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1. Konfiguracja przewodowa

Konfiguracja przewodowa odbywa się za pomocą komputera, który musi być
podłączony do tej samej sieci co kamera oraz programu SADP Tool 

1. Podłącz kamerę przewodem do portu LAN w routerze oraz do zasilania 12V.

2. Ściągnij i zainstaluj program SADP Tool - 
https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/SADPTool.zip

Po instalacji uruchom program. 



3. Zaznacz nieaktywną kamerę z widocznej listy. Następnie nadaj jej własne hasło oraz 
powtórz je.

Po aktywacji zaznacz opcję “Enable DHCP” oraz zapisz ustawienia poprzez wpisanie 
hasła i przycisk “Modify”.
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4. Przepisz lub wklej adres IP kamery do paska przeglądarki Internet Explorer (nie 
mylić z Microsoft Edge).

5. Zaloguj się do interfejsu kamery za pomocą danych:

Login – admin

Hasło – własne utworzone w SADP Tool

Jeśli chcesz, żeby urządzenie działało bezprzewodowo przejdź do punktu 6.

Jeśli chcesz, żeby urządzenie działało przewodowo przejdź do punktu 7.



6. Przejdź do zakładki Konfiguracji → sieć → ustawienia zaawansowane → wifi.

Wybierz sieć Wifi, do której chcesz połączyć kamerę, a następnie w polu Klucz 1 wpisz 
hasło tej sieci. 

W tym momencie może zdarzyć się, iż IP kamery zostanie zmienione i strona 
przestanie odpowiadać. W takim wypadku należy wrócić do programu SADP, 
znaleźć nowe IP urządzenia i wpisać je ponownie do przeglądarki.

7. Przejdź do konfiguracji → sieć → ustawienia zaawansowane → dostęp do platformy.

Po wciśnięciu “Włącz” strona poprosi o utworzenie kodu weryfikacyjnego – służy 
on do konfiguracji aplikacji. Należy go zapamiętać.



8. Ściągnij oraz zainstaluj aplikację DVS Connect w telefonie.

Możesz ją pobrać ze sklepu Play lub bezpośrednio z linku - 
https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DVSConnect_aplikacja.zip

9. Wybierz “+”, a następnie “Urządzenie online”. Z widocznej listy wybierz IP kamery.



10. Wybierz “Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect”, a następnie wpisz 
utworzony w punkcie 7. kod weryfikacyjny.

Uwaga: Jeśli zamiast “Dodaj urządzenie do serwera HQ-Connect” zostanie 
wybrane “Dodaj” to urządzenie zostanie zainstalowane tylko do podglądu w sieci 
lokalnej.

11. Po chwili konfiguracja powinna się zakończyć nadaniem własnej nazwy kamery – 
można pominąć tę opcję.



2. Konfiguracja bezprzewodowa

1. Ściągnij oraz zainstaluj aplikację DVS Connect w telefonie.

Możesz ją pobrać ze sklepu Play lub bezpośrednio z linku - 
https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DVSConnect_aplikacja.zip

2. Wybierz “+”, a następnie “Ręczne dodawanie”.

3. Wpisz numer seryjny kamery. Znajdzie go na naklejce znajdującej się u spodu 
obudowy (SN).
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4. Sprawdź czy wpisałeś poprawnie numer seryjny. Jeśli tak, wybierz “Dalej”.

5. Wybierz opcję Kamera Bezprzewodowa.
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6. Zaznacz “Urządzenie jest uruchamiane” by móc przejść dalej.

7. Wybierz własną sieć wifi, do której urządzenie ma zostać podłączone oraz wpisz jej 
hasło.
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8. Nadaj kamerze własne hasło.

Hasło musi mieć 8-16 znaków, w tym dwa lub więcej następujących typów: cyfr, 
dużych liter, małych liter, znaków specjalnych.

9. Nadaj kamerze własny kod weryfikacyjny.

Kod musi zawierać od 6 do 12 liter lub cyfr.
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10. W tym momencie kamera powinna przejść proces konfiguracji zakończony 
możliwością zmiany adresacji kamery.

11. Koniec konfiguracji należy zatwierdzić przyciskiem “Dalej”. Istnieje możliwość 
zmiany nazwy kamery, lecz można to pominąć.



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:

dzial.techniczny@alkam-security.pl


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13

