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Schemat Podłączenia

WTYK ZASILANIA WTYK BNC - OBRAZ
KROK 1



Od każdej kamery prowadzimy osobny przewód YAP75+2×0.5mm2 (przewód 

koncentryczny + 2 przewody zasilające) do rejestratora cyfrowego. Na końcach 

należy kabel rozciąć tak, aby przewód koncentryczny był oddzielony od 

przewodu zasilającego. Przy kamerach wystarczy oddzielić przewód na odcinku 

około 10 – 15 cm, przy rejestratorze na dłuższym odcinku – tak, aby przewody 

zasilające swobodnie dostały do zasilacza, a przewody koncentryczne z tyłu 

rejestratora. Pokazano na wcześniejszym obrazku.

Na przewód koncentryczny z każdej strony nakręcamy wtyk BNC. Do każdej 

kamery potrzebne są nam zatem po dwa komplety (na początek i koniec 

przewodu). Zaprawione w ten sposób przewody podłączamy pod gniazda BNC

kamery i odpowiednie wejścia rejestratora cyfrowego (gniazda BNC)

KROK 2



Do przewodu zasilającego przy kamerach przykręcamy kostki wtyków 

zasilania DC. W środku wtyku DC ma być plus zasilania, na zewnątrz wtyku –

minus zasilania. 

Przewody zasilające po stronie rejestratora podłączamy do rozgałęźnika 

zasilania LZ1 . Należy pamiętać o odpowiedniej biegunowości! 

Następnie rozgałęźnik podłącz do 

zasilacza 12V dostępnego w zestawie

Podgląd połączenia zasilania 

kamery do rozgałęźnika
KROK 3



Montaż kamery KOPUŁKA

1. Ściana / sufit / słup / uchwyt

2. Kołek rozporowy

3. Podstawa obudowy – uchwyt

4. Śruba skręcająca obudowę

5. Śruba rozporowa 

6. Kamera 

7. Pokrywa kamery

Kołki rozporowe znajdują się w 

pudełku z kamerą.

KROK 4



Montaż kamery TUBOWEJ

1. Kamera 

2. Śruba rozporowa

3. Kołek rozporowy

4.  Ściana / sufit / słup / uchwyt Regulacja kamery

KROK 5



Podłączenie twardego dysku 
Poluzuj śruby mocujące pokrywy, 

otwórz pokrywę. 

Zrównaj cztery otwory twardego 

dysku z otworami do mocowania 

twardego dysku w dolnej części 

obudowy 

Przytrzymaj ręką twardy dysk, odwróć 

budowę, zamocuj twardy dysk przy 

użyciu śrub we wskazanej pozycji. 

Po zainstalowaniu twardego dysku, 

odwróć obudowę, zamocuj obudowę 

śrubą 

KROK 6



Podłączenie rejestratora pod 

monitor lub TV

Wyjście rejestratora oznaczone symbolem VGA podłączamy np. za 

pomocą przewodu VGA  bezpośrednio do wejścia VGA monitora (przewód 

VGA jest często dołączony do kompletu monitora). Jeśli nasz rejestrator 

wyposażony jest także w wyjście HDMI, możemy także podłączyć go do 

monitora lub telewizora full HD. Do tego celu potrzebny będzie przewód 

HDMI. 

KROK 7



Podłączenie rejestratora do 

Internetu (ROUTERA / SWITCHA)
Jest to opcja dodatkowa służąca tylko do tego aby mieć podgląd na telefonach.

Jeżeli nie chcemy korzystać z tej funkcji pomijamy ten krok. 

REJESTRATOR ŁĄCZYMY Z ROUTEREM TYLKO 

PRZEWODOWO – przewodem internetowym LAN

Przewód do połączenia

rejestrator - router

KROK 8



Twój system jest już GOTOWY
Wszystkie urządzenia podłączamy do sieci elektrycznej 230V.

Ustawiamy odpowiednio kamery gdzie mają patrzeć oraz  ściągamy wszystkie 

folie zabezpieczające na obiektywie. Kamerę regulujemy i skręcamy na gotowo.

Tak to wygląda 

KROK 9



Uruchomienie MONITORINGU
Po podłączeniu monitora, myszy i kabla 

zasilającego, pokazuje się interfejs 

uruchomienia systemu. 

Po pomyślnym uruchomieniu urządzenia, 

wyświetlony zostanie kreator uruchomienia 

systemu.

Wybierz nazwę użytkownika, wprowadź 

hasło, wybierz język systemu (POLSKI)  

i kliknij na przycisk logowania Login, aby 

zalogować się do systemu (domyślna 

nazwa użytkownika to admin, hasło to 

12345) UWAGA!!! 

W tym momencie możesz nacisnąć 

MODYFIKUJ i nadać swoje hasło. 

Wypełnij wszystkie pola i ZAPISZ

KROK 10



Szybka Konfiguracja

Po włączeniu urządzenia użytkownik 

może konfigurować :

- czas systemowy 

- konfigurację parametrów sieci

- formatowanie dysku twardego 

- dodawanie kanałów 

- inne parametry urządzenia

Uwaga:

Dysk twardy należy sformatować 

podczas pierwszej instalacji.

Więcej informacji w szczegółowej 

INSTRUKCJI dostępnej na stronie :

http://www.olsznet.pl/gise.php

KROK 11



Konfiguracja Sieci
• Przed uruchomieniem urządzenia w sieci należy odpowiednio

skonfigurować parametry sieciowe.

• Krok 1: W interfejsie podglądu kliknij prawym przyciskiem myszy,

aby wejść do SYSTEM, i kliknij " > TCP / IP".

• Krok 2: Zmień adres IP zgodnie z ustawieniami sieci w której

docelowo ma pracować urządzenie. Zaznacz DHCP i ZASTOSUJ

• (Domyślny adres IP: 192.168.1.88).- musi się zmienić na inny.



Podgląd na telefonie
Przed zainstalowaniem aplikacji na telefonie należy włączyć dostęp 

przez chmurę w rejestratorze. Aby to zrobić należy wejść w 

SYSTEM zakładka ZAAWANSOWANE zakładka P2P. Zaznaczyć 

WŁĄCZ P2P i nacisnąć ZASTOSUJ. Po chwili nacisnąć ODŚWIEŻ

i powinno byś status : ONLINE. W tym momencie rejestrator jest 

połączony z chmurą. Jeżeli jest OFFLINE to wróć do zakładki 

TCP/IP opisanej wyżej i dokonaj konfiguracji swojej sieci. 



Dodawanie urządzeń IP

Przed dodaniem urządzenia do kanału IP upewnij się, że połączenie 
sieciowe rejestratora jest skonfigurowane poprawnie. 

• Krok 1: W interfejsie podglądu kliknij prawym przyciskiem myszy ,

• aby wejść do menu, i kliknij " KANAŁ"

• Krok 2: Dodaj kamerę IP automatycznie lub ręcznie.

• Aby dodać kamerę IP automatycznie, kliknij przycisk "Automatyczne 
dodawanie".

• Aby dodać kamerę IP ręcznie, kliknij „Wyszukaj”, żeby wyszukać

urządzenie

• Interfejs automatycznie wyszukuje urządzenia w sieci LAN z

protokołem „Onvif i Prywatnym” (jeśli używasz kamery IP Gise,

zalecamy wybranie opcji "Prywatny"), wybierz urządzenie IP, które

chcesz dodać, i kliknij " Dodaj".



Konfiguracja Nagrywania
• W ustawieniach domyślnych wszystkie kanały są ustawione na 24 

godziny normalnego nagrywania.

• Krok 1: W interfejsie podglądu kliknij prawym przyciskiem mysz aby 
wejść do menu, i kliknij „MAGAZYN".

• Krok 2: Wybierz kanał i typ nagrywania zgodnie z potrzebami.

• Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij kursorem po wykresie 
okresów lub kliknij "Edytuj", aby ustawić harmonogram nagrywania, i 
kliknij "Zastosuj", aby zapisać.



Odtwarzanie nagrań
• Krok 1 : W interfejsie podglądu kliknij prawym przyciskiem myszy, 

aby wejść do menu, i kliknij „ODTWARZANIE ".

• Krok 2 : Zaznacz "Kanał", wybierz datę z kalendarza w wyszukane 

wideo, zostanie wyświetlony pasek postępu czasu, kliknij " PLAY", 

aby rozpocząć odtwarzanie wideo.



Zgrywanie nagrań
• Krok 1: W menu głównym kliknij „ODTWARZANIE”, aby przejść do 

odtwarzania wideo. 

• Krok 2: Wybierz kanał do odtwarzania wideo i datę, kiedy wideo jest 

nagrane, a wyszukane wideo zostanie wyświetlone na pasku 

postępu.( kolor zielony – normalne nagrywanie , kolor żółty –

detekcja ruchu ). 

• Kliknij „NOŻYCZKI”, w tym momencie pojawią się znaki początku i 

końca pasek postępu, można je ręcznie dostosować, aby uzyskać 

żądaną długość pliku wideo, jak pokazano na rysunku

Krok 3 : Kliknij „DYSKIETKA”, aby wyeksportować klip do napędu 

flash USB. Oczywiście wcześniej włóż pendrive do USB rejestratora.



Detekcja ruchu
• Krok 1: W menu głównym wybierz „SYSTEM → Normalne zdarzenie → 

Detekcja ruchu ”.

• Krok 2: Włącz wykrywanie ruchu i wybierz kanał. 

• Krok 3: Ustaw obszar, czułość. Za pomocą myszy narysuj obszar 

wymagający wykrycia ruchu na wideo kanału, jak pokazano na rysunku.



• Krok 4: Kliknij „Czas alarmu”, aby przejść do interfejsu czasu 

alarmu i ustaw okres czasu uzbrojenia, jak pokazano na rysunku.



• Krok 5: Kliknij „Akcja połączona”, aby wejść do interfejsu akcji, 

Ustaw normalne połączenie i wyjście alarmowe zgodnie z 

wymaganiami. 

Krok 6: Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienie. PAMIĘTAJ!!!

Aby obraz się zapisał po wykryciu ruchu należy zaznaczyć : 

NAGRAJ KANAŁ. W odtwarzaniu będzie pasek koloru : Żółtego.



Nagrywanie po detekcji ruchu

Jeżeli już włączymy DETEKCJĘ RUCHU w rejestratorze na 

wybranym kanale kamery to należy również ustawić 

HARMONOGRAM NAGRYWANIA. W innym przypadku nie będzie 

nagrywać po wykryciu ruchu!!! Aby to zrobić to wejdź w MAGAZYN

zakładka ZAPIS. Wybierz kanał kamery który ma nagrywać na 

RUCH oraz na dole wybierz kwadracik koloru ŻÓŁTEGO. Zacznij 

rysować kolorem żółtym na kalendarzu w odpowiednich dniach oraz 

godzinach w których ma się nagrywać. Możesz również wymazać a 

nawet wyłączyć kolor zielony – nagrywanie ciągłe i zostawić tylko 

żółty. Jeżeli już ustawisz harmonogram zapisu naciśnij ZASTOSUJ.



Od tego momentu każdy wykryty ruch w kamerze zostanie nagrany w 

pamięci urządzenia. A w ODTWARZANIU pojawi się pasek koloru 

ŻÓŁTEGO.



Podgląd na telefonach 

Program na telefony 

smartphone:

Google Android - w sklepie 

Google Play wyszukujemy 

aplikacje BitVision.

iPhone iOS - w sklepie App 

Store wyszukujemy aplikację 

BitVision.

Windows Phone - w sklepie 

Marketplace wyszukaj aplikację 

BitVision.

KROK 12



Pobieranie i instalacja Wystarczy wejść do sklepu „Google Play” lub odpowiednio 

dla urządzenia do sklepu „App Store”i wpisać „BitVision” w wyszukiwarce lub 

zeskanować  poniższe QR kody odpowiednio dla systemów android lub iOS 

platforma www.bitvision.app – obsługa wyłącznie przez przeglądarkę 

Internet Explorer 

KROK 13

http://www.bitvision.app–/


Rejestracja konta BitVision Nowi użytkownicy muszą zarejestrować się na 

platformie i stworzyć konto aby się zalogować.

1.Otwórz aplikację, otwórz interfejs logowania, naciśnij „Rejestracja”;

2.Wprowadź e-mail, hasło, hasło ponownie, naciśnij „Send Email code”

3.Wejdź na pocztę, otrzymasz kod weryfikacyjny który trzeba wpisać w 4 pole 

tekstowe.

4.Aby utworzyć konta należy potwierdzić Zgodę użytkowania w której są zawarte 

instrukcje / prawa do aplikacji

5.Po zatwierdzeniu regulaminu i polityki prywatności możemy kliknąć 

„Rejestracja”

Pomyślnie utworzyłeś konto w aplikacji BitVision.

Zapomniałeś hasło?

Kiedy zapomnisz hasła, możesz je zresetować . Wystarczy wprowadzić e-mail na 

który zarejestrowałeś konto, odczytać kod weryfikacyjny z emaila, wprowadzić go 

i następnie wpisać nowe hasło i potwierdzić je. 

KROK 14



Otwieranie interfejsu logowania .

Aby otworzyć interfejs logowania należy otworzyć aplikację, kliknąć „     ” w lewym 

górnym rogu. Otworzy nam się rozwijane menu z najważniejszym funkcjami. Kliknij 

obszar zdjęcia aby przejść do interfejsu. 

Wystarczy wejść do interfejsu logowania i wprowadzić dane podczas rejestracji tj. 

E-mail i hasło. Możemy ustawić aby aplikacja pamiętała hasło, podczas następnych 

logowań nie będzie wymagane jego podawanie. 

KROK 15



Dodawanie REJESTRATORA do 

aplikacji 
1.Upewnij się czy REJESTRATOR jest podłączony do internetu i czy P2P jest 

włączone.W interfejsie podglądu kliknij prawym przyciskiem myszy,aby wejść 

do menu, i kliknij SYSTEM następnie > TCP / IP". Zaznacz DHCP i ZAPISZ.

2.Smartfon musi być połączony do sieci bezprzewodowej. 

3.W przewijanym menu wybierz 

„Zarządzanie urządzeniem” lub 

kliknij „      ” w głównym 

interfejsie aby dodać 

urządzenie. 

4.Naciśnij „       ”. 

5. Naciśnij „        ” –Dodaj 

urządzenie. 

6. Kliknij „ Dodaj SN” 

KROK 16



7.Nadaj uprawnienia aplikacji (zezwól na 

użycie aparatu) BitVision do poprawnego 

działania skanera QR. Następnie naceluj 

smartfonem do kodu SN rejestratora, 

który powinien być nadrukowany na 

opakowaniu lub bezpośrednio pod 

rejestratorem.

8.Wprowadź użytkownika „admin” , hasło: 

„12345” a następnie przepisz kod 

Captcha / VERYFICATION CODE, który 

jest nadrukowany pod rejestratorem, 

następnie kliknij „Potwierdź”.

9.Wprowadź nazwę urządzenia, wybierz 

lub dodaj grupę do której ma być dodany 

rejestrator.

10.Urządzenie zostanie dodane. 

KROK 17

UWAGA!!! Jeżeli hasło zostało zmienione już 

na inne należy je wprowadzić w aplikacji. Hasło 

12345 jest hasłem seryjnym.



Program na komputer

Aplikacja iVMS320 na system Windows:

Program który umożliwia podgląd na żywo z każdego miejsca na świecie z 

poziomu komputera. 

MOŻESZ POBRAĆ PROGRAM iVMS320 :

http://www.olsznet.pl/Programy/monitoring/iVMS320Setup_9.2.9.5.exe

KROK 18



1.Pobierz oprogramowanie iVMS320 na komputerze

2.Otwórz plik instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie.

3.Po instalacji uruchom oprogramowanie.

4.Przy pierwszym logowaniu należy utworzyć konto:

User  Name –Wpisz wymyślony login Password –Utwórz hasło Repear password –

Powtórz utworzone hasło-Naciśnij przycisk „Add”. 

5. Przejdź w zakładkę „Settings”.-„Lenguage Option” zmień na „polski (Polska)”.

6. Naciśnij przycisk „Save” w prawym dolnym rogu 

7. Zamknij i uruchom oprogramowanie ponownie.  

KROK 19



Dodawanie urządzenia po numerze seryjnym (możliwość zdalnego podglądu 

z każdego miejsca). 

1. Uruchom program i przejdź do zakładki „Zarządzanie urządzeniem” 

2. Kliknij przycisk „Dodaj” 

3. Wypełnij odpowiednio dane w zakładce „Dodaj urządzenia P2P”. Nr 

seryjny, Użytkownik, Hasło 

(w przypadku rejestratora „Numer kanału” zmieniamy na 9, a 

„Protokół” na Herospeed,NVR)

4. W prawym dolnym rogu naciśnij „Następny krok” i następnie „Dodaj”. 

5. Po wpisaniu poprawnych danych wyświetli się napis : Połączenie udane

KROK 20



Podgląd obrazu „Na żywo” 

1. Uruchom program i przejdź do 

zakładki „Na żywo” 

2. Przejdź do zakładki Wideo i rozwiń 

listę „Server” do ostatniego ogniwa.

3. Złap za adres/numer seryjny i 

przeciągnij go na jedno z okien 

KROK 21



WSPARCIE

Wartości domyślne:

Login: admin

Hasło: 12345

DHCP: wyłączone

Domyślny adres IP: 192.168.1.88

TCP Port: 5000

RTSP Port: 554

HTTP Port: 80

Rozdzielczość: 1280x1024

INSTRUKCJA PEŁNA :

http://www.olsznet.pl/Programy/instrukcje/rejestratorgise.pdf

Więcej informacji na www.olsznet.pl w zakładce MONITORING / GISE.

Wszystkie programy polecamy pobrać z naszej strony www.olsznet.pl.

http://www.olsznet.pl/
http://www.olsznet.pl/


Pytania i odpowiedzi 

1.  Brak obrazu z podłączonej kamery :

Sprawdź połączenie BNC oraz wtyk zasilający po stronie kamery i rejestratora. 

Ewentualnie zarób jeszcze raz. Sprawdź zasilanie przy kamerze . Powinno być w 

granicach 11V – 12V.

2.  Rejestrator nie wykrywa podłączonego dysku:

Sprawdź proszę czy przewód przesyłania danych i przewód zasilania twardego 

dysku są odpowiednio podłączone do płyty głównej. Wejdź w MENU – HDD i w tabeli 

powinien być widoczny dysk . Następnie zaznacz go i naciśnij FORMATUJ. 

Rejestrator sformatuje dysk i ponownie się uruchomi.

3. Aplikacja BitVision nie łączy się z rejestratorem :

Sprawdź połączenie rejestratora z Routerem oraz czy telefon ma dostęp do 

Internetu.

Wejdź w SYSTEM / zakładka ZAAWANSOWANE / P2P  i zaznacz włącz . Sprawdź 

STATUS : powinno być : ONLINE. Jeżeli jest inaczej skonfiguruj zakładkę  TCP/IP 

włączając DHCP. Wszystkie zmiany musisz zatwierdzić ZASTOSUJ.



Dziękujemy za zakup naszego 

zestawu MONITORINGU


