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1. Konfiguracja ustawień sieciowych kamer:

1) Podłącz kamerę do swojego routera/switcha oraz do zasilania.

Należy wykorzystać do tego osobny zasilacz 12V.

Jeśli kamera nie będzie podpięta do zasilacza, nie będzie prawidłowo wykrywana 
przez program Search Tool.

Uwaga: Router/switch muszą znajdować się w tej samej sieci co Twój komputer

2) Ściągnij program Search Tool:
https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/SearchTool.zip

3) Po uruchomieniu programu na liście wyświetli się kamera oznaczona jako 
“IPCAMERA”



4) Wybierz daną kamerę → zaznacz opcję “DHCP” → wpisz hasło kamery, domyślnie 
“admin” → kliknij “Modify”

5) W tym momencie w kamerze zostanie aktywowane DHCP. Procedura powinna 
zakończyć się oznaczeniem “Modify success” oraz zmianą adresu IP urządzenia.



6. Jeśli adres kamery został poprawnie zmieniony oznacza to, iż została skonfigurowana do 
sieci lokalnej. W tym momencie można zalogować się do interfejsu kamery poprzez 
przeglądarkę internetową wpisując jej adres IP oraz wykorzystując dane:

Login – admin

Hasło – admin



2. Dostęp przez przeglądarkę

1. Przepisz lub skopiuj adres IP kamery do przeglądarki.

2. Zaloguj się do interfejsu za pomocą loginu oraz hasła. Domyślnie:

Login – admin

Hasło - admin

Uwaga: Jeśli hasło jest ustawione domyślnie pojawi się komunikat o możliwości jego zmiany



3. Ustawienia świateł LED

Istnieje możliwość konfiguracji ustawień diód LED:

- Tryb pracy – automatyczny, według harmonogramu

- Czułość aktywacji LED

- Czas po jakim diody LED mają się aktywować 

- Poziom doświetlenia

1. Po wejściu do interfejsu kamery przejdź do zakładki „Opcje”.

2. Następnie wybierz opcję „Zdjęcia” → Filtr podczerwieni

Uwaga: Z racji, iż kamera nie posiada diód podczerwieni, ustawienia IR działają na diody LED



3. Przykłady zmian ustawień diody LED:

1) Przy ustawieniu pracy automatycznym

Diody LED będą automatycznie się aktywować przy wykryciu wystarczającej ciemności. 
Zwiększenie czułości spowoduje szybszą aktywację.

2) Przy ustawieniu według harmonogramu

W tym wypadku diody LED aktywują się tylko w określonych godzinach. Poza podanymi godzinami 
diody LED będą wyłączone.

3) Całkowite wyłączenie diód LED

Jeśli chcemy całkowicie wyłączyć diody LED należy zastosować powyższe ustawienia.

Uwaga: Kamera z wyłączonymi diodami LED będzie pokazywała czarny obraz w nocy, gdyż nie 
posiada diód podczerwieni



marka należąca do Alkam Security
ul. 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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