
Konfiguracja kamer DVS-MP2036ET-IRW
oraz DVS-MP5036ET-IRW z rejestratorem

DVS-NVR0801W-H4 



1. Konfiguracja rejestratora

1.1 Aktywacja – Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora należy nadać  mu własne
hasło, hasło do aktywacji kamer  oraz region wifi.

Hasło wpisywane w polu „do aktywacji kamer” jest nadawane urządzeniom
konfigurowanym bezpośrednio do sieci rejestratora.

Uwaga: Zalecamy zaznaczenie opcji „Use device password”. W ten sposób „hasło do
aktywacji kamer” zostanie ustawione takie jak hasło rejestratora. 

1.2 Wzór – Należy nadać własny wzór przeznaczony do logowania do systemu



1.3 Sieć wytwarzana przez rejestrator – urządzenie wytwarza własną sieć wifi,
która służy do bezpośredniego łączenia kamer z rejestratorem

Istnieje możliwość nadania własnej nazwy oraz hasła sieci. Jej ustawienia znajdziemy
w zakładce menu główne → Ustawienia → Wi-fi

SSID - nazwa sieci

Key - hasło sieci



1.4 Ustawienia sieci LAN – By rejestrator działał poprawnie w sieci lokalnej, trzeba
zmienić  wartości ustawień sieciowych.

Należy przejść do zakładki Menu główne → Ustawienia → Sieć

Następnie wybrać interesującą nas opcję zmiany ustawień sieci:

A)  Automatyczna przydzielenie ustawień (DHCP)

B) Ręczne wprowadzenie ustawień



2. Montaż oraz inicjalizacja dysku twardego

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

Należy otworzyć obudowę urządzenia, a następnie podłączyć przewody zgodnie z
poniższymi zdjęciami.

 
Uwaga: Rejestrator obsługuje tylko wewnętrzne dyski twarde przystosowane do

pracy ciągłej



2.2 Inicjalizacja dysku twardego – za pomocą menu rejestratora sformatuj oraz
zainicjuj do pracy dysk

Należy przejść do zakładki Menu główne → Dyski → Ogólne

Zaznacz dysk z listy oraz wciśnij „Inicjuj”

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



3. Harmonogram nagrywania

Do wykonywania nagrań z kamer wymagane jest ustawienie harmonogramu nagrań.

Należy przejść do zakładki Menu główne → Nagrywanie → Harmonogram

Istnieje możliwość ustawienia nagrywania w trybie:
- ciągłym

- detekcji ruchu
- alarmu
- zdarzeń

Zalecamy wybranie opcji nagrywania ciągłego. W ten sposób mamy pewność, iż
wszystkie interesujące nas fragmenty podglądu zostaną poprawnie zapisane.

Uwaga: Harmonogram należy ustawić dla każdego kanału kamery z osobna (D1-D8)



4. Archiwizacja nagrań na dysk zewnętrzny

Nagrania można zgrać na zewnętrzne dysk (np. pendrive) z pozycji menu rejestratora.
Wystarczy wpiąć dysk do portu USB i rozpocząć procedurę archiwizacji według

poniższych zdjęć.

Należy przejść do zakładki Menu główne → Archiwizacja → Ciągłe

Wybierz kanał kamery jaki Cię interesuje oraz czas nagranego obrazu.

Na liście pojawią się wyszukane nagrania z danego okresu czasowego oraz
zaznaczonych kanałów kamer – wybierz interesującą Cię opcję i kliknij

„Archiwizacja”.



5. Zarządzanie detekcją ruchu

By zmienić ustawienia detekcji ruchu przejdź do zakładki Menu główne → Kamera
→ Nagr. Z detekcji ruchu



W zakładce dostępne są następujące ustawienia:

- Włącz/wyłącz detekcję ruchu

- Czułość detekcji

- Wielkość pola detekcji

Uwaga: Wszystkie ustawienia wybierane są dla jednego kanału kamery. Jeśli
posiadasz większą ilość kamer należy zmienić ustawienia dla każdego kanału z

osobna.



6.  Przywracanie ustawień fabrycznych

By przywrócić rejestrator do ustawień fabrycznych należy przejść do zakładki 
Menu główne → Konserwacja → Ustaw. Fabryczne

Następnie wybierz opcję „Ustawienia fabryczne”

Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie ustawienia zostaną
wykasowane



7. Dodawanie rejestratora do aplikacji DVS Connect

7.1 Za pomocą P2P (podgląd zdalny)

1) Przejdź na rejestratorze do zakładki Menu główne -> Ustawienia→ Sieć → Dostęp
do platformy.

2) Zaznacz włącz – w tym momencie poprosi o utworzenie kodu weryfikacyjnego ;
kod musi składać się z 6 dużych LITER (np. CSJKDS). Należy również zaznaczyć

warunki usług, a następnie kliknąć “OK”. Zapamiętaj je!

3) Po wykonaniu powyższej czynności kliknij “Dalej”.

4) Połącz się na telefonie z siecią, do której podłączony jest rejestrator. Następnie
wejdź w aplikację na telefonie DVS Connect.

5) Kliknij “+” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Urządzenie online”. W tym
momencie powinno pojawić się IP twojego rejestratora – należy je wybrać.

6. Kliknij “Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect”, a następnie “Dodaj”. W
tym miejscu poprosi Cię o wpisanie kodu weryfikacyjnego chmury P2P

(patrz podpunkt 2.) Po wpisaniu wystarczy kliknąć “Zakończ” 



7.2 W sieci lokalnej

1) Połącz się na telefonie z siecią, do której podłączony jest rejestrator. Następnie
wejdź w aplikację na telefonie DVS Connect.

2) Kliknij “+” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Urządzenie online”. W tym
momencie powinno pojawić się IP twojego rejestratora – należy je wybrać.

3) Kliknij „Dodaj”. Aplikacja następnie poprosi o wpisanie nazwy użytkownika
(podstawowo „admin”) oraz hasła ustawionego na rejestratorze.



8. Konfiguracja kamer do sieci rejestratora

Przed przystąpieniem do konfiguracji ściągnij i zainstaluj aplikację CamHi na swoim
telefonie. Możesz pobrać ją ze sklepu Play lub bezpośrednio z linku - 

https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/CamHi_aplikacja.zip

1) Wejdź do wyboru sieci Wifi w swoim telefonie. Powinna zostać wyszukana sieć
wytwarzana przez kamerę (patrz punkt 1.3)

2) Połącz się z podaną siecią. Jej hasło to „01234567”

3) Po połączeniu na ekranie ukaże się informacja o braku dostępu internetu w
podanej sieci – jest to poprawne zachowanie



4)  Przejdź do aplikacji CamHi. 
Wybierz opcję  „Add camera”

5) Przejdź do „Search camera from LAN” - należy być cały połączonym z siecią
rejestratora

6) Na liście powinna pojawić się tylko jedna kamera, wybierz ją

7) Po wybraniu urządzenia powinien zostać automatycznie uzupełniony UID.
Zaakceptuj dodanie klikając przycisk w prawym górnym rogu.



8) Po prawidłowym połączeniu się z kamerą na ekranie powinna wyskoczyć
informacja o zmianie strefy czasowej ustawionej na urządzeniu. Można pominąć tą

część.

9) Przejdź do ustawień kamery klikając zębatkę widoczną na obrazie. Aplikacja
poprosi o zmianę hasła kamery na własne. 

Zalecamy ustawienie hasła jak na rejestratorze, by nie wystąpiły żadne konflikty
haseł.



10) Po zmianie hasła urządzenia przejdź ponownie do ustawień klikając na zębatkę.
Następnie, przejdź do zakładki „Wifi Setting”

11) Wybierz opcję „Wifi manage”. 
Kamera powinna wyszukać sieci dostępne w pobliżu.



12) Wybierz sieć wytwarzaną przez rejestrator z dostępnej listy oraz wpisz jej hasło
(patrz punkt 1.3)

Po poprawnym połączeniu się z siecią kamera powinna wydać sygnał dźwiękowy



9. Konfiguracja kamer do systemu rejestratora

Jeśli kamera została poprawnie dodana do sieci wytwarzanej przez rejestrator,
powinna pojawić się automatycznie na ekranie urządzenia.

Jeśli jednak obraz z niej nie pojawi się  automatycznie, przejdź do zakładki
Menu Główne → Kamera →  Kamera. 
Następnie kliknij przycisk „Odśwież”

Na ekranie powinno pojawić się urządzenie o adresie IP  z podsieci 254, np.
192.168.254.3

Kliknij przycisk „+”, by dodać urządzenie do systemu.



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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