
Konfiguracja kamer z aplikacją IP Pro



1. Aplikacja 

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy ściągnąć oraz zainstalować 
aplikację „IP Pro” ze sklepu play/app store.
W przypadku problemu z dostępem do sklepu Play/app store aplikacja 
dostępna jest do pobrania bezpośrednio z linku - 
https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/Aplikacja_IP_Pro.zip

Po wejściu do aplikacji należy założyć konto za pomocą swojego
adresu mailowego lub numeru telefonu



2. Konfiguracja urządzenia

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zresetować urządzenie za
pomocą przycisku znajdującego się przy kablu

1. Będąc na głównym ekranie aplikacji wybierz opcję dodawania, tj. „+”

2. Kliknij przycisk „Inne sposoby dodawania”
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3. Spośród widocznych opcji wybierz „Samodzielny aparat”

4. W tym momencie aplikacja poprosi o połączenie się z siecią 
wytwarzaną przez kamerę. Przejdź do ustawień sieci wifi.
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5. Z dostępnych sieci wifi wybierz sieć kamery. Jej nazwa to „IPC******”
lub „IPS******”, a hasło „11111111”

Uwaga: Jeśli kamera nie  wytwarza swojej sieci wifi należy ją zresetować 
za pomocą przycisku znajdującego się przy kablu. Przycisk ten należy 
przytrzymać do momentu usłyszenia komunikatu głosowego.

Po połączeniu się z siecią kamery wróć do aplikacji.

6. Kliknij przycisk „Widok zdalny”
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7. W tym momencie należy wybrać sieć, do której ma zostać podłączone 
urządzenie oraz wpisać jej hasło. Całość zatwierdzamy przyciskiem 
„Potwierdź”.

8. Kamera przejdzie proces konfiguracji, który powinien zakończyć się w 
ciągu maksymalnie 2 minut.

W trakcie konfiguracji może pojawić się informacja o braku internetu
w sieci kamery – należy to pozostawić i nie zamykać aplikacji.
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9. Jeśli konfiguracja zakończy się pomyślnie pojawi się okno zmiany hasła
kamery – jest to opcjonalne.

10. Po zapisaniu wszystkich ustawień aplikacja powróci do strony 
głównej.
Naciśnij na okno kamery, by uzyskać podgląd.
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3. Funkcje podglądu

Po wejściu do podglądu kamery ukaże się kilka opcji m.in.:



Przełączanie pomiędzy diodami IR 
(podczerwień) a diodami LED – działa tylko w 
przypadku kamer posiadających diody LED

Wejście do interkomu kamery - 
mikrofon/głośnik

Wejście do funkcji umożliwiającej obrót 
kamery oraz sterowanie zoomem – działa tylko 
w przypadku kamer obrotowych

Możliwość wykonania zrzutu ekranu z 
widocznego podglądu – zapis zostaje 
wykonany w pamięci telefonu

Włączenie/wyłączenie odtwarzanego dźwięku z 
podglądu kamery – działa tylko w przypadku 
kamer posiadających mikrofon

Możliwość wykonania nagrania z 
widocznego podglądu – zapis zostaje 
wykonany w pamięci telefonu



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


