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W razie zauważenia dymu lub 
dziwnego zapachu wydobywającego 
się z sieciowego rejestratora wideo, 
natychmiast odłącz zasilanie.

Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj 
go o wypadku.

Sieciowy rejestrator wideo należy 
trzymać z dala od wody. Jeśli 
sieciowy rejestrator wideo zamoczy 
się, należy natychmiast wyłączyć 
zasilanie.

Nie należy umieszczać sieciowego 
rejestratora wideo w pobliżu źródeł 
ciepła, takich jak telewizor lub 
kuchenka.

Zakres temperatury otoczenia 
zalecanej podczas pracy urządzenia 
znajdziesz w podręczniku 
użytkownika.

Sieciowy rejestrator wideo należy 
izolować od bezpośredniego światła 
słonecznego.

Nie należy umieszczać sieciowego 
rejestratora wideo w wilgotnych 
miejscach.

Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder

Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj 
go o wypadku.

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
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Nie ustawiaj sieciowego 
rejestratora wideo na niestabilnych 
powierzchniach.

Nie dotykaj sieciowego 
rejestratora wideo podczas burzy z 
wyładowaniami atmosferycznymi.

Nie upuszczaj sieciowego rejestratora 
wideo z wysokości.

Nie wkładaj do wnętrza obudowy 
sieciowego rejestratora wideo 
żadnych przedmiotów (np. igieł itp.).
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Płyta CD z oprogramowaniem

NR7401

Karta gwarancyjna

Nakładki ochronne Bumpon 3M/ 
Wkręty

Skrócona instrukcja instalacji

Przewód zasilający

Sprawdź zawartość pakietu1
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Opis fi zyczny2

Panel przedni

Panel tylny

Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder

RESET

LAN4  LAN3  LAN2  LAN1 WAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gniazdo USB Wskaźnik statusu

Gniazdo zasilania

Wgłębienie przycisku 
resetu

Wtyczka Ethernet 
10/100 RJ45

Ogólne I/O blok 
terminala
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Przed rozpoczęciem korzystania z sieciowego rejestratora wideo należy przygotować dysk 
twardy SATA do przechowywania zarejestrowanego obrazu wideo.
1. Upewnij się, że zasilanie jest odłączone.
2. Użyj śrubokręta, żeby poluzować pięć wkrętów, a następnie pociągnięciem usuń górną 

pokrywę rejestratora.
3. Poluzuj wkręt i wyjmij tacę dysku twardego.
4. Włóż dysk twardy do tacy i dokręć cztery wkręty znajdujące się w zestawie.
5. Umieść dysk twardy w sieciowym rejestratorze wideo.
6. Dosuń dysk twardy tak jak przedstawia to ilustracja, a następnie umocuj go za pomocą 

oryginalnego wkrętu.
7. Nałóż pokrywę górną i dokręć ją za pomocą pięciu wkrętów.

Instalacja sprzętu3

Zainstaluj dysk twardy

2

5

3

4

6 7
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1. Połącz kabel zasilania z sieciowego rejestratora wideo do źródła zasilania.
2. Podłącz rejestrator wideo NR7401 do kamer sieciowych oraz komputera w sieci LAN 

za pomocą gniazd LAN. Ponieważ rejestrator NR7401 obsługuje system zasilania 
przez Ethernet PoE, w przypadku gdy kamera sieciowa jest zgodna z systemem PoE, 
urządzenie umożliwia transfer danych oraz zasilanie za pomocą jednego kabla Ethernet.

3. Aby korzystać z rejestratora wideo NR7401 za pomocą Internetu, podłącz urządzenie 
NR7401 do Internetu przez gniazdo WAN.

4. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym 
blokiem terminala I/O.

RESET

LAN4  LAN3  LAN2  LAN1 WAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activity

Power/MIC

Internet

WANLAN
LAN

LAN1

2

Kamera sieciowa 
(PoE)

Podłączenie do sieci4

Kamera siecowa  
(bez PoE)

3

1: Zasilanie
2: Wyjście przekaźnikowe COM
3: Wyjście przekaźnikowe N.O.
4: Wejście cyfrowe 1
5: Wejście cyfrowe z uziemieniem
6: Wejście cyfrowe 2
7: Wejście cyfrowe z uziemieniem
8: Wejście cyfrowe 3
9: Wejście cyfrowe 3 z uziemieniem
10: Wejście cyfrowe 4
11: Wejście cyfrowe 4 z uziemieniem
12: Uziemienie

4

4

Sieć kabel, Modem 
DSL lub ruter
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3. Użyj adresu WAN IP, aby korzystać z rejestratora wideo NR7401 za pomocą Internetu.

Przypisywanie adresu IP5

1. Konfiguracja rejestratora NR7401 w sieci LAN. W przypadku korzystania z sieci 
LAN domyślnym adresem IP dla urządzenia NR7401 jest 192.168.100.1. Adres IP 
należy wpisać bezpośrednio w oknie adresowym przeglądarki internetowej. Zostanie 
wyświetlona witryna internetowa dla urządzenia NR7401 umożliwiająca konfigurację 
ustawień.

2. Aby mieć dostęp do urządzenia NR7401 przez Internet, przypisz mu adres WAN IP na 
stronie konfiguracji. Istnieją trzy sposoby uzyskania adresu WAN IP: DHCP (Dynamiczny 
adres IP), Statyczny adres IP oraz protokół PPPoE (DSL).

W przypadku korzystania ze środowiska sieci DHCP można użyć aplikacji VIVOTEK 
Intallation Wizard 2 (IW2), aby w łatwy sposób uzyskać adres IP.
(1) Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na płycie CD z opro-

gramowaniem.
(2) Porgram przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij “Dalej” 

aby kontynuować.

Installation
Wizard 2

0002D107893F

0002D107893F

00-02-D1-07-89-3F              192.168.5.131                NR7401

(3) Program wyszuka urządzenia sieciowe VIVOTEK znajdujące się w tej samej sieci LAN.
(4) Po wyszukaniu pojawi się okno główne instalatora. Kliknij adres MAC zgodny ze 

wskazanym na etykiecie w dolnej części urządzenia w celu połączenia przeglądarki 
Internet Explorer z rejestratorem wideo NR7401.
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Uwaga

Aby nagrywać obraz wideo na żywo i przewijać nagrany obraz, należy 
dodać urządzenia do rejestratora wideo NR7401 na stronie konfiguracji. 
Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika 
na płycie CD z oprogramowaniem.

Gotowy do użycia6

Następująca witryna jest oficjalną stroną urządzenia NR7401.

Strona konfiguracji
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