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1. Dostęp do rejestratora
Ustawienia fabryczne: 

Login: admin 

Hasło: 888888 

Porty: 80, 8101, 9372, 554 i 1935. 
 

2. Dodawanie kamer
a)  -> Zarz dzanie kamerami ą

b) Wybieramy aby doda  kamer ;ć ę

c) Wybieramy „edycja” aby edytowa  ustawienia kamerć

Uwaga: je li kamera jest niedost pna nale y klikn  „diagnostyka”ś ę ż ąć
aby ustali  przyczyn  bł du ć ę ę

 

3. Ustawienie parametrów nagrywania
3.1. Ci gły zapisą

a)  -> Nagrywanie-> Harmonogram

b) Nale y wybra  dni nagrywaniaż ć

c) Skopiowa  ustawienia dla wszystkich kamerć

 

3.2. Zapis po detekcji ruchu

a) 
 -> Alarmy  -> Ruch

b) Nale y wybra  dni nagrywaniaż ć

c) Ustawi  obszar detekcjić

d) Ustawi  czuło  nagrywaniać ść

e) Skopiowa  ustawienia dla wszystkich kamerć

4. Konfiguracja DDNS 
a) Konfiguracja -> Sie  -> DDNS ć

b) Serwer: multi.super-ddns.com  

c) Wybra  opcj  “Auto logowanie”. ć ę

d) Je li usługa działa, dost p do rejestratora uzyskujemy przez adres:ś ę

http://nazwa_domeny.super-ddns.com

 

5. Dostęp zdalny
a) Aplikacja mobilna (Android oraz iOS) – MAZi Viewer

Program dla Windows - MAZi CMS (do pobrania na na stronie

http://www.gde.pl/do-pobrania) 

b) Przegl darka internetowaą

 

6. Kontakt
Je li masz pytanie lub problem który nie jest tu wyja niony, zajrzyj do instrukcji ENś ś
lub skontaktuj si  z nami:ę

GDE Polska, Włosa , ul. wi tnicka 88ń Ś ą
32-031 Mogilany
T: 12 256 50 35
F: 12 270 56 96
biuro@gde.pl
www.gde.pl

 
 

 

nazw  domeny jest 8 ostatnich znaków adresu MAC lub nazwa u ytkownikaą że)

c)  Dost p przez chmur , w ę ę       Konfiguracja -> Sie  -> Chmura przez QR kod ć
pobieramy program mobilny oraz przez QR kod dodajemy rejestrator, 
Dla Androida u ywamy program MAZi Viewer lub RealViewPro a dla iOS RealViewPro.ż
 

Je li kamery wymagaj  aktywacji (kamery IDH, IWH itp..) nale y je zaktywowa  ś ą ż ć
za pomoc  programu SADPTool (gde.pl/do-pobrania) i nada  adresy IPą ć
W razie gdy kamera nie jest wykrywana, nale y nada  jej adres IP, ż ć
a nast pnie doda  j  r cznie, klikamy Dodaj i wypełniamy pola:ę ć ą ę
 „Adres IP” – adres IP kamery
 „Protokół” – MAZi-C
 „Port zarz dzania” - 80 (kamery serii IxH) lub 2000 kamery serii IxNą
 „U ytkownik” oraz „Hasło”ż
W przypadku kamer IDH, IWH itp. z firmware’em 5.5.0 lub wy szymż
nale y (poprzez przegl dark ) wł czy  protokół ONVIF oraz doda  ż ą ę ą ć ć
u ytkownika ONVIF.ż

http://nazwa_domeny.super-ddns.com/
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1. Program PlatformSetup
Pobieranie  

Ze strony www.gde.pl/do-pobrania, zakładka 
MAZi Security (instrukcje, firmware'y, oprogramowanie, deklaracje CE) 

Pobieramy program PlatfromSetup

Program słu y do podgl du, przegl dania nagra  z rejestratorówż ą ą ń
 

2.  Instalacja
a) Uruchamiamy instalator 

b) Instalujemy zarówno klienta jak i serwer

c) Ustawienia okna Center Setting pozostawiamy bez zmian

Restartujemy komputer. Na pulpicie pojawi si  ikona CMS Clientę

 3. Uruchomienie
3.1. Logowanie

a) W oknie logowanie podajemy login: admin i hasło: 123456

b) Nie zmieniamy ustawie  adres IP (127.0.0.1) oraz port (8000)ń

c) Klikamy Login

 3.2. Menu główne

a) Zakładka Home pozwala wybra  funkcjeć

b) Preview – podgl d na ywoą ż

c) Playback - odtwarzanie

d) Device – zarz dzanie rejestratoramią

e) Local Config – konfiguracja programu CMS Client

4. Dodawanie rejestratora
a) Wybieramy zakładk  Device, klikamy w Searchę

b) Program wyszuka wszystkie zgodne urz dzeniaą

c) Zaznaczamy rejestrator i klikamy Add Devices

d) Wracamy do poprzedniego okna, widzimy nasz rejestrator

Klikamy w Modify i nadajemy nazw  oraz podajemy login i hasłoę

 

5. Podgląd
a) W zakładce Preview

Wybieramy rejestrator w z listy dost pnych rejestratorówę

Dwukrotnie klikaj c w jego nazw  rozpoczynamy podgl dą ę ą

b) W zakładce Local Config, opcja Preview mo emy ustawi  strumie  do podgl duż ć ń ą

 

6. Odtwarzanie
W zakładce Playback

W Object wybieramy rejestrator 
 

 

Program obsługuje rejestratory MAZi oraz kilka innych np.. Dahua, Hikvision

e)

 Bitrate – strumie  do podgl du, przy poł czeniu przez Internet zalecamy Networkń ą ą
Stream Policy – zalecamy Fluency Prior, czyli płynność
 

a) 
b)

 
c)

 d)
 e)

 

Store Place opcj  Deviceę
Record Type np.. All (wszystko) lub Motion (Ruch )i klikamy Query

W dolnej cz ci okna pojawi  si  linie reprezentuj ce nagraniaęś ą ę ą

Chc c je odtwarza  równocze nie klikamy w przycisk Syną ć ś

W dolnej tabeli mo emy zaznaczy  które kamery chcemy odtwarzaż ć ćf)

 Podgląd rejestratora przez chmurę:
a) Wybieramy zakładk  Device, klikamy Add deviceę

b) W oknie Add device wybieramy opcj  IVV SN ę
i wpisujemy identyfikator rejestratora ID odczytany w menu:
Menu → Konfiguracja → Sie  → Zdalny dost pć ę
podajemy tak e login i hasło do rejestratoraż

Przed rozpoczęciem eksploatacji
zaktualizuj firmware

Ze strony http://gde.pl/do-pobrania, zakładka 
MAZi Security (instrukcje, firmware'y, oprogramowanie, deklaracje CE) 
pobieramy firmware i aktualizujemy według zał czonej instrukcji.ą
Pami tamy o przywróceniu rejestratora do ustawie  fabrycznych.ę ń

http://www.gde.pl/do-pobrania
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