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1. Inicjalizacja systemu

Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora pojawi się okno kreatora ustawień. Pojawi się w nim:

1.1 Hasło

1.2 Wzór odblokowania

1.3 Narzędzia do przypomnienia hasła – nie ma obowiązku ich ustawiania



1.4 Ustawienia sieci (rejestrator musi być podłączony przewodowo)

1.5 P2P (połączenie z chmurą) – dzięki tej funkcji można uzyskać podgląd zdalny za pomocą 
aplikacji w telefonie lub komputerze

1.6 Lista kamer w sieci – jeśli kamery są podłączone bezpośrednio do switcha PoE w rejestratorze,
ukażą się automatycznie na liście



1.7 Harmonogram nagrywania – istnieje możliwość ustawienia nagrywania: ciągłego, po 
wykryciu ruchu lub po alarmie

Uwaga: Rejestrator musi mieć zamontowany dysk twardy, by wykonywać nagrania

Po wykonaniu nagrania istnieje możliwość jego podglądu bezpośrednio z menu rejestratora. 
Wystarczy wybrać interesujący nas dzień oraz dany kanał kamery.

Po wyjściu z kreatora ustawień istnieje możliwość zmiany poszczególnych elementów 
bezpośrednio w menu rejestratora w dowolnej chwili.



2. Połączenie rejestratora z aplikacją w telefonie DMSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na telefonie z siecią, do której jest przyłączony przewodowo
rejestrator oraz ściągnij I zainstaluj aplikację DMSS. 
Dodatkowo należy włączyć w ustawieniach rejestratora połączenie P2P (patrz punkt 1.5)

2.1 Połączenie za pomocą skanowania kodu QR z menu rejestratora:

1) Wybierz opcję „NS/Skanuj”
2) Zeskanuj kod QR dostępny w menu rejestratora (menu główne → sieć → P2P) „SN urządzenia”
3) Sprawdź czy zeskanowany numer seryjny zgadza się z ukazanym na ekranie – jeśli tak, przejdź 
dalej

4) Wybierz z listy “NVR”
5) Nadaj rejestratorowi własną nazwę → wpisz jego hasło (takie, które zostało ustawione w trakcie 
aktywacji) → zatwierdź ustawienia



3. Połączenie rejestratora z programem na komputer SmartPSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na komputerze z siecią, do której jest przyłączony 
przewodowo rejestrator oraz ściągnij I zainstaluj aplikację SmartPSS - https://dahuawiki.com/SmartPSS 

1) Wybierz opcję „Auto search” - dzięki temu program zeskanuje urządzenia w sieci i pokaże je w 
formie listy

https://dahuawiki.com/SmartPSS


2) Wybierz interesujące Cię urządzenie z listy

3) Wpisz login oraz hasło ustawione w trakcie konfiguracji rejestratora (login domyślnie admin ; 
hasło – własne)

4) Po poprawnym wpisaniu danych rejestrator powinien ukazać się na liście jako „Online”



5) By uzyskać obraz z rejestratora przejdź do zakładki „Live view”

W ten sposób powinien zostać wyświetlony obraz z kamer skonfigurowanych z rejestratorem.

Uwaga: Jeśli rejestrator nie pojawi się automatycznie po wyszukaniu „Auto search”, można użyć 
ręcznego wpisania adresów sieciowych. Podstawowe IP rejestratora to 192.168.1.108. 


