgu wybranego czasu.
Off / 3sec / 5sec / 10sec / 20sec / 30sec / Ciàg∏y
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6Harmonogram

Mo˝na wybraç czas automatycznego rozpocz´cia nagrywania.
Mo˝liwy jest wybór dnia lub godziny.
Ustawienia domyÊlne to: “Brak”.

● Wybiranie “CH >” powoduje kopiowanie wartoÊci kana∏u 1 do wszystkich kana∏ów.

● OÊ pozioma z numerami od 0 do 23 reprezentuje godzin´.
OÊ pionowa oznacza dzieƒ od S (niedziela) to H (holiday). Wybór (H : Holiday)
mo˝liwy jest przy wyborze dnia i godziny.

● Wybór “ALL” daje mo˝liwoÊç zmian wyboru ustawienia okna wyboru pomi´dzy
Continuous ➝ Event Record ➝ Timer/Event Record.

● Nagrywanie ciàg∏e
Nagrywanie rozpoczyna si´ automatycznie w bie˝àcym czasie. 
Nagrywanie odbywa si´ zgodnie z usawieniami w 5-18.Record Mode w MENU.
☛ Patrz 7-2 Record Schedule w MENU.

● Event Recording
Nagrywanie rozpoczyna si´ automatycznie kiedy pojawia si´ wydarzenie w
Alarm/Motion Detection/Video Loss w okreÊlonym czasie.
Nagrywanie kontynuowane jest zgodnie z ustawieniami 5-20.
☛ Zobacz 7-3 Event Recording of MENU.

● Nagrywanie programowane zaznaczone jest na ˝ó∏to, nagranie wydarzenia na
niebiesko, Zaprogramowane/Wydarzenie jna czerwono.\

● Programowanie /Nagranie wydarzenia
W przypadku pojawienia si´ wydarzenia, ciag∏e nagrywanie zastàpione zostaje przez tryb
nagrywania wydarzenia.

● Wakacje
Po naciÊni.ciu “Wakacjey” wyÊwietlane jest okno kalendarza umo¿liwiaj©ˆce wyznaczenie
dni wolnych. UmieÊ. kursor na dacie i naciÊnij przycisk “ENTER”, a nastêpnie ustaw datê
lub N-ty dzieñ miesi©ˆca jako dzieñ wolny. (Mo¿na równie¿ ustawiæ obie opcje jako dni
wolne.)
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Harmonogram wyjÊcia alarmu
Mo˝na zaplanowaç automatyczne wyjÊcia dla alarmów.

Harmonogram w∏àcza si´ poprzez wybranie bloków alarmów, dni i godzin. DomyÊlne
ustawienie to Sterowane zdarzeniami. Dla ka˝dego alarmu lub sygna∏u mo˝na aktywowaç lub
dezaktywowaç alarmowanie. W przypadku Sterowania zdarzeniami alarm mo˝e byç wys∏any
tylko wtedy, gdy wystàpi zdarzenie.
● AO>: Oznacza wyjÊcie alarmu. Po jego naci.ni´ciu wszystkie alarmy sà zmieniane zgodnie

z ustawieniem opcji Alarm1.
● Od 0 do 23: WartoÊci czasu dla wiersza poziomego.
● Od N do W: Dni (od niedzieli do soboty) i wolne (W).
● Ca∏: NaciÊni´cie tego przycisku powoduje zmian´ ustawieƒ ogólnych w bie˝àcym oknie na

Wy∏, W∏ i Sterowanie zdarzeniami.
● Wy∏.: Powoduje, ˝e w ustawionym czasie nie sà wysy∏ane alarmy.
● W∏.: Powoduje, ˝e w ustawionym czasie sà wysy∏ane alarmy.
● Sterowanie zdarzeniami: Powoduje, ˝e w ustawionym czasie sà wysy∏ane alarmy w

przypadku wystàpienia zdarzenia. 
● Wakacje Po naciÊni´ciu Wakacje wyÊwietlane jest okno kalendarza umo˝liwiajàce

wyznaczenie dni wolnych. UmieçÊ kursor na dacie i naciÊnij przycisk ENTER, aby
zakoƒczyç wyznaczanie. (Po naci.ni´ciu przycisku ENTER ustawienie jest anulowane.)

AnulujOK

Harmonogram wyjścia alarmu

AO Alarm1 Alarm2 Alarm3  Alarm4  Sygnał

Wakacje

WYł
Wł
Sterowane zdarzeniami

Cał
N
Po
Wt
Śr
C
Pt
S
W
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7Backup (Kopia zapasowa)

● Je˝eli jest urzàdzenie, wyÊwietlone zostajà wolna powierzchnia I urzàdzenie kopii zapasowej.
● Aby rozpoczàç tworzenie kopi zapasowej ustaw dat´ i czas i przyciÊnij “Start”.
● Przy zmianach Daty/godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia, wolne przestrzeƒ jest aktualizowana w obszarze wolnej

przestrzeni. W przypadku zaznaczenia pola wyboru wyÊwietlane sà wartoÊci Wybierz/Zwolnij.
● Nazwa pliku sk∏ada si´ z nazwy folderu/pliku. Folder sk∏ada si´ z daty kopii zapasowej (RRRRMMDD) a nazwa z

godziny(GGMM). Mo˝na zmieniç nazw´ pliku za pomocà wirtualnej klawiatury. Mo˝liwe jest wyÊwietlenie maksymalnie 4
liter nazwy pliku.

● Przy braku nazwy pliku domyÊlnà nazwà jest ggmm.
Klawiatura wirtualna menu kopii zapasowej nie obs∏uguje klawiszy specjalnych ani spacji.

● Wybierz i pod∏àcz urzàdzenie Kopii zapasowej w Ustawieniach 5-8.HDD Setup w MENU i kontynuuj kopie zapasowà.
● Aby zatrzymaç Backup naciÊnij “Stop”.
● PrzyciÊni´cie Cancel podczas dzia∏ania funkcji Backup powoduje powrót do wy˝szego menu ale nie wp∏ywa na process Backup.
● W przypadku nap´du USB CD/DVD i wbudowanego nap´du CD mo˝na wy∏àcznie skonfigurowaç format AVI. Kopie

zapasowe w formacie AVI mo˝na odtwarzaç na komputerze PC. Pamí ç USB mo˝na skonfigurowaç do kontroli formatu AVI. 

PrzestrogaPrzestroga
[Urzàdzenie kopii zapasowej]
JeÊli przycisk WyjÊcie zostanie naciÊní ty w czasie wykonywania kopii zapasowej, ekran przejdzie do menu wy˝szego poziomu, nie
zatrzymujàc procesu wykonywania kopii zapasowej. Przed rozpocz´ciem dzia∏ania funkcji upewnij sí , czy pod∏àczone jest jedno
urzàdzenie. W przypadku tworzenia kopii zapasowej na nap´dzie USB CD/DVD lub w pamí ci wymagane jest u˝ycie pamí ci o
mniejszej wielkoÊci ni̋  rzeczywista pamí ç urzàdzenia. (Cz´Êç pojemnoÊci u˝ywana jest przez system)
Urzàdzenie nie umo l̋iwia tworzenia kopii zapasowych na kartach pamí ci, kartach typu Flash i Memory Sticks, takich jak SD, CF, MMC itd.
Nie pozwala tak˝e na tworzenie kopii zapasowych w pamí ci USB za poÊrednictwem adapterów urzàdzeƒ wymienionych powy˝ej.
- W przypadku nap´du USB CD/DVD i wbudowanego nap´du CD mo˝na wy∏àcznie skonfigurowaç format AVI. 
Kopie zapasowe w formacie AVI mo˝na odtwarzaç na komputerze PC.

- Pami´ç USB mo˝na skonfigurowaç do kontroli formatu AVI. Przy braku nazwy pliku domyÊlnà nazwà jest ggmm.
Klawiatura wirtualna menu kopii zapasowej nie obs∏uguje klawiszy specjalnych ani spacji.

- Nazwa pliku tworzona jest w oparciu o czas rozpocz´cia tworzenia kopii zapasowej danych. (RRRRMMDD)/(HHMM+ cztery
cyfry numeru seryjnego) Mo l̋iwe warunki dzielenia plików kopii zapasowych danych:

- ró˝ne jednostki rozmiarów plików (1 GB dla dysków DVD, 2 GB w innych przypadkach)
- zmiana warunków nagrywania
- nieciàg∏e dane nagrywania.
- W wypadku usterki p∏yty CD lub DVD taca nap´du CD/DVD (wbudowanego lub USB) otwiera si´ i zamyka, a
nast´pnie wykonanie kopii zapasowej koƒczy si´ niepowodzeniem. JeÊli wykonanie kopii zapasowej nie powiedzie
si´ z powodu usterki noÊnika, nale˝y u˝yç nowego noÊnika i ponowiç prób´.

Ostrze˝enieOstrze˝enie
Dane zapisywane na p∏ytach CD/DVD mogà ulec uszkodzeniu w wyniku z∏ego stanu powierzchni zapisu
p∏yty, na której tworzona jest kopia zapasowa.

UwagaUwaga
- SHR-2042 obs∏uguje wewn t́rzny CD-R/W
- W przypadku kopii zapasowych plików AVI odtwarzanie pliku kopii zapasowej jest mo l̋iwe na komputerze, ale nie jest mo l̋iwe w urzàdzeniu DVR. Do
odtwarzania kopii zapasowej pliku AVI wymagany jest kodek, który jest kopiowany w pliku instalacyjnym podczas procesu tworzenia kopii zapasowej
pliku AVI. Uruchom plik instalacyjny kodeka „MP4Codec.exe”, aby zainstalowaç go na komputerze. Do kopii zapasowej pliku AVI do∏àczony jest plik
„INDEX.xml", umo l̋iwiajàcy sprawdzenie ˝àdanego pliku i korzystanie z niego w dowolnym czasie.

- W przypadku stosowania zewn t́rznego dysku twardego USB i pamí ci Flash USB kopie zapasowe mo˝na wykonywaç tylko na partycjach z formatem
plików FAT32. Aby sformatowaç dysk na system plików FAT32 (umo l̋iwiajàcy tworzenie kopii zapasowych), nale˝y u˝yç polecenia Formatuj w
komputerze (i wybierajàc system plików FAT32) lub u˝yç polecenia usuní cia urzàdzenia w menu Konfig. pamí ci.

- W przypadku urzàdzeƒ do tworzenia kopii zapasowych nale˝y sprawdziç odpowiednià list́  zgodnoÊci. List́  urzàdzeƒ zgodnych z urzàdzeniem DVR
marki Samsung mo˝na uzyskaç od sprzedawcy.

- Tworzenie kopii zapasowe w formacie AVI mo˝e potrwaç d∏u˝ej w zale˝noÊci od liczby kana∏ów i Êrodowiska operacyjnego urzàdzenia DVR (np.
nagrywanie, sieç).
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● Tryb pod∏àczania
Wybór rodzaju sieci pod∏àczonej do urzàdzenia SHR-2040/2041/2042.
Static IP : Urzàdzenie g∏ówne pod∏àczone jest do urzàdzenia za pomocà sta∏ego IP.
Dynamic IP : Urzàdzenie g∏ówne pod∏àczone jest do sieci za pomocà dynamicznego IP

dostarczonego przez DHCP.
ADSL(PPPoE) : Urzàdzenie g∏ówne pod∏àczone jest do sieci ADSL poprzez PPPoE.

● SzerokoÊç pasma
Wybór pr´dkoÊci sieci, do której pod∏àczone jest urzàdzenie SHR-2040/2041/2042.
Nieograniczona / 2 Mbps / 1.5 Mbps / 1 Mbps / 800 Kbps / 600 Kbps / 500 Kbps / 400
Kbps / 300 Kbps / 128 Kbps    
W przypadku po∏àczenia ADSL maksymalna szybkoÊç transmisji, jakà mo˝na wybraç,
wynosi 600 kbps.

● Admin Password (Has∏o administratora)
Has∏o dla po∏àczenia pomi´dzy Smart Viewer i urzàdzeniem g∏ównym z uprawnieniami dost´pu
administratora. Has∏o mo˝e sk∏adaç si´ z max 8 cyfr.
W celu ustawienia nacisnàç “Enter” i wybraç has∏o za pomocà lewych klawiszy numeryczne od 1
do 4.
Has∏o domyÊlne administratora to 4321.

● User Password (Has∏o u˝ytkownika)
Has∏o dost´pu do Smart Viewer w uprawnieniami dost´pu u˝ytkownika
Has∏o mo˝e sk∏adaç sie z maksymalnie 8 cyfr
NaciÊnij “Enter” i lewe klawisze numeryczne od 1 do 4 w celu ustawienia
Has∏o domyÊlne u˝ytkownika to 4321.

PrzestrogaPrzestroga
1. JeÊli korpus urzàdzenia SHR-2040/2041/2042 pod∏àczono do szybkiego ∏àcza, np. LAN,

zalecane jest ustawienie szybkoÊci transmisji na nie mniej ni˝ 1 Mbps.
2. Przy pod∏àczeniu urzàdzenia za pomocà wysokiej szybkoÊci LAN, ustawiç 1 Mbps lub 2

Mbps. Przy pod∏àczeniu urzàdzenia za do sieci o niskiej przepustowoÊci, jak ADSL,
ustawiç poni˝ej 600kbps.Ustawienie wysokiej przepustowoÊci przy pod∏àczeniu do sieci o
niskiej przepustowoÊci spowoduje obcià˝enie sieci i w efekcie po∏àczenie z Smart Viewer
lub video monitoring mo˝e nie byç stabilne.

3. W trybie po∏àczenia ustawionym na ADSL szybkoÊç transmisji na stronie ustawieƒ IP jest
ustawiona na 300kbps, a adapter protoko∏u na stronie ustawieƒ protoko∏u na TCP.

UwagaUwaga
W przypadku ADSL rodzaj protoko∏u ustawiony jest jako TCP.

Ustawienia IP
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PrzestrogaPrzestroga
W przypadku ADSL dêwi´k nie jest odtwarzany w Smart Viewer.

PrzestrogaPrzestroga

W celu w∏aÊciwego po∏àczenia Smart Viewer z urzàdzeniem g∏ównym nale˝y ustawiç
IP/Port/SubnetMask/Gateway/DNS.
Niew∏aÊciwe ustawienie IP/Port/Gateway/SubnetMask/DNS mo˝e spowodowaç brak
po∏àczenia Smart Viewer do urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042.
Skontaktuj si´ administratorem sieci lub firmà ADSL w celu uzyskania ka˝dej wartoÊci ustawieƒ

● IP (Port)
Ustawia IP Address oraz nr portu w celu po∏àczenia urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042
z siecià. JeÊli tryb po∏àczenia ustawiony jest jako Static IP, mo˝na samemu wpisaç IP. JeÊli try
po∏àczenia ustawiony jest jako Dynamic IP lub ADSL(PPPoE), IP odnajdywane jest przez serwer
DHCP lub firma ADSL zostanie automatycznie wyÊwietlona. W przypadku nie funkcjonowania
po∏àczenia DHCP lub ADSL, wyÊwietlone zostanie 000.000.000.000. NaciÊnij OK I spróbyj
po∏àczyç si´ ponownie aby otrzymaç nowe IP. JeÊli po∏àczenia DHCP lub ADSL nie funkcjonujà
nale˝y wy∏àczyç g∏ówne urzàdzenie na krótki czas, w∏àczyç ponownie i ponownie spróbowaç. 

● Gateway (Bramka)
Wybór bramki adresowej w urzàdzeniu g∏ównym SHR-2040/2041/2042.

● Subnet Mask
Wybór adresu Subnet Mask w urzàdzeniu g∏ównym SHR-2040/2041/2042.

● DNS
Wybór adresu DNS w urzàdzeniu g∏ównym SHR-2040/2041/2042. Ustawienie domyÊlne DNS to
168.126.63.1. Nie trzeba zmieniaç ustawieƒ adresu DNS, mogà jednak pojawiç si´ trudnoÊci z
po∏àczeniem do sieci za pomocà DHCP or ADSL. W takim przypadku skontaktuj si´ z
managerem sieci lub firmà ADSL w celu ustawienia nowego adresu DNS.

● ADSL User ID
JeÊli urzàdzenie g∏ówne SHR-2040/2041/2042 pod∏àczone jest za pomocà sieci ADSL(PPPoE)
wprowadê ID u˝ytkownika wyznaczone przez ADSL. Has∏o mo˝na wprowadziç za pomocà
klawiatury wirtualnej do 40 znaków za pomocà cyfr, liter i symboli.

● Has∏o
JeÊli urzàdzenie g∏ówne SHR-2040/2041/2042 pod∏àczone jest za pomocà sieci ADSL(PPPoE)
wprowadê has∏o wyznaczone przez ADSL. Has∏o mo˝na wprowadziç za pomocà klawiatury
wirtualnej do 40 znaków za pomocà cyfr, liter i symboli.
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042
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Ustawienia protoko∏u

● W rodzaju protoko∏u mozna wybraç TCP lub UDP.
Wybranie ADSL ze strony ustawieƒ IP udost´pnie jedynie TCP.
Przy wyborze TCP nie jest mo˝liwa transmisja dêwi´ku.

● Dost´pne porty(TCP) : od 554 do 2046 I numer portu zmieniany b´dzie co 4. 
Po wyborze pierwszej cyfry nast´pne 3 cyfry zmienià si´ odpowiednio.

● Dost´pneporty Port(UDP) : od 8000 do 9760 a numer portu zmienia si´ co 160. 
Po wyborze pierwszej cyfry pozosta∏e cyfry zmienià si´ odpowiednio.

● Unicast ustawiony jest domyÊlnie i mo˝e zostaç wybrany Unicast / Multicast.
● IP Multicast zostanie aktywowany  jego ustawienia mozliwe sà jedynie gdy wybrany jest

Multicast spoÊród Multicast/Unicast. Wybierz liczb´ od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 dla
adresu IP klasy D.

● TTL b´dzie równie˝ aktywowany I wartoÊç od 1 do 255 mo˝e byc ustawiona jedynie gdy
Multicast wybrany zosta∏ z Multicast / Unicast. WartoÊç domyÊlna to 5.

● Konfiguracja DDNS
- Dla opcji DDNS Site (Serwer DDNS) mo˝na wybraç ustawienie Off (Wy∏.), Samsung

DDNS, dyndns.com, no-ip.com lub changeip.com.
- W wypadku wybrania ustawienia Off (Wy∏.), adres IP nie zostanie zarejestrowany na

serwerze DDNS.
- W wypadku wybrania opcji Samsung DDNS adres IP zostanie zarejestrowany na

serwerze DDNS firmy Samsung. Dla opcji Address Type (Typ adresu) nale˝y wybraç
MAC Address (Adres MAC) w oknie rejestracji Setup->Site Setup->DVR
(Konfiguracja>Konfiguracja serwera->DVR) w urzàdzeniu SmartViewer, a nast´pnie
wprowadziç adres MAC urzàdzenia DVR (SHR-2040/2041/2042). 
Od tej pory mo˝liwe sà po∏àczenia zdalne przy u˝yciu serwera DDNS firmy Samsung.

- dyndns.com, no-ip.com i changeip.com do bezp∏atne publiczne serwisy DDNS, w których
mo˝liwe jest przydzielenie adresu URL poprzez rejestracj´ dynamicznego adresu IP.
Nale˝y zapisaç si´ do wybranego serwisu, zarejestrowaç adres URL, a nast´pnie
skonfigurowaç nazw´ hosta, nazw´ u˝ytkownika i has∏o u˝ytkownika. Dla opcji Address
Type (Typ adresu) nale˝y wybraç opcj´ URL w oknie rejestracji Setup->Site Setup-> DVR
(Konfiguracja -> Konfiguracja serwera -> DVR) urzàdzenia SmartViewer, a nast´pnie
wprowadziç nazw´ hosta (adres URL) przydzielony przez publiczny serwis DDNS. 
Od tej pory mo˝na nawiàzywaç po∏àczenia zdalne przy u˝yciu adresu URL.

UwagaUwaga
Po skonfigurowaniu adresu w publicznym serwisie DDNS (dyndns.com, no-ip.com
lub changeip.com), adres IP nazwy hosta (adresu URL) zostanie zaktualizowany na
serwerze DNS dopiero po oko∏o 30-60 sekundach.
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Ustawienia wiadomoÊci zwrotnej/Funkcja Callback
● Funkcja Callback uzywana jest w celu przekazania wiadomoÊci zwrotnej do IP gdzie

dzia∏a SmartViewer w przypadku Alarmu, Detekcji ruchu lub utraty video.

Wł/WYł Wł
Adres IP 192.168.001.010
Port(UDP) 7900
Próba ponowna 05
Trans. wej. alarm. WYł
Trans. det. ruchu WYł
Trans. utraty video WYł
Trans. dziennika WYł

AnulujOK

● On/Off : Off jest domyÊlne lcz mo˝na wybraç On.
● Adres IP : ustawienia IP mo˝liwe sà jedynie po wybraniu On z ustawieƒ On/off .

Wybierz adres IP dla komputera gdzie dzia∏a SmartViewer.
● Port(UDP) : Mo˝esz wybraç od 7900 do 7999, numer zmienia si´ o 1. 

Wybiera wartoÊç portu z menu po∏àczenia zwrotnego SmartViewer.
● Próba ponowna : Mo˝esz wybraç od 1 do 20 numer zmienia si´ o 1.
● Trans. wej. alarm.: Ustaw na W∏, aby wyÊwietliç alarmy w programie Smart Viewer.
● Trans. det. ruchu: Ustaw na W∏, aby wyÊwietliç zdarzenia detekcji ruchu w programie

Smart Viewer.
● Trans. utraty video: Ustaw na W∏, aby wyÊwietliç zdarzenia utraty nagrania w programie

Smart Viewer.
● Trans. dziennika: Ustaw na W∏, aby wyÊwietliç dzienniki systemu, takie jak krytyczne

awarie systemu.

PrzestrogaPrzestroga
- Callback jest ustawiony jako ON, jednak ka˝da wiadomoÊç Callback zostanie utworzona

je˝eli Alarm, Motion Detection, and Video Loss nie zostanà ustwaione przez nagranie
wydarzenia.

- Je˝eli nie zostanie wybrany przycisk Callback , SmartViewer nie przyjmie wiadomoÊci
zwrotnych.

UwagaUwaga
Aby po∏àczyç IP Router z urzàdzeniem g∏ównym SHR-2040/2041/2042, nale˝y wyznaczyc port dla SHR-2040/2041/2042 w
menu ustawieƒ IP Router.
Urzàdzenie g∏ówne SHR-2040/2041/2042 korzysta z 4 portów dla komunikacji TCP.
Dodatkowo aby skorzystaç z funkcji DHCP wspieranej przez IP Router w celu alokacji Dynamic IP do urzàdzeni g∏ównego
SHR-2040/2041/2042, nale˝y wyznaczyç port dla IP w którym SHR-2040/2041/2042 zosta∏ alokowany przez menu
ustawieƒ IP Router .
Je˝eli uzywasz IP Router, zalecane jest wyznaczenie numeru IP i Portu dlaurzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042 z
menu ustawieƒ IP Router, ustawienie trybu po∏àczenia jako Static IP dla urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042 i
wprowadzenie wybranego numeru IP i Portu w IP Router nie zaÊ korzystanie z funkcji DHCP.
Zapoznaj si´ z instrukcjà obs∏ugi IP Router lub skontaktuj si´ z producentem.

SHR-2040-POL-1  10/16/07  4:53 PM  Page 5-32



Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

5-33

9Ustawienia sieci

Ustawienia portu dla po∏àczenia SmartViewer

● WartoÊç portu dla rejestracji DVR dla SmartViewer (Ustawienia ➝ Ustawienia strony)
powinny byç jednakowe jak dla urzàdzenia (TCP).

● Aby korzystaç z IP Router nale˝y przes∏aç aktywowany port w zale˝noÊci od wartoÊci
bie˝àcej ustawieƒ.
- Ustawiona jako TCP, wyznacz 4 porty dla IP Router którego port(TCP) zosta∏ ustawiony.
- Ustawiona jako UDP, wyznacz 4 porty dla którego Port(TCP) zosta∏ ustawiony I 160 portów

których port(UDP) zosta∏ ustawiony dla IP Router.

W przypadku ustawiania TCP ze strony ustawieƒ protoko∏u przesy∏ania 
● Porty wyznaczone dla Portu(TCP) wykorzystane b´dà do po∏àczenia SmartViewer i

przesy∏ania strumienia.

W przypadku ustawiania UDP ze strony ustawieƒ protoko∏u przesy∏ania 
● Porty wyznaczone dla Portu(TCP) wykorzystane b´dà do po∏àczenia SmartViewer a

portu wyznaczone dla Portu(UDP) wykorzystane b´dà do przesy∏ania strumienia.

● Ustawienie jako Multicast
- MultiCast IP oraz ustawienia TTL zostanà aktywowane.
- MultiCast IP oznacza adres grupy (Adres IP grupy D : 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255) dla

przesy∏ania MultiCast.
- TTL(Time To Live) wskazuje ile Router’ów zostanie przekazanych dla przesy∏ania MultiCast .
- Przy dezaktywacji Multicast przez sieç(LAN lub ADSL) charakterystyka ustawiona jest jak przy

instalacji Set i SmartViewer , wyÊwietlony zostanie komunikat “nie po∏àczony” w oknie
SmartViewer. Zmieƒ wartoÊç ustawieƒ TCP lub UDP(Unicast) .

● W przypadku niskiej jakoÊci z SmartViewer
- Je˝eli szerokoÊç pasma sieci gdzie zainstalowany jest zestaw jest nizsza ni˝ iloÊç strumienia

transferowego jakoÊç obrazu moze byç niska. Ustaw szerokoÊç pasma IP na ni˝szà ni˝ bie˝àca
wartoÊç. (W przypadku ADSL, zalecane jest 300Kbp lub 600Kbp dla szerokoÊci pasma.)

- Je˝eli nie przyniesie to efektu zmieƒ rodzaj protoko∏u na TCP.
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Rozdzia∏ 6 
Obs∏uga kamery PTZ
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1Tryb Obs∏ugi Kamery PTZ 

6-1

● Wybierz w MENU odpowiednià wartoÊç konfiguracji urzàdzenia PTZ aby wejÊç do trybu
PTZ Camera Control Mode.

Polski

● Na ekranie kana∏u wyÊwietli si´ wybrany w MENU symbol (          ) PTZ.

● Wybór Enter (         ) z przodu Split Screen, spowoduje pojawienie si´ niebieskiej kratki na
monitorze. Przesuwaj kratk´ aby wybraç kana∏ z symbolem PTZ i naciÊnij PTZ z przodu
urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042 w celu wejÊcia do trybu PTZ Camera Control
Mode.
Po wejÊciu do tego trybu symbol na ekranie zmieni si´ z bia∏ego w ˝ó∏ty, zaÊ przycisk PTZ
z przodu urzàdzenia SHR-2040/2041/2042 niebieski Tryb PTZ Camera Control Mode
umo˝liwia operacje Pan, Tilt, and Zoom. 

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

PTZ

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET
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● Inne tryby PTZ Camera Control funkcjonujà w pojedynczym oknie. Wybierz kana∏ za pomocà
przycisków wyboru kana∏ów po lewej stronie by odnaleêç kana∏ wybrany przez PTZ nast´pnie
naciÊnij PTZ. Zmiana koloru z bia∏ego na ˝ó∏ty i niebieski kolor przycisku PTZ oznacza wejÊcie
do trybu Single Screen Single Screen PTZ Camera Control Mode obs∏uguje podstawowo Pan,
Tilt i Zoom oraz dodatkowo Preset, Camera Menu, I inne funkcje.

● NaciÊnij przycisk PTZ w trybie Live Mode aby anulowaç tryb PTZ Camera Control Mode. 
Po anulowaniu symbol PTZ na ekranie zmieni si´ na bia∏y i niebieski przycisk PTZ zgaÊnie.

UwagaUwaga
Nie jest mo˝liwe jednoczesne u˝ywanie urzàdzenia PTZ i pilota, poniewa˝ spowodowa∏oby
to problemy z komunikacjà.
Tryb sterowania PTZ nagrywarki DVR zostanie anulowany po w∏àczeniu trybu zdalnego
sterowania, natomiast po prze∏àczeniu na tryb PTZ w sytuacji, gdy rejestrator jest sterowana
zdalnie, spowoduje od∏àczenie pilota.
Aby uzyskaç informacje na temat sterowania urzàdzeniem PTZ nagrywarki z pilota, nale˝y
skorzystaç z instrukcji obs∏ugi pilota.
W przypadku u˝ywania pilota zdalnego sterowania (SCC2000) bezpoÊrednie sterowanie kamerà jest
mo l̋iwe wy∏àcznie za poÊrednictwem protoko∏u firmy Samsung w pilocie (informacje zawiera instrukcja
obs∏ugi SCC2000). Przy braku kontroli PTZ w urzàdzeniu DVR maksymalnie przez 5 minut tryb PTZ jest
automatycznie anulowany. Ma to na celu kontroĺ  PTZ w przeglàdarce zdalnej przy braku kontroli PTZ.

[SHR-2040]

[SHR-2041]

[SHR-2042]

SHR-2040-POL-1  10/16/07  4:53 PM  Page 6-2
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2Podstawowa obs∏uga PAN, TILT, & ZOOM

6-3

● PAN
Wybierz przycisk LEWY lub PRAWY z przodu SHR-2040/2041/2042 w trybie PTZ Camera
Control Mode w celu poziomej obs∏ugi PTZ Camera.

Polski

● TILT
Wybierz przycisk UP lub DOWN z przodu SHR-2040/2041/2042 w trybie PTZ Camera
Control Mode w celu pionowej obs∏ugi PTZ Camera.

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET

● ZOOM
Wybierz przycisk TELE/WIDE z przodu SHR-2040/2041/2042 w trybie PTZ Camera
Control Mode aby zbli˝yç lub oddaliç wizj´ PTZ Camera.

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET
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3Ustawienia PRESET 

6-4

● Nagrywa pewnà pozycj´ kamery PTZ.

● Zapami´tuje do 20 pozycji kamery PTZ równoczeÊnie.

Polski

● Wybierz przycisk SET z przodu SHR-2040/2041/2042 w trybie Single Screen PTZ Camera
Control Mode aby wejÊç do ustawieƒ.

● Po ustawieniu PRESET naciÊnij ENTER.

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET

UwagaUwaga
Dla AD Protocol PTZ Camera, zapami´tuje jedynie 7 pozycji.

PrzestrogaPrzestroga

W przypadku korzystania z urzàdzenia zdalnego sterowania (SCC2000) mo˝liwe jest
sterowanie kamerà za pomocà pilota zdalnego sterowania ograniczonego do protoko∏u firmy
Samsung. (informacje zawiera instrukcja obs∏ugi SCC2000) Przy braku kontroli PTZ z
urzàdzenia DVR przez 5 sekund tryb PTZ jest automatycznie anulowany.
S∏u˝y to kontroli PTZ za poÊrednictwem przeglàdarki zdalnej przy braku kontroli PTZ.
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Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

6-5

● Przesuƒ kursor w prawo I naciÊnij ENTER w trybie PTZ Control Mode. 
Nast´pnie naciÊnij Enter aby uruchomiç tryb P/T/Z/ Motion Mode w ekranie PIP I
naciÊnij ponownie Enter aby anulowaç tryb P/T/Z/ Motion Mode.

● NaciÊnij Enter w Position Name aby zobaczyç klawiatur´ wirtualnà. Wprowadê nazw´
pozycji i przyciÊnij OK aby zapisaç pozycj´ i nazw´ pozycji.

● Aby usunàç pozycj´ i nazw´ pozycji przyciÊnij Del.

● Aby usunàç wszystkie pozycje i nazwy pozycji w pami´ci naciÊnij Del ✓ na górze. 
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4Camera Menu Setup

6-6

● Menu kamery dostarczone jest przez kamer´ PTZ. Ustawia ono kilka warunków kamery
PTZ.

Polski

● NaciÊnij przycisk SET z przodu SHR-2040/2041/2042 w trybie Single Screen PTZ Camera
Control Mode w celu wyboru menu kamery.

● NaciÊnij przycisk SET z przodu SHR-2040/2041/2042 aby powróciç do wy˝szego menu z
SET w Camera Menu.

UwagaUwaga

Do ustawieƒ Meku kamery dost´pne sà jedynie Pan. lub Samsung Protocol Camera.

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET
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5Widok ustawieƒ Preset View

6-7

● Preset setup umo˝liwia przechodzenie do jednej z zapami´tanych pozycji PTZ Camera.

● NaciÊnij przycisk VIEW z przodu SHR-2040/2041/2042 w trybie Single Screen PTZ
Camera Control Mode aby wybraç Preset.

Polski

● Przesuƒ kursor do ˝àdanego numeru pozycji Preset, mo˝na sprawdziç ruch poprzez ekran
PIP Screen po prawej stronie.

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET

(Np. Samsung Protocol)
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● Po wyborze funkcji naciÊnij Enter. Funkcja zostanie zaznaczona i uruchomiona.

● Wybranie kolejnej funkcji w trakcie trwania tej funkcji spowoduje odznaczenie poprzedniej
funkcji I zaznaczenie funkcji aktualnej.

● Je˝eli P/T/Z/ jest uruchomione lub zostanie wciÊni´te Preset Setup lub Camera Menu
Setup Menu podczas trwania tej funkcji funkcja dzia∏ajàca zostanie zawieszona i
odznaczona. 

● Restartowanie Systemu SHR-2040/2041/2042 podczas dzia∏ania nie dzia∏a. 
Funkcja dzia∏a nadal i pozostaje zaznaczona.

6Inny widok

6-8

● NaciÊnij przycisk VIEW z przodu SHR-2040/2041/2042 w trybie Single Screen PTZ
Camera Control Mode aby wybraç PTZ Camera. Jest to szczególna funkcja.

Polski

PTZ TELE WIDE VIEW PRESET

(Np. Samsung Protocol)

Preset       Auto Pan        Scan         Pattern         EXIT Preset     Auto Pan       Sequence          Sort        EXIT Preset    Auto Scan     Frame Scan      Pattern      EXIT

Samsung Pan. Pel.

UwagaUwaga

Samsung, Pan., Pel-P, or Pel-D Protocol PTZ Camera posiada t´ funkcj´.
Samsung : Auto Pan / Scan / Pattern
Pan. : Auto Pan / Sequence / Sort
Pel.(P,D) : Auto Scan / Frame Scan / Pattern
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Rozdzia∏ 7 
Nagrywanie

SHR-2040-POL-1  10/16/07  4:54 PM  Page 7



1REC (Normalne nagrywanie)

7-1

● Naciskajàc REC powoduje rozpocz´cie nagrywania jak ustawiono w trybie
nagrywania. Nast´pnie zapala si´ dioda REC i ikona nagrywania pojawia sie na
ekranie. Podczas nagrywania w HDD migocze dioda z przodu HDD.

● Podczas normalnego nagrywania mo˝na zatrzymaç je naciskajàc przycisk REC. Po
zatrzymaniu nagrywania dioda REC gaÊnie.

Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

Ostrze˝enieOstrze˝enie

Je˝eli podczas nagrywania wykonywane jest zadanie wymagajàce zatrzymania nagrania
(zmiana czasu, usuwanie pliku, pod∏àczania/od∏aczanie HDD, itp.) bie˝àce nagrywanie
zostaje zatrzymane.
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2Nagrywanie z u˝yciem timera

7-2

● Gdy wybrany zostanie “Timer Recording” lub “Timer/Event recording” w menu nagrywania
z uzyciem timera nagrywanie automatycznie zostaje rozpocz´te. W przeciwnym razie
pozostaje nieaktywny. 
Podczas nagrywania z u˝yciem Timera ikona nagrywania pojawia sie na ekranie. 
Podczas nagrywania w HDD, migocze przednia dioda HDD LED.

● Po wyborze nagrywania wydazrenia, nagranie rozpoczyna si´ przy wydarzeniiu. 
W takim przypadku konfiguracja nagrywania zdarzeƒ kana∏u jest zapisywana jak
konfiguracja w podmenu konfiguracji trybu nagrywania zdarzeƒ (rozdzielczoÊç, jakoÊç
nagrania, cz´stoÊç klatek przy nagrywaniu, przed zdarzeniem, po zdarzeniu) menu
nagrywania zdarzeƒ.

Polski

UwagaUwaga
Nawet w przypadku wydarzenia nagrywanie wydazrenia nie rozpocznie si´ je˝eli nie zosta∏o
wybrane nagrywanie wydarzenia lub nagrywanie z timerem/nagrywanie wydarzenia.

Ostrze˝enieOstrze˝enie
Je˝eli podczas nagrywania wykonywane jest zadanie wymagajàce zatrzymania nagrania
(zmiana czasu, usuwanie pliku, pod∏àczania/od∏aczanie HDD, itp.) bie˝àce nagrywanie
zostaje zatrzymane.etc.) is performed during the recording, the current recording stops.
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Polski
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3Event Recording (Nagrywanie wydarzenia)

7-3

● Detekcja alarmu
Czujnik Event Record Alarm w MENU powinien byç ustawiony w pozycji N.O (Normal
Open) lub N.C (Normal Close).

● Motion Detection (Wykrycie ruchu)
Stan M.D w Event Record Motion Detection w MENU powinien byç ustawiony jako On.

● Detekcja utraty Video
Stan Video Loss State w Event Record Video Loss w MENU powinien byç ustawiony jako On.

● Tryb nagrywania wydazrenia
Gdy pojawia si´ wydarzenie wybierany jest typ nagrywania. Szczególnie w zale˝noÊci
od PreAlarm Off lub PostAlarm Off, PreAlarm lub PostAlarm Nagrywanie zostaje
wy∏àczone lub w∏àczone.

Ostrze˝enieOstrze˝enie

Je˝eli podczas nagrywania wykonywane jest zadanie wymagajàce zatrzymania nagrania
(zmiana czasu, usuwanie pliku, pod∏àczania/od∏aczanie HDD, itp.) bie˝àce nagrywanie
zostaje zatrzymane.
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Rozdzia∏ 8 
Search and Play
(Wyszukiwanie i

odtwarzanie)
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Polski

Przed u˝yciem

8-1

● NaciÊni´cie przycisku “SEARCH” ukazuje na ekranie Search Menu, jak powy˝ej.

● CALENDAR za pomocà kalendarza wyszukuje pliki video w czasie ustawiania.

● Event Search wyszukuje plików video nagranych przez Event.

● Date/Time wprowadza dat´ i godzin´ wyszukiwania plikó video przez system.

● “Go To First” wyszukuje od najstarszego pliku video.

● “Go To Last” wyszukuje od najnowszego pliku video .

● Backup Data Search wyszukuje pliki video z kopià zapasowà.
- Istnieje mo˝liwoÊç wyszukiwania obrazów na dysku twardym pod∏àczonym przez USB 

oraz w pami´ci USB.  
Kopie zapasowe wykonane na nap´dzie CD/DVD z interfejsem USB i wbudowanym
nap´dzie CD sà na komputerze PC odtwarzane jako pliki AVI.

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042
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Polski

1Wyszukiwanie kalendarza

8-2

● Nale˝y najpierw wybraç dat´ I godzin´. Nast´pnie nacisnàç [OK] aby rozpoczàç
wyszukiwanie .

● Kalendzrz s∏u˝y do wyszukiwania plikó video w ustawionym czasie. Maksymalna iloÊç
wyszukiwanych kana∏ów to cztery.

● Za pomocà przycisków oraz wybierz do 4 kana∏ów. Nast´pnie jeÊli jeden lub wi´cej z
wybranych kana∏ów majà nagrane pliki video zostanie podÊwietlone na niebiesko.

● Naciskaj , dopóki nie pojawi si´ linia ustawieƒ Rok/Miesiàc i za pomocà obu
przycisków oraz “Enter” wybierz Rok/Miesiàc.

● Wybór dnia przyciskiem “Enter” spowoduje pojawienie si´ kratki po prawej stronie numeru
daty i zostanie ona zaznaczona.

● Naciskaj dopóki nie pojawi si´ znacznik czasu i za pomocà przycisków , wybierz
czas.

● Aby rozpoczàç wyszukiwanie naciÊnij przycisk [OK] i naciskaj [Anuiuj] aby przejÊç do
poprzedniego menu.

● Pole godziny pojawia si´ co 30 minut.
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Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

8-3

● Wyszukuje w trybie Normal Recording, Panic Recording, Schedule Recording, Alarm
Recording, Motion Recording, oraz VLoss(Video Loss) Recording wed∏ug kryterium
godziny.

● Nale˝y wybraç kana∏ wyszukiwania aby zobaczyç informacj´ o wydarzeniu danego kana∏u.

● W oparciu o informacj´ o wydarzeniu dla ka˝dego kana∏u system przeszukuje pliki video
dla wydarzenia. Tylko jeden kana∏ mo˝e byç przeszukiwany.

● U˝ycie przycisku oraz do wyboru kana∏u, system uka˝e list´ wydarzeƒ jedynie dla
wybranego kana∏u.

● PO wybraniu kana∏u mo˝na wybraç wydarzenie z listy za pomocà , [Enter]. 
Kratka po lewej stronie numeru wybranego wydarzenia zostanie zaznaczona.

● Aby rozpoczàç wyszukiwanie, za pomocà przycisku przejdê do [START] i wprowadê
“Enter”. Aby anulowaç wyszukiwanie, za pomocà przycisku “Enter” przejdê do [Anuiuj] i
wprowadê “Enter’. JeÊli zdarzenia s©ˆ wymienione na kilku stronach, wybierz [Pierwszy],
[Poprzedni], [Nastêpny] oraz [Ostatni], aby przejÊ. do odpowiedniej strony.

2Wyszukiwanie wydarzenia
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Polski

3Date/Time Search

8-4

● Data/Czas rozpocz´cia information s∏u˝y wyszukiwaniu plików video w wybranym czasie.
RównoczeÊnie mo˝na przeszukiwaç do 4 kana∏ów.

● Po wyborze kana∏u za pomocà , , [Enter] kratka po prawej stronie numeru wybranego
wydarzenia zostanie zaznaczona.

● Za pomocà przycisku przejdê do linii Search Time setup. Wprowadê “Enter” aby
zmieniç czas wyszukiwania. Zmiana czasu wyszukiwania zostanie wykonana w
nast´pujàcej kolejnoÊci
Year/Month/Day/Hour/Minute/ Second za pomocà , key. Dla wygody mo˝na
przytrzymaç przycisk, by zmieniaç p∏ynnie.

● Aby rozpoczàç wyszukiwanie, za pomocà przycisku przejdê do [START] i wprowadê
“Enter”. Aby anulowaç wyszukiwanie, za pomocà przycisku przejdê do [CANCEL] i
wprowadê “Enter”.

● Informacja o czasie w dolnym lewym rogu  2007-03-10 08:38:58  ukazuje czas rozpocz´cia
odtwarzania.
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

8-5

● Wyszukuje najstarsza spoÊród nagranych plików video. RównoczeÊnie przeszukiwaç
mo˝na do 4 kana∏ów.

● Po wyborze kana∏u za pomocà , , [Enter] kratka po prawej stronie numeru wybranego
kana∏u zostanie zaznaczona.

● NaciÊnij “Start” aby rozpoczàç wyszukiwanie i aby anulowaç. NaciÊnij “Cancel” aby
anulowaç wyszukiwanie.

4Przejdê do pierwszego wyszukiwania
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Polski

5Przejdê do ostatniego wyszukiwania

8-6

● Wyszukuje najnowsze nagrania video. RównoczeÊnie mo˝na wyszukiwaç na 4 kana∏ach.

● Po wyborze kana∏u za pomocà , , [Enter] kratka po prawej stronie numeru wybranego
kana∏u zostanie zaznaczona.

● NaciÊnij “Start” aby rozpoczàç wyszukiwanie i aby anulowaç. NaciÊnij “Cancel” aby
anulowaç wyszukiwanie.

● Wybierajàc funkcj´ Go To Last Search podczas nagrywania, system wyszuka obraz video
w chwili wyszukiwania.
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Polski

6Kopia zapasowa 

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

8-7

● Najpierw wybierz urzàdzenie kopii zapasowej. 

● Zaznacz dane urzàdzenia. 

● Wybierz nazw´ pliku do utworzenia kopii I informacja o pliku wyÊwietlona zostanie poni˝ej. 

● Przycisk [Poprzedni] pokazuje stron´ poprzednià. 

● Przycisk [Nast´pny] pokazuje nast´pnà stron´. 

● Przycisk [Start] odtwarza wybrany plik. 

● Przycisk [WyjÊcie] wychodzi z menu.
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Polski

7Odtwarzanie

8-8

UwagaUwaga

Wybór PLAY (           ) nie wp∏ywa na odtwarzanie jeÊli uzytkownik pozostaje w menu. Aby
odtwarzaç nale˝y wyjÊç z MENU.

● Wybierz STOP(           ) aby zatrzymaç odtwarzanie. Wybranie Playback/PAUSE (           ),
nagranie odÊwie˝y si´ w momencie gdzie poprzednie nagranie zostanie zatrzymane. 
JeÊli dane osiàgnà koniec HDD odtwarzanie zostanie wstrzymane.

● PrzyciÊnij PLAY/PAUSE (           ) aby odtworzyc dane zapisane na HDD.

● Wybrany zostaje najstarsze spoÊród nagraƒ na kana∏ach I odtworzone zostajà dane z
poczàtku tego kana∏u. JeÊli wczeÊniej u zyto SEARCH w celu odtwarzania, system pami´ta
informacj´ odtwarzanego kana∏u do momentu ponownego wciÊni´cia PLAY/PAUSE     ,
wtedy system odtwarza poprzedni kana∏.

II

II

II

II■
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Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

8-9

● Definicja trybu Play Screen

① 4 Split Screen : Wybór wi´cej ni˝ 1 kana∏u powoduje pojawieine si´ 4 Split Screen.
➁ Ekran pojedynczy : Pojawia si´ po wyborze jednego kana∏u w wyszukiwarce. NaciÊni´cie

[CH1~CH4] w innym oknie podzia∏u spowoduje pokazanie wybranego
kana∏u w trybie pojedynczym. NaciÊni´cie ZOOM w trybie pojedynczym
powoduje podwójne powi´kszenie wybranego obszaru. Mo˝na zmieniaç
obszar za pomocà klawiszy kierunkowych.

➁ PIP Screen : Wybór Mode podczas odtwarzania w Single Screen, PIP Screen pojawi si´
(Du˝y ekran ukazuje odtwarzany kana∏ zaÊ ma∏y w dolnym prawym rogu
pokazuje obraz ˝ywy w trybie PIP) Za pomocà UP i DOWN mo˝na pionowo
przemieszczaç ma∏e okienko(Kana∏ Live). Wybór  [ENTER Button] powoduje
zapalenie si´ niebieskiej kratki w Live Screen a wybór przycisku Channel daje
mo˝iwoÊç prze∏àczenia kana∏u wybranego przez Live Screen.

➃ Podzia∏ na 6 : naciÊni´cie przycisku Tryb w podziale pojdynczym spowoduje pojawienie si´
podzia∏u na 6. Pojedynczy obraz odtwarzany jest w górnym prawym rogu zaÊ
4 obrazy na ˝ywo w lewym dolnym.

⑤ Podzia∏ na 9 : naciÊni´cie przycisku Tryb w podziale na 4 spowoduje pojawienie si´ podzia∏u
na 9. Podzia∏ na 4 wyÊwietlony jest w górnym prawym rogu I 4 obrazy na
˝ywo pojawiajà si´ w lewym dolnym rogu.

4 Split Screen Ekran pojedynczy PIP Screen Podzia∏ na 6 Podzia∏ na 9
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● Odtwarzanie przyspieszone
Przyciskanie LEWY lub PRAWY (          /          ) lub u˝ycie wahad∏a podczas odtwarzania
daje mo˝liwoÊç przyspieszenia w przód lub ty∏ w tempie x2, x4, x8, x16, x32, and x64.

● Viewing Still Screen
PrzyciÊni´cie LEWY lub PRAWY (          /          ) podczas wstrzymania systemu daje
mo˝liwoÊç podglàdu wstrzymanych obrazów do przodu lub do ty∏u.
Podczas wyszukiwania do ty∏u przerwy mi´dzy odcinkami ró˝nià si´ w zale˝noÊci od
specyfikacji nagrania.

● Audio On/Off
Wybór przycisku “0” w ekranie innym ni˝ 4 Split Screen (czyli w Single Screen, PIP
Screen, 4 Split Screen), daje mo˝liwoÊç w∏àczenia lub wy∏àczenia audio kana∏u
odtwarzanego. W 4 Split Screen, Audio nie jest aktywowane.
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Rozdzia∏ 9 
Smart Viewer

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:51 PM  Page 9



Polski

1Wprowadzenie

9-1

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

Smart Viewer to program który daje u˝ytkownikom PC mo˝liwoÊç zainstalowania
SHR-2040/2041/2042 na swoim komputerze PC i monitorowania wyszukiwania
danych video i audio poprzez sieç bez potrzeby wchodzenia na stron´, na której
SHR-2040/2041/2042 jest instalowane.
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Polski

2Charakterystyka

9-2

● Dzi´ki transmisji danych video kompresowanych metodà MPEG-4 Video
Compression, odtwarzane sà obrazy video dobrej jakoÊci.

● Dzi´ki metodzie kompresji g∏osu G.726, dane sà dobrej jakoÊci. U˝ycie
uzbrojonego MIC wp∏ywa na poprawienie odleg∏ych g∏osów.

● Dzi´ki transmisji Êcie˝ki video/audio poprzez RTP(Real-Time Transport Protocol),
pojemnoÊç odtwarzania video  w czasie rzeczywistym jest doskona∏a zaÊ
pod∏àczanie wielu u˝ytkowników nie wp∏ywa na prdkoÊç transmicji.

● Funkcja Command & Control w RTSP(Real-Time Streaming Protocol) umo˝liwia
kontrol´ bezpieczeƒstwa poprzez sieç.

● Mo˝liwe sà ró˝ne protoko∏y transportu (TCP/IP, UDP(Unicast, Multicast)).

● Po∏àczenie jest mo˝liwe zawsze w celu monitorowania danych audio i video
poprzez wprowadzenie jedynie adresu IP.

● Mo˝na nie tylko dokonywaç nagraƒ w czasie rzeczywistym(*.dvr format) podczas
monitorowania, lecz równie˝ przetwarzaç nagrane pliki video (*.dvr format) w
obrazy (JPEG format).

● Maksymalnie 3 u˝ytkownicy Smart Viewer mogà byç pod∏àczeni równoczeÊniedo
DVR. (Przy u˝yciu multicast pod∏àczyç mo˝e si´ do 6 u˝ytkowników)

● Smart Viewer umo˝liwia pod∏àczanie do a˝ 16 SHR-2040/2041/2042 i
równoczesnego ich monitrowania.

● Optymalna rozdzielczoÊç Smart Viewer to 1024X768
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

3Zalecane dane techniczne sprz´tu PC

9-3

● OS : Win2000, WinXP

● Recommendation : CPU P3,  1GHz lub wy˝sze

RAM 256 Mb lub wy˝sza

VGA RAM 32Mb lub wy˝sza

DirectX 8.1 lub wy˝sza

Polski

UwagaUwaga

W zale˝noÊci od wspó∏czynnika nagrywania, rozmiaru video, oraz danych
technicznych PC pod∏àczonego do SHR-2040/2041/2042, rózni si´ iloÊç
odtwarzanych klatek Smart Viewer.
Szczegó∏y zobacz Za∏àcznik 4.
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● Uruchom plik “Setup.exe”.

4Instalacja Smart Viewer 

9-4

Instalacja Smart Viewer

● W∏ó˝ p∏yt´ CD z programeme Smart Viewer do CD-ROM i otwórz folder “Smart
Viewer” w CD.

Polski
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

9-5

● Wybierz “Next”.

● JeÊli akceptujesz warunki licencji Smart Viewer, wybierz “Yes”.

● Wybierz folder, w którym zostanie zainstalowany Smart Viewer I naciÊcnij “Next”.

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:51 PM  Page 9-5



Polski 9-6

● System przyst´puje do instalacji ustawieƒ plików i systemu.

● Instalacja zakoƒczona. NaciÊnij “Finish” aby zamknàç instalacj´. 
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

5Rozpocz´cie programu Smart Viewer Program 

9-7

● Kliknij dwukrotnie ikon´ Smart Viewer w tle w celu uruchomienia programu.

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:51 PM  Page 9-7



6Okno poczàtkowe programu Smart Viewer

9-8

● Opis ekranu

Polski

! Przycisk ten powoduje wejÊcie do trybu wyszukiwania, w którym mo˝na wyszukiwaç
bàdê odtwarzaç dane video nagrane w trybie Monitoring Mode dla obrazu video
nagranego w czasie rzeczywistym i w SHR-2040/2041/2042.

@ Przycisk ten zamyka lub zmniejsza program.
# WyÊwietla dat´, dzieƒ i godzin´.
$ U˝ywany jest do po∏àczenia z ustawionym DVR(SHR-2040/2041/2042) lub stronà.
% Okno ukazuje obraz monitorowany.
^ Okno ukazuje komunikat wydarzenia z SHR-2040/2041/2042 w czasie

rzeczywistym.
& WyÊwietla status bie˝àcego kana∏u lub wybiera / konwertuje kana∏y.
* Przyciski te pokazujà stan bie˝àcego kana∏u.
( Dostosowuje g∏oÊnoÊç Audio i jasnoÊç Video / Kontrast lub nagrywa dane video.
) U˝ywany do funkcji w PTZ.
1 U˝ywany do podzia∏u ekranu i trybu Sequence Mode.
2 This button is used for the connection Callback. 
3 This button is used for Favorite function when connecting to the site.
4 Ustawia zmiany w oknie trybu Setup Mode aby zmieniaç ustawienia Smart Viewer

lub SHR-2040/2041/2042. (Zobacz 9-30. Setup Mode.)

1 2

3

4

6

11

141312

8

9

5

7

10
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INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

7Tryb Monitoringu

9-9

● Po∏àczenie DVR(SHR-2040/2041/2042)/Strona 
- Wybierz nazw´ DVR(SHR-2040/2041/2042) lub strony do po∏àczeƒ I kliknij

przycisk po∏àczenia 

Polski

 Zerwanie ∏àcznoÊci

1. Brak potwierdzenia has∏a

- W przypadku braku zgodnoÊci has∏a sieciowego SHR-2040/2041/2042 i has∏a
sieciowego dla Smart Viewer, pojawia si´ okno dialogowe proszàce o ponowne
wprowadzenie has∏a.

2. Zduplikowane po∏àczenie administratora

- Gdy do urzàdzenia DVR, z którym u˝ytkownik próbuje si´ po∏àczyç, jest ju˝
pod∏àczony administrator i gdy ponowi si´ prób´ po∏àczenia z uprawnieniami
administratora, poprzednio pod∏àczona sesja jest automatycznie od∏àczana.

UwagaUwaga
Mo˝na wybraç nazw´, IP, has∏o dla DVR(SHR-2040/2041/2042) dla po∏àczenia w
trybie Setup Mode. Równie˝ ustawienia strony pozwalajàcej na równoczesne
po∏àczenie do wielu DVR(SHR-2040/2041/2042)dost´pne jest w trybie Setup Mode.
Istnieje mo˝liwoÊç jednoczesnego pod∏àczenia maksymalnie 16 urzàdzeƒ DVR
(SHR-2040/2041/2042) do instalacji obiektu.
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● Okno po∏àczeƒ trybu monitorowania 

● Przycisk zmiany trybu

- Zmienia tryby Monitoring Mode i Search Mode.

UwagaUwaga
Dost´p do SHR-2040/2041/2042 ma równoczeÊnie nie wi´cej ni˝ 3 u˝ytkowników, jeden
u˝ytkownik uprawniony przez administratora i 2 u˝ytkowników autoryzowanych przez
u˝ytkownika. (W przypadku multicast, 5 u˝ytkowników jest dopuszczalnych) 

UwagaUwaga
Przy po∏àczeniu z SHR-2040/2041/2042 w trybie podzia∏u na 9, ustawienia zmieniajà si´ w podzia∏
na 4 i pokazany zostaje ekran podzia∏u na 4. Po po∏àczeniu mo˝na zmieniç w podzia∏ na 9.

PrzestrogaPrzestroga
Zaj´te przez 3 u˝ytkowników, SHR-2040/2041/2042 nie dopuszcza wi´kszej iloÊci
po∏àczeƒ. (W przypadku multicast, 6 u˝ytkowników jest dopuszczalnych) 

PrzestrogaPrzestroga
Przy zmianie “Resolution”(rozdzielczoÊci) lub “Color Quality”(jakoÊci koloru) za
pomocà ustawieƒ w [Display Registration Information] podczas dzia∏ania Smart
Viewer, Smart Viewer wpadnie w nieoczekiwany stan.
Nale˝y zamknàç Smart Viewera a nast´pnie odzyska˝ poprzedni stan.
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Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

9-11

● Informacje o godzinie

- Po pod∏àczeniu do SHR-2040/2041/2042 wyÊwietlone zostajà bie˝àca data dzieƒ
oraz godzina w SHR-2040/2041/2042.

- Mo˝e zostaç wyÊwietlona bie˝àca data, dzieƒ oraz godzina w PC.

● Informacja o po∏àczeniu

- Po pod∏àczeniu do SHR-2040/2041/2042, wyÊwietlony zostaje status
po∏àczenia.

- Po naciÊni´ciu przycisku po∏àczenia po∏àczenie zostanie anulowane. 

● Informacja o Playback Screen OSD

! Nr kana∏u, nazwa kamery, rozmiar video zostaà wyÊwietlone. 
Rozmiar Video : (C)CIF / (N)Normalny / (L)Du˝y

@ Dane bie˝àcego kana∏u nagrywane sà w Twoim PC za pomocà wyÊwietlonego
znaku REC.

# Zaznaczenie Audio ON/OFF.
$ Nazwa oraz adres IP SHR-2040/2041/2042 w po∏àczeniu.
% Status bie˝àcego alarmu.
^ Mo˝liwoÊç kontroli bie˝àcego kana∏u  PTZ.

1 2 3

4 5 6
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UwagaUwaga

# Klikn´cie ikony g∏oÊnika w∏àcza lub wy∏àcza Audio kana∏u.
: Audio OFF       : Audio ON

Wy∏àczenie kana∏u Audio SHR-2040/2041/2042, zostanie wyÊwietlony komunikat o
“wy∏àczeniu”.

: Audio Disabled (Audio wy∏àczone)

✴ Dla kana∏u audio bie˝àcego skorzystaj z nast´pujàcego przycisku w celu
ustawienia g∏oÊnoÊci i wyciszenia.

UwagaUwaga

% Pojawienie si´ Alarmu lub detektora ruchu w kanale SHR-2040/2041/2042 z
ustawionymi alelrmem bàdê detektorem ruchu, pojawia si´ ikona na ekranie
czasu rzeczywistego.

: Motion Detection : Alarm Event

UwagaUwaga

^ Pod∏àczenie i ustawienie kamery PTZ w SHR-2040/2041/2042, spowoduje
wy∏àczenie kontroli PTZ kana∏u.

✴ Wybierz kana∏ odpowiadajàcy PTZ i u˝ywaj przycisków PTZ na dole w celu
kontroli PTZ. (Zobacz opis przycisków PTZ)
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● Okno Logowania wydarzenia

- NaciÊnij przycisk logowania aby aktywowaç okno logowania.
- WyÊwietla wydarzenie (alarm, po∏àczenie u˝ytkownika, zmiany ustawieƒ)

wyst´pujàce w czasie rzeczywistym SHR-2040/2041/2042.

UwagaUwaga
[ Informacja o wydarzeniu ]

¸àczenie.. : Próba po∏àczenia z SHR-2040/2041/2042.
Po∏àczony.. : Po∏àczenie nawiàzane z SHR-2040/2041/2042.
Brak Po∏àczenia : Po∏àczenie nie zosta∏o nawiàzane z SHR-2040/2041/2042.
Roz∏àczony.. : Koniec po∏àczenia z SHR-2040/2041/2042.
Ustawienia(zdalne) : SHR-2040/2041/2042 w ustawieniach Dvr Setup w Viewer
zosta∏y zmienione.
Start / Koniec ustawieƒ (Local) : Start/Koniec okna Menu w SHR-2040/2041/2042.
Video Loss CH[N] : Wykryto utrat´ Video na kanale N w SHR-2040/2041/2042.
Zmiana czasu : Data/Godzina zmieniona w SHR-2040/2041/2042.
Ustawienia fabryczne : SHR-2040/2041/2042 System przywrócony do ustawieƒ
fabrycznych.
Zmiana sieci : SHR-2040/2041/2042 Zmiana ustawienia sieci.
Zamkni´cie systemu : SHR-2040/2041/2042 System zamkni´ty.
Hdd Format : SHR-2040/2041/2042 HDD zformatowany.
Dysk zape∏niony :Brak wolnej przestrzeni na HDD SHR-2040/2041/2042 .
Odzyskanie po awarii zasilania : SHR-2040/2041/2042 zosta∏ uruchomiony po
awarii zasilania.
Backup Start/End/Fail/Stop : Kopia zapasowa SHR-2040/2041/2042 
rozpocz´ta/zakoƒczona/nie zosta∏a stworzona/zatrzymana.
Ruch sieciowy zaj´ty : transportowanie danych w sieci nie jest p∏ynne  
Zakaz dost´pu (limit przekroczony) : za du˝o po∏àczeƒ
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PrzestrogaPrzestroga

Przy zmianie czasu, ustawieniach fabrycznych, zmianie sieci, zamkni´ciu systemu
lub formatowaniu HDD, Smart Viewer zostaje automatycznie zamkni´ty.

● Okno wyÊwietlania po∏àczenia kamery

- WyÊwietla warunki po∏àczenia DVR I Kamery na liÊcie.

UwagaUwaga

[Kolor ikony DVR]
Po∏àczenie udane do SHR-2040/2041/2042, ikona staje si´ ˝ó∏ta, brak
po∏àczenie - czarna.

[Kolor ikony DVR] 
Po∏àczony z Kamerà w celu monitoringu ikona staje si´ ˝ó∏ta.
Mo˝liwe po∏àczenie, ikona staje si´ niebieska, niemo˝liwe : czarna.
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● Informacja o stanie odtwarzanego okna / Przycisk wyboru
- WyÊwietla stan trybu Split lub Play podczas odtwarzania.

● Przycisk wyboru podzia∏u ekranu

- Ca∏y ekran / Pojedynczy / Poczwórny / 9 cz´Êci / 16 cz´Êci
- Mo˝na zmieniaç tryb Split Mode ekranu monitorowanego.

● Przycisk trybu Sequence Mode

UwagaUwaga

W Po∏àczeniu z kilkoma DVR(SHR-2040/2041/2042)poprzez sieç Sekwencja jest
nast´pujàca.
- W trybie pojedynczym : DVR1:3CH ➝...➝ DVR1:4CH ➝ DVR2:1CH ➝...➝ DVR1:1CH
- W trybie podzia∏u na 4 : DVR1:1,2,3,4CH ➝...➝ DVR2:1,2,3,4CH
- W trybie podzia∏u na 9 : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝... DVR3:1,2,3,4CH
- W trybie podzia∏u na 16 : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝ DVR3:1,2,3,4CH

- Zmienia odtwarzane kana∏y w ustawionych odst´pach czasu.
- Sekwencja odtwarzania odst´pów czasowych jest zgodna z procedurà Setup

Mode. Ustawienia Viewer.
- Tryb pojedynczy: 1 ➝ 2 ➝ 3 ➝ 4 ➝ 1(CH)
- Tryb poczwórny : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (CH)
- Tryb podzia∏u na 9: 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (CH)
- Tryb podzia∏u na 16 : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (CH)

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:51 PM  Page 9-15



Polski 9-16

: Przy monitorowaniu w trybie

podzia∏u na 4

: Przy monitorowaniu w trybie

pojedynczym

: Kamera wy∏àczona

UwagaUwaga

Numer na ikonie ekranu wskazuje pozycj´ ekranu w SmartViewer.
: Pomaraƒczowa ikona wskazuje, ˝e bie˝àcy kana∏ po∏àczony jest do kamery.
: Szara ikona wskazuje, ˝e bie˝àcy kana∏ jest po∏àczony do kamery lecz nie

wyÊwietlony na ekranie.
: Czarna ikona ze znakiem slash wskazuje ˝e bie˝àcy kana∏ nie jest po∏àczony z
˝adnà kamerà.
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● Przycisk NEXT 

- Kliknij NEXT (Lewy przycisk myszy) aby zobaczyç nast´pny kana∏.
- W trybie pojedynczym : 1 ➝ 2 ➝ 3 ➝ 4 ➝ 1 (CH)
- W trybie podzia∏u na 4 : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (CH)
- W trybie podzia∏u na 9 : 1,2,3,4 ➝ 1,2,3,4 (CH)
- W trybie podzia∏u na 16 : 1,2,3,4 ➝1,2,3,4 (CH)

● Przycisk Odpowiedê (callback)

- NaciÊni´cie przycisku CALLBACK, pojawi si´ okno CALLBACK w celu otrzymywania
wiadomoÊci.

- Otrzymanie wiadomoÊci powoduje automatycznie prób´ po∏àczenia z DVR.
- W przypadku utraty Video , Alarmu, lub detekcji ruchu otrzymuje wiadomoÊç.
- Opcj´ t´ mo˝na wybraç, jeÊli alarm jest w∏àczony/wy∏àczony po odebraniu

komunikatu o zdarzeniu.

UwagaUwaga

Po∏àczenie z wieloma DVR (SHR-2040/2041/2042) poprzez stron´, powoduje
nast´pujàce dzia∏anie sekwencji.
- W trybie pojedynczym : DVR1:3CH ➝...➝ DVR1:4CH ➝ DVR2:1CH ➝...➝ DVR1:1CH
- W trybie podzia∏u na 4 : DVR1:1,2,3,4CH ➝...➝ DVR2:1,2,3,4CH
- W trybie podzia∏u na 9 : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝DVR3:1,2,3,4CH ...
- W trybie podzia∏u na 16 : DVR1:1,2,3,4CH ➝ DVR2:1,2,3,4CH ➝DVR3:1,2,3,4CH ...
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● Przycisk ULUBIONE 

- Po naciÊni´ciu ULUBIONE  aktywowane zostanie okno ULUBIONE.

NaciÊni´cie aktualnego ULUBIONE powoduje
wyÊwietlenie kamer zaisanych w ustawieniu bie˝àcym.
Mo˝esz usunàç wybrane lub wszystkie ustawienia
ULUBIONYCH.
Mo˝esz dodaç nowà nazw´ i numer ULUBIONE.
Zmienia ULUBIONE w ustawionej kolejnoÊci.

UwagaUwaga

- Przycisk ULUBIONE funkcjonuje jedynie przy po∏àczeniu do strony.
- WartoÊci ustawieƒ ULUBIONYCH zapisywane sà w pliku Config nawet po od∏àczeniu

ze strony.
- Przy zmienie listy DVR ze strony SITE w ustawieniach, zainicjowana zostanie wartoÊç

ustawieƒ ULUBIONYCH.

a

a

b

c

d

b

c

d
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UwagaUwaga

Dostosowana g∏oÊnoÊç Audio, jasnoÊç i contrast zostanà zapami´tane na PC i
pozostanà niezmienione nawet po zamkni´ciu I zrestartowaniu Smart Viewer.

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

9-19

● Przycisk Audio Volume Control

- Mo˝esz kontrolowaç g∏oÊnoÊç audio kana∏u lub ustawiç opcj´ Milczenia - Mute.
- Mo˝na zmniejszaç lub zwi´kszaç g∏oÊnoÊç od 0 do +10.

● JasnoÊç Video /Kontrast Control 

- Wybierz kana∏ odtwarzany i reguluj jasnoÊç lub kontrast obrazu za pomocà (+,-) 
- Ustawienia domyÊlne to +5.
- Mo˝esz zwi´kszaç lub zmniejszaç jasnoÊç lub contrast od 0 do +10.
- (        ) NaciÊnij przycisk by powróciç do ustawieƒ fabrycznych.

● Przycisk nagrywania Video

- Wybór kana∏u odtwarzanego I przyciÊni´cie REC spowoduje zapisanie obrazu w
pliku z rozszerzeniem *.dvr w wybranym folderze na PC.

- Nazwa Êcie˝ki, w której zostanie zapisany obraz, nazwa pliku oraz d∏ugoÊç
zapisu obrazu powinny byç ustawione w Setup Mode ➝ Viewer Setup.

- DlugoÊç zapisywanego obrazu wynosi od minuty do 10 minut.
- Zapisany obraz mo˝e byç odtwarzany w trybie Local Mode w trybie Search

Mode.
- Ponownie naciÊnij REC by zatrzymaç nagrywanie. R´czne zatrzymywanie jest

zabronione w 10 sek od rozpocz´cia nagrywania.

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 9-19



Polski

● Przyciski PTZ Camera Control

- Wybierz kana∏ zwiàzany z PTZ by kontrolowaç jego funkcje.
- PAN LEWY / PRAWY
- TILT Up / Down
- Diagonal Control
- Kana∏ kontrolowany przez PTZ zostanie wyÊwietlony na przycisku.

9-20

UwagaUwaga

Funkcja PAN / TILT / ZOOM dzia∏a w ka˝dej kamerze.
Jednak˝e POWER ZOOM funkcjonuje jedynie w Samsung Smart Dome Camera, z
TILT poni˝ej 45°.

!@ ZOOM IN / OUT

# POWER ZOOM : NaciÊnij P aby aktywowaç POWER ZOOM.
- POWER ZOOM to funkcja s∏u˝àca do zwi´knszania lub zmniejszania okna video

poprzez dotyk ekranu.
- Po w∏àczeniu POWER ZOOM, ZOOM IN / OUT b´dzie odpowiendnio zwi´kszaç

lub zmniejszaç obraz video.
- Procedura dzia∏ania POWER ZOOM : Kliknij POWER ZOOM ➝ Wybierz ZOOM IN

lub OUT ➝ kliknij ZOOM IN lub OUT w oknie video ➝ ZOOM IN / OUT zostanie

aktywowane.

3 1

1 2 3 4

2
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NaciÊni´cie bie˝àcego numeru PRESET i
nazwy, spowoduje ruch kamery.

Mo˝na usunàç wybrane lub wszystkie
ustawnienia lub wszystkie wartoÊci PRESET.

Mo˝na ustawiç nowy numer i nazw´
PRESET.

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042
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UwagaUwaga

! Funkcja PRESET istnieje we wszystkich rodzajach kamer. 
Mo˝na ustawiç nie wi´cej ni˝ 20 pozycji PRESET. Kamery o protokole AD majà
mo˝liwoÊç wprowadzenia jedynie do 7 pozycji PRESET.

@ AUTOPAN (AUTOPRZESUWANIE): Kamera przesuwa si´ pomi´dzy punktem
poczàtkowym a koƒcowym.

# SCAN (SKANOWANIE): Kamera przesuwa si´ pomi´dzy wczeÊniej ustawionymi
po∏o˝eniami.

$PATTERN (WZÓR): Kamera przesuwa si´ wzd∏u˝ zdefiniowanej trasy.

UwagaUwaga

Funkcja ustawienia zadanego jest obs∏ugiwana przez wszystkie kamery. Mo˝na ustawiç do 20 ustawieƒ
zadanych. Jednak˝e kamera protoko∏u AD (Active Directory) mo˝e mieç 7 ustawieƒ zadanych. Nazwy
ustawieƒ @, # i $ ró˝nià si´ w zale˝noÊci od producenta kamery. Te funkcje mogà nie byç
obs∏ugiwane w niektórych produktach.
- Kamery firmy Samsung obs∏ugujà te funkcje.
- W przypadku kamer firmy Panasonic nazwy opcji AUTOPAN (AUTOPRZESUWANIE), SCAN

(SKANOWANIE) i PATTERN (WZÓR) to SEQUENCE (SEKWENCJA), AUTOPAN
(AUTOPRZESUWANIE) i SORT (SORTOWANIE). @ SEQUENCE (SEKWENCJA) # AUTOPAN
(AUTOPRZESUWANIE) $ SORT (SORTOWANIE)

- W przypadku kamer firmy PELCO nazwy opcji AUTOPAN (AUTOPRZESUWANIE), SCAN
(SKANOWANIE) i PATTERN (WZÓR) to: @ FRAME SCAN (SKANOWANIE KLATEK) # AUTO
SCAN (AUTOSKANOWANIE) $ PATTERN (WZÓR).

- Inne kamery nie obs∏ugujà tych funkcji.

! PRESET
- PrzyciÊni´cie PRESET powoduje otwarcie okna PRESET.

a

a

b
b

c

c
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UwagaUwaga
Ustawienia Camera Menu dost´pne sà dla kamer Samsung oraz Panasonic.

● W∏asne ustawienia Menu dla kamery PTZ Camera

! Jest to menu w kamerze, oglàdane przez Viewer.
@ Do przechodzenia mi´dzy menu u˝ywaj przycisku / / / .
# Klawisz o funkcji Enter.

! Mo˝esz samodzielnie ustawiç menu funkcji w kamerze PTZ.

1

PrzestrogaPrzestroga
Je˝eli SHR-2040/2041/2042 stosuje funkcje zwiàzane z PTZ Camera control, Smart
Viewer nie mo˝e obs∏ugiwaç kamery PTZ.
Kamera PTZ posiada funkcje autoryzowane przez administratora.

1

2
3
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8Tryb wyszukiwania 

9-23

● Opis okna poczàtkowegotrybu Search Mode
- Tryb Search Mode podzielony jest na Tryb zdalny/Remote Mode dla

wyszukiwania/odtwarzanie obrazu SHR-2040/2041/2042 oraz trybu lokalnego, Local
Mode do odtwarzania plików *.dvr zapisanych na Êcie˝kach komputerowych.

Polski

! WejÊcie do trybu Search Mode zdalnie dla obrazu nagranego w 
SHR-2040/ 2041/2042.

@ Obrazy odtwarzane.
# WejÊcie do trybu zdalnej transmisji obrazu nagranego w SHR-2040/2041/2042

przez sieç.
$ WejÊcie do trybu lokalnego Local Mode w celu odtwarzania plików *.dvr

nagranych na komputerze.
% Kalendarz do wyboru roku/miesiàca/dnia “Year/Month/Day” do wyszukiwania.
^ Kontrola g∏oÊnoÊci Audio oraz jasnoÊci/kontrastu Video.
& Zmiana podzia∏u ekranu.
* Funkcje ustawieƒ Nagrywania / Konwersji pliku / Drukowania / Ustawieƒ functions.
( Odtwarzanie wyszukiwanych obrazów.
) Aby wyÊwietliç kolejny kana∏
1 Zmiana kana∏ów i DVR lub odÊwie˝enie okna kalendarza I linii godziny.
2 WyÊwietlana jest informacja o godzinie w dacie nagranej na 

SHR-2040/2041/2042.

UwagaUwaga
- Przy po∏àczeniu do strony wybierz DVR aby wyszukaç wliÊcie po∏àczeƒ kamery.
- Przy po∏àczeniu jako u˝ytkownik nie ma dost´pu do trybu wyszukiwania. 

1

3 4
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10
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● Po∏àczenie DVR(SHR-2040/2041/2042)/Sieç
- Tak samo jak “DVR(SHR-2040/2041/2042)/SITE Connection” w Monitoring Mode.

● Tryb zdalnego sterowania
- Wysy∏a dane video nagrane w SHR-2040/2041/2042 d sieci w celu odtwarzania.
- Równoczesne wyszukiwanie i odtwarzanie mo˝liwe jest w maksymalnie 4

kana∏ach.
- Informacja video wskazana przez znacznik czasu TimeBar zostanie wyÊwietlona

w ekranie odtwarzania.

Klikni´cie powoduje wejÊcie do trybu zdalnego sterowania.

● DVR(SHR-2040/2041/2042) Wybór/Zmiana przez poàczenie ze stronà
-  Wybierz SHR-2040/2041/2042 z listy kontaktów.
-  SHR-2040/2041/2042 zminia kolor na czarny przy poàczeniu administratora I na

szary przy po∏àczeniu u˝ytkownika.
-  Wyszukiwanie nie jest mo˝liwe bez dost´pu administratora.
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● Okno kalendarza

- JeÊli dane zosta∏y nagrane na SHR-2040/2041/2042 data podÊwietlona jest na
czerwono.

- Klikni´cie czerwonej daty powoduje wyÊwietlenie zapisanych danych.
- Bie˝àca data zaznaczona b´dzie grubà czerwonà ramkà.
- : Klikn´cie powraca do poprzedniego miesiàca.
- : Klikni´cie przechodzi do nast´pnego miesiàca.

● G∏oÊnoÊç Audio, JaskrawoÊç/Kontrast

- Takie same jak w funkcjach kontrolnych w trybie Monitoring Mode.

● Przycisk wyboru podzia∏u ekranu
- Ca∏y ekran / pojedynczy / Podzia∏ na 4 / Podzia∏ na 9 / Podzia∏ na 16.

UwagaUwaga

W trybie zdalnym, tryb podzia∏u na 9 nie jest mo˝liwy a w trybie lokalnym nie jest
mo˝liwy tryb podzia∏u na 4 i 9.

● Nagranie Video / Konwersja pliku / Drukowanie / Ustawienia

! Przycisk nagrywania video
: Podczas playback’u (Odtwarzanie/Odtwarzanie wstecz/Przyspieszone

odtwarzanie/Przyspieszone przewijanie wstecz),
- Wybierajàc odtwarzany kana∏ i klikajàc przycisk SAVE, obraz zostaje zapisany w

formacie pliku z rozszerzeniem *.dvr w wybranym folderze na Twoim PC.
- Nazwa Êcie˝ki, w której plik b´dzie zapisany nazwa pliku i d∏ugoÊç obrazu

powinny zostaç ustawione w trybie Setup Mode ➝ Viewer Setup.
- D∏ugoÊç zapisywanego obrazu wynosi od 1 do 10 minut.
- R´czne zatrzymywanie nie jest mo˝liwe w 10 sekund po rozpocz´ciu nagrywania.

1 2 3 4

*

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 9-25



Polski 9-26

Przycisk kopii zapasowej
- Je˝eli nie znajduje si´ w trybie playback(Stop), przycisk zapisu pe∏ni funkcj´

kopii zapasowej.

- Je˝eli przyscisk zapisz jest przyciÊni´ty, pojawia si´ okno kopii zapasowej.
- Ustaw godzin´ rozpocz´cia/zakoƒczenia i wybierz fromat pliku do zapisu. 
- Kopia zapasowa rozpoczyna si´ po naciÊni´ciu przycisku “Start”. 

Plik zostaje zapisany zgodnie z kolejnoÊcià; Ustawienia ➞ Ustawienia
u˝ytkownika ➞ Nagranie video ➞ Lokalizacja video.

- Aby zatrzymaç kopi´ zapasowà naciÊnij “Stop”.

UwagaUwaga
Nagrywanie w trybie zdalnego sterowania jest mo˝liwe jedynie w przypadku gdy
pozostajà wciÊni´te przyciski Play/Reverse Play/Fast Forward/Fast Backward.
Funkcja kopii zapasowej w trybie zdelnym jest mo˝liwa w stanie zatrzymania Stop.
W przypadku tworzenia kopii zapasowej plików avi do odtwarzania zapisanych
plików wymagany jest kodek divx.
Kodek divx mo˝na pobraç ze strony www.divx.com.

@ Przycisk konwersji plików
- Funkcja ta konwertuje pliki *.dvr nafiles w “*.jpg”.

- NaciÊnij przycisk “Otwórz”/ “Open”, aby wybraç  plik *.dvr do konwersji. 
- Wybierz ram´ JPEG lub AVI Video. 
- Je˝eli rama JPEG zosta∏a wybrana plik zostanie skonwertowany w plik

“*.jpgpo klikni´ciu przycisku “Start”. Skonwertowany plik “*.jpg” zostaje
zapisany zgodnie z kolejnoÊcià ustawieƒ; Ustawienia ➞ Ustawienia
u˝ytkownika ➞ Konwersja pliku ➞ Lokalizacja Jpeg.

- Je˝eli wybrano AVI Video, plik konwertowany jest w plik “*.avi” po klikni´ciu
przycisku “Start”. Skonwertowany plik “*.avi” zostaje zapisany zgodnie z
kolejnoÊcià ustawieƒ; Ustawienia ➞ Ustawienia u˝ytkownika ➞ Konwersja
pliku ➞ Lokalizacja AVI.

- NaciÊnij przycisk “Start” aby skonwertowaç w plik *.Jpg. NaciÊnij Ustawienia
➞ Ustawienia u˝ytkownika ➞ Konwersja plików aby zapisaç skonwertowany
plik *.jpg.

- Aby wstrzymaç konwersj´ naciÊnij przycisk Stop.
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# Drukowanie
- Funkcja ta ukazuje obszar ekranu odtwarzanego obrazu.

$ Przycisk trybu ustawieƒ
- Wywo∏uje okno ustawieƒ.

● Play Buttons

! Play : Odtwarzanie
@ Reverse Play : odtwarzanie do ty∏u
# Stop : Stop
$ Fast Forward : Szybkie odtwarzanie
% Fast Backward : Szybkie odtwarzanie do ty∏u
^ Step Forward : Jeden obraz na sekund´.
& Step Backward : Jeden obraz na sekund´ wstecz.
* Go to First : Pierwszy obraz w linii godziny
( Go to Last : Ostatni obraz w linii godziny

2 1

5 3 4

9 7 6 8
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UwagaUwaga
Roz∏àczanie bàdê wchodzenie do trybu Monitorowania i Lokalnego równoczeÊnie
jest zabronione podczas (Play/RevPlay/FF/FB).Przed zmianami naciÊnij Stop. 

UwagaUwaga
Podwójne klikni´ce w okolicy Time bar powoduje przejÊcie do trybu Zoom In.
Jedna kolumna reprezentuje jednà godzin´.
Time Line zmienia si´ Zielona(Normal), Czerwona(Panic), Pomaraƒczowa(Alarm),
Niebieska(Motion), ˚ó∏ta (Schedule) lubr Fioletowa(Video Loss) w zale˝noÊci od
stanu nagrywania.

UwagaUwaga
Podwójne klikni´ce w okolicy Time bar powoduje przejÊcie do trybu General Mode.
Jedna kolumna reprezentuje 5 minut.
Time Line zmienia si´ Zielona(Normal), Czerwona(Panic), Pomaraƒczowa(Alarm),
Niebieska(Motion), ˚ó∏ta (Schedule) lubr Fioletowa(Video Loss) w zale˝noÊci od
stanu nagrywania.

● Linia godziny Time Line
- WyÊwietla informacje o czasie na kalendarzu SHR-2040/2041/2042 dla danego

dnia.
- Tryb ogólny wskazuje informacj´ o czasie przez 24 godziny zaÊ tryb

rozszerzony wskazuje czas co 2 godziny.

[ Tryb ogólny ]
! Kana∏y wyÊwitlane w ekranie pojawià si´ na bia∏ym ekranie.
@ Time Line : Informacja o godzinie zapami´tana w SHR-2040/2041/2042.
# Time Bar : WyÊwietla bie˝àcy czas obrazu odtwarzanego.

[ Tryb Zoom In ]
! WyÊwietla godzin´ wczeÊniej.
@ WyÊwietla godzin´ póêniej.

1

1 2

2

3
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● Przycisk Next

- Zmienia kana∏y jak przycisk Next w Monitoring Mode.

● Przycisk Reload

- AKtualizuje informacj´ o czasie w dacie zapisanej w kalendarzu.

● Tryb Lokalny 
- Odtwarza pliki *.dvr zapisane w Êcie˝ce komputera.
- Mo˝na wyszukiwaç I odtwarzaç tylko w jednym kanale.
- Otwarty dost´p do u˝ytkownika po∏àczonego z SHR-2040/2041/2042
- Pozosta∏e funkcje poza kalendarzem sà takie same jak w trybie zdalnego

sterowania.
- Informacja o czasie wyÊwietlana jest w pierwszej wolnej linii czasu razem z

nazwà pliku.

: Klikni´cie wybiera plik do odtworzenia w oknie wyboru I wchodzi
do trybu lokalnego.

UwagaUwaga

Nie mo˝na zmieniaç kana∏ów podczas odtwarzanie video (Play/RevPlay/FF/FB).

UwagaUwaga
Tylko pliki *.dvr zapisane przez aktywacj´ Audio mogà byç odtwarzane w trybie
lokalnym.
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9-30

● Opis okna poczàtkowego

Polski

! Przycisk jest u˝ywany do wybierania pozycji do ustawieƒ DVR, Viewer, Strony i
wersji oprogramowania.

@ Pokazuje szczegó∏y wybranej pozycji.
# Zamyka okno ustawieƒ.
$ Zapisuje informacje z okna ustawieƒ, zaznacza informacje pzed ich przeglàdem

lub zamyka okno ustawieƒ.

1

3

2

4
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● Wybór pozycji ustawieƒ

- S∏u˝y do wyboru pozycji ustawieƒ.
- Sk∏ada si´ z 4 elementów, DVR Setup, Viewer Setup, Site Setup, and S/W

Version.
- DVR Setup : DVR Setup pozwala zmieniaç ustawienia zdalne menu 

SHR-2040/2041/2042.
- Viewer Setup : Viewer Setup pozwala na ustawienia ró˝nych pozycji zwiàzanych

z funkcjonowaniem Smart Viewer.
- Ustawienia strony : ustawienia informacji SHR-2040/2041/2042 takich jak nazwa,

adres IP, ID, has∏o, które potrzebne sà do wprowadzenia na stronie przy
po∏àczeniu.

- Wersja oprogramowania : S/W Version pokazuje bie˝àcà wersj´
oprogramowania Smart Viewer, wymagania systemowe, oraz wersj´
oprogramowania on-line SHR-2040/2041/2042 a tak˝e aktualizuje zdalnie wersj´
oprogramowania systemu SHR-2040/2041/2042.

● Zapisz/Anuluj wprowadzone informacje

- Kliknij [Apply] aby wprowadziç zmienione informacje i kliknij [Cancel] aby
wyÊwietlaç informacje przed wprowadzeniem zmian.

● Zamykanie okna ustawieƒ

- Kliknij w prawym górnym rogu [X] lub [Close]
- Je˝eli zmieniona zosta∏a wi´cej ni˝ edna pozycja przed zamkni´ciem pojawi si´

okno dialogowe. PrzyciÊni´cie OK spowoduje zapisanie zmienionych informacji
przy zamkni´ciu okna zaÊ CANCEL spowoduje anulowanie nowo
wprowadzonych informacji przy zamkni´ciu okna.

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042
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Ustawienia DVR 

- Kliknij [DVR Setup] .
- Mo˝na zmieniaç pozycje ustawieƒ dla SHR-2040/2041/2042 Menu, za pomocà

zdalnego po∏àczenia z Smart Viewer .
- DVR Setup sk∏àda si´ z 5 pozycji, System, Kamera/Audio, Monitoring,

Nagrywanie, oraz Sieç.

UwagaUwaga

- Ustawienia DVR SHR-2040/2041/2042 sà zaj´te przez innego u˝ytkownika setup
Admin Capacity,

- Przycisk nie zostanie aktywowany przy po∏àczeniu z SHR-2040/2041/2042 jako
u˝ytkownik nie po∏àczony

! Jednà z nazw pod∏àczonych on-line SHR-2040/2041/2042, b´dzie nazwa 
SHR-2040/2041/2042 pod∏àczonego jako administrator. Mo˝esz byç pod∏àczony
do SHR-2040/2041/2042 lub do strony nazwa SHR-2040/2041/2042 lub nazwa
strony pojawi si´ na liÊcie. Mo˝esz wybraç jednà, by wejÊç w ustawienia menu
SHR-2040/2041/2042.

@ WyÊwietli si´ menu dla wybranego SHR-2040/2041/2042.

1

2
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● Pozycje ustawieƒ DVR 
! System

- Informacja
Informacja o on-line SHR-2040/2041/2042.

Uwaga
Szczegó∏y zobacz w Rozdzia∏ 5, MENU.

- Has∏o administratora
Mo˝na zmieniç ustawienia zwiàzane z has∏em administratora dla sterowania
urzàdzeniem DVR.

- Has∏o u˝ytkownika
Mo˝na zmieniç ustawienia zwiàzane z has∏em u˝ytkownika dla sterowania
urzàdzeniem DVR.
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UwagaUwaga
- Przycisk Delete oraz kombinacje Ctrl+C i Ctrl+V na klawiaturze, nie dzia∏ajà w

systemie wprowadzanie has∏a.
- Aby usuwaç treÊç nale˝y u˝yç BACKSPACE.

UwagaUwaga
Has∏o domyÊlne to 4321.

UwagaUwaga
- Zmiana wartoÊci Daty/czasu spowoduje automatyczne zerwanie po∏àczenia 

SHR-2040/2041/2042 z Smart Viewer w celu wprowadzenia nowego czasu.
- Po zakoƒczeniu ustawieƒ nowego czasu dla SHR-2040/2041/2042 mo˝na

ponownie nawiàzaç po∏àczenie ze Smart Viewer.
- Format czasu letniego mo˝e zostaç ustawiony bez zrywania po∏àczenia.

- Czas/ Data
S∏u˝y do ustawienia informacji takich jak data, czas, forma i czas letni w 
on-line SHR-2040/2041/2042.

PrzestrogaPrzestroga
Has∏o systemowe powinno sk∏adaç si´ z maksymalnie 8 cyfr.
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UwagaUwaga
Zmiana j´zyka spowoduje równie˝ zmian´ j´zyka ustawieƒ SHR-2040/2041/2042.
j´zyk ustawieƒ Smart Viewer nie zmienia si´ .
Specyfikacja J´zyka zostanie póêniej zmieniona.

- Ustawienia J´zyka
Ustawia j´zyk, w jakim wyra˝ony zostanie on-line SHR-2040/2041/2042.

- Konfig. pami´ci
WyÊwietla informacje na temat dysku twardego znajdujàcego si´ w urzàdzeniu
DVR. 
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UwagaUwaga
Przymocowanie pilota zdalnego sterowania do urzàdzenia g∏ównego 
SHR-2040/2041/2042 i aktywowanie wartoÊci ustawieƒ spowoduje dezaktywacj´
kontroli PTZ przez Viewer.

- Pilot zdalnego sterowania 
Mo˝e ustawiaç pilota do∏àczonego do SHR-2040/2041/2042.
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@ Kamera/Audio
- Konfiguracja.

Konfig. ustawia Video, Audio On/Off, Camera Title, oraz Auto Sequence Time
dla ka˝dego kana∏u on-line SHR-2040/2041/2042.

UwagaUwaga
- Przycisk Delete oraz kombinacje Ctrl+C i Ctrl+V na klawiaturze, nie dzia∏ajà w

systemie wprowadzanie has∏a.
- Aby usuwaç treÊç nale˝y u˝yç BACKSPACE.

PrzestrogaPrzestroga

- Tytu∏ obs∏ugiwany jest jedynie w j.angielskim. Wprowadzenie tytu∏u w innym
j´zyku spowoduje pojawienie si´ okna z proÊbà o ponowne wprowadzenie tytu∏u.

- Tytu∏ powinien zawieraç nie wi´cej ni˝ 15 tekstów. 
- Pozostawienie pustej przestrzenie spowoduje pojawienie si´ okna z proÊbà o

ponowne wpisanie.
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- Urzàdzenie PTZ 
JeÊli kamera kopu∏owa pod∏àczona jest do wszystkich kana∏ów, ustawia
Camera ID, Protocol, Baud Rate, Parity, Data Bit, Stop Bit, i Tryb Serii.

# Monitoring
- Monitoring

Ustawia Monitoring wydrzeƒ oraz WyÊwietlanie OSG trybu Live Mode.
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- Videosize Rec.
Ustawia rozmiar video. Ustawiony w menu rozmiar video wp∏ywa na
ustawienia ips dla trybu nagrywania i nagrywania wydarzeƒ.

$ Nagrywanie
- Tryb nagrywania

Tryb nagrywania ustawia decyzje Live Mode, rozmiar video podczas
nagrywania, jakoÊç oraz wspó∏czynnik.

UwagaUwaga
Rozmiar video pe∏ny D1(L) nie funkcjonuje w przypadku 15.00ips, 10.00ips (NTSC)
/ 12.50ips, oraz 8.33ips(PAL).

UwagaUwaga
Rozmiar video pe∏ny D1(L) nie funkcjonuje w przypadku 15.00ips, 10.00ips (NTSC)
/ 12.50ips, oraz 8.33ips(PAL).

12.50

12.50

12.50

12.50

NTSC PAL
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- Nagranie wydarzenia.
Nagranie wydarzenia ustawia wartoÊci: rozmiar video, jakoÊç, wspó∏czynnik,
Pre Alarm oraz Post .

12.50

12.50

12.50

12.50

UwagaUwaga
Rozmiar video pe∏ny D1(L) nie funkcjonuje w przypadku 15.00ips, 10.00ips (NTSC)
/ 12.50ips, oraz 8.33ips(PAL).

NTSC

PAL
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- Nagrywanie Alarm
Ustawie informacje potrzebne do nagrywania alarmowego, Alarm Recording.

- Nagrywanie ruchu.
Nagrywanie ruchu ustawia informacje potrzebne do narywania ruchu z
detektorem ruchu.

UwagaUwaga
Do zastosowania alarmu potrzebne jest wi´cej ni˝ jedna kamera.
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- Video Loss
Video Loss ustawia informacje dotyczàce sposobu informowania u˝ytkownika
o utracie video SHR-2040/2041/2042.

% Harmonogram
Umo¿liwia konfi gurowanie ustawieƒ zwiàzanych z harmonogramem.
- Harmonogram nagrania 

Umo˝liwia zmian´ ustawieƒ zwiàzanych z harmonogramem nagrywania.

- Harmonogram wyjÊcia alarmu 
Umo˝liwia zmian´ ustawieƒ zwiàzanych z harmonogramem alarmów.
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^ Sieç
- Has∏o

S∏u˝y do ustawnienia has∏a administratora i u˝ytkownika w celu uzyskania
po∏àczenia z SHR-2040/2041/2042 poprzez sieç w Smart Viewer.

PrzestrogaPrzestroga
- Has∏o powinno sk∏adaç si´ z najwy˝ej 8 tekstów. 
- Nie wpisanie has∏a spowoduje pojawienie si´ ostrze˝enia z proÊbà o ponowne wpisanie.
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PrzestrogaPrzestroga
- Skontaktuj si´ z managerem sieci przed wprowadzeniem Network IP, Gateway,

Subnet Mask, lub DNS.
- ID i Has∏o ADSL mogà sk∏adaç si´ z liter, liczb oraz symboli o d∏ugoÊci po 40

znaków.

UwagaUwaga
- Przycisk Delete oraz kombinacje Ctrl+C i Ctrl+V na klawiaturze, nie dzia∏ajà w

systemie wprowadzanie has∏a.
- Aby usuwaç treÊç nale˝y u˝yç BACKSPACE.

UwagaUwaga
- Has∏o domyÊlne administratora to 4321.
- Has∏o domyÊlne u˝ytkownika to 4321.

-  Configuration
Ustawienia metody po∏àczenia SHR-2040/2041/2042 z siecià.
SHR-2040/2041/2042 mo˝e zostaç pod∏àczony za pomocà Sta∏ego IP,
Dynamicznego IP, oraz ADSL(PPPoE).
Ustawia przepustowoÊç sieci. Nale˝y dopasowaç prepustowoàç do
warunków sieci, w której pod∏àczony jest SHR-2040/2041/2042. Ustawienie
IP Address, numeru portu, bramki, Subnet Mask, oraz DNS. W przypadku
ADSL wprowadziç ID oraz has∏o u˝ytkownika.
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● Po∏àczenie zwrotne
- Mo˝na ustawiç funkcj´ zwrotnà SHR-2040/2041/2042.
- W przypadku Alarmu, Detekcji ruchu, lub straty wizji, ustaw adres IP I port

komputera gdzie zainstalowany zosta∏ SmartViewer aby przekazywaç dalej
wiadomoÊci zwrotne. W przypadku gdy wiadomoÊç nie zostanie przekazana
ustaw wartoÊç ponownej próby.

● Protokó∏ transferu
- Mo˝na zmieniaç wartoÊç ustawienia protoko∏u transferu. Protokó∏ wspó∏pracuje z

TCP/IP and UDP(Unicast, Multicast). Aby zmieniç port po∏àczenia u˝ywaj
Port(TCP/IP) and Port(UDP). Zarówno Multicast IP jak I TTL u˝ywane sà do
UDP(Multicast).
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UwagaUwaga
- SHR-2040/2041/2042 u˝ywa 4 PORTów dla po∏àczenia TCP .
- Nr PORTu jest tworzony elastyczne I 4 numery mogà zostaç zmianione.

(554,555,556,557 ➝ 558,559,560,561)
- Aby stworzyç sieç za pomocà IP router nale˝y alokowaç powy˝sze porty.

Ustawienia Viewer

- Wybierz [Viewer Setup] .
- Viewer Setup ustawia ró˝ne pozycje zwiàzane z ruchem Smart Viewer. 
- Konfiguracja przeglàdarki obejmuje nagrywanie wideo, konwersj´ plików, czas

sekwencji, wyÊwietlanie menu ekranowego, automatyczne po∏àczenie,
oddzwanianie oraz j´zyk.

1
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● Nagrywanie video
! Nazywanie

- B´dàc pod∏àczonym do SHR-2040/2041/2042 w trybie Monitoring lub Search
Mode, mo˝na zapisaç wyÊwietlane dane w pliku w formacie *.dvr. Wybór nazwy
formatu pliku *.dvr .

- Nazwa pliku zale˝na jest od numeru kamery oraz numeru serii, ustawionych jako
“Camera No. + Serial No.” lub nr kamery, aktualnej daty, czasu, ustawionych
jako”Camera No.Date”.

@ Lokalizacja

- Pod∏àczenie do SHR-2040/2041/2042 w trybie Monitoring lub Search Mode
podczas nagrywania danych video ustawiona zostaje Êcie˝ka, na której zapisany
zostanie plik formatu *.dvr.

- Bie˝àce ustawienia domyÊlne to “Smart Viewer Program Installed
Directory\video\dvr”.

2040/2041/2042

! S∏u˝y ustawieniu informacji potrzebnych do zapisania danych w formacie *.dvr
podczas po∏àczenia z SHR-2040/2041/2042.

@ S∏u˝y ustawieniu informacji potrzebnych do zapisania danych w formacie in

*.dvr zapisanych w PC w formacie JPEG.
# S∏u˝y ustawieniu informacji potrzebnych do funkcjonowania trybu Auto

Sequence Mode.
$ S∏u˝y ustawieniu informacji nt. ekranu OSD display dla Smart Viewer.
% Wybór po∏àczenia automatycznego Smart Viewer do 

DVR(SHR-2040/2041/2042) lub strony przy starcie.
^ Ta opcja menu umo˝liwia ustawianie czasu alarmu w przypadku odebrania

komunikatu o zdarzeniu w postaci alarmu, ruchu i/lub utraty sygna∏u wideo.
& Pozycja do ustawienia portu dla po∏àczenia zwrotnego
* Dzi´ki temu mo˝na wybraç preferowany j´zyk.
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# Czas nagrania

- Ustawia najd∏u˝szy czas nagrania w po∏àczeniu z SHR-2040/2041/2042 w
trybie Monitoring lub Search Mode.

- Czas ustawieƒ to 1 do 10 minut. JeÊli nagranie przekroczy ten czas, nagranie
zostane automatycznie zatrzymane.

● Konwersja plików
[JPEG]
! Lokalizacja

- Mo˝na konwertowaç pliki zapisane na PC w formacie *.dvr w format JPEG .
Ramki zawirajàce plik *.dvr b´dà konwertowane w plik JPEG. Ustawia Êcie˝k´
w której zapisany zostanie konwertowany plik JPEG.

- DomyÊlna Êcie˝ka to “Smart Viewer Program Installed Directory \frame”.

● Czas sekwencji

- Ustawienia  czasu automatycznej sekwencji podczas po∏àczenia z 
SHR-2040/2041/2042 w trybie Monitoring Mode i dzia∏ania Auto Sequence.
Ustawienie czasu wynosi od 10 do 20 minut.

● OSD 

- Wybór wyÊwietlania OSD na ka˝dym kanale Smart Viewer.
- Zaznaczenie “Enable” powoduje pojawienie si´ OSD. Jednak˝e, ikona Audio,

ikona PTZ, ikona REC, oraz ikona Alarm/Motion event nie majà zwiàzku ze
stanem wyÊwietlenia OSD.

● Po∏àczenie automatyczne

- Ustawia port dla po∏àczenia zwrotnego.

● Auto Connection / Po∏àczenie automatyczne
- Wybór po∏àczenia automatycznego Smart Viewer z SHR-2040/2041/2042 lub

stronà zaraz po uruchomieniu.
- Zaznaczenie “Auto Connection Enable”, nazwy SHR-2040/2041/2042 oraz

stron aktualnie zarejestrowanych w DVR/Site List zostanie umieszczone na
liÊcie jak widaç i po wyborze jednej z nich Start Viewer zostanie automatycznie
po∏àczony zaraz po uruchomieniu.

2040/2041/2042

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 9-48



● J´zyk

- Ustawienie j´zyka u˝ywanego przez SmartViewer. 
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Ustawienia strony

- NaciÊnij [Site Setup].
- Ustawienia informacji o DVR(SHR-2040/2041/2042) lub stronie, z którà chcesz

kontaktowaç si´ przez Smart Viewer.
- Smart Viewer pozwala na po∏àczenie z DVR(SHR-2040/2041/2042) lub stronà

zarejestrowanà jedynie tutaj.

1 3

5

2 4
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● Lista DVR

- Lista DVR ustawia informacje o DVR(SHR-2040/2041/2042) które chcesz
po∏àczyç za pomocà Smart Viewer.

- Mo˝na zarejestrowaç nowy DVR(SHR-2040/2041/2042) lub usunàç i edytowaç
DVR(SHR-2040/2041/2042) wybrany z zarejestrowanej listy i nazwa IP / MAC
Address zarejestrowanego DVR zostanie umieszczona na liÊcie DVR.

- Je˝eli rejestrator DVR (SHR-2040/2041/2042) wykorzystuje statyczny adres IP, dla
parametru Address Type (Typ adresu) nale˝y wybraç opcj´ “Static IP” (Statyczny IP) i
wpisaç nazw´ nagrywarki DVR (SHR-2040/2041/2042) oraz adres IP.

- Wybraç opcj´ “Port”, która b´dzie zgodna z numerem portu okreÊlonym w
menu sieci nagrywarki DVR (SHR-2040/2041/2042).

! Tu wyÊwietla si´ lista zarejestrowanych DVR(SHR-2040/2041/2042).
@ Dodaje nowe DVR(SHR-2040/2041/2042), usuwa lub odÊwie˝a ju˝

zarejestrowane DVR(SHR-2040/2041/2042).
# WyÊwietla si´ strona zarejestrowanych u˝ytkowników.
$ Przycisk s∏u˝y do dodawania nowej strony, usuwania, edycji tekstu lub

usuwania DVR(SHR-2040/2041/2042) b´dàcych sk∏adnikami strony. 
% Dodaje DVR(SHR-2040/2041/2042) wybrany z listy DVR do strony wybranej z listy stron.
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- Je˝eli w menu ustawieƒ sieciowych nagrywarki DVR 
(SHR-2040/2041/2042) zostanie wybrana opcja “Use DDNS” (Zastosuj
DDNS) lub rozdzielacz IP w celu rejestracji adresu URL przy u˝yciu DDNS,
po∏àczenia mo˝na wykonywaç za poÊrednictwem URL.

- Aby nawiàzaç po∏àczenie za poÊrednictwem URL, dla parametru Address
Type (Typ adresu) nale˝y wybraç opcj´ “URL”, a nast´pnie w odpowiednim
elemencie menu wpisaç adres URL ustawiony dla nagrywarki DVR lub
rozdzielacza IP.

- Wybraç opcj´ “Port”, która b´dzie zgodna z numerem portu okreÊlonym w
menu sieci nagrywarki DVR (SHR-2040/2041/2042).

- Je˝eli rejestrator DVR (SHR-2040/2041/2042) wykorzystuje dynamiczny adres
IP, jak w modemie kablowym, VDSL lub PPPoE w technologii ADSL, dla
parametru Address Typy (Typ adresu) nale˝y wybraç opcj´ “MAC Address”
(Adres MAC) i wpisaç adres MAC nagrywarki DVR (SHR-2040/2041/2042).

- Wybraç opcj´ “Port”, która b´dzie zgodna z numerem portu okreÊlonym w
menu sieci nagrywarki DVR (SHR-2040/2041/2042).
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UwagaUwaga
- Adres MAC DVR zapisany jest na bocznej nalepce produktu. 

Mo˝na równie˝ odnaleêç go w informacjach systemowych Menu DVR.
- JeÊli DVR (SHR-2040/2041/2042) po∏àczony jest z ADSL, przepustowoÊç sieci

jest niska. Dlatego spowolniona jest szybkoÊç transmisji i Viewer funkcjonuje w
ograniczonym zakresie.

- Viewer mo˝e monitorowaç do 4CH równoczeÊnie.
- Viewer mo˝e przeszukiwaç bàdê odtwarzaç ponownie tylko 1CH.
- Nie mo˝na ponownie odtworzyç audio.
- Przeci´tna liczba odtwarzanych klatek to 0.5 ips jednak mo˝e byç inna w

zale˝noÊci od kana∏u i rozmiaru obrazów monitorowanch równoczeÊnie.

@ Usuwanie istniejàcego zarejestrowanego DVR(SHR-2040/2041/2042)

- Po wybraniu jednego DVR(SHR-2040/2041/2042) na liÊcie DVR i przyciÊni´ciu
[Delete] pojawi si´ nast´pujàce informacji.PrzyciÊni´cie [OK] spowoduje
usuni´cie DVR(SHR-2040/2041/2042).

- Dopóki DVR(SHR-2040/2041/2042) przeznaczony do usuni´cia pod∏àczony
b´dzie do bie˝àceo Smart Viewer, pojawiaç si´ b´dzie nast´pujàce okno i
usuni´cie DVR(SHR-2040/2041/2042) nie b´dzie mo˝liwe. Nale˝y wczeÊniej
od∏àczyç DVR(SHR-2040/2041/2042) od Smart Viewer.
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# Modyfikowanie zarejestrowanego (SHR-2040/2041/2042)

- Wybór jednego DVR(SHR-2040/2041/2042) na liÊcie DVR do modyfikacji I
przyciÊni´cie [Modify] spowoduje ukazanie si´ nast´pujàcego okna.
PrzyciÊni´cie [OK] spowoduje modyfikacj´ DVR(SHR-2040/2041/2042).

- Dopóki DVR(SHR-2040/2041/2042) przeznaczony do modyfikacji pod∏àczony
b´dzie do bie˝àceo Smart Viewer, pojawiaç si´ b´dzie nast´pujàce okno i
modyfikacja DVR(SHR-2040/2041/2042) nie b´dzie mo˝liwa.
Nale˝y wczeÊniej od∏àczyç DVR(SHR-2040/2041/2042) od Smart Viewer.
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● Lista stron

- Rejestruje wiele DVR(SHR-2040/2041/2042), z którymi mo˝an kontaktowaç si´
poprzez Smart Viewer na jednej stroniel. Mo˝na zarejestrowaç nowà stron´ lub
usunàç/ modyfikowaç stron´ wybranà z listy stron zarejestrowanych a tak˝e
dodaç DVR(SHR-2040/2041/2042) do strony wybranej z listy lub je usunàç.

- Na liÊcie znajdujà si´ nazwa zarejestrowanej strony oraz nazwa 
DVR(SHR-2040/2041/2042). Istnieje mo˝liwoÊç jednoczesnego pod∏àczenia
maksymalnie 16 urzàdzeƒ DVR(SHR-2040/2041/2042) do instalacji obiektu.

! Dodawanie strony

- Po wybraniu [New] poka˝e si´ nast´pujàce okno, gdzie mo˝na wprowadziç
informacje o nowej stronie.

- Informacja do wpisania znajduje si´ w nazwie strony.
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@ Usuwanie zarejestrowanej strony lub DVR(SHR-2040/2041/2042)

- Wybraniu jednej strony lub DVR(SHR-2040/2041/2042) na liÊcie stron do
usuni´cia i przyciÊni´ciu [Delete], pojawi si´ nast´pujàce okno. NaciÊni´cie
[OK] spowoduje usuni´cie strony lub DVR(SHR-2040/2041/2042).

- Po usuni´ciu, DVR(SHR-2040/2041/2042) pozostaje aktywny w kompozycji
strony tak jak informacja dotyczàca DVR(SHR-2040/2041/2042).

- Dopóki strona lub DVR(SHR-2040/2041/2042) do usun´cia pod∏àczone sà do
Smart Viewer, b´dzie pojawia∏o si´ nast´pujàce okno i strona lub 
DVR(SHR-2040/2041/2042) nie zostanà usuni´te. Nale˝y od∏àczyç stron´
oraz DVR(SHR-2040/2041/2042) od Smart Viewer.

# Modyfikacja zarejestrowanej strony

- Wybór jednej z strony z listy stron i przyciÊni´cie [Modify] spowoduje
pojawienie si´ okna z mo˝liwoÊcià wprowadzenia modyfikacji.
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- Wybór jednego DVR(SHR-2040/2041/2042) i przyciÊni´cie[Modify],
spoowduje pojawienie si´ okna z zakazem modyfikacji 
DVR(SHR-2040/2041/2042). Modyfikacja DVR(SHR-2040/2041/2042) mo˝e
byç wykonana jedynie w liÊcie DVR.

● DVR(SHR-2040/2041/2042) dodanie do listy

- PO wybraniu [Add], DVR(SHR-2040/2041/2042) wybrany z listy zostanie dodany
do strony wybranej z listy stron.
DVR(SHR-2040/2041/2042) ustawiony jako ADSL nie mo˝e byç dodany do
strony.

- Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç jednoczesnego pod∏àczenia maksymalnie 14
urzàdzeƒ DVR (SHR-2040/2041/2042) do instalacji obiektu; mo˝na równie˝
usunàç urzàdzenia DVR tworzàce instalacj´ obiektu z listy.

- JeÊli lista nie jest zarejestrowana, po wybraniu [Add] pojawi si´ domyÊlna nowa
nazwa strony “Site [0]” i DVR(SHR-2040/2041/2042) zostanie do niej dodany.

- Dopóki DVR(SHR-2040/2041/2042) do dodania pod∏àczone jest do Smart
Viewer, b´dzie pojawia∏o si´ nast´pujàce okno i DVR(SHR-2040/2041/2042) nie
zostanie dodany. Nale˝y przerwaç po∏àczenie mi´dzy stronà oraz Smart Viewer.

- Okno b´dzie pojawia∏o si´ dopóki strona po∏àczona jest z Smart Viewer,
strona nie zostanie zmodyfikowana. Nale˝y przerwaç po∏àczenie strony z
Smart Viewer przed modyfikacjà.

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 9-56



Polski

INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

9-57

Wersja oprogramowania

- PrzyciÊni´cie [S/W Version] spowoduje wyÊwietlenie informacji dotyczàcej wersji
Smart Viewer, wymagaƒ systemowych, oraz wersji DVR(SHR-2040/2041/2042)
po∏àczonych z Smart Viewer.

- Mo˝liwa jest zdalna aktualizacja on-line oprogramowania systemu 
DVR(SHR-2040/2041/2042). Aktualizacji mo˝na dokonaç jedynie na podstawie
uprawnieƒ administratora. Uprawnienia u˝ytkownika DVR(SHR-2040/2041/2042),
nie dajà mo˝liwoÊci zmian.

! WyÊwietla wymagania systemowe oraz wersj´ Smart Viewer.
@ WyÊwietla numer wersji i nazw´ urzàdzenia DVR, jeÊli urzàdzenie DVR(SHR-

2040/2041/2042) jest pod∏àczone do programu Smart Viewer. Ten obszar
mo˝e równie˝ oferowaç funkcje zdalnej aktualizacji oprogramowania DVR,
eksportu oraz przywracania ustawieƒ urzàdzenia DVR.

1

2
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● Wersja Smart Viewer

- WyÊwietla wersj´ Smart Viewer oraz wymagania systemowe.

● Wersja DVR

- DVR Version wyÊwietla nie tylko nazwy po∏àczonych DVR(SHR-2040/2041/2042)
do Smart Viewer lub nazw´ zawierajàcà stron´ jeÊli DVR(SHR-2040/2041/2042)
po∏àczony jest ze stronà, lecz równie˝ wersj´ oprogramowania 
DVR(SHR-2040/2041/2042).

- Element ten zostaje aktywowany dopiero w chwili po∏àczenia Smart Viewer z
DVR(SHR-2040/2041/2042).

- Ka˝da DVR Version posiada pole do zaznaczenia, które s∏u˝y aktualizacji
oprogramowania.

● Aktualizacja oprogramowania DVR(SHR-2040/2041/2042)
- Smart Viewer aktualizuje zdalnie oprogramowanie on-line 

DVR(SHR-2040/2041/2042).

! Zaznacz DVR(SHR-2040/2041/2042) przeznaczone do aktualizacji wÊród
DVR(SHR-2040/2041/2042) on line.
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@ Kliknij, aby otwprzyç plik “SHR-2040/2041/2042 Firmware” w formacie tgz.

# PrzyciÊnij [Upgrade] aby transmitowaç plik do wybranego 
DVR(SHR-2040/2041/2042) i rozpocznij aktualizacj´ oprogramowania
DVR(SHR-2040/2041/2042).

$ Proces transmisji i aktualizacji wyÊwietlony zostanie na dole.

UwagaUwaga
Nowe produkty firmowe potrzebne do aktualizacji oprogramowania 
DVR(SHR-2040/2041/2042) mo˝na znaleêç na stronie 
http://www.samsung.com w sekcji PRODUCTS w cz´Êci CCTV.

PrzestrogaPrzestroga
Przed przystàpieniem do aktualizacji oprogramowania DVR(SHR-2040/2041/2042)
nale˝y zatrzymaç wszystkie funkcjie DVR, jak nagrywanie, MENU, backup,
odtwarzanie.
Nie wy∏àczaç zasilania podczas aktualizacji DVR(SHR-2040/2041/2042).
Aktualizacja trwa oko∏o 5 minut.
Przypadkowe zawieszenie procesu aktualizacji oprogramowania spowoduje powrót
do wersji oprogramowania sprzed rozpocz´cia aktualizacji.

2040/2041/2042

2040/2041/2042
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UwagaUwaga
Funkcja eksportowania/importowania nie ma wp©©ywu na obszar Ustawienia
detekcji ruchu i Program nagrania.

● Wyodr´bnianie ustawieƒ urzàdzenia DVR(SHR-2040/2041/2042) 
- Program SmartViewer umo˝liwia eksport ustawieƒ menu do pod∏àczonego

urzàdzenia DVR(SHR-2040/2041/2042).

! Wybierz urzàdzenie, którego ustawienia majà byç wyeksportowane.

@ NaciÊnij przycisk [Eksport], aby podaç nazw´ pliku (*.dat), nast´pnie wartoÊci
ustawieƒ mo˝na zapisaç na komputerze.

● Importowanie wartoÊci menu urzàdzenia DVR(SHR-2040/2041/2042) 
- Program SmartViewer umo˝liwia przywrócenie ustawieƒ pod∏àczonego urzàdzenia

DVR(SHR-2040/2041/2042).

! Wybierz urzàdzenie DVR, którego wartoÊci ustawieƒ majà byç przywrócone. 

@ Kliknij przycisk, jak pokazano ni˝ej, aby otworzyç plik ustawieƒ menu (*.dat).

# NaciÊnij przycisk [Importuj], aby przenieÊç zawartoÊç pliku ustawieƒ do wybranego
urzàdzenia DVR. Ustawienia menu zostanà przywrócone.

$ W przypadku przywracania ustawieƒ kliknij nast´pujàce pole wyboru, aby przywróciç
ustawienia sieciowe, jeÊli to konieczne.
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Pozycja Opis szczegó∏owy Uwagi
OS OS wbudowany
Emisja System NTSC/PAL
Napi´cie wejÊcia 2040 - DC 12V, AC 110-220(NTSC),

AC 100-230(PAL)
2041/2042 - AC 110-220(NTSC)

AC 100-230(PAL)

Zu˝ycie mocy 2040 : 30Watt, 2041 : 60Watt, 2042 : 51Watt
Z∏o˝one 4 kana∏ów
- 1.0Vp-p
- 75Ω Rozwiàzanie Hi Z

WejÊcie Video Typ BNC
P´tla przez wyjÊcie kana∏u 4
- Automatyczne zakoƒczenie

Video Z∏o˝ony kana∏ 2
- Zwyk∏e wyjÊcie 1 kana∏u
- WyjÊcie Spot 1 kana∏u

WyjÊcie Video - Typ BNC
S-Video 1 kana∏
- 1.0Vp-p
VGA 1 kana∏
Mono 4 kana∏y

WejÊcie - -5dBm, 600Ω
dêwi´ku

Typ RCA
Dêwi´k Mono 1 kana∏

WyjÊcie - -6dBm
dêwi´ku

Typ RCA

Monitoring
Pojedynczyna ˝ywo
Podzia∏ na 4
PIP
Sekwencja trybu
Wstrzymanie
2 X Zoom

Polski

1Dane techniczne

10-1
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Video size 
Wspó∏czynnik klatki 
(1 kana∏/4 kana∏y)

720X480 (NTSC) 30fps/480fps(NTSC)
720X576 (PAL) /25fps/100fps(PAL)

Rozmiar Video
& wspó∏czynnik
klatki

Tryb
wyÊwietlania
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Pozycja Opis Uwagi

Metoda Video : MPEG4
kompresji Dêwi´k : ADPCM

RozodzielczoÊç Poziom jakoÊci Maksymalny 
wspó∏czynnik obrazu

B. Wysoka
Wysokie
Standard
Niskie

Rozmiar video B. Wysoka
& wydajnoÊç Wysokie

Standard
Niskie

Nagrywanie
B. Wysoka
Wysokie
Standard
Niskie

Zwyczajny ➝ Klawisz REC
Program ➝ Tabela programowa

Tryb Wydarzenie
nagrywania -Detekcja alarmu

-Detekcja ruchu
-Strata video
-Przed i po nagraniu

Up∏yw czasu NTSC : 1.00ips/3.00ips/5.00ips/7.50ips/
10.00ips/15.00ips

PAL : 1.00ips/2.50ips/5.00ips/6.25ips/8.33ips/
12.50ips/25.00ips

SHR-2040 : ATA HDD x 2(MAX)
-MAX wielkoÊç HDD: 500GB x 2 = 1TB
SHR-2041 : ATA HDD x 4(MAX)

Wewn´trzny -MAX wielkoÊç HDD: 500GB x 4 = 2TB
PojemnoÊç SHR-2042 : ATA HDD x 3(MAX)

-MAX wielkoÊç HDD: 500GB x 3 = 1.5TB 

USB HDD
MAX 1 (Nie wspiera USB)
-MAX wielkoÊç HDD: 500GB

30.00ips(NTSC)/
25.00ips(PAL)

15.00ips(NTSC)/
12.50ips(PAL)

30.00ips(NTSC)/
25.00ips(PAL)

Zewn´trzny

CIF(C)
352X240(NTSC)
/352X288(PAL)

Pó∏ D1(N)
720X288(NTSC)
/720X288(PAL)

Pe∏ny D1(L)
720X480(NTSC)
/720X576(PAL)
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Pozycja Opis Remarks
Kalendarz
Wydarzenie

Tryb - Zwyk∏e, Programowane, Alarm, Ruch, utrata video
wyszukiwania Data /godzina

Przejdê do pierwszego
Przejdê do ostatniego
Dane kopii zapasowej

Post´p dekodowania
1Ch Mode            4Ch Mode

Playback Rozmiar video CIF 30.00ips(NTSC)/25.00ips(PAL) 30.00ips(NTSC)/25.00ips(PAL)/1CH

& dzia∏anie Pó∏ D1(N) 30.00ips(NTSC)/25.00ips(PAL) 15.00ips(NTSC)/12.50ips(PAL)/1CH

Pe∏ny D1(L) 30.00ips(NTSC)/25.00ips(PAL) Funkcja nie obs∏ugiwana w 
modelach SHR-2040/2041/2042

Pojedynczy ➝ Dekodowanie 1 kana∏u
Podziale na 4 ➝ Dekodowanie 4 kana∏y
PIP ➝ Dekodowanie 1 kana∏u+1 kana∏u na ˝ywoTryb
Podziale na 6 ➝ PB (pojedynczy)+4 kana∏y na ˝ywowyÊwietlania
- Pojedynczy➝Podziale na 6(1CH PB)➝PIP➝Podziale na 4
Podzia∏ na 9 ➝ PB(podzia∏ na 4)+4 kana∏y na ˝ywo
- Podzia∏ na 4➝Podzia∏ na 6(4CH PB)➝Podzia∏ na 4
arzanie , pauza, stop, zoom cyfrowy 2x

Tryb Przyspieszone do przodu / przyspieszone wstecz
odtwarzania - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x

USB zewn´trzny HDD
Kopia zapasowa USB CD/DVD rejestrator

USB pami´ç flash
WejÊcie : 4 wejÊcia
- 5mA

Alarm WyjÊcie : wyjÊcie 2 przekaênikowe
- 2A/30VDC, 0.5A/125VAC
Reset : 1 wejÊcie
- 5mA

Sieç Ethernet : 10/100 baza T, ADSL (PPPoE), DHCP
Seryjny I/F RS-485 ➝ Urzàdzenie PTZ, pilot zdlanego sterowania

CPU : Pentium III, 1GHz lub wy˝szy
RAM : SDRAM 256MB lub wy˝szy

Spec PC Przyspieszenie graficzne : pami´ç graficzna 
32MB lub wy˝szy 

Odbiór DirectX : 8.1 lub wy˝szy

zdalny Oprogramowanie 
Win2000, WinXPwspomagajàce
Tryb monitorowania obrazu na ˝ywo

Funkcja Wyszukiwanie plików lokalnych & tryb playback
Zdalne wyzukiwanie plików & tryb playback

Temp. dzia∏ania Od 0 ºC do 40 ºC (32 ºF do 104 ºF)
Temp. przechowywania Od -20 ºC do 60 ºC (-4 ºF do 140 ºF)
WilgotnoÊç podczas dzia∏ania 20% ~ 85% RH
WilgotnoÊç przechowywania 20% ~ 85% RH

Rozmiar 215(W) X 88(H) X 337(D) (2040)
430(W) X 88(H) X 400(D) (2041/2042)

Waga ok 3.35Kg(2040)/About 6.5Kg(2041)/ok 7.3Kg(2042)

WielkoÊç 
obrazu video
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[SHR-2040]

[SHR-2041]
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3Ustawienia fabryczne
Przywraca informacj´ sieciowà i stawia wartoÊci w SHR-2040/2041/2042 do ustawieƒ
w czasie wysy∏ki od producenta.

Ustawienia fabryczne zostanà wykonane w nast´pujàcy sposób;
- Skorzystaj z system / domyÊlne ustawienia fabryczne przy za∏adunku (Load Factory

Default) w MENU lub,
- Przytrzymanie przycisku Tryb w trybie na ˝ywo i naciskanie przycisku kana∏u2 przez

5 sekund spowoduje powrót systemu do domyÊlych ustawieƒ fabrycznych. 
Przycisk frontowy migocze.

Klasyfikacja Opis Ustawienia fabryczne

Format daty RRRR-MM-DD

Format godziny 24 GODZINY

J´zyk English

Czas letni Wy∏àczony

Has∏o 4321

Blokada has∏a W∏àczony

Tryb zakoƒczenia p∏yty Nadpisanie

Dêwi´k zakoƒczenia p∏yty Wy∏àczony

Video W∏àczony

Dêwi´k Wy∏àczony

Tytu∏   CAM_01 ~ CAM_4

Sekwencja automatyczna 5 sek

ID Kamera Nr

Protokó∏ Brak

Wsbó∏czynnik bod 9600

Parytet Brak

Dane 8

Stop 1

Tryb seryjny Pó∏Dupleks

JasnoÊç 50

Kontrast 50

Barwa 50

Ustawienia
systemu

Ustawienia
kamery

Urzàdzenie PTZ

Konfiguracja
kamery

Tryb HDD

Godzina / data/ j´zyk

Has∏o

Ustawienia
obrazu

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 10-6



INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

10-7 Polski 10-7

Klasyfikacja Opis Ustawienia fabryczne

Czas trwania Wy∏àczony

WyÊwietlacz OSD Data W∏àczony

monitorowania Godzina W∏àczony

Monitoring wydarzenia Tytu∏ W∏àczony

Status W∏àczony

Kana∏ Spot Out CH1

Monitor wydarzeƒ Spot Out Wy∏àczony

Monitor wy∏aczony WyjÊcie z∏o˝one

Obs∏uga 1CH DVR Wy∏àczony

Tryb W∏àczony

Ustawienia trybu Rozmiar video CIF
nagrywania JakoÊç Zwyk∏y

Wspó∏czynnik 30ips(NTSC)/25ips(PAL)

Nagranie ciàg∏e Wy∏àczony

Nagranie wydarzenia W∏àczony

Rozmiar Video CIF

Rozmiar Video Zwyk∏y

Wspó∏czynnik 30ips(NTSC)/25ips(PAL)

Przed wydarzeniem Wy∏àczony

Po wydarzeniu Wy∏àczony

Stan czujnika Wy∏àczony

Kamera Kamera Nr

Alarm-wy∏àczony Brak

Czas trwania 10 sek

M.D stan Wy∏àczony

Zasi´g Ca∏u obszar

CzujnoÊç Wysoki

Alarm-wy∏àczony Brak

Czas trwania 10 sek

Ustawienia detekcji utraty video Wy∏àczony

Alarm-wy∏àczony Brak

Czas trwania 10 sek

Program
nagrywania

Ustawienia
nagrania
wydarzenia

Tryb nagrania
wydarzenia

Ustawienia
detekcji alarmu

Ustawienia
detekcji utraty

video

Ustawienia
detekcji ruchu
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Tryb po∏àczenia Static IP

SzerokoÊç pasma 2Mbps

Has∏o administratora 4321

Has∏o u˝ytkownika 4321

IP 192.168.001.200

Gateway 192.168.001.001

Subnet Mask 255.255.255.000

DNS 168.126.063.001

ID U˝ytkownika ADSL ID

Has∏o -

Typ protoko∏u UDP

Port(TCP) 0554.0555.0556.0557

Port(UDP) 8000-8159

Unicast / Multicast Unicast

Multicast IP 224.126.063.001

TTL 005

Serwer DDNS WY∏

Nazwa hosta -

Nazwa u˝ytkownika -

Has∏o u˝ytkownika -

On / Off WY∏

Adres IP 192.168.001.010

Port(UDP) 7900

Próba ponowna 05

Trans. wej. alarm. WY∏

Trans. det. ruchu WY∏

Trans. utraty video WY∏

Trans. dziennika WY∏

10-8Polski

Ustawienia IP

Ustawienia

protoko∏u transferu

Ustawienia

odwo∏ania

Sieç
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4SHR-2040/2041/2042 Smart Viewer
Dane techniczne dla odtwarzania playback

Wspó∏czynnik Viewer Screen Rozmiar video
klatki Split Mode

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 1 klatka/sek 15 klatka/sek

Fore-split 15 klatka/sek 15 klatka/sek

Single 15 klatka/sek 15 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 10 klatka/sek 10 klatka/sek

Fore-split 10 klatka/sek 10 klatka/sek

Single 10 klatka/sek 10 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 7.5 klatka/sek 7.5 klatka/sek

Fore-split 7.5 klatka/sek 7.5 klatka/sek

Single 7.5 klatka/sek 7.5 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 5 klatka/sek 5 klatka/sek

Fore-split 5 klatka/sek 5 klatka/sek

Single 5 klatka/sek 5 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 3 klatka/sek 3 klatka/sek

Fore-split 3 klatka/sek 3 klatka/sek

Single 3 klatka/sek 3 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 1 klatka/sek 1 klatka/sek

Fore-split 1 klatka/sek 1 klatka/sek

Single 1 klatka/sek 1 klatka/sek

15

10

7.5

5

3

1

NTSC
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UwagaUwaga
Dane techniczne odtwarzanych klatek dla urzàdzenia Smart Viewer ró˝nià si´ w
zale˝noÊci od ustawieƒ SHR-2040/2041/2042.
Wspó∏czynnik nagrywania oraz rozmiar video lub tryb podzia∏u ekranu w Smart
Viewer. Powy˝sza secyfikacja obowiàzuje gdy urzàdzenie g∏ówne 
SHR-2040/2041/2042 jest pod∏àczone z szybkà siecià np LAN. Przy pod∏àczeniu
urzàdzenia g∏ównego SHR-2040/2041/2042 z powolnà siecià np ADSL, pr´dkoÊç
odtwarzania wyniesie 0.5 klatki/sek. Dodatkowo, powy˝sza specyfikacja zosta∏a
zdefiniowana dla zalecanej specyfikacji komputera. Je˝eli mo˝liwoÊci techniczne
Twojego koputera sà ni˝sze od zalecanych, liczba klatek odtwarzanych mo˝e si´
zmniejszyç.

Wspó∏czynnik Viewer Screen Rozmiar video
klatki Split Mode

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 1 klatka/sek 12.5 klatka/sek

Fore-split 12.5 klatka/sek 12.5 klatka/sek

Single 12.5 klatka/sek 12.5 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 8.33 klatka/sek 8.33 klatka/sek

Fore-split 8.33 klatka/sek 8.33 klatka/sek

Single 8.33 klatka/sek 8.33 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 6.25 klatka/sek 6.25 klatka/sek

Fore-split 6.25 klatka/sek 6.25 klatka/sek

Single 6.25 klatka/sek 6.25 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 5 klatka/sek 5 klatka/sek

Fore-split 5 klatka/sek 5 klatka/sek

Single 5 klatka/sek 5 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 2.5 klatka/sek 2.5 klatka/sek

Fore-split 2.5 klatka/sek 2.5 klatka/sek

Single 2.5 klatka/sek 2.5 klatka/sek

Pó∏ D1(N) CIF (C)

Nine-split 1 klatka/sek 1 klatka/sek

Fore-split 1 klatka/sek 1 klatka/sek

Single 1 klatka/sek 1 klatka/sek

12.5

8.33

6.25

5

2.5

1

PAL

ck
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5Rozwiàzywanie prostych problemów
1. Zasilanie nie w∏àcza si´ i sygnalizator mocy z przodu urzàdzenia nie Êwieci.

- Sprawdê po∏àczenie sieciowe.
- Sprawdê napi´cie sieciowe.
- JeÊli nie daje to efektów sprawdê lub wymieƒ êród∏o zasilania.

2. Dane video znajdujà si´ w systemie, niektóre kana∏y nie pokazujà video, ale
podÊwietlone sà na nieiesko.
- Sprawdê obraz kamery pod∏àczonej do systemu. Niew∏aÊciwe wprowadzenie   
- Sprawdê êród∏o zasilania kamery.
- Objaw ten mo˝e pojawiç si´ gdy dane video po∏àczone sà za pomocà wielu

systemów i sygna∏ video jest os∏abiony. W takim wypadku nale˝y sprawdziç
dzia∏anie po∏àczenia bezpoÊrednio do SHR-2040/2041/2042 DVR.

3. Przycisk REC z przodu urzàdzenia nie wywo∏uje zapalenia diody REC LED lub
nagrywania.
- Sprawdê wolny obszar na dysku HDD.
- Sprawdê tryb nagrywania ustawiony w menu. Powinien byç W∏.

4. Wszystkie diody z przodu sà zapalone, monitor nie w∏àcza si´.
- WyjÊcie video mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od monitora. 

WyjÊcie jest ustawione jako wyjÊcie z∏o˝one ale pod∏àczone do VGA lub
odwrotnie. Nast´pnie, aby zmieniç tryb wyjÊcia wideo, nale˝y jednoczeÊnie
nacisnàç i przytrzymaç naciÊni´te przez 5 sekund przyciski “MODE” (Tryb) i “1”
znajdujàce si´ lewej stronie.

5. Migocze dioda LED z przodu i pojawia si´ obraz logo.
Mo˝e byç to spowodowane b∏´dem po∏àczenia HDD wewnàtrz  
SHR-2040/2041/2042 DVR. Zdejmij pokryw´ i sprawdê stan po∏àczenia HDD.
Je˝eli nie ma problemu z po∏àczeniem HDD skonsultuj si´ z punktem sprzeda˝y
SHR-2040/2041/2042 DVR.

6. Nie mo˝na wejÊç do MENU - zapomnia∏eÊ has∏a.
W tym przypadku nale˝y zresetowaç SHR-2040/2041/2042 DVR do wartoÊci
ustawieƒ fabrycznych. Przyciski “MODE” (Tryb) i “2” znajdujàce si´ lewej stronie
nale˝y trzymaç naciÊni´te przez 5 sekund. DomyÊlne has∏o to “4321”.

7. Przycisk zmiany kana∏u nie funkcjonuje w trybie Live.
JeÊli bie˝àce okno to Event Monitoring, przycisk kana∏u nie dzia∏à. NaciÊnij
przycisk Alarm aby zamknàç bie˝àcy obraz I wybierz kana∏. 

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 10-11



10-12Polski

8. Kursor nie mo˝e byç ustawiony w pozycji Start podczas wyszukiwania w
kalendarzu.
Sprawdê, czy kana∏ i data do odtworzenia zosta∏y zaznaczone po lewej
stronie.Oba powinny zostaç zaznaczone. 

9. Alarm po jednokrotnym uruchomieniu w∏àcza si´ mimo naciskania przedniego
przycisku alarmu w celu anulowania. 
NaciÊnij przycisk w nast´pujàcy sposób.
1) Aby anulowaç ekran Event Monitoring : Monitoring - Event Monitoring Duration

Off.
2) Aby anulowaç dêwi´k Buzzer : Event Record - Alarm (Motion Detection/Video

Loss). Alarm-Out.
3) Aby anulowaç wydarzenie : Event Record - Alarm (Motion Detection/Video Loss).

State Off.

10. Naciskanie PTZ w trybie Live nie powoduje zmian.
Sprawdê protokó∏ i ustawienie innych wartoÊci : Menu ➝ Camera ➝ PTZ Device
dopasuj do kamery PTZ .

11. Przy pod∏àczaniu kilku  HDD z wbudowanym IEEE1394 do SHR-2040/2041/2042
DVR poprzez menu, SHR-2040/2041/2042 DVR cnie rozpoznaje wszystkich HDD.
Rozpoznanie wszystkich HDD wymaga czasu. Spróbuj ponownie po kilku
minutach. JeÊli ponowna próba nie przynosi efektów, mo˝e to oznaczaç problem
HDD. Wymieƒ HDD.

12. Na ekranie wyÊwietlany jest komunikat “CLOCK BATTERY HAS FAILED” (Bateria
zegara uszkodzona). Komunikat ten jest wyÊwietlany w razie usterki zegara
wewn´trznego urzàdzenia DVR. Urzàdzenie DVR nie b´dzie dzia∏aç pozwoli to na
ochron´ danych zapisywanych na dyskach twardych. Nale˝y skontaktowaç si´ ze
specjalistà wskazanym przez sprzedawc´, u którego zakupiono produkt.

13. Nie mo˝na po∏àczyç SHR-2040/2041/2042 DVR poprzez Smart View.
- Sprawdê czy trzej u˝ytkownicy Smart Viewer sà po∏àczeni z 

SHR-2040/2041/2042 DVR. SHR-2040/2041/2042 DVR dopuszcza nie wi´cej ni˝
3 u˝ytkowników równoczeÊnie.

- Sprawdê ustawienia sieci dla SHR-2040/2041/2042 DVR.
- Sprawdê po∏àczenie kabla sieciowego
- JeÊli do po∏àczenia u˝ywasz DHCP/ADSL(PPPoE) sprawdê, czy masz w∏aÊciwy

dla SHR-2040/2041/2042 DVR MAC Address.
- JeÊli SHR-2040/2041/2042 DVR po∏àczony jest do sieci ADSL sprawdê, czy

przepustowoÊç ustawiona jest poni˝ej 600 Kbps. JeÊli przepustowoÊç ADSL
ustawiona jest jako wysoka, po∏àczenie ze Smart Viewer mo˝e nie byç stabilne i
zwolnione ze wzgl´du na przecià˝enie.
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14. Smart Viewer od∏àcza si´.
- W przypadku zmiany godziny, ustawieƒ sieci, formatowania HDD, ustawieƒ

domyÊlnych lub do∏àczania lub od∏àczania HDD do SHR-2040/2041/2042 DVR,
bie˝àcy Smart Viewer zostanie automatycznie od∏àczony.

- Sprawdê po∏àczenie sieciowe. Smart Viewer od∏àczony od sieci b´dzie ponawia∏
pi´ciokrotnie. JeÊli po 5 próbach po∏àczenie nie zostanie nawiàzane,
zaprzestanie podejmowania prób.

- JeÊli SHR-2040/2041/2042 DVR poàczony jest z siecià ADSL mo˝esz zostaç
od∏àczony od Smart Viewer jeÊli pogorszy si´ stan sieci.

15. Ikona audio w Smart Viewer pozostaje nieczynna w trybie Live. Ustawienie Audio
w pozycj´ On w menu kamery SHR-2040/2041/2042 DVR nie zmieni tego stanu.
- JeÊli Twój computer nie posiada drivera Audio lub ma problemy z odtwarzaniem

plików Audio, ikona Audio b´dzie nieczynna. Sprawdê stan dzia∏ania audio.

16. Przy wyborze kana∏u, do którego po∏àczona jestkamera PTZ Camera w trybie Live
w Smart Viewer, klikni´cie “Menu Control” w przyciskach ustawieƒ PTZ w celu
wejÊcia do trybu Function Menu w kamerze i powrót z innego kana∏u uruchomi
przyciski PTZ.
- Kontrola PTZ mo˝liwa jest w Smart Viewer oraz SHR-2040/2041/2042 DVR.

Inny u˝ytkownika mo˝e kontrolowaç PTZ dla SHR-2040/2041/2042 DVR w celu
zamkni´cia menu kamery PTZ lub opcji Auto Pan/Scan/Pattern  gdy wybierzesz
inny kana∏. Mo˝e spowodowaç to powrót danych do ustawieƒ pierwotnych.

17. Brak wskaênika czasu w trybie wyszukiwania
- Linia godziny mo˝e zostaç konwertowana w 2 tryby, ogólny (WyÊwietlania 24

godziny) lub rozszerzony (WyÊwietlania co 2 godziny)W trybie rozszerzonym,
wskaênik czasu mo˝e nie byç widoczny w bie˝àcym czasieWejdê do trybu
ogólnego lub kliknij przycisk LEFT lub RIGHT w celu odnalezienia wskaênika
czasu.

18. WyÊwietlana jest ikona „NO HDD” (Brak dysku twardego) i komunikat o b∏´dzie.
- Sprawdê stan po∏àczenia dysku twardego. JeÊli problem nie ust´puje, mimo ˝e

nie ma usterki po∏àczenia, nale˝y si´ skontaktowaç z obs∏ugà technicznà w celu
sprawdzenia twardego dysku.

19. Urzàdzenie DVR po dodaniu twardego dysku nie potwierdza, ˝e zosta∏o
rozbudowane.
- Nale˝y si´ upewniç, ˝e dodatkowe twarde dyski, które majà byç zainstalowane,

sà wymienione na odpowiedniej liÊcie zgodnoÊci. List´ urzàdzeƒ zgodnych z
urzàdzeniem DVR marki Samsung mo˝na uzyskaç od sprzedawcy.

20. Nie jest wyÊwietlany stan po∏àczenia po pod∏àczeniu zewn´trznego urzàdzenia
pami´ci masowej, pami´ci USB, dysku USB lub podobnego urzàdzenia.
- Nale˝y si´ upewniç, ˝e zewn´trzne urzàdzenie pami´ci masowej, które ma byç

zainstalowane, jest wymienione na odpowiedniej liÊcie zgodnoÊci. List´
urzàdzeƒ zgodnych z urzàdzeniem DVR marki Samsung mo˝na uzyskaç od
sprzedawcy.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.  
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are
designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and
change free software--to make sure the
software is free for all its users. This
General Public License applies to most of
the Free Software Foundation's software
and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered
by the GNU Lesser General Public
License instead.) You can apply it to your
programs, too. 
When we speak of free software, we are
referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to
make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that
you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do
these things. 
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you
if you distribute copies of the software, or

if you modify it. 
For example, if you distribute copies of
such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the
rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them
these terms so they know their rights. 
We protect your rights with two steps: (1)
copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or
modify the software. 
Also, for each author's protection and
ours, we want to make certain that
everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the
software is modified by someone else
and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the
original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original
authors' reputations. 
Finally, any free program is threatened
constantly by software patents. We wish
to avoid the danger that redistributors of
a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the
program proprietary. To prevent this, we
have made it clear that any patent must
be licensed for everyone's free use or not
licensed at all. 
The precise terms and conditions for
copying, distribution and modification
follow. 
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or
other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it
may be distributed under the terms of
this General Public License. The

6Open source license report on
the product

This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. 
You can receive the following GPL and LGPL source codes by email request to
www.sec.co.kr.  
- GPL Software

Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
- LGPL Software

gLibc, Inetutils

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 10-14



INSTRUKCJA OBS∏UGI SHR-2040/2041/2042

10-15 Polski

"Program", below, refers to any such
program or work, and a "work based on
the Program" means either the Program
or any derivative work under copyright
law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/or translated
into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is
addressed as "you". 
Activities other than copying, distribution
and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The
act of running the Program is not
restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by
running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does. 
1. You may copy and distribute verbatim
copies of the Program's source code as
you receive it, in any medium, provided
that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence
of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this
License along with the Program. 
You may charge a fee for the physical act
of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in
exchange for a fee. 
2. You may modify your copy or copies of
the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program,
and copy and distribute such
modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also
meet all of these conditions: 
a) You must cause the modified files to
carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any
change. 
b) You must cause any work that you
distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this
License. 

c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you
must cause it, when started running for
such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice
and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the
program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself
is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an
announcement.) 
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably
considered independent and separate
works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute
the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to
the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it. 
Thus, it is not the intent of this section to
claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent
is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective
works based on the Program. 
In addition, mere aggregation of another
work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the
other work under the scope of this
License. 
3. You may copy and distribute the
Program (or a work based on it, under
Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you also do one of
the following: 
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
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the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software
interchange; or, 
b) Accompany it with a written offer, valid
for at least three years, to give any third
party, for a charge no more than your
cost of physically performing source
distribution, a complete machine-
readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software
interchange; or, 
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This
alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if
you received the program in object code
or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.) 
The source code for a work means the
preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable
work, complete source code means all
the source code for all modules it
contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the
executable. However, as a special
exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary
form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the
executable runs, unless that component
itself accompanies the executable. 
If distribution of executable or object
code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source
code from the same place counts as
distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to
copy the source along with the object
code. 
4. You may not copy, modify, sublicense,
or distribute the Program except as
expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate
your rights under this License. However,

parties who have received copies, or
rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full
compliance. 
5. You are not required to accept this
License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you
indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the
Program or works based on it. 
6. Each time you redistribute the
Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically
receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and
conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients'
exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this
License. 
7. If, as a consequence of a court
judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other
pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the
Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be
to refrain entirely from distribution of the
Program. 
If any portion of this section is held
invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of
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the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in
other circumstances. 
It is not the purpose of this section to
induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public
license practices. Many people have
made generous contributions to the wide
range of software distributed through that
system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is
willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot
impose that choice. 
This section is intended to make
thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License. 
8. If the distribution and/or use of the
Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this
License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in
the body of this License. 
9. The Free Software Foundation may
publish revised and/or new versions of
the General Public License from time to
time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems
or concerns. 
Each version is given a distinguishing
version number. If the Program specifies
a version number of this License which
applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms
and conditions either of that version or of
any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this
License, you may choose any version
ever published by the Free Software
Foundation. 
10. If you wish to incorporate parts of the

Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write
to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of
preserving the free status of all
derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of
software generally. 
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS
LICENSED FREE OF CHARGE, THERE
IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION. 
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
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HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you
want it to be of the greatest possible use
to the public, the best way to achieve this
is to make it free software which
everyone can redistribute and change
under these terms. 
To do so, attach the following notices to
the program. It is safest to attach them to
the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to
where the full notice is found. 
one line to give the program's name and
an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy  name of author

This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the
License, or (at your option) any later
version.

This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.  See the GNU General
Public License for more details.

You should have received a copy of the
GNU General Public License along with
this program; if not, write to the Free
Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-
1301, USA.
Also add information on how to contact
you by electronic and paper mail. 
If the program is interactive, make it
output a short notice like this when it
starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C)
year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for
details type `show w'. This is free
software, and you are welcome to

redistribute it under certain conditions;
type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w'
and `show c' should show the
appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you
use may be called something other than
`show w' and `show c'; they could even
be mouse-clicks or menu items--
whatever suits your program. 
You should also get your employer (if you
work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer" for
the program, if necessary. Here is a
sample; alter the names: 
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all
copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not
permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is
a subroutine library, you may consider it
more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what
you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this
License. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999 
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301  USA
Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the
Lesser GPL. It also counts as the
successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version
number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are
designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to
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share and change free software--to make
sure the software is free for all its users. 
This license, the Lesser General Public
License, applies to some specially
designated software packages--typically
libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who
decide to use it. You can use it too, but
we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary
General Public License is the better
strategy to use in any particular case,
based on the explanations below. 
When we speak of free software, we are
referring to freedom of use, not price.
Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if
you wish); that you receive source code
or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it
in new free programs; and that you are
informed that you can do these things. 
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny
you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you
if you distribute copies of the library or if
you modify it. 
For example, if you distribute copies of
the library, whether gratis or for a fee,
you must give the recipients all the rights
that we gave you. You must make sure
that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with
the library, you must provide complete
object files to the recipients, so that they
can relink them with the library after
making changes to the library and
recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights. 
We protect your rights with a two-step
method: (1) we copyright the library, and
(2) we offer you this license, which gives
you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library. 
To protect each distributor, we want to
make it very clear that there is no
warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and
passed on, the recipients should know
that what they have is not the original

version, so that the original author's
reputation will not be affected by
problems that might be introduced by
others. 
Finally, software patents pose a constant
threat to the existence of any free
program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the
users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the
library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license. 
Most GNU software, including some
libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license, the
GNU Lesser General Public License,
applies to certain designated libraries,
and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this
license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free
programs. 
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared
library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The
ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other
code with the library. 
We call this license the "Lesser" General
Public License because it does Less to
protect the user's freedom than the
ordinary General Public License. It also
provides other free software developers
Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary
General Public License for many
libraries. However, the Lesser license
provides advantages in certain special
circumstances. 
For example, on rare occasions, there
may be a special need to encourage the
widest possible use of a certain library,
so that it becomes a de-facto standard.
To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more
frequent case is that a free library does
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the same job as widely used non-free
libraries. In this case, there is little to gain
by limiting the free library to free software
only, so we use the Lesser General
Public License. 
In other cases, permission to use a
particular library in non-free programs
enables a greater number of people to
use a large body of free software. For
example, permission to use the GNU C
Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant,
the GNU/Linux operating system. 
Although the Lesser General Public
License is Less protective of the users'
freedom, it does ensure that the user of a
program that is linked with the Library
has the freedom and the wherewithal to
run that program using a modified
version of the Library. 
The precise terms and conditions for
copying, distribution and modification
follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the
library" and a "work that uses the library".
The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run. 
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which
contains a notice placed by the copyright
holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is
addressed as "you". 
A "library" means a collection of software
functions and/or data prepared so as to
be conveniently linked with application
programs (which use some of those
functions and data) to form executables. 
The "Library", below, refers to any such
software library or work which has been
distributed under these terms. A "work
based on the Library" means either the
Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it,
either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into

another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in
the term "modification".) 
"Source code" for a work means the
preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete
source code means all the source code
for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus
the scripts used to control compilation
and installation of the library. 
Activities other than copying, distribution
and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The
act of running a program using the
Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether
that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the
Library does. 
1. You may copy and distribute verbatim
copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and
distribute a copy of this License along
with the Library. 
You may charge a fee for the physical act
of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in
exchange for a fee. 
2. You may modify your copy or copies of
the Library or any portion of it, thus
forming a work based on the Library, and
copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above,
provided that you also meet all of these
conditions: 
l a) The modified work must itself be a 

software library. 
l b) You must cause the files modified to

carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of
any change. 

l c) You must cause the whole of the work
to be licensed at no charge to all third
parties under the terms of this
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License. 
l d) If a facility in the modified Library

refers to a function or a table of data
to be supplied by an application
program that uses the facility, other
than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure
that, in the event an application does
not supply such function or table, the
facility still operates, and performs
whatever part of its purpose remains
meaningful. 

(For example, a function in a library to
compute square roots has a purpose that
is entirely well-defined independent of the
application. Therefore, Subsection 2d
requires that any application-supplied
function or table used by this function
must be optional: if the application does
not supply it, the square root function
must still compute square roots.) 
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the
Library, and can be reasonably
considered independent and separate
works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute
the same sections as part of a whole
which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions
for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it. 
Thus, it is not the intent of this section to
claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent
is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective
works based on the Library. 
In addition, mere aggregation of another
work not based on the Library with the
Library (or with a work based on the
Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the
other work under the scope of this
License. 
3. You may opt to apply the terms of the
ordinary GNU General Public License
instead of this License to a given copy of

the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2,
instead of to this License. (If a newer
version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has
appeared, then you can specify that
version instead if you wish.) Do not make
any other change in these notices. 
Once this change is made in a given
copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License
applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy. 
This option is useful when you wish to
copy part of the code of the Library into a
program that is not a library. 
4. You may copy and distribute the
Library (or a portion or derivative of it,
under Section 2) in object code or
executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that
you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software
interchange. 
If distribution of object code is made by
offering access to copy from a
designated place, then offering
equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source
code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with
the object code. 
5. A program that contains no derivative
of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called
a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work
of the Library, and therefore falls outside
the scope of this License. 
However, linking a "work that uses the
Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of
the Library), rather than a "work that uses
the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states
terms for distribution of such

SHR-2040-POL-2  10/16/07  4:52 PM  Page 10-21



10-22Polski

executables. 
When a "work that uses the Library" uses
material from a header file that is part of
the Library, the object code for the work
may be a derivative work of the Library
even though the source code is not.
Whether this is true is especially
significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself
a library. The threshold for this to be true
is not precisely defined by law. 
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is
unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables
containing this object code plus portions
of the Library will still fall under Section
6.) 
Otherwise, if the work is a derivative of
the Library, you may distribute the object
code for the work under the terms of
Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly
with the Library itself. 
6. As an exception to the Sections above,
you may also combine or link a "work
that uses the Library" with the Library to
produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under
terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for
the customer's own use and reverse
engineering for debugging such
modifications. 
You must give prominent notice with each
copy of the work that the Library is used
in it and that the Library and its use are
covered by this License. You must supply
a copy of this License. If the work during
execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the
Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy
of this License. Also, you must do one of
these things: 
■ Accompany the work with the com

plete corresponding machine- readable
source code for the Library including
whatever changes were used in the
work (which must be distributed under

Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the
Library, with the complete machine-
readable "work that uses the Library",
as object code and/or source code, so
that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified
Library. (It is understood that the user
who changes the contents of
definitions files in the Library will not
necessarily be able to recompile the
application to use the modified
definitions.) 

■ Use a suitable shared library
mechanism for linking with the Library.
A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer
system, rather than copying library
functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs
one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version
that the work was made with. 

■ Accompany the work with a written
offer, valid for at least three years, to
give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of
performing this distribution. 

■ If distribution of the work is made by
offering access to copy from a
designated place, offer equivalent
access to copy the above specified
materials from the same place. 

■ Verify that the user has already
received a copy of these materials or
that you have already sent this user a
copy. 

For an executable, the required form of
the "work that uses the Library" must
include any data and utility programs
needed for reproducing the executable
from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not
include anything that is normally
distributed (in either source or binary
form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the
executable runs, unless that component
itself accompanies the executable. 
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It may happen that this requirement
contradicts the license restrictions of
other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating
system. Such a contradiction means you
cannot use both them and the Library
together in an executable that you
distribute. 
7. You may place library facilities that are
a work based on the Library side-by-side
in a single library together with other
library facilities not covered by this
License, and distribute such a combined
library, provided that the separate
distribution of the work based on the
Library and of the other library facilities is
otherwise permitted, and provided that
you do these two things: 
■ Accompany the combined library with a

copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other
library facilities. This must be
distributed under the terms of the
Sections above. 

■ Give prominent notice with the
combined library of the fact that part of
it is a work based on the Library, and
explaining where to find the
accompanying uncombined form of the
same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except
as expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the
Library is void, and will automatically
terminate your rights under this License.
However, parties who have received
copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses
terminated so long as such parties
remain in full compliance. 
9. You are not required to accept this
License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the
Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or
any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the

Library or works based on it. 
10. Each time you redistribute the Library
(or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions.
You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of
the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by
third parties with this License. 
11. If, as a consequence of a court
judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other
pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the
Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those
who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be
to refrain entirely from distribution of the
Library. 
If any portion of this section is held
invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of
the section is intended to apply, and the
section as a whole is intended to apply in
other circumstances. 
It is not the purpose of this section to
induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution
system which is implemented by public
license practices. Many people have
made generous contributions to the wide
range of software distributed through that
system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is
willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot
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impose that choice. 
This section is intended to make
thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License. 
12. If the distribution and/or use of the
Library is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder
who places the Library under this License
may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in
the body of this License. 
13. The Free Software Foundation may
publish revised and/or new versions of
the Lesser General Public License from
time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new
problems or concerns. 
Each version is given a distinguishing
version number. If the Library specifies a
version number of this License which
applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms
and conditions either of that version or of
any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you
may choose any version ever published
by the Free Software Foundation. 
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible
with these, write to the author to ask for
permission. For software which is
copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing
and reuse of software generally. 
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS
LICENSED FREE OF CHARGE, THERE
IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY,
TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE

COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE
OF THE LIBRARY IS WITH YOU.
SHOULD THE LIBRARY PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION. 
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES. 
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you
want it to be of the greatest possible use
to the public, we recommend making it
free software that everyone can
redistribute and change. You can do so
by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms
of the ordinary General Public License). 
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at
least the "copyright" line and a pointer to
where the full notice is found. 
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one line to give the library's name and an
idea of what it does.
Copyright (C) year  name of author

This library is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1
of the License, or (at your option) any
later version.

This library is distributed in the hope that
it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
Lesser General Public License for more
details.

You should have received a copy of the
GNU Lesser General Public
License along with this library; if not,
write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301  USA
Also add information on how to contact
you by electronic and paper mail. 
You should also get your employer (if you
work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer" for
the library, if necessary. Here is a
sample; alter the names: 
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all
copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking
knobs) written
by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

OpenSSL LICENSE
/*==============================
===============================
=======
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL

Project.  All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and

binary forms, with or without
* modification, are permitted provided

that the following conditions

* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must

retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must

reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the

following disclaimer in
*    the documentation and/or other

materials provided with the
*    distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning

features or use of this
*    software must display the following

acknowledgment:
*    "This product includes software

developed by the OpenSSL Project
*    for use in the OpenSSL Toolkit.

(http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and

"OpenSSL Project" must not be used to
*    endorse or promote products derived

from this software without
*    prior written permission. For written

permission, please contact
*    openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software

may not be called "OpenSSL"
*    nor may "OpenSSL" appear in their

names without prior written
*    permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form

whatsoever must retain the following
*    acknowledgment:
*    "This product includes software

developed by the OpenSSL Project
*    for use in the OpenSSL Toolkit

(http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY

THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND
ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS
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FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO

EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT

OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE

USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE.

===============================
======
*
* This product includes cryptographic

software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).  This product

includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Original SSLeay License
-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL

implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as

to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and

non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.

The following conditions

* apply to all code found in this
distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the

SSL code.  The SSL documentation
* included with this distribution is

covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson

(tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as

such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product,

Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library

used.
* This can be in the form of a textual

message at program startup or
* in documentation (online or textual)

provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and

binary forms, with or without
* modification, are permitted provided

that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must

retain the copyright
*    notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must

reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials

provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning

features or use of this software
*    must display the following

acknowledgement:
*    "This product includes cryptographic

software written by
*     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*    The word 'cryptographic' can be left

out if the rouines from the library
*    being used are not cryptographic

related :-).
* 4. If you include any Windows specific

code (or a derivative thereof) from
*    the apps directory (application code)

you must include an acknowledgement:
*    "This product includes software

written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
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*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY

ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT

SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,

OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for

any publically available version or
* derivative of this code cannot be

changed.  i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another

distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
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Prawid∏owe usuwanie produktu
(zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszàcych si´ do niego tekstach wskazuje, ˝e produktu
po up∏ywie okresu u˝ytkowania nie nale˝y usuwaç z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstw
domowych. Aby uniknàç szkodliwego wp∏ywu na Êrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego u˝ycia zasobów materialnych jako sta∏ej praktyki. 

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla Êrodowiska recyklingu tego
produktu u˝ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowaç si´ z punktem sprzeda˝y
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem w∏adz lokalnych.   

U˝ytkownicy w firmach powinni skontaktowaç si´ ze swoim dostawcà i sprawdziç warunki umowy zakupu.
Produktu nie nale˝y usuwaç razem z innymi odpadami komercyjnymi. 
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