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Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi 
urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji. 

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym 
użytkowaniem.  

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i 
korzystania z urządzenia. 

 
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia. 
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Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia: 

Urządzenie należy chronić przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. W czasie dużego 

nasłonecznienia unikać bezpośredniego skierowania światła na urządzenie (NVR). Rejestrator nie może 

pracować w środowisku zapylonym lub zawierającym opary substancji żrących i agresywnych. 

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w temperaturze: od -10 do +55 stopni C. Nie należy wystawiać 

urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury. Mogłoby to spowodować kondensację 

wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku wystąpienia kondensacji 

wilgoci, przed użyciem należy zaczekać aż urządzenie całkowicie wyschnie. Należy unikać zbyt długiego 

wystawiania urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego, może to doprowadzić do 

przegrzania, co może spowodować uszkodzenie urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące 

zostać naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez 

autoryzowany serwis. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z wodą i wilgocią, aby uniknąć 

porażenia prądem.  

WAŻNE: 

1. Przed montażem i podłączeniem kamer i okablowania należy sprawdzić, czy urządzenie działa 

prawidłowo i nie powoduje zakłóceń.  

2. Używaj oryginalnych zasilaczy do podłączenia nagrywarki i kamer. 

3. Po zainstalowaniu zmień hasło logowania w celu bezpieczeństwa. 

4. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt rzeczywisty może 

różnić się od produktu poglądowego. 

5. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte 

bezpłatną naprawą i gwarancją. 

6. Dysk twardy musi być zamontowany na stałe i ułożony w płaszczyźnie poziomej  

7. Rejestrator podczas pracy nie może być przenoszony ani przestawiany, gdyż może to doprowadzić do 

uszkodzenia dysku twardego. 

8. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostępnianie danych osobowych w 

tym również wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie  wyłączenie do celów 

osobistych. 

9. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie sprzętu i 

nieprzestrzeganie praw osób  trzecich.  

10. Zachowaj etykiety, które znajdują się na nagrywarce i kamerach. Etykiety zawierają informacje o 

numerze seryjnym, które są niezbędne do połączenia zdalnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Model CAMSET3 NVR 

Procesor ARM Cortex A7 Quad-core 

System operacyjny Linux 

Obsługa kanałów 9CH (8CH Wi-Fi) 

Przechodząca przepustowość   60MB  

 
 
 
 
 
 
 
Parametry 
nagrywania 

Wsparcie dla 
rozdzielczości: 
 

2592×1944, 2688×1520, 2048×1536, 
1920×1080, 1280x960, 720P1280×720, 
720×576/720×480 

Rozdzielczość 
nagrywania 

5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 
3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 
960P(1280x960), 720P(1280×720), 
D1 (720×576/720×480) 

Nagrywanie (FPS) PAL: 5MP@9×25fp, 4MP@9x25fp, 
3MP@9×25fp, 1080P@9×25fp, 960P@9×25fp, 
720P@9×25fp, D1@9×25fp 
NTSC: 5MP@9×30fp, 4MP@9×30fp, 
3MP@9×30fp, 1080P@9×30fp, 960P@9×30fp,  
720P@9×30fp, D1@9×30fp 
 

Kodek wideo H264 ; H264+ ; H265 ; H265+ 

 
 
 
 
Parametry 
podglądu  

Podział ekranu podczas 
podglądu 

9 / 8 / 4 / 1 kanał 
 

Wyświetlanie kanałów 4CHxD1 
/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP 

Rozdzielczość 
wyświetlania  

1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz,  
1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 
 Odtwarzanie zapisanych 

nagrań  
1CH 8MP@15fps, 1CH 5MP@30fps, 1CH 
4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 
1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 
720P@30fps 

 
 
 
Funkcje 
dodatkowe 

Wsparcie dla chmury TAK(P2P) (przez aplikację mobilną)  

Wsparcie dla systemu 
Windows 

Windows 7/8/10 

Obsługa przez 
przeglądarkę 
internetową  

Zalecana: Internet Explorer, Firefox (nie 
starsza niż ver 53), MAC Safari 
 Polska Aplikacja 

mobilna 
iOS i Android 

Przycisk WPS TAK 
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Wykrywanie ludzi, 
twarzy 

Obsługa na 1 kanale (wiadomość mailowa w 
formie tekstu, lub buzzer nagrywarki po 
wykryciu alarmu) 

 
Informacje 
sieciowe 

Interfejs sieciowy 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector 

Obsługa protokołów TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, 
DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p 
 

Wsparcie ONVIF 2.4 

Inne Bit Rate audio 64kbps 

Kompresja audio G711u, G711a, G726 
 Port audio 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) 
 Wbudowany buzzer Tak 

Port 1x USB 2.0 / RJ45 (1x WAN) 

Wyjście wideo 1x VGA/1 x HD (HDMI) 

Obsługa dysku  Do 8TB (montaż SATA 2.5’’/3.5”) 

Zasilanie 12V/2A 

Pobór mocy Max. 11W (z dyskiem HDD) 

Temperatura pracy -10°-55° ; wilgotność: 90% 
 Waga ok. 1032g (bez dysku) 

Wymiary 290(szer.)*217(dł.)*40(wys.)mm 
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Specyfikacja Techniczna 

Model ORLLO C6 

Procesor FH8856 

Przetwornik obrazu 1/2.5" High-resolution CMOS Sensor 
 Ilość pikseli 5.0Mpx 

System operacyjny  Linux 

Podstawowe 
parametry 
obiektywu 

Wielkość obiektywu 
 
 
 

Stała ogniskowa 3.6mm 

Jasność obiektywu F/2.0 

Lux 0.01 LUX  

Kąt widzenia 80° 

Zoom N/D 

 
 
 
 
Parametry wideo 

Strumień główny 2592*1944@15fp 
 
 

Strumień poboczny 720*480@30fps 
 Format wideo AVI 

Kodek wideo H.264/H.264+/H.265/H.265+ 

Format zdjęć JPEG/MJPEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcje dodatkowe 

Tryb nocny Automatyczny; czarno-biały 2PCS,  
zasięg: do 25M  

Wykrywanie ruchu Na podstawie zmiany pikseli obrazu 

Obsługa kart pamięci N/D 

System skanowania 
progresywnego 

Technika zwiększająca jakość obrazu  

Obsługa przeglądarek: N/D 
 

 
 
 
 
 
Możliwość ustawień w 
nagrywarce: 

Auto tryb dzień/noc 
 Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, 
Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)  
  3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja 
szumu)  
 Corridor Pattern (funkcja korytarza) 
 Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w 
słabych warunkach pogodowych 
 
BLC,WDR  
 Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być 
wykrywany ruch 
 Wykrywanie ruchu 
 Informacje 

sieciowe 
Interfejs sieciowy Wi-Fi 2.4Ghz 

Obsługa protokołów N/D 
 

Sieć WiFi Tak, (IEEE802.11b/g/n) 2.4Ghz 
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Wsparcie ONVIF N/D 

Inne Wbudowany mikrofon N/D 

Wbudowany głośnik N/D 

Opóźnienie obrazu 0.3s 

Klasa szczelności IP67 

Obudowa metalowa 

Zasilanie DC12V±10%, 500mA 

Wskaźnik S/N ≥52dB 

Pobór mocy Brak danych 

Temperatura pracy -30 do 70°C  wilgotność: 95% max 
 Waga 500g 
 Wymiary 180(D) x 75(S) x 73(W)mm 
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OPIS TECHNICZNY KAMERY 
 

 

  

               WPS/ Reset 

(przycisk parowania) 
Zasilanie DC 

 12V/0,5A  
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OPIS TECHNICZNY NAGRYWARKI SIECIOWEJ 
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INSTALACJA DYSKU HDD 
 

Urządzenie obsługuje dyski HDD 3,5 /2,5 cala  do 8 Tb pojemności, o prędkości 5900 obr./min. oraz 

7200 obr./min (Proszę używać dysków z lat produkcji 2015-2018) 

1) Sprawdź czy zasilanie zostało odłączone. 

2) Odkręć 5 śrub dookoła obudowy i zdejmij pokrywę. 

 

3) Zamontuj dysk w odpowiednim miejscu i przykręć na wkręty. 

 

4) Podłącz dwa przewody (zasilanie dysku oraz wtyk SATA), załóż pokrywę i przykręć. 
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URUCHOMIENIE NAGRYWARKI 
 

1) Podłącz do nagrywarki: 

• monitor wyjścia (VGA lub HDMI) , 

• myszkę  do gniazda USB 

• zasilacz 12V/2A 

2) Podłącz do zasilania wszystkie kamery IP WIFI  z zestawu  przed docelowym montażem 

3) Kamery automatycznie powinny znaleźć sieć nagrywarki i się z nią połączyć. Nie ma potrzeby 

konfigurowania i dodawania kamer do nagrywarki. 

4) Przenieś kamery w miejsce docelowego montażu i sprawdź czy jest zasięg w tym miejscu (jeśli 

zasięg będzie odpowiedni uzyskamy obraz z kamery) 
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WŁAŚCIWA INSTALACJA URZĄDZEŃ 
 

Poniższy diagram przedstawia najbardziej właściwą instalację kamer względem nagrywarki. 

Nagrywarka i kamery znajdują się na tym samym poziomie – gwarantuje to największy zasięg, 

równoznaczny z właściwą transmisją obrazu.  

 

Poniższy diagram przedstawia, jak nie należy instalować kamer – kamery umieszczone na zupełnie 

innym poziomie, niż nagrywarka. Taka instalacja może wpływać na zasięg oraz zdecydowanie obniżyć 

jakość obrazu, a w najgorszym przypadku całkowicie zatrzymać jego transmisję.  
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LOGOWANIE I PIERWSZA KONFIGURACJA 
 

LOGOWANIE  

Domyślne dane do zalogowania: 

Login: admin 

Hasło : 12345 

Po uruchomieniu rejestratora otworzy się interfejs „logowanie użytkownika”  jeśli jest to 

pierwsze logowanie użyj domyślnych danych 

 

LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Login Admin 

2 Hasło 12345 

3 Wybór język 

4 Zapomniałem hasła  

1 Zmiana hasła  

2 Przejdź do dalszej konfiguracji  

1 

2 

3 

4  

1 2 
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MODYFIKACJA HASŁA 
 

 
Wprowadź własne hasło w oknie 1 następnie powtórz w oknie 2. Uzupełnij odpowiedzi  na 

pytania i zapisz zmiany.  

Eksportuj klucz, odłącz mysz i podłącz zewnętrzny nośnik danych (wygenerowany plik zapisz w 

bezpiecznym miejscu). 

  

1 

2 
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ZAPOMNNIAŁEM HASŁO  

Jeśli utraciłeś dostęp do rejestratora skorzystaj z opcji, zapomniałem hasło. 
Odpowiedz na pytania lub użyj „klucz importu” wprowadź nowe hasło, ustal i zapisz. 

  

PODSTAWOWE USTAWIENIA NAGRYWARKI  

Jeśli wprowadziłeś zmiany w oknie „USTAWIENIA” zatwierdź, wybierając „ZASTOSUJ” następnie 

przejdź do okna „DATA” wybierz opcje lub wprowadź ustawienia ręcznie wybierz „ZASTOSUJ” i 

przejdź „DALEJ” 

 

  

1 Ustawienia 

2 Ustawienia daty  

3 Język nagrywarki 

4 Tryb zapisu  

5 Dni zapisu  

6  Standard wideo  

7 Czas czuwania (1-120 min) 

8 Nazwa urządzenia  

9 Ustawienia ręczne  

10 Data i godzina zostaną pobrane z sieci 

11 Ustawienia ręczne z uwzględnieniem 
zmiany czasu 

1 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 
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SIEĆ 

Poniższe ustawienia dotyczą zewnętrznej karty rejestratora domyślny adres to 172.136.123.88 

Podłącz rejestrator przewodem LAN do routera zaznacz okno DHCP, router automatycznie 

przypisze nową adresacje dla rejestratora. Aby ustawić stały adres dla rejestratora po 

zakończeniu konfiguracji wejdź w: „MENU GŁÓWNE”>”KONFIGURACJA”>”SIEĆ”> „IP/PORT” , 

odznacz DHCP i zatwierdź „ZASTOSUJ” 
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DODAJ KAMERĘ 
 

Jeśli twoja lista kamer jest pusta, lub któraś z kamer jest offline. Dodaj swoje urządzenia 

podłączając kolejno  kamery do zasilania. Wybierz okno „DODAJ”> Filtr „PRYWATNY”> 

„SZUKAJ”> wybierz urządzenie do dodania > „DODAJ” jeśli adres wyszukanej kamery powiela się  

z urządzeniem na liście wybierz „DOPASUJ KOD”  

 

Jeśli w oknie „WYSZUKAJ URZĄDZENIA” rejestrator nie znajduje kamery, skorzystaj z opcji „KOD 
BEZPRZEWODOWY DODAJ” w czasie wyświetlonym na monitorze (120 s) przytrzymaj przycisk 
parowania na kamerze do momentu, aż adres IP urządzenia pojawi się na liście, możesz 
zakończyć proces „ANULUJ” 



18 | S t r o n a  
 

  

 

USTAWIENIA ZAPISU 

Mamy możliwość ustawienia zapisu: ciągłego, po wykryciu ruchu, lub ciągłe + po wykryciu ruchu.  

Najbardziej optymalną opcja jest nagrywanie ciągłe + po wykryciu ruchu. Jeśli dojdzie do 

zdarzenia niepożądanego,  a kamera wykryje ruch oznaczy nagranie kolorem żółtym, ułatwi nam 

to zidentyfikowanie odpowiedniego materiału, natomiast w przypadku gdyby mimo ruchu 

kamera nie zareagowała nagrywanie ciągłe zagwarantuje nam zapis nagrania.  

Aby włączyć nagrywanie po wykryciu ruchu dla wszystkich kanałów postępuj kolejno: 

„KANAŁ” > ”WSZYSTKIE”> Dni „WSZYSTKIE” >zaznacz „RUCH”> „ZASTOSUJ” 
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 > „GRAFIK1”> zaznacz „ZAPIS” i „RUCH”> Użyj do: „wsz.”> „Zapisz” > Zastosuj 

 

„Więcej ustawień”> „Czas przed-zapisu”> wybierz wartość (5-30 s) w przypadku wykrycia 

ruchu do nagrania zostanie nadpisany dodatkowy materiał z wcześniejszego zapisu.  
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OPIS MENU NAGRYWARKI 
 

Kliknij prawy przycisk myszy w dowolnym miejscu ekranu, otworzy się pasek zadań podstawowych 
opcji  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Menu Rozszerzony panel ustawień 

2 1 ekran Tryb pełnoekranowy dla wybranego okna 

3 4 ekran Podział ekranu podglądu na 4 okna 

4 8 ekran Podział ekranu podglądu na 8 okien 

5 9 ekranów Podział ekranu podglądu na 9 okien 

6 Dodaj kamerę Panel dodawania kolejnych urządzeń 

7 Odpytywanie 
Włączenie, uruchomi trybu pełnoekranowy i 
automatycznie zmieni kanał na kolejny widok 
co określony interwał czasowy (10-255 sek 

8 Zapis Ustawienia zapisu 

9 
Rozpocznij 
rejestrację 

Szybki zapis: po wykryciu ruchu/ciągły 

10 
Dodaj 
kamerę 

Dodaj nową kamerę do listy urządzeń 

11 Odtwarzanie Odtwarzanie zapisanych materiałów na dysku 

12 PTZ 
Funkcja obrotu/ustawienia zoom/ostrość/ 
przesłona/szybkość/Ustawienia punktów 
preset (trasa) [funkcja 

13 Obraz NVR 
Ustawienia 
jasności/kontrastu/nasycenie/odcień 

14 
Porównywani 
twarzy 

Funkcje sztucznej inteligencji 

1 

2 

3

 
 1 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

7 

11 

12 

13 

14 
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MENU 

Po wyborze okna „Menu” otworzą się ustawienia zaawansowane  

 

1 Odtwarzanie  Odtwarzanie zapisanych nagrani i zapis wybranego materiału na nośnik 
zewnętrzny  

2 Wyszukaj 
kopię 
zapasową 

Eksport nagrań na nośnik zewnętrzny format pliku avi program do 
odtwarzania VLC 

3 HDD Informacje o dysku i formatowanie 

4 Zapis Ustawienia zapisu i parametry 

5 Kamera  Dodawanie urządzeń ustawienia: OSD/Obraz/ Ruch/PTZ/Maska 
prywatności/Inteligentny alarm/ Audio/ Utrzymanie kanał 

6 Konfiguracja Ustawienia NVR/ Sieci/ Wyświetlania/ Awarii/ Użytkownik 

7 Konserwacja  Inf. o oprogramowaniu/ Log: historia zdarzeń/ manualna aktualizacja/ 
Aktualizacja online/ Automatyczna konserwacja/ Przywróć domyślne/ 
Wykrywanie sieci 

8 Zamknięcie  Wyloguj/ Restart/ Zamknięcie (zamknięcie systemu spowoduje wyłączenie 
monitora,  wstrzymanie pracy dysku i rozłączenie z siecią. Aby ponownie 
uruchomić urządzenie odłącz zasilanie )   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

8 

3 4 

5 6 7 
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ODTWARZANIE 

Maksymalna ilość kanałów odtwarzania w jednym momencie 4 

Aby uruchomić nagranie wybierz: dzień, kanał i rodzaj zapisu następnie kliknij play   

 

1 Kalendarz Dzień oznaczony kolorem zielonym informuje o istniejących nagraniach  

2 Kanał Wybór kanałów odtwarzania 

3 Więcej 
funkcji 

Zapis wybranych plików na zewnętrzny nośnik danych 

4 Typ zapisu W celu szybszej selekcji plików wybierz rodzaj nagrań  

5 Wideo Start/ wstrzymaj / Stop/ przyśpiesz x2, 4, 8, 16 

6 Skala Pełen ekran/ Podziałka osi czasu/ przewiń widok osi  

7 Oś czasu Zielony kolor nagranie ciągłe/ żółty kolor nagranie po wykryciu ruchu 
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POBIERANIE 

 

„WIĘCEJ FUNKCJI” > Wybierz nagranie > „ZAPISZ” > zaznacz plik do archiwizacji > „Archiwizuj” 

Odłącz mysz i w jej miejsce podłącz zewnętrzny nośnik danych . 

Możesz również użyć funkcji „EKSPORT” pliki zapisane zostaną w formacie avi, skorzystaj z 

odtwarzacza VLC  

 

WYKRYWANIE RUCHU 

Otwórz „KAMERA”> „RUCH” 
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Wybierz kanał > Ustaw obszar (ruch będzie wykrywany w obszarze oznaczonym kolorem 

szarym)> Włącz detekcję> Nagraj kanał > ustaw czas zapisu (30-255 sek)> dzień tygodnia> Okres 

czasu (aby funkcja działała cały dzień ustaw harmonogram 00:00 – 23:59) 

POWIADOMIENIA EMAIL 

Zalecana skrzynka email: gmail.com 

Wiadomość, która będzie wysłana na maila dotyczy wykrycia ruchu przez jedną z kamer, zawiera 

nagłówek ustawiony z poziomu nagrywarki, oraz pomniejszone zdjęcie zajmujące około 15KB o 

wymiarach 352x288 pikseli. Podstawą działania powiadomień mailowych, jest ustawienie 

wykrywania ruchu min. w jednej z kamer. 

 (dotyczy gmail) Konto z którego korzystamy musi mieć włączoną funkcję: zezwalaj na mniej 

bezpieczne aplikacje. (Zdj. Poniżej) te opcję znajdziemy w ustawieniach naszego konta gmail. 
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Aby skonfigurować maila, należy wybrać kolejno: [Menu Główne] -> [Konfiguracja] -> [Sieć] -> 

[Email] następnie włączyć powiadomienia zaznaczając zieloną ikonę [  ].  SMTP dla skrzynki 

gmail: smtp.gmail.com oraz port SMTP: 465. [Użytkownik]: podajemy tytuł nadawcy (e-mail), 

[Hasło]: wprowadzamy hasło do konta email, [Nadawca]: email nadawcy, [Odbiorca]: możemy 

podać inny email odbiorcy, jaki również podać ten sam z którego są wysyłane wiadomości. 

[Tytuł]: nagłówek wiadomości, [Czest. Wysyłania (min.)]: ustawienia częstotliwości, należy ust. 

optymalnie do miejsca w które jest skierowana kamera (np. ruchliwa ulica wiąże się z częstymi 

powiadomieniami oraz przepełnieniem skrzynki). [Szyfrowanie]: domyślnie SSL, [Dołącz plik]: plik 

w postaci zdj. 

 

Włącz powiadomienia 
alarmowe  

Zatwierdź  

Serwer SMTP Smtp.gmail.com 

Port SMTP 465 

Użytkownik Adres e-mail np:  office.orllo.xxx@gmail.com 

Hasło Hasło do skrzynki e-mail 

Nadawca  Adres e-mail 

Odbiorca  Adres e-mail 

Temat Tytuł wiadomości e-mail 

Przedział wiadomości (1-600min) Przedział czasu między wysłaniem wiadomości 

Szyfrowanie  SSL 
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Załącz plik 
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać zdjęcie alertu o rozmiarze 
(15KB-20KB o wymiarach 352x288 pikseli) 

Dzień tygodnia Wybierz dzień tygodnia lub wybierz wszystkie 

Okres czasu 1 
Ustal harmonogram, lub ustaw 00:00 - 23:59 aby 
powiadomienia działały całą dobę 

 

APLIKACJA MOBILNA 
 

Podłącz nagrywarkę NVR do sieci routera w tym celu połącz port WAN nagrywarki z portem LAN  

routera przewodem sieciowym. 

Wejdź w [MENU GŁÓWNE] -> [KONFIGURACJA], wybierz zakładkę [P2P] i sprawdź status połączenia z 

siecią. Status powinien być ONLINE jak na poniższym zdjęciu. Jeśli status jest OFFLINE , uruchom 

ponownie nagrywarkę lub powróć do ustawień fabrycznych i sprawdź ponownie. 
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Nazwa aplikacji do podglądu zdalnego to : „ORLLO VISION” [                       ] 

Kody QR do pobrania aplikacji: 

 

 

 

 

KOD QR SYSTEM ANDROID                                                KOD QR SYSTEM Ios 

Link -> POBIERZ TUTAJ                                                        Link -> POBIERZ TUTAJ  

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy ją otworzyć. Następnie należy utworzyć konto w tym 

celu wchodzimy w rejestracja. Podajemy adres email, 2xhasło oraz wprowadzamy kod weryfikacyjny 

(kod zostaje wysłany na email, który podaliśmy). 

Po utworzeniu konta należy się zalogować za pomocą utworzonego konta. W celu dodania kamery  

do aplikacji, wchodzimy w MENU [ ] :  

z zakładek wybieramy [ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM] -> [Dodaj urządzenie] -> [Numer seryjny] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.orllo&gl=PL
https://apps.apple.com/pl/app/orllo-vision/id1514571647?l=pl
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DODANIE URZĄDZENIA DO APLIKACJI 
 

1) Dodaj nr. seryjny S/N. znajdujący się: 

- na etykiecie opakowania  

-na spodzie nagrywarki  

-po zalogowaniu do nagrywarki 

p. przycisk myszy> menu> konfiguracja> sieć> P2P  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa użytkownika  

Hasło do urządzenia  

Kod Captcha (Nie wymaga)  
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2) Uzupełnij dane: 

- nazwa użytkownika: admin 

- hasło: 12345(domyślne hasło nagrywarki) jeśli podczas konfiguracji hasło domyślne zostało 

zmienione użyj go podczas dodawania urządzenia 

 

 

 

 

3) Przejdź do ustawień wybierając ‘Zatwierdź’ 
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Jeśli chcesz edytować wprowadzone ustawienia, udostępnić urządzenie innym użytkownikom 

(max 4): 

Zarządzaj urządzeniem>  My devices>  ⁞  

Aby uzyskać podgląd postępuj zgodnie ze schematem poniżej : 
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Masz problem z dodaniem urządzenia do aplikacji mobilnej?  

Kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w rozwiązaniu tego zadania: 

1) Sprawdź czy podłączyłeś rejestrator za pomocą kabla sieciowego RJ45  do routera z dostępem 

do Internetu. 

2) Sprawdź czy nagrywarka ma połączenie z siecią przechodząc kolejno zakładki rejestratora: 

[MENU GŁÓWNE] -> [KONFIGURACJA] -> [SIEĆ] -> [P2P], jeżeli status jest ONLINE, Twoje 

urządzenie ma połączenie z siecią, natomiast jeżeli nagrywarka jest w trybie OFFLINE, sprawdź 

czy w zakładce [IP/PORT], masz zaznaczoną opcję DHCP. 

3) Sprawdź czy na pewno poprawnie wprowadzasz dane do urządzenia: nazwę użytkownika, 

hasło oraz kod Captcha. 

4) Jeżeli poprzednie kroki nie przyniosły pożądanego rezultatu, uruchom urządzenie ponownie 

odłączając je od zasilania oraz podłączając ponownie. 

 

OPIS IKON APLIKACJI MOBILNEJ 

 

Po naciśnięciu zaczyna się nagrywanie na pamięć wewnętrzną 
telefonu. Należy zaznaczyć kamerę, z której chcemy nagrywać. 

 

Po naciśnięciu robione jest zdjęcie z danej kamery i zapisywane na 
pamięć wewnętrzną telefonu. 

 

Sterowanie kamerą – dotyczy kamer które posiadają PTZ. 

 

Powoduje odświeżenie podglądu live z kamer. 

 

Powoduje wyłączenie podglądu live z kamer. 

 

Powoduje włączenie/wyłączenie dźwięku- dotyczy kamer 
wyposażonych w mikrofon 
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PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ ZAPISANYCH NA DYSKU NAGRYWARKI NVR 

 

1) Wybierz ‘Odtwarzanie’ 

2) Kliknij  odtwórz podgląd 

3) Wybierz kanał który chcesz otworzyć i następnie zatwierdź wybór 

4) Interfejs odtwarzania, będzie odtwarzał wideo z wcześniej wybranego kanału  
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LOGOWANIE NAGRYWARKI PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ 

INTERNETOWĄ- SIEĆ LOKALNA 
 

1) Połącz nagrywarkę NVR  z siecią routera . W nagrywarce przewód podepnij pod port LAN. 

Komputer PC również powinien być połączony z sieci routera. 

2) Sprawdź czy adres IP NVR i adres IP komputera znajduje się w tym samym segmencie sieci 

. Jeśli segment sieci komputera jest inny, ustaw taki sam  segment IP  jak ma NVR. 

(domyślny adres IP NVR to 172.136.123.88  Należy to zrobić  przez ustawienia sieciowe w 

komputerze , adres IP powinien mieć inną końcówkę np. ustalamy adres IP  naszego 

komputera na 172.136.123.100 

Przykład ustawienia poniżej : 

 

3) Następnie otwórz przeglądarkę Internet Explorer ( najlepiej w najnowszej wersji). I w okno 

wyszukiwania wpisz adres IP nagrywarki NVR http://172.136.123.88 (jeśli port został 

zmieniony z domyślnego: 80, wpisz również nowy port. Aby znaleźć IP kamery można 

również skorzystać z programu „IP Search”  Powinien pokazać się panel logowania do 

nagrywarki.  Kiedy logowanie nie będzie możliwe należy pobrać wtyczkę, klikając na 

[DOWNLOAD]. 

172.136.123.100 

255.255.255.0 

172.136.123.1 
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Wtyczkę również można pobrać z linku:  https://orllo.pl/instrukcje/HsWebPlugin.exe  Po 

zainstalowaniu wtyczki należy ponownie uruchomić przeglądarkę. Jeśli po pobraniu nadal nie 

wyświetla się okno logowania należy [wyłączyć filtrowanie ActiveX]. 

 

4) Następnie zaloguj się przez panel, zaznaczając wcześniej j. polski. Domyślne dane logowania 

do nagrywarki: nazwa użytkownika : admin hasło: 12345 

 

 

 

 

 

 

 

https://orllo.pl/instrukcje/HsWebPlugin.exe
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5) Po zalogowaniu wyświetli się okno zmiany hasła , jeśli hasło nie zostało zmienione w 

interfejsie logowania do nagrywarki. Aby zmienić hasło kliknij na [Modify] 

 

 

 

 

 

 

6. Po zalogowaniu  powinniśmy zobaczyć poniższe okno ( jeśli obraz się nie pokaże pobierz 

kolejną wtyczkę obrazu z  linku na środku okna lub do pobrania z linku: 

https://orllo.pl/instrukcje/HsWebPlugin.exe 

7. Po zainstalowaniu wtyczki należy ponownie uruchomić przeglądarkę. Jeśli po pobraniu nadal 

nie wyświetla się okno logowania należy [wyłączyć filtrowanie ActiveX]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orllo.pl/instrukcje/HsWebPlugin.exe
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PROGRAM iVMS320 KOMPUTER PC 
 

1) Pobierz program (link do pobrania: https://orllo.pl/instrukcje/iVMS320Setup_9.2.1.5-

190105.zip) na komputer i go zainstaluj. Następnie utwórz konto i zaloguj się.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) W zakładkach należy wybrać ustawienia-> opcje językowe-> polski, kiedy język zostanie 

zmieniony należy wybrać  [Zarządzanie urządzeniem]. 

3) Dalej dodać kamerę/nagrywarkę należy wybrać [Dodaj] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orllo.pl/instrukcje/iVMS320Setup_9.2.1.5-190105.zip
https://orllo.pl/instrukcje/iVMS320Setup_9.2.1.5-190105.zip
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4) Jeśli chcemy dodać kamerę/nagrywarkę, która jest w tej samej sieci należy  użyć pierwszej 

tabeli [1] . Następnie  wpisać adres IP kamery, port, nazwę użytkownika, właściwe hasło, 

numer kanału  oraz protokół. (w przypadku kiedy dodajemy nagrywarkę ważne jest aby 

dodać odpowiednią ilość kanałów – kiedy zaznaczymy tylko kanał 1 podgląd będzie 

wyłącznie z 1 kamery!) Kiedy dane zostały wprowadzone należy kliknąć na  

[Następny krok]. Jeśli kamera/nagrywarka jest w sieci ,status połączenia powinien się zmienić 

na [połączono]. 

Jeśli chcemy dodać(uzyskać podgląd)  kamerę/nagrywarkę, która jest poza siecią lokalna 

należy użyć drugiej tabeli [2]oraz znać numer seryjny urządzenia. Numer seryjny jest na 

nalepce oznaczony jako S/N: 

Kiedy znamy numer seryjny urządzenia, należy go wpisać, podać nazwę użytkownika, właściwe 

hasło, numer kanału  oraz protokół w tym przypadku P2P. Kiedy dane zostały wprowadzone 

należy kliknąć na [Następny krok]. Jeśli  kamera/nagrywarka jest w sieci ,status połączenia 

powinien się zmienić na [połączono].  

Uwaga: Połączenie poza siecią lokalną możliwe jest tylko wtedy kiedy znamy numer seryjny 

urządzenia, nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu na utworzone wcześniej  konto  nie 

będzie możliwości uzyskania podglądu zdalnie.  
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5) Kiedy kamery zostały dodane należy przejść do zakładki [Główny] → [Na żywo] 

 

 

 

 

 

6) Po wejściu w zakładkę [Na żywo] , po lewej stronie powinny się pokazać dodane urządzenia. 

Aby uzyskać podgląd należy : kliknąć  w dane urządzenie lewym przyciskiem i wybrać 

[Wypełnij strumień główny]. 

 

7) Po kliknięciu powinniśmy otrzymać podgląd : 
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PROGRAMY DO POBRANIA 
 

Urządzenie w sieci można także znaleźć za pomocą programu  „IP search”. 

Program do pobrania z linku:  

System Windows: https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool_setup8.2.11.5.exe 

System MAC: https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool%20for%20Mac%208.2.14.2.zip 

 

Program VMS do obsługi nagrywarki/kamery  na komputer PC (w sieci lokalnej): 

System Windows: https://orllo.pl/instrukcje/VMSLite%20Setup8.2.11.1.zip 

System MAC: https://orllo.pl/instrukcje/VMSLite%20for%20Mac7.2.50.5.zip 
 
 
 
 
 
  

https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool_setup8.2.11.5.exe
https://orllo.pl/instrukcje/SearchTool%20for%20Mac%208.2.14.2.zip
https://orllo.pl/instrukcje/VMSLite%20Setup8.2.11.1.zip
https://orllo.pl/instrukcje/VMSLite%20for%20Mac7.2.50.5.zip


40 | S t r o n a  
 

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 kupisz w nim 

nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę 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 znajdziesz 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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Warunki gwarancji: 

1. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. W przypadku 
zakupu urządzenia na firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy. 

2. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym dokonano zakupu. 
3. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany 

Serwis Gwarancyjny ORLLO ELECTRONICS. 
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym 

terminie nieprzekraczającym 14 dni od przyjęcia urządzenia fizycznie do Autoryzowanego 
Serwisu Gwarancyjnego ORLLO ELECTRONICS. W przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o 
kolejne 30 dni. 

5. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD, ekranów dotykowych, akumulatorów wynosi 6 miesięcy 
od daty zakupu. W wyświetlaczach dopuszczalne jest występowanie do 3 błędnych pikseli 
(białe, czarne, zielone, czerwone, niebieskie). 

6. Gwarancja na akcesoria dołączone do urządzenia (np. ładowarki, uchwyty, kable, piloty 
itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych lub 
powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania. 

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy 
uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami 
ekspertyzy oraz transportu, w wysokości 20 zł płatnych kurierowi przy odbiorze przesyłki. 

8. Klient zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze 
wszystkimi akcesoriami. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym, jest 
równoznaczny z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić 
podstawę do odmowy naprawienia sprzętu lub przedłużenia okresu napraw 

9. Gwarancja nie obejmuje: 
▪ Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; 
▪ Roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi 
przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 
▪ Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, 
skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp. 
▪ Wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na 
urządzeniu. 
10. W przypadku, gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, Autoryzowany Serwis 

Gwarancyjny ORLLO ELECTRONICS może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej 
11. Każdy reklamowany sprzęt Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO ELECTRONICS 

sprawdza pod względem poprawności działania.  
12. Klientowi przysługuje prawo do wymianu sprzętu na inny, posiadający te same lub 

zbliżone parametry techniczne w przypadku, gdy Autoryzowany Serwis ORLLO 
ELECTRONICS uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe. 

13. Nieodebranie sprzętu z Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego ORLLO 
ELECTRONICS w ciągu 3 miesięcy, może skutkować naliczeniem kosztów 
magazynowania urządzenia do czasu odbioru. 

14. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, 
tabliczki  znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis 
Gwarancyjny ORLLO ELECTRONICS dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian 
systemowych bądź konstrukcyjnych urządzenia. 

15. Instalacja nieoryginalnego oprogramowania jest równoznaczna z utratą gwarancji. 
16. ORLLO ELECTRONICS może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi 

gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: 
klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp. 
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17. ORLLO ELECTRONICS nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku braku 
możliwości korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 

18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu 
utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 

19. ORLLO ELECTRONICS nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na 
urządzeniu. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień 
Nabywcy przysługujących wobec Sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. 

20. Sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 

21. Stosunek prawny pomiędzy Nabywcą urządzenia i ORLLO ELECTRONICS regulowany 
jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia 
odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
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KONTAKT 
 

W sytuacji gdy napotkasz problem z konfiguracja urządzenia lub odnajdziesz błąd w instrukcji 

obsługi zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: 

pomoc@orllo.pl . 

mailto:pomoc@orllo.pl

