
         Instrukcja konfiguracji

                kamera IP WiFi 

           DVS-MP1018CBW-IR
          

W  niniejszej  instrukcji  opisano  wersję
2.3.8 aplikacji DVS go! aktualną na dzień
07.06.2019  –  posiadana  przez  Ciebie
aplikacja może nieznacznie różnić się od
opisanej poniżej.  Aplikacja jest darmo-
wa i  dostępna w Google  Play na urzą-
dzenia z systemem Android 4.4 lub wyż-
szym  oraz  App  Store  na  urządzenia  z
systemem iOS 8.0 lub wyższym.

DVS go!
Google Play

Aplikacja  może  działać  niestabilnie  na
urządzeniach  z  systemem  Android  w
wersjach beta lub deweloperskich. Zale-
camy korzystanie z  aktualnych,  komer-
cyjnych wersji systemu Android.

Zainstaluj aplikację DVS go! a następnie za-
rejestruj się jako nowy użytkownik wybiera-
jąc opcję „Zarejestruj”. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami rejestracji nowego konta.

Adres  email  lub  nr  telefonu  może
być użyty do rejestracji  konta tylko
raz.

Istnieje możliwość używania aplikacji bez re-
jestracji  nowego konta.  W tym celu należy
wybrać „Logowanie lokalne” na dole ekranu.

Podłącz kamerę do zasilania sieciowego przy
użyciu  dołączonego  do  zestawu  zasilacza  i
poczekaj kilka sekund na jej uruchomienie.

 otwór z przyciskiem „reset” (przywraca-
nie ustawień fabrycznych kamery) można 
użyć dołączonej do zestawu igły

 gniazdo zasilania (do podłączenia dedyko-
wanego zasilacza)

Użyj przycisku „Reset” aby przywrócić usta-
wienia fabryczne w kamerze. Należy przyci-
snąć i  przytrzymać przycisk  reset  do  chwili
wystąpienia komunikatu głosowego. Gdy ka-
mera zresetuje się i uruchomi ponownie sły-
szalny  będzie  komunikat  ”in  configuration
mode” a zielona dioda w górnej części obu-
dowy będzie migać.

Do zasilania  kamery  należy  używać
dołączonego  do  zestawu  zasilacza.
Używanie  innych  urządzeń zasilają-
cych  może  spowodować  uszkodze-
nie kamery.

Kamera stanie  się  punktem dostępowym i  bę-
dzie widoczna na liście dostępnych sieci WiFi w
twoim telefonie. 

Możesz połączyć się z WiFi kamery ale nie jest to
konieczne. W niektórych modelach kamer może
być konieczne podanie hasła: 11111111

W instrukcji przedstawiono przykładowy
model  kamery  dlatego  numer  seryjny
twojej kamery będzie różnił się od poda-
nego w tej instrukcji.



Kliknij  ikonę   znajdującą się w prawym, gór-
nym rogu aplikacji lub w  centralnej  części
ekranu.

Nastąpi przejście do ekranu wyboru sposobu do-
dawania kamery do aplikacji.

Możesz dodać kamerę na kilka sposobów:
Pojedyncza kamera – dodawanie kamery za
pomocą skanowania kodu kreskowego.
Skanowanie  LAN –  dodawanie  kamery  już
skonfigurowanej i pracującej w tej samej sie-
ci  LAN  co  smartfon,  np.  gdy  usunęliśmy
przypadkowo kamerę i chcemy ją ponownie
dodać.
Urządzenie  sieciowe –  dodawanie  kamery
wprowadzając  jej  numer  ID  z  naklejki.  Po-
mocne  również  przy  zdalnym  dodawaniu
urządzenia pracującego  w innej lokalizacji.
Inna kamera – dodawanie  kamery poprzez
połączenie z nią i  przesłanie ustawień sieci
WiFi w której ma pracować.

Po wybraniu „Pojedyncza kamera” czyli do-
dania kamery poprzez skanowanie kodu kre-
skowego z naklejki umieszczonej na obudo-
wie wyświetlone będzie okno przypominają-
ce o włączeniu kamery.

Jeżeli  urządzenie  było  zresetowane  w spo-
sób opisany w punkcie 2 i miga  zielona dio-
da  na  kamerze  to  wybierz
„Dioda miga”                         .  

Uwaga! zielona  dioda  LED  znajduje  się  w
obudowie dlatego może być słabo widoczna
szczególnie przy włączonym białym oświetle-
niu żarówki. 

Należy zeskanować kod kreskowy . Można użyć 
latarki w celu lepszej widoczności kodu lub pliku 
graficznego ze zdjęciem kodu QR wygenerowa-
nego wcześniej z aplikacji. 

Gdy  kod  kreskowy  zostanie  zeskanowany  na
ekranie  wyświetli  się  jej  numer  ID  należy  za-
twierdzić  klikając  na  przycisk
„Dodaj”.  Nastąpi  przeniesienie  do  kolejnego
ekranu w którym należy wybrać sieć Wi-Fi i po-
dać hasło dostępu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zeskanować
kodu to wybierz  „Nie  możesz  znaleźć  kodu na
urządzeniu?” u dołu ekranu. Nastąpi wyszukiwa-
nie  dostępnego  urządzenia  przedstawione  na
kolejnym ekranie.



Wybierz sieć WiFi w której ma pracować kamera
z listy a następnie wprowadź hasło dostępu do
tej sieci. Po zakończeniu wybierz „Łączenie urzą-
dzenia”                           .

Nastąpi przejście do ekranu konfiguracji kamery.

Konfiguracja  kamery  z  siecią  WiFi  powinna
zakończyć się w ciągu maksymalnie  2 minut.
W  trakcie  konfiguracji  słyszalny  będzie  ko-
munikat „wireless settings please wait” przy
konfigurowaniu  kamery oraz  „wireless  con-
nection is successful” po zakończeniu konfi-
guracji.
Telefon połączy się z podaną siecią WiFi a na
ekranie  wyświetli  się  okno  umożliwiające
wprowadzenie hasła dla kamery. 

Jeśli  konfiguracja zakończy się niepowodze-
niem połącz się z WiFi kamery (krok 3) a na-
stępnie powtórz proces dodawania kamery.

Gdy urządzenie zostanie pomyślnie dodane
kliknij „Gotowe” .

Wyświetlone  zostanie  okno  umożliwiające
nadanie nazwy kamerze.

Wprowadź nazwę dla dodanej  kamery.  Istnieje
również  możliwość  wyboru  nazwy  z  przedsta-
wionych: Salon, Sypialnia, Pokój, Biuro.

Po  wprowadzeniu  nazwy  wybierz  „Potwierdź”
na dole okna.

Wyświetlone zostanie okno umożliwiające nada-
nie hasła kamerze.

Zaleca się utworzenie hasła dla kamery
ograniczając  w ten sposób dostęp nie-
uprawnionych osób.



Jeśli  kamera została prawidłowo skonfigurowa-
na i dodana do aplikacji, w oknie głównym apli-
kacji zobaczysz podgląd z nowododanej kamery
IP WiFi po kliknięciu na przycisk „Play”      znaj-
dujący się w centrum okna podglądu.

Obsługa aplikacji DVS go!

Aplikacja DVS go! przeznaczona jest do ob-
sługi kamer oraz rejestratorów marki DVS.
Jej intuicyjna obsługa sprawia, że użytkownik
łatwo poznaje funkcje i możliwości swojego
urządzenia. 

Interfejs jest uniwersalny i może za-
wierać różne funkcje nie koniecznie
obsługiwane przez dany model urzą-
dzenia.  Wygląd  w  niektórych  przy-
padkach może różnić się od rzeczy-
wistego.

Przyciski ekranu podglądu:

Backup wideo – wyszukiwanie i po-
bieranie plików nagrań
Ustawienia urządzenia – konfiguracja
funkcji kamery

Wykorzystanie łącza internetowego

Typ instalacji: wybór pomiędzy insta-
lacją ścienną a sufitową 

Dźwięk : włączenie/wyłączenie 
dźwięku z kamery

Pełny ekran: przełączenie na widok 
pełnoekranowy

Sterowanie światłem białym żarówki

Rozmowa: naciśnięcie i przytrzyma-
nie przycisku umożliwi rozmowę

Sterowanie kamerą obrotową
funkcja dostępna w wybranych mo-
delach

Zdjęcie aktualnego obrazu z kamery, 
zapisywanie w pamięci telefonu

Nagranie klipu wideo, zapisywanie w 
pamięci telefonu

Odtwarzanie nagrań.  Kamera musi 
posiadać kartę pamięci microSD

Tryb wyświetlania: kula, cylinder, ko-
rytarz, podział na 4 ekrany

Przyciski ekranu odtwarzania:

Oś czasu: przesuń pasek aby poruszać się po osi 
czasu, użyj palców aby powiększyć/zmniejszyć

Kalendarz – wybór daty z której mają
być odtwarzane nagrania

Powiększenie /zmniejszenie osi czasu

Ustawienia urządzenia:

Częstotliwość audio – wł/wył. dźwięku
Komunikaty  głosowe – komunikaty  słyszalne z
głośnika kamery np.: po restarcie kamery
Zarządzanie wykrywaniem ruchu – opcje zwią-
zane z detekcją ruchu m.in. czułość, alarm, itp.
Zarządzenie czasem nagrywania – terminarz na-
grywania.  Domyślnie  ustawiony  na nagrywanie
bez przerwy 
Synchronizacja czasu – synchronizacja czasu ka-
mery z czasem w telefonie
Aktualizacja firmware – aktualizacja kamery
Urządzenie  magazynujące –  zarządzanie  kartą
pamięci micro SD, możliwość formatowania.
Odwrócenie obrazu–obrót góra-dół lewo-prawo
Ustawienia zaawansowane – przejście do kolej-
nych ustawień kamery



Ustawienia urządzenia:

Informacje o urządzeniu – typ, wersja firmware
Wybór  strefy  czasowej –  wybór  odpowiedniej
strefy czasowej (dla Polski GMT+1:00)
Strefa czasowa – przestrzeganie stref czasowych
Ustawienia obrazu wideo  – wybór poziomu ja-
kości  obrazu w podglądzie i nagraniach.  Jakość
obrazu wpływa także na wykorzystanie łącza in-
ternetowego
Ustawienia strefy prywatności – możliwość za-
maskowania fragmentów obrazu nieprzezroczy-
stym polem.
Nazwa użytkownika –  nazwa  zalogowanego
użytkownika
Hasło – hasło zabezpieczające dostęp do kamery
Zawartość WiFi – zmiana sieci WiFi w której pra-
cuje kamera

Używanie kart pamięci microSD

Kamera obsługuje karty microSD o pojemno-
ści do 128GB.

Przed  pierwszym  użyciem  kartę
pamięci należy sformatować.
Można to wykonać w kamerze lub w
odpowiednim urządzeniu np.: kom-
puterze PC.

Aby sformatować kartę pamięci w kamerze:
1. Umieść kartę w slocie znajdującym się w 
górnej części obudowy kamery.
2. Uruchom aplikację DVS go! I dodaj kame-
rę zgodnie z opisanymi punktami.
3. Przejdź do ustawień urządzenia używając 
przycisku       w podglądzie lub w oknie 
głównym aplikacji.
4. Wybierz opcję „Urządzenie magazynują-
ce”. Jeśli karta została prawidłowo umiesz-
czona w slocie to wyświetlone będą infor-
macje o jej statusie, dostępnej pojemności 
oraz opcja umożliwiająca formatowanie 
„Format”.
5. Należy wybrać „Format” i zatwierdzić. 
Operacja potrwa kilkanaście sekund w zależ-
ności od pojemności karty.
UWAGA! Formatowanie usunie wszystkie 
pliki umieszczone na karcie pamięci.
6. Przy wyjściu z ustawień zapisać klikając na
znak  umieszczony w prawym górnym rogu 
ekranu.

Po  zapełnieniu  karty  pamięci  naj-
starsze  nagrania  automatycznie  za-
stępowane są nowymi.

Istnieje  możliwość  odtwarzania  nagrań  w
komputerze  PC  używając  programu do od-
twarzania filmów.

Udostępnianie urządzenia
Istnieje  możliwość  szybkiego udostępnienia
innym  użytkownikom  urządzenia  poprzez
wygenerowanie kodu QR. Aby to zrobić na-
leży wybrać  „  „Udostępnij” w oknie głów-
nym aplikacji. Wybrać prawa do udostępnia-
nia oraz okres  ważności  kodu QR. Zatwier-
dzić klikając na znak      umieszczony w pra-
wym górnym rogu ekranu. Gdy kod QR zo-
stanie  wygenerowany  kliknąć  „Udostępnij”
aby wysłać go poprzez MMS,  Gmail, itp. lub
zapisać w pamięci telefonu.

Przykładowa konfiguracja kamery:
Nagrywanie po wykryciu ruchu
Aby kamera nagrywała tylko po wykryciu ru-
chu należy:
1. W ustawieniach urządzenia włączyć funk-
cję „Nagrania detekcji ruchu”.
2. Wybrać odpowiednią czułość ruchu.
3. Wyłączyć nagrywanie wg terminarza „Czas
wideo”.

Nagrywanie bez przerwy z zaznaczonymi 
fragmentami wykrycia ruchu:
Aby kamera nagrywała ciągle a na osi czasu 
zaznaczone były fragmenty zawierające 
ruch:
1. W ustawieniach urządzenia włączyć funk-
cję „Nagrania detekcji ruchu”.
2. Wybrać odpowiednią czułość ruchu.
3. Włączyć nagrywanie wg terminarza „Czas 
wideo”.
4. Ustawić „Terminarz nagrań” jeśli nie był 
wcześniej ustawiony.

Specyfikacja techniczna DVS-MP1018CBW-IR:
- przetwornik obrazu: 1/3" CMOS sensor 
- rozdzielczość: HD 1280x720
- obiektyw: 180°, tryb nocny: 4 diody IR
- wbudowany głośnik, mikrofon
- kompresja wideo: H.264, audio: G711A
- obsługa WiFi 2.4GHz
- slot karty pamięci: microSD do 128GB
- zasilanie: 5V DC 1A, zasilacz w komplecie
- wymiary: Ø45x120mm (bez uchwytu)
- temperatura pracy: -20°C do 50°C
- zastosowanie: wewnątrz budynku

Importerem i dystrybutorem kamery jest

DVS Digital Video System Polska

marka stworzona przez

Alkam Security Sp. z o.o.
ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa

tel. 22 839 22 79
e-mail: sklep@dvs.com.pl

www.dvs.com.pl


