
 

                 Instrukcja konfiguracji 
 

             zewnętrzna kamera IP WiFi  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aplikacja  może  działać  niestabilnie  na 
urządzeniach z systemem Android w 
wersjach beta lub deweloperskich. Zale-
camy  korzystanie  z  aktualnych,  komer-
cyjnych wersji systemu Android. 

 

 
 
Zainstaluj aplikację  DVS Connect  a następnie 
zarejestruj się jako nowy użytkownik wybie-
rając opcję „Zaloguj”           a  następnie „Za-
rejestruj  konto”.  Postępuj  zgodnie  ze  wska-
zówkami rejestracji nowego konta. 
 

Podczas  rejestracji  można  wykorzy-
stać adres email lub numer telefonu 
aby  uzyskać  kod  weryfikacyjny.  Ad-
res  email  lub  nr  telefonu  może  być 
użyty do rejestracji konta tylko raz. 
 

Istnieje możliwość używania aplikacji bez re-
jestracji  nowego  konta.  W  tym  celu  należy 
wybrać „Dodaj” na środku ekranu. 
 

 
Podłącz kamerę do zasilania sieciowego przy 
użyciu dołączonego do zestawu zasilacza 12V 
DC i poczekaj kilka sekund na jej uruchomie-
nie. 
 

 
 

 przycisk „reset” (przywracanie ustawień 
fabrycznych kamery). Nacisnąć i przytrzymać 
5sek. w momencie podania napięcia zasila-
nia aby wykonać reset. Należy uprzednio 
zdemontować zaślepkę dokręcając śruby 
mocujące, uważać na silikonowa uszczelkę.  

 gniazdo zasilania (do podłączenia zasila-
cza 12V DC) 

 gniazdo RJ45 Ethernet 
 gniazdo karty microSD (max.128GB) 

 
Użyj  przycisku  „Reset”  aby  przywrócić  usta-
wienia fabryczne w kamerze. Należy na odłą-
czonym  napięciu  przycisnąć  i  trzymać  przy-
cisk  reset,  następnie  podłączyć  napięcie  do 
kamery i przytrzymać jeszcze 5 sekund. Gdy 
kamera zresetuje się i uruchomi ponownie to 
dioda  statusu  czerwona/niebieska  będą  mi-
gać naprzemiennie.  
 
Dokładne  informacje  z  ilustracjami  dotyczą-
cymi montażu kamery zamieszczone są w pu-
dełku z kamerą. 
 

Do zasilania kamery należy używać  
zasilacza 12VDC. Używanie urządzeń 
zasilających o innych napięciach 
może spowodować uszkodzenie ka-
mery. 

 

 
 
Aby  dodać  kamerę  wybierz  przycisk 
„Dodaj urządzenie”.  Wyświetli się ekran skano-
wania  kodu  QR  pokazany  na  następnej  stronie. 
Należy zezwolić aplikacji na korzystanie z aparatu 
w  celu  skanowania  kodu  QR  umieszczonego  na 
kamerze.  
 
Wybierając przycisk „+”      umieszczony w pra-
wym górnym rogu ekranu wyświetlona zostanie 
lista możliwości związanych z dodawaniem urzą-
dzenia. Możliwe będzie dodawanie poprzez ska-
nowanie kodu QR, dodawanie ręczne po adresie 
IP lub domenie DDNS czy dodawanie urządzenia 
wcześniej skonfigurowanego i pracującego już w 
danej sieci WiFi. 
 
 



 

 
 
Zeskanuj kod QR umieszczony na obudowie ka-
mery.  
 
Po zeskanowaniu kodu nastąpi przejście do 
ekranu ustanawiania połączenia siecią. 
 
Istnieje możliwość wczytania kodu QR z pliku po 
wybraniu przycisku          . 
 
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zeskanować 
kodu to wybierz przycisk ręcznego wprowadze-
nia numeru seryjnego kamery        . Numer se-
ryjny umieszczony jest na kamerze oraz na opa-
kowaniu, po literach SN: 
przykład: SN: D40865202  
 
 

 

 
 
Gdy kod QR zostanie zeskanowany na ekranie 
zostanie wyświetlony numer seryjny kamery. 
Aby skonfigurować połączenie z kamerą wy-
bierz  
przycisk ”Ustanów połączenie z siecią”  
 
 

W  instrukcji  przedstawiono  przykła-
dowy model kamery dlatego numer 
seryjny  twojej  kamery  będzie  różnił 
się od podanego w tej instrukcji. 
 

Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włą-
czone podczas dodawania urządzenia. 
 
 
 

 

 
 
Wybierz typ urządzenia które ma być skonfi-
gurowane.  W  tym  wypadku  „Kamera  bez-
przewodowa”. 

 
 
Wyświetlone  zostanie  okno  przypominające 
o włączeniu kamery i jej zresetowaniu. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Upewnij  się  że  dioda  statusu  (czerwona/niebie-
ska) miga naprzemiennie.  
 
Po wybraniu „OK”     nastąpi przeniesienie do ko-
lejnego ekranu w którym należy wybrać sieć Wi-
Fi i podać hasło dostępu do niej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wybierz sieć WiFi w której ma pracować kamera  
z listy a następnie wprowadź hasło dostępu do tej 
sieci. Jeśli telefon jest połączony z siecią WiFi to 
jej nazwa będzie wyświetlona na ekranie. 
Po zakończeniu wprowadzeniu hasła wybierz 
przycisk „Dalej” .  
 
Nastąpi przejście do ekranu konfiguracji kamery. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Konfiguracja  kamery  z  siecią  WiFi  powinna 
zakończyć się w ciągu maks. 1 minuty.  
 
W  przypadku  gdy  konfiguracja  nie  zakończy 
się sukcesem przeczytaj i zastosuj się do po-
leceń  wyświetlonych  na  ekranie  aplikacji  i 
spróbuj ponownie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Gdy urządzenie zostanie pomyślnie skonfigu-
rowane  z  siecią  WiFi  należy  zaakceptować 
warunku usługi i kliknąć przycisk „Dalej”  
. 
 
Wyświetlone  zostanie  okno  do  wprowadze-
nia hasła kamery przedstawione na kolejnej 
stronie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wprowadź hasło kamery. 
Domyślne hasło składa się z połączenia admin z  
verification code umieszczonym na kamerze,  
 
przykład: adminWSAAYZ 
 
Uwaga! Wielkość liter jest ważna. 
 
Wprowadzone hasło zatwierdź wybierając ”OK”. 
 

Hasło  w  kamerze  jest  ważne  ze  wzglę-
dów  bezpieczeństwa, ogranicza  w  ten 
sposób dostęp nieuprawnionych osób. 
 
 

Istnieje możliwość zmiany kodu weryfikacyjnego 
w opcjach kamery. 



 

 
 
Wprowadź kod weryfikacyjny umieszczony na ka-
merze. (verification code) 
 
Przykład: WSAAYZ 
 
Uwaga! Wielkość liter jest ważna. 
 
Po  wprowadzeniu  kodu  wybierz  „Włącz  usługę 
HQ-Connect”. 
 

 
 
Jeśli prawidłowe hasła zostały wprowadzone 
to  wyświetli  się  ekran  informujący  o  prawi-
dłowym dodaniu kamery. 
 
Klikając na podaną domyślną nazwę istnieje 
możliwość jej zmiany. 
 
Operację  zakończ  klikając  na  przycisk  „Za-
kończ”                    . 
 
Wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji 
z nowododaną kamerą. 
 
 
 
 
 

Obsługa aplikacji DVS Connect 
Ekran główny 

 
 
Jeśli kamera została prawidłowo skonfiguro-
wana  i  dodana  do  aplikacji,  to  na  ekranie 
głównym aplikacji zobaczysz podgląd z nowo-
dodanej kamery IP WiFi po kliknięciu na nią. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekran podglądu 

 
 

 
Wybór urządzenia do podglądu 

 
Menu:  Odtwarzanie,  Udostępnia-
nie, Ustawienia, Ulubione 

 Podział ekranu: 1/4/9/12/16 

 
Jakość obrazu 

 
Audio: wł./wył. 

 
Pauza / Play 

 
Powiększenie obrazu 

 
Zdjęcie (zapis w pamięci telefonu) 

 
Klip  wideo  (zapis  w  pamięci  tele-
fonu) 

 
Obrót ekranu góra/dół 

 



Okno odtwarzania 

 
 
Aby uruchomić odtwarzanie nagrań wybierz przy-
cisk odtwarzania   na ekranie głównym. 
Zaznacz kamerę i wybierz datę i godzinę rozpo-
częcia odtwarzania. Kliknij na przycisk „Rozpoczę-
cie  odtwarzania”  znajdujący  się  na  dole  ekranu 
aby rozpocząć odtwarzanie nagrań. 
 

 
Pauza / Play 

 
Audio: wł./wył. 

 
Podział ekranu 

 
Powiększenie  obrazu  po  powięk-
szeniu można przesuwać obraz 

 
Zdjęcie (zapis w pamięci telefonu) 

 
Klip  wideo  (zapis  w  pamięci  tele-
fonu) 

Ustawienia kamery 

 
 
Aby przejść do ustawień kamery użyj przyci-
sku    w podglądzie a następnie wybierz 
„Ustawienia” . Zostanie wyświetlony 
ekran z ustawieniami kamery. 
Nazwa kamery – po kliknięciu na nazwę ist-
nieje możliwość jej zmiany 
Strefa czasowa – domyślnie kamera usta-
wiona jest na strefę UTC+08:00 należy zmie-
nić ustawienie na UTC+01:00 (Sarajevo, 
Skopje, Warsaw, Zagreb) 
Format daty – sposób wyświetlania daty 
Powiadomienia alarmowe – wysyłanie po-
wiadomień push o wykryciu ruchu. Można 
ustawić harmonogram wysyłania powiado-
mień. 
Nagraj audio – nagrywanie dźwięku 
Stan magazynu – ustawienia karty pamięci 
microSD. Możliwość inicjacji kary pamięci. 

Ustawienia kamery

 
 
Wersja urządzenia – informacja o wersji 
sprzętowej i programowej kamery 
Szyfrowanie  obraz  –  zabezpieczenie  wideo 
kodem weryfikacyjnym 
Zmień kod weryfikacyjny – zmiana kodu we-
ryfikacyjnego (domyślny kod znajduje się na 
kamerze) 
Konfigurowanie usługi DDNS – włączenie 
usługi serwera DDNS (domyślnie wyłączone) 
Konfiguracja  zdalna  –  konfiguracja  połącze-
nia poprzez serwer DDNS 
Usuń  urządzenie  –  usunięcie  urządzenia  z 
konta. Ustawienia zapisane w kamerze pozo-
staną  bez  zmian.  Aby  usunąć  ustawienia  w 
kamerze  należy  wykonać  reset  za  pomocą 
przycisku  „Reset”  znajdującego  się  w  kame-
rze po zdjęciu pokrywy zaślepiającej. Proce-
dura resetu opisana w punkcie 2 instrukcji. 
 

Obsługa kart pamięci 
 
 
 
 
 
 
Kamera  obsługuje  karty  microSD  o  pojemności 
do 128GB. 
 

Przed pierwszym użyciem kartę pamięci 
należy sformatować. 
Można to wykonać w kamerze lub w od-
powiednim urządzeniu np.: komputerze 
PC. 

 
Aby sformatować kartę pamięci w kamerze: 
1. Umieść kartę w slocie znajdującym się w dol-
nej części obudowy kamery po odkręceniu po-
krywy maskującej. 
2. Uruchom aplikację HQ-Connect i dodaj ka-
merę zgodnie z opisanymi punktami. 
3. Przejdź do ustawień urządzenia używając 
przycisku    w podglądzie. 
4. Wybierz „Ustawienia” . 
5. Następnie wybierz opcję „Stan magazynu”. 
6. Kliknij na kartę pamięci aby wyświetlić jej sta-
tus i możliwość inicjacji czyli formatowania. 
7. Naciśnij przycisk „Inicjuj”  
 
UWAGA! Formatowanie usunie wszystkie pliki 
umieszczone na karcie pamięci. 
 

Po zapełnieniu karty pamięci najstarsze 
nagrania  automatycznie  zastępowane 
są nowymi. 

 
Kamera domyślnie ustawiona jest na 
nagrywanie po wykryciu ruchu. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Podłączenie za pomocą kabla Ethernet RJ45 
 
 
 
 
 
 
Kamera może być podłączona do sieci interneto-
wej za pomocą kabla Ethernet.   
 
Aby skonfigurować połączenie: 
1. Podłącz kabel internetowy do gniazda RJ45 
kamery (patrz krok 2 pkt.3). 
2. Podłącz kamerę do zasilania sieciowego i po-
czekaj kilka sekund na jej uruchomienie. 
3. Wykonaj reset jak opisano w kroku 2. 
4. W oknie głównym aplikacji (krok 3) kliknij 
ikonę  znajdującą się na środku ekranu, 
aplikacji aby dodać kamerę a następnie  zeska-
nuj kod QR kamery z naklejki na niej umieszczo-
nej (krok 4).  
5. Gdy kod QR zostanie zeskanowany wybierz 
„Ustanów połączenie z siecią” (krok 5). 
6. Na ekranie wyboru typu urządzenia wybierz 
„Kamera przewodowa” (krok 6) . 
7. Wprowadź własne hasło aktywacji kamery. 
8. Włącz usługę HQ-Connect akceptując warunki 
usługi i kliknij przycisk „Dalej” (krok 8b) jeśli ka-
mera ma być dostępna przez połączenie interne-
towe z aplikacją HQ-Connect.  
9. Wprowadź kod weryfikacyjny umieszczony na 
kamerze. (Verification Code), Przykład: WSAAYZ 
Uwaga!  Wielkość  liter  jest  ważna.  Po  wprowa-
dzeniu kodu wybierz „Włącz usługę HQ-Con-
nect”(krok 10). 
10.  Potwierdź  dodanie  kamery  klikając  na  przy-
cisk „Zakończ”(krok 11). 
 
Kamera zostanie dodana do aplikacji jako kamera 
przewodowa i do komunikacji będzie wykorzysty-
wała przewód sieciowy Ethernet. 
 
 
 
 
 
 

Pytanie: Dlaczego nie udało się wyszukać kamery 
podczas dodawania? 
Odpowiedź: Upewnij się, że kamera i urządzenie 

Pamiętaj  o  resecie  (przywróceniu  ustawień  do-
myślnych) kamery przed pierwszym użyciem 
(krok 2). 
 
Pytanie:  Dlaczego  urządzenie  jest  w  trybie  of-
fline? 
Odpowiedź: Sprawdź czy: 
• urządzenie zostało podłączone do Internetu 
• router działa poprawnie 
• włączona jest funkcja serwera DHCP  rou-

tera 
 
Pytanie: Dlaczego nie można znaleźć pliku nagra-
nia? 
Odpowiedź: Sprawdź czy: 
• karta pamięci jest prawidłowo umieszczona 

w gnieździe kamery 
• okres wyszukiwania jest prawidłowy 
• czas systemu w urządzeniu jest prawidłowy 
• włączona jest opcja nagrywania 
• karta pamięci została poprawnie sformato-

wana przed pierwszym użyciem 
 
 
 

Importerem i dystrybutorem kamery jest 
DVS Digital Video System Polska 

 
marka stworzona przez 

 
Alkam Security

ul. Chotomowska 62 
05-110 Jabłonna 

 

www.dvspolska.pl 
 
 

FAQ

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

wsparcia:

dzial.techniczny@alkam-security.pl
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