
Konfiguracja
 

DVS-IPS2436CT-IRW / DVS-IPS8436CT-IRW



1. Inicjalizacja rejestratora

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

1) Ustawienie języka systemowego – należy wybrać interesujący nas język, domyślnie
polski

2) Logowanie się do dalszej części kreatora – należy wpisać podstawowe hasło
nadane na rejestrator: 12345



3)   Modyfikacja   hasła   –  zalecamy   zmodyfikowanie   hasła,   aby   zabezpieczyć   sprzęt
przed dostępem przez osoby nieporządane

Hasło nie może być krótsze niż 8 znaków oraz musi zawierać przynajmniej 1 literę i
1 cyfrę. Dodatkowo, istnieje możliwość ustawienia wzoru logowania oraz pytań
bezpieczeństwa.



4) Data i godzina – należy ustawić czas oraz datę systemu

5) Ustawienia sieciowe  -  w tej zakładce  istnieje możliwość  zmiany ustawień  sieci
urządzenia.   Zalecamy   wybranie   opcji “Włącz   DHCP”.   W   ten   sposób   rejestrator
automatycznie pobierze adresację z sieci, do której został podłączony.

UWAGA: Rejestrator musi zostać podłączony przewodowo do routera/switcha.



2. Montaż oraz inicjalizacja dysku twardego

2.1 Montaż dysku twardego – do montażu użyj przewodów oraz śrubek dołączonych wraz z 
rejestratorem

Uwaga: Rejestrator obsługuje tylko dyski wewnętrzne przystosowane do pracy ciągłej



2.2 Inicjalizacja dysku twardego - za pomocą menu rejestratora sformatuj oraz zainicjalizuj 
do pracy dysk twardy

Przejdź do zakładki Magazyn → urządzenie magazynujące 
bezpośrednio w menu rejestratora

Będąc w zakładce Magazyn, zaznacz dysk twardy z listy oraz wybierz opcję 
„Formatowanie”

Uwaga: By dysk twardy poprawnie zapisywał obraz z kamer należy ustawić harmonogram 
nagrywania (patrz punkt 3.)



3. Harmonogram nagrywania

Przejdź do zakładki Magazyn → Zapis, by uzyskać możliwość konfiguracji harmonogramu.

W tej zakładce istnieje możliwość ustawienia godzin/dni harmonogramu nagrywania 
według własnych preferencji oraz wybrania dwóch dostępnych trybów – Ciągły oraz Ruch.

Uwaga: Zalecamy włączenie nagrywania ciągłego, gdyż dzięki temu mamy pewność, iż 
wszystkie interesujące nas fragmenty podglądu zostaną zapisane.



4. Archiwizacja nagrań na dysk zewnętrzny

Nagrania można zgrywać na zewnętrzne dyski (np. pendrive) z pozycji menu rejestratora. 
Wystarczy wpiąć dysk zewnętrzny do portu USB urządzenia i rozpocząć procedurę 
archiwizacji.

Przejdź do zakładki Zarządzanie Plikami, wybierz datę/godzinę oraz kanał kamery 
z jakiej chcesz wyszukać nagrania

Na ekranie wyświetlą się nagrania z podanego okresu czasu. Wybierz interesujące Cię 
nagranie i kliknij Eksport



5. Zarządzanie detekcją ruchu

Wejdź do zakładki Ustawienia → Normalne Wydarzenie by zmienić ustawienia detekcji ruchu

W zakładce dostępne są następujące ustawienia:

- Włącz/wyłącz detekcję ruchu

- Czułość detekcji

- Pole detekcji ruchu

Wszystkie ustawienia są wybierane dla jednego kanału kamery. Jeśli posiadasz więcej 
kamer należy zmienić ustawienia dla każdego kanału z osobna.



6. Konfiguracja dodatkowych kamer

Dotyczy tylko rejestratorów DVS-NVR0801W-C2 oraz kamer 
DVS-MP2036CT-IRW-kit

1) Podłącz kamerę do zasilania.

2) Zresetuj kamerę wciskając 3 razy przycisk resetu - kamera powinna zresetować  się w
ciągu 30 sekund.
Przycisk znajduje się na kablu pod wodoszczelną osłoną.

3) Bezpośrednio w menu rejestratora przejdź do zakładki “Kanał”, a następnie wybierz 
opcję “Kod bezprzewodowy”



Rejestrator rozpocznie odliczanie 120 sekund w ciągu których możliwe jest 
skonfigurowanie dodatkowych kamer (patrz punkt 6.4)

4) Wciśnij i przytrzymaj przycisk resetu na kamerze aż do zobaczenia diód IR na 
obiektywie. Diody powinny migać.

5) Diody IR powinny po kilkunastu sekundach się wyłączyć, a kamera połączyć z 
rejestratorem.



7. Konfiguracja aplikacji mobilnej

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na telefonie z siecią wifi, do
której podłączony jest przewodowo rejestrator oraz ściągnij i zainstaluj aplikację

Bitvision ze sklepu Play. 

UWAGA: Aby dodać urządzenie do aplikacji, w ustawieniach rejestratora należy
włączyć opcję  P2P. Można ją znaleźć w zakładce System → Zaawansowane → P2P



1) Wybierz przycisk “Zarządzanie urządzeniem”

2) Wciśnij przycisk “+”



3) Wybierz “Dodaj urządzenie”

4) W tym momencie istnieje kilka możliwości skonfigurowania urządzenia. Zalecamy 
skorzystanie z opcji “Dodaj SN” - w ten sposób wystarczy zeskanować kod QR



5) Zeskanuj kod QR znajdujący się na naklejce pod obudową lub w menu głównym 
rejestratora (zakładka P2P).

6) Po zeskanowaniu kodu QR należy podać login oraz hasło użytkownika rejestratora 
oraz hasło Captcha (Znajduje się ono na naklejce pod obudową rejestratora). Operację 
należy zakończyć przyciskiem “Zatwierdź”.

W ten sposób konfiguracja zostanie zakończona.



Marka należąca do Alkam Security
Chotomowska 62
05-110 Jabłonna

W przypadku problemów technicznych nieopisanych
w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym 

działem wsparcia

serwis@dvspolska.pl
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