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4. Zmiana częstotliwości pracy.
Domyślnie każdy system QARA oraz EVIF pracuje na kanale 100 (5500MHz) .
Może się okazać, że na danym terenie domyślny nr kanału jest już zajęty.
W takim przypadku należy zmienić numer na inny wolny. Zmianę kanału pracy
wykonuje się tylko w odbiorniku. Nadajnik automatycznie sam dostosuje się do nowego
nr kanału pracy.
4.1. Poprzez przeglądarkę WWW zaloguj się na adres IP odbiornika EVIF wpisując
adres domyślny IP 192.168.1.20 (użytkownik: camsat, hasło: camsat)
4.2. Przejdź na zakładkę Ustawienia łącza kamery/Ustawienia bezprzewodowe
i w polu Kanał zmień nr kanału pracy na inny. Kliknij Zapisz zmiany.
WAŻNA INFORMACJA: Odbiornik EVIF pozwalają na przeskanowanie eteru pod kątem
używanych w najbliższej okolicy częstotliwości. Przy ustawianiu kanału pracy jest to bardzo
przydatne narzędzie. Dzięki niemu wiemy, których kanałów unikać, a które są wolne i można
ich użyć do transmisji bezprzewodowej sygnałów z kamer. Użycie kanału, który jest już
zajęty przez inne linie transmisyjne może skutkować zakłóceniami, lub też całkowitym
brakiem transmisji.
Aby przeskanować zajęte kanały należy chwilowo przełączyć EVIF w tryb Nadajnik. Aby tego
dokonać należy przejść do menu Ustawienia łącza kamery/Ustawienia bezprzewodowe
i w polu Tryb należy wybrać parametr Nadajnik. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz zmiany.

SZYBKI START
Bezprzewodowy system transmisji wideo w
technologii HD-CVI
1. Pierwsze uruchomienie zestawu QARA-CVI + EVIF
1.1. Do nadajnika QARA QL-CVI-T1/T2 podłącz kamerę/kamery CVI za pomocą
przewodu koncentrycznego z BNC.
1.2. Odbiornik EVIF-Multi podłącz przewodem sieciowym Ethernet (nieskrosowany

Należy kliknąć na przycisk Skanuj odbiorniki a skanowanie rozpocznie się automatycznie.

UTP) do rejestratora hybrydowego CVI lub dowolnego innego rejestratora z

Po chwili ukaże się lista używanych w okolicy częstotliwości wraz z siłami ich sygnału.

protokołem ONVIF np. AHD hybryda, TVI hybryda, NVR.
1.3. Podłącz zasilanie do nadajnika, odbiornika, kamer oraz rejestratora i odczekaj

Sygnały poniżej -85 można uznać za bliskie szumom i tym samym takie częstotliwości oraz

około 2 min, to czas potrzebny na uruchomienie się zestawu QARA-CVI i

kanały, których nie ma na liście można wykorzystać do bezprzewodowej transmisji wideo.

nawiązanie bezpiecznych, szyfrowanych połączeń.

Następnie należy wcisnąć przycisk Skanuj odbiorniki. Pojawi się okno z listą urządzeń
radiowych w twojej okolicy. Zapisz tę listę lub zrób zdjęcie. Przestaw urządzenie z
powrotem w tryb Odbiornik.

Podłączenie kolejnego nadajnika QARA do pracującego już odbiornika EVIF-Multi ,
podłączenie kolejnego odbiornika EVIF-Multi do rejestratora oraz dodatkowe informacje
znajdują się w instrukcji rozszerzonej dostępnej na stronie www.camsat.com.pl.
Pełna instrukcja dostępna pod adresem: www.camsat.com.pl/qara-cvi

1.4. W rejestratorze dodaj parametry nadajnika w identyczny sposób jak to
się robi w przypadku dodawania kamer IP.
1.5. Wejdź do menu ustawień twojego rejestratora.
1.6. Upewnij się że rejestrator jest ustawiony w tryb hybrydowy do obsługi
kamer IP (Typ Kanału / Channel type)

Pełna instrukcja dostępna pod adresem: www.camsat.com.pl/qara-cvi
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UWAGA: Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia IP podłączone do rejestratora
przewodowo lub bezprzewodowo muszą mieć unikalne adresy IP z tej samej rodziny
adresów. Ustawiając adres IP twojego rejestratora zwróć uwagę aby adres ten nie
pokrywał się z innym adresen już używanym w sieci.
Każdy nadajnik QARA posiada dwa adresy IP:
a) 192.168.1.101 to domyślny IP adress ONVIF . Pod tym adresem użytkownik może
zmienić parametry jakość obrazu, ilość przesyłanych klatek oraz zmienić adres
IP na inny.
1.7. W zakładce Urządzenia zdalne/Remote Channel:
a) Wpisz adres IP (domyślny IP adress ONVIF – 192.168.1.101)
b) Wpisz nr portu (HTTP):
8081 – dla 1 wejścia wideo CVI
8082 – dla 2 wejścia wideo CVI (dotyczy tylko nadajnika z dwoma wejściami
wideo QL-CVI-T2),
c) Wybierz typ protokołu: ONVIF
d) Niektóre rejestratory wymagają wpisania nazwy uwierzytelniania i hasło.
Wpisz użytkownik: camsat ; hasło: camsat i zapisz ustawienia. Po kilku
sekundach obraz pojawi się w skonﬁgurowanym kanale rejestratora.

b) 192.168.1.11 to domyślny IP adress Transmitter. Pod tym adresem użytkownik
może zmienić parametry radiowe oraz radiowy adres IP nadajnika (hasło: camsat; użytkownik
camsat).
Każdy odbiornik EVIF posiada jeden adres IP:
a) 192.168.1.20 to domyślny IP adress Reciver. Pod tym adresem użytkownik może
zmienić parametry radiowe np. nr kanału pracy oraz radiowy adres IP odbiornika
(hasło: camsat; użytkownik: camsat)
2. Montaż urządzeń na maszcie:
Opaski montażowe przeznaczone do montażu na maszcie włożyć do odpowiednich otworów
w tylnej części korpusu urządzenia i mocno zacisnąć. Koniecznie należy użyć dwóch opasek
zaciskowych. Opaski montażowe znajdujące się w zestawach są dostosowane do montażu
zewnętrznego i odporne na promieniowanie UV gwarantujące bezpieczeństwo.
3. Wskaźniki LED.
Nadajnik QARA jest wyposażony w szereg wskaźników informujących o połączeniu
z rejestratorem oraz rozdzielczości podłączonych kamer.

1.8. Analogicznie w następnym kanale rejestratora ustaw obraz z kamery podłączonej
do drugiego wejścia CVI nadajnika.
1.9. Ustaw adres IP twojego rejestratora na adres z rodziny 192.168.1.xx
(gdzie xx to dowolny numer z zakresu 0-255) np. 192.168.1.10. 1.9.
Jak zmienić adres IP rejestratora jest wyjaśnione w jego instrukcji.
Pełna instrukcja dostępna pod adresem: www.camsat.com.pl/qara-cvi

Pełna instrukcja dostępna pod adresem: www.camsat.com.pl/qara-cvi

