
DVR4MQAEE 
Ulepszenie języka (polskiego) w Menu  
 

Pierwsza czynność, którą należy wykonać jest pobranie pliku “LANGU6.GZ” z witryny 

Velleman.  

Znajdziesz go na stronie DVR4MQAEE, na samym dole. 

 

Stwórz nowy folder „Language upgrade” (ulepszenie języka) w folderze głównym (np. 

C:\ language upgrade), na dysku lokalnym komputera.  

Zapisz ściągnięty plik w folderze „Language upgrade” jak pokazane na poniższej 

ilustracji. 

 

 
                

Stwórz nowy folder (language upgrade) na dysku lokalnym (C:\) 

 

 



 

Zapisz plik “LANGU6.GZ” w nowo stworzonym folderze. 

Podłączenie DVR4MQAEE do sieci lokalnej.  

Podłącz port LAN rejestratora DVR4MQAEE do portu LAN komputera przy pomocy 

sieciowego kabla krosującego. Spójrz na poniższą ilustrację. 
 

 
Ustawianie adresu IP. 

 

Wejdź w ‘start’ => ‘panel sterowania’=> ‘połączenie sieciowe’.  

Pojawi się następne okno dialogowe: 

 

 
 

Kliknij na ‘sieć lokalna’ (local area connection) prawym przyciskiem myszki, następnie 

wybierz ‘właściwości’ (properties). 

Pojawi się następne okno dialogowe. 

 



 
 

Kliknij prawym przyciskiem myszki na “Internet Protocol (TCP/IP)” oraz wybierz opcję  
‘właściwości’ (properties). 

Pojawi się następne okno dialogowe. 

 
 

Wybierz w oknie dialogowym opcję „Użyj następującego adresu IP” 

(Use the following IP address). 

 

Ustaw: adres IP na:  192.168.1.12 

Maska podsieci (Subnet mask) na: 255.255.255.0 

Brama domyślna (Default gateway):       .      .      . 

 

Następnie wybierz opcję „Użyj następujących adresów serwerów DNS” (Use the 

following DNS server addresses). 



 

Ustaw: “Preferowany serwer DNS” (Preferred DNS server):       .      .      . 

 “Alternatywny serwer DNS” (Alternate DNS server):       .      .      . 

 

Kliknij “OK” dwa razy. 

 

Ulepszanie menu językowego DVR4QAEE oprogramowaniem AP. 

 

Włącz oprogramowanie AP DVR4MQAEE  => “Video Server E”. 

Pojawi się następne okno dialogowe. 

 

   
 

W pasku “użytkownik” (Username ) wpisz => ADMIN. 

W pasku “hasło” (Password ) wpisz =>  ADMIN. 

Jeżeli nie zmieniłeś użytkownika ani hasła, kliknij podwójnie na ikonkę  

Następujące okno dialogowe pojawi się. 
 



 
 

Kliknij na przycisk “znajdź” (find). 

Po czym poszukaj w C:\language upgrade (C:\ulepszenie języka) tak jak pokazane 

poniżej. 

 

 
 

Kliknij na folder „language upgrade” (ulepszenie języka) oraz kliknij przycisk “OK”. 

Ulepszenie języka zostanie rozpoczęte. 

 



 
 

 

 
 

Kliknij na przycisk “OK” - nastąpi nadpisanie flasha (oprogramowanie sprzętowe). 

 

Po kliknięciu na przycisk “OK” DVR zostanie ponownie uruchomiony a język polski 

zostanie zapisany.  

 

Ulepszenie języka można sprawdzić w menu DVR => ZAAWANSOWANE => 

SYSTEM => JĘZYK następnie kliknij klawisz “enter” DVR, aby zmienić język. 

Następujące DVR menu pojawi się. 
 

http://www.dict.pl/plen?word=oprogramowanie%20sprzetowe&lang=EN


 


