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Konfiguracja kamer CAMSET z siecią Wi-Fi nagrywarki. 

Sposób 1. 

Szybkie dodanie kamery do nagrywarki camset/camset pro: 
 

Aby dodać kamerę, należy: 

• Podłączyć kamerę do zasilania  

• Połączyć kamerę z nagrywarką przewodem LAN 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie, wejdź kolejno [MENU GŁÓWNE]->[DODAJ KAMERĘ]->[DODAJ], uzyskamy 

okno Wyszukiwania urządzeń, w którym należy wyszukać kamerę [SZUKAJ]. 

Zostanie wyszukany adres IP kamery, połączonej kablem LAN z nagrywarką, kiedy 

naciśniemy [KOD DOPASOWNIA], automatycznie zostanie przydzielony adres oraz sieć 

nagrywarki dla urządzenia. Kabel LAN można odłączyć, a kamera będzie działała po sieci 

Wi-Fi. 
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Sposób 2. 

1. Udostępnianie sieci Wi-Fi nagrywarki: 

Wejdź w [MENU GŁÓWNE] -> [KONFIGURACJA], wybierz zakładkę [SIEĆ]->[WIFI]->[POSTĘP] i zaznacz 

pozycję SSID transmisja jako widoczna  [       ] oraz wybierz kanał AUTO lub dostosuj od 1-13 w 

zależności od ustawień urządzenia. Całą konfigurację należy zapisać [POTWIERDŹ] -> [ZATWIERDŹ]     

-> [ZRESTARTUJ], jeżeli sieć nadal nie będzie widoczna, należy wyłączyć urządzenie na około 2 minuty 

oraz uruchomić ponownie. 
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1. Dodawanie kamery do nagrywarki NVR: 

1. Pobierz program ‘Search Tool’   do wyszukania Ip kamery, program jest dostępny 
do pobrania na stronie orllo: https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool_setup8.2.11.5.exe lub 
https://orllo.pl/oprogramowanie  

 
 

2. Podłącz kamerę do zasilania i połącz przewodem sieciowym (LAN) z komputerem. Zgodnie 
z powyższym schematem. 

 
  

3. W  ustawieniach sieci komputera, należy wybrać połączenie przewodowe z kamerą. 
 

Przykładowe połączenie z kamerą:  
 

 

https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool_setup8.2.11.5.exe
https://orllo.pl/oprogramowanie
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4. Otwórz Centrum sieci i udostępnienia  
 

 
 
 
 
 

5. Po otwarciu okna Centrum sieci i udostępnienia, Wybieramy Połączenie Ethernet    
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6. Zmiana adresu IP 

  
Zatwierdzając dwukrotnie kursorem myszy ‘Protokół internetowy w wersji 4(TCP/IPv4)’ 
Przekieruje nas do właściwości. 
Sprawdź czy adres IP kamery  i adres IP komputera znajduje się w tym samym segmencie 
sieci. Jeśli segment sieci komputera jest inny, ustaw taki sam segment IP jaki ma kamera. 
Należy to zrobić przez ustawienia sieciowe w komputerze, adres IP powinien mieć inną 
końcówkę np. ustalamy adres IP naszego komputera na 172.136.123.125 
Przykład ustawienia poniżej : 
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7. Przejdź do programu ‘Search Tool’  i wyszukaj kamerę klikając dwukrotnie w IP 
kamery na liście (program automatycznie przekieruje nas do witryny w przeglądarce) lub 
otwórz przeglądarkę Internet Explorer (najlepiej w najnowszej wersji). W okno wyszukiwania 

wpisz adres IP kamery  http://172.136.123.101 . Jeśli adres IP nie będzie widoczny odśwież 
klikając na [Refresh] lub sprawdź powtórnie wpisany adres IP komputera PC. 

 

 
 

   
Dane logowania do kamery: 
Login: admin 
Hasło: admin 
 
 
 
 

http://172.136.123.101/
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8. Po zalogowaniu do kamery przejdź do konfiguracji, następnie Wi-Fi, Advance Setup. 
Następnie należy wybrać sieć WIFI generowaną przez nagrywarkę i podać hasło. 

 

 
 

Nazwę generowanej sieci przez nagrywarkę i hasło znajdziemy przechodząc kolejno:  
1. Menu główne nagrywarki, 
2. Konfiguracja,  
3. Sieć,  
4. Wi-Fi 
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Aby dodać kamerę do nagrywarki należy przypisać IP nagrywarki do kamery.  
Patrz schemat poniżej i zatwierdzić ‘Save’ 

 
 
 

9. Kiedy kamera zostanie skonfigurowana, należy dodać ją do nagrywarki wybierając kolejno: 

[MENU GŁÓWNE] -> [KANAŁ] -> [DODAJ], automatycznie zostanie wyszukany adres IP kamery, 

ustalony w poprzednim punkcie – zaznaczamy kamerę,  następnie dodajemy [DODAJ]. 

Przykład: 
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Informacja na temat bezpieczeństwa: 

1. Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia 

urządzenia. 

2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur. 

3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego 

promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas. 

4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie. 

5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy. 

6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować 

kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku 

kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie. 

7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp. 

8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się 

szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia. 

9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, 

modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń 

ciała lub uszkodzenia mienia. 

10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, 

gazów ani materiałów wybuchowych. 

11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. 

12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta. 

13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. 
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Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.  

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt 

tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.  

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. 

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej 
min. 400 m2 są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej 
bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych. 

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. 
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany 
jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu 
dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt 
dostarczony. 

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. 
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy 
ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl 

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. 
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest 
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. 
 
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej 
kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane 
procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być 
oznakowane symbolem przekreślonego kosza. 
 
 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub 
dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi 
odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu 
zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt 
został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.  
 

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.. 
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym 

konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce 

uzyskane z przetwarzania sprzętu. 
 

http://www.remondis-electro.pl/
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ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":        

• Monitoring Kamery 2017 

• Ranking Kamer Samochodowych 2017 

• Najnowsze Kamery Samochodowe 2017 

• Nawigacja Samochodowa i Kamera Samochodowa GSM 

• Lokalizatory GPS - samochodowe, dla dziecka, psa, kota, roweru itp. 

• Test Kamery Samochodowej ORLLO FALCON 4K 

• Test Kamery Samochodowej ORLLO RX-630GA PRO 

• Test i Porównanie Kamer Sportowych: GOPRO vs ORLLO vs YI 

 

OGLĄDAJ TESTY, PORADY EKSPERTÓW, FILMY Z KAMER, PREZENTACJE WIDEO: 

          Subskrybuj kanał ORLLO ELECTRONICS EUROPE 

 

             Polub nas na facebook/orllo.pl 

 

https://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html
https://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
https://www.pcworld.pl/news/Najlepsza-kamera-samochodowa-wideorejestrator-i-nawigacja-oceny-testy-opinie-ranking-2017,408190.html
https://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-kamery-samochodowej-ORLLO-FALCON-4K,409086.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-ORLLO-RX-630-GA-PRO-Seria-A1,409084.html
https://www.pcworld.pl/news/ORLLO-Xpro-TOUCH-4K-GPS-vs-GoPro-Hero-4-Black-vs-Yi-4K-Action-Cam-test-kamer-sportowych-Co-wybrac,409231.html
https://www.youtube.com/channel/UC2gFxiovc2cCl07_jzPhuIA
https://www.facebook.com/orllopl/

