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Montaż i przygotowanie do pracy dysku twardego HDD

w rejestratorach IPOX N9000

Porada przedstawia montaż oraz przygotowanie do pracy dysku twardego HDD w rejestratorach

IPOX obsługujących 1 oraz 2 dyski twarde. Montaż dysków w rejestratorach jedno i dwudyskowych

posiadających inne obudowy oraz w rejestratorach obsługujących więcej niż dwa dyski przebiega

analogicznie. 

 Przed rozpoczęciem montażu dysku w rejestratorze, koniecznie należy wyłączyć urządzenie

oraz  odłączyć  od  niego  wszystkie  źródła  zasilania.  Montaż  dysku  podczas  włączonego

urządzenia  może  skutkować  porażeniem  prądem  elektrycznym  oraz  uszkodzeniem

urządzenia. 

 Należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić płyty głównej rejestratora. 

 Dysk należy montować tylko i wyłącznie w suchym i niezakurzonym pomieszczeniu.

 Zalecamy  stosować  dyski  twarde  renomowanych  producentów,  przeznaczone  do  pracy

w trybie ciągłym 24/7.

 Dysk  nie  wymaga  wcześniejszego  przygotowania  w  innym  środowisku  (np.  system

Windows)
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Montaż dysku:

1. Przygotuj rejestrator, dyski oraz przewody SATA III i śruby dołączone do rejestratora.

Rejestrator jednodyskowy     Rejestrator dwudyskowy

2. Odkręć pokrywę obudowy rejestratora.

Odkręcić po dwie śruby z obu stron jednodyskowego rejestratora aby zdjąć pokrywę.

W przypadku dwudyskowego rejestratora, należy odkręcić trzy śruby przykręcone do tylnego
panelu aby zdjąć jego obudowę.
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3. Przykręć przygotowanymi wcześniej śrubami dysk twardy do obudowy rejestratora.

Standardowy rozstaw uchwytów dysku twardego.

Mocowanie dysku w rejestratorze
jednodyskowym.

 Mocowanie dysku w rejestratorze
dwudyskowym. Dwa dodatkowe

niewykorzystane otwory służą zamocowaniu
dysku o szerszym rozstawie uchwytów.
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4. Podłącz przewód SATA płaskim końcem do płyty głównej  rejestratora oraz łamanym końcem

do dysku twardego.

5. Podłącz przewód zasilający do dysku twardego.

Podłączenie dysku twardego;
rejestrator jednodyskowy (Krok 4 i 5)

 Podłączenie dysku twardego;
rejestrator dwudyskowy (Krok 4 i 5) .

6. Zamontuj pokrywę obudowy rejestratora. 

7. Sformatuj dysk twardy w menu rejestratora. 
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Formatowanie dysku HDD podczas pierwszego uruchomienia rejestratora (kreator ustawień):

1. Podłącz zasilanie do rejestratora i poczekaj aż system w pełni się zainicjalizuje.

2. Uruchom kreator ustawień i zaloguj się do rejestratora; fabryczny login to admin i hasło 123456

3. Przechodząc do kolejnych okien kreatora ustawień, pojawi się interfejs „Ustawienia dysku”
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4. W interfejsie „Ustawienia dysku” pojawią się wszystkie podłączone do rejestratora dyski twarde.

a)  ikona  statusu:   oznacza,  że  dysk  jest  niedostępny  i  konieczne  jest  jego  sformatowanie  

b)  ikona statusu:   oznacza, że dysk jest gotowy do pracy w zapisie oraz odczycie

5. Aby sformatować dysk:

a) wciśnij  lub  → 

b) potwierdź akcję wprowadzając login oraz hasło administratora w celu weryfikacji uprawnień

c) Po prawidłowym przeprowadzeniu tej operacji ikona statusu dysku zmieni się na 

Formatowanie dysku twardego z poziomu menu rejestratora:

a) Przejdź Start   → Ustawienia   → Dysk  
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b) w interfejsie „Zarządzanie dyskami” :

wciśnij    lub    →  

c) potwierdź akcję wprowadzając login oraz hasło administratora w celu weryfikacji uprawnień

d) Po prawidłowym przeprowadzeniu tej operacji ikona statusu dysku zmieni się na .

Obsługiwane dyski twarde:

Marka i seria Pojemność

Seagate

Seria SV35 1TB/2TB/3TB
Seria Surveillance 1TB/2TB/3TB/4TB/6TB

Seria Skyhawk (rekomendowana) 1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10T
B/12TB

Western Digital

Seria Red 1TB/2TB/3TB/4TB/6TB
Seria Green 2TB/3TB/4TB

Seria Purple (rekomendowana) 1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10T
B/12TB
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Monitorowanie kondycji dysku za pomocą funkcji „Informacje S.M.A.R.T” zaimplementowanej
w     rejestratorach IPOX z serii N9000

Jeżeli  dysk  zainstalowany  w  rejestratorze  IPOX  ulegnie  awarii,  system  powiadomi  nas  o  nim
alarmem dźwiękowym oraz komunikatem w oknie pop-up.

Szczegóły awarii i błędów S.M.A.R.T jesteśmy w stanie sprawdzić w interfejsie „Informacje Smart”,
aby go wyświetlić przejdź Start → Ustawienia → Dysk → Informacje S.M.A.R.T
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