
Aplikacja do podłączenia przez komputer 

Instrukcja obsługi 

1. Początek

• najpierw na komputerze należy zainstalować dwa programy operacyjne z płyty

CD (najlepiej przy użyciu pliku autorun.exe) 

• po sprawnej instalacji, na ekranie pojawią się ikony: 

• następnie podłącz kamerę za pomocą kabla UTP do routera.

• kolejnym krokiem jest uruchomienie ustawień transferu i urządzeń. 

2. Połączenie online za pośrednictwem sieci P2P

• Przy połączenia P2P należy korzystać z

aplikacji,    która została zainstalowana na

komputerze. 

• Aplikację uruchomić klikając dwukrotnie na ikonkę.



• Następnie, kliknij na przycisk dodania kamery (Add video). Jeżeli w poniższej tabeli nie 

będzie żadnych kamer, kliknij Discover (w przypadku, gdy komputer jest podłączony do tej 

samej sieci).  W przypadku, gdy komputer nie jest podłączony z kamerą do tej samej sieci, 

należy ręcznie wypełnić UID. 

• Ponownie wypełnij nazwę użytkownika i hasło (domyślnie admin) i naciśnij OK
• Jesteś podłączony. Kliknij na wybraną kamerę, wyświetli się okno: 

Jeśli będzie zaznaczone na czerwono, poczekaj kilka sekund, aż zaświeci się na zielono, a następnie

można kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć odpowiednie okno

Camera

Umożliwia wybór funkcji aparatu, oglądania i nagrywania 



 



Symbole na dole oznaczają: 

wycięcie                                                            
 

powiększenie obrazu 

komórka obrazu 

powrót do menu

                              

rozpoczęcie nagrywania

zmniejszenie obrazu 

regulacja głośności

MultiLive 

To pozwala na przeglądanie wielu kamer w jednym oknie 



Video

Tutaj można znaleźć nagrane pliki

Album

Tutaj są zapisywane utworzone zdjęcia



Setup- ustawienia (hasło, nazwa, IP)

3. Ustawienia kamery

• Aby móc ustawić kamerę, powinna ona być podłączona do tej samej sieci co komputer. 
• Kliknij dwukrotnie na ikonkę 

• Jeśli masz prawidłowo podłączony sprzęt i kamerę, automatycznie pojawi się dana tabela:
 

• Jeśli tak się nie stanie, kliknij przycisk Refresh



• Podwójnie kliknij na link, aby włączyć dodaną kamerę; pojawi się ekran logowania 
• następnie kliknij na Settings

• pojawi się następujące menu:

następnie kliknij na Network, potem Wireless Setup dalej Enable

•
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•

w następnym oknie, naciśnij przycisk Search, aby znaleźć dostępne sieci 



• Wybierz tę sieć, z którą łączy się urządzenie i kliknij przycisk Apply 

•

•

•

•

•

•

•

•

następnie wybierz tryb zabezpieczeń, kodowanie i 2x podaj hasło (klucz WPA) do ustawień 

sieciowych i ponownie potwierdź klikając Zastosuj 

• w przypadku, gdy proces przebiegł poprawnie, pojawi się napis: 

              Wireless setup accepted successfully! 



Teraz należy wyłączyć urządzenie (odłączyć go od sieci), a następnie odłączyć kabel LAN, potem 

włącz urządzenie ponownie. Po pewnym czasie zacznie pracować bezprzewodowo.

Camera

• Tutaj można ustawić podstawowe parametry zapisu (rozdzielczość, ilość klatek, audio, 

jakość obrazu, etc.). 

Detekcja ruchu

Tutaj można ustawić harmonogram detekcji ruchu. 




