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Dodawanie kamer serii A i P do rejestratorów 

Hikvision 

 

 

Instrukcja odnosi się do rejestratorów Hikvision. 
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Dodawanie kamery z poziomu rejestratora 
1. Skonfiguruj kamerę zgodnie z instrukcją do niej dołączoną. 
2. Przejdź do [ Ustawień ] rejestratora. Otwórz zakładkę [ Kamera ] i kliknij przycisk [ Odśwież ], aby 
wyszukać kamery w sieci lokalnej.  

 
3. [ Zaznacz ] kamerę, którą chcesz dodać do rejestratora i kliknij przycisk [ Dodaj ]. 
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4. Kamera pojawi się na [ Liście dodanych urządzeń ], z widocznym stanem [ Online ].  

 

5. Po przejściu do [ Podglądu na żywo ], obraz z kamery będzie już widoczny. 
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Dodawanie kamery z poziomu przeglądarki internetowej 
1. Skonfiguruj kamerę zgodnie z instrukcją do niej dołączoną. 

2. Zaloguj się do panelu rejestratora, przejdź do zakładki [ Konfiguracja ], następnie [ System ] i [ Zarządzanie 
kamerami ]. Wciśnij przycisk [ Dodaj ]. 

 

3. Lista dostępnych kamer do dodania powinna automatycznie się odświeżyć. [ Zaznacz ] kamerę, którą 
chcesz dodać do rejestratora i kliknij przycisk [ OK ]. 
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4. Kamera pojawi się na [ Liście dodanych urządzeń ], z widocznym stanem [ Online ].  

 

5. Po przejściu do [ Podglądu na żywo ], obraz z kamery będzie już widoczny.  
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