
Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN 
oraz podglądu zdalnego przez  łącze internetowe

Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. 

 

Ten dokument zawiera instrukcję jak krok po kroku ustawić rejestrator i urządzenia mające z nim 
współpracować poprzez sieć i internet. 
Jeśli podczas konfiguracji urządzenia BCS, komputera, bądź problemów z routerem natkniesz się 
na jakieś problemy służymy pomocą przez telefon oraz e-mail. 
Dane kontaktowe do serwisu: serwis@napad.pl , krzysiek@napad.pl , bartek@napad.pl 
tel. 12 641-62-72 wew. 15 lub 20
lub 801-005-150   wew. 15 lub 20

Jako poważna firma importer i dystrybutor wielu urządzeń zapewniamy fachową pomoc i obsługę 
naszym klientom. 

mailto:serwis@napad.pl
mailto:bartek@napad.pl
mailto:krzysiek@napad.pl


Wstępna konfiguracja urządzeń.

Przygotowanie kabli połączeniowych dla wszystkich urządzeń: komputer, rejestrator, router 
sieciowy (wersja DSL lub ADSL w zależności od posiadanego dostępu do sieci Internet). 

Podłączenie wszystkich urządzeń do routera za pomocą kabli sieciowych RJ45 kat. 5E (nie 
krosowanych). Schemat wykonania połączeń (rys.1).

Wstępna konfiguracja komputera.
Po podłączeniu wszystkich urządzeń ze sobą kablami sieciowymi,  włączamy urządzenia do 
zasilania.
Urządzeniem, od którego zaczniemy konfigurację będzie komputer używany do podglądu w sieci 
wewnętrznej. 



W zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego: 
W systemie z MS Windows Vista/ MS Windows 7:
należy w „Menu START” wybrać:
Panel Sterowania → Sieć i Internet → Centrum sieci i udostępniania → Zarządzaj połączeniami 
sieciowymi → (kliknąć prawym klawiszem myszki) na Połączenie lokalne (podłączone lub z 
ograniczoną łącznością) → (klikamy lewym) na Właściwości → wybieramy z listy 
„protokół TCP/IP V4”.





W systemie z MS Windows XP: 

Panel sterowania → Połączenia sieciowe → (kliknąć prawym klawiszem myszki) na Połączenie 
lokalne (podłączone lub z ograniczoną łącznością) → (klikamy lewym) na Właściwości → 
wybieramy z listy „protokół TCP/IP V4” → (klikamy) konfiguruj → i zaznaczamy „uzyskaj adres 
IP automatycznie” oraz „uzyskaj adres  serwera DNS automatycznie”. 



Ustalenie adresów sieciowych nadanych przez router.
Aby uruchomić rejestrator w sieci należy dowiedzieć się w jakiej klasie adresowej pracować będą 
urządzenia. W tym celu uruchamiamy wiersz poleceń MS-DOS. 

W systemie MS Windows VISTA /  7 
Wybierz START → Akcesoria → (klikamy prawym klawiszem w Wiersz polecenia) → i 
wybieramy z list „ Uruchom jako administrator”.
W systemie MS Windows XP

 

Wybierz Start → Uruchom → w otwartym oknie wpisujemy „CMD” →  klikamy na OK 
po w ciśnięciu klawisza „ENTER” ukaże się na ekranie okno jak niżej. W linii poleceń wpisać 
„IPCONFIG” i zatwierdzić klawiszem „ENTER”  jak na zdjęciu poniżej. 



Po wpisaniu i zatwierdzeniu otrzymamy wynik w podobnej postaci jak niżej. I będzie on wyglądał 
tak samo dla XP, Visty czy Windowsa 7. 

Wyświetlone zostały informacje o nadanym adresie IP naszemu komputerowi, jak widać adres IP 
naszego komputera to 192.168.100.100 (mogą być one inne w zależności od zastosowanego 
routera). Maska podsieci to 255.255.255.0, a Brama domyśla służy do połączenia ze stroną 
konfiguracyjną routera (zapewnia dostęp do internetu, po skonfigurowaniu połączenia w routerze).

Konfiguracja IP, maski i bramy w rejestratorze BCS

Po uruchomieniu rejestratora i zasygnalizowania „piknięciem” gotowości do pracy, kliknij myszką. 
Rejestrator poprosi nas o wybranie użytkownika i hasło. Należy wybrać użytkownika i podać hasło.
Domyślni użytkownicy i hasła:

za pomocą tych użytkowników można wejść w Ustawienia rejestratora i modyfikować parametry 
zapisu , pracy, sieci, a także dodawać użytkowników lokalnych i sieciowych, oraz nadawać im 
uprawnienia.

Po wybraniu użytkownika i wpisaniu prawidłowego hasła, pojawi się Menu rejestratora. 

Wybieramy kolejno → Ustawienia → Sieć 

Użytkownik hasło 
888888 888888
admin admin



  

w polu IP adres należy wpisać 3 pierwsze człony z adresu IP które router nadał komputerowi i 
sprawdzane to było poleceniem „IPCONFIG„ i wyniku znajdował się adres IP maska i brama 
naszego komputera.
I wpisujemy wszystkie 3 człony uwzględniając kropki, 4 człon musi być inny w tworzonej przez 
nas sieci. 
Maskę i bramę w rejestratorze przepisujemy taką samą jaką otrzymaliśmy dla komputera. 
Pozostałe ustawienia portów pozostawiamy bez zmian.
Porty te należy zapamiętać tak jak i adres IP rejestratora gdyż będą potrzebne podczas dalszej 
konfiguracji i udostępnienia podglądu w internecie.

PORT  TCP 37777  odbywa się transmisja video
PORT UDP 37778  odbywa się transmisja audio 
PORT 80  wykorzystany jest do logowania przez przeglądarkę Internet Explorer 

Wszystkie te porty są wymagane do poprawnego działania urządzenia w sieci lokalnej jak i przez 
sieć  internetową. 

Kolejną opcją w sieci to „max ilość połączeń” ustawiona domyślnie na 10 ( jest to wartość 
maksymalna ). Tylu użytkowników może się połączyć jednocześnie do urządzenia.

Zalecane jest dodanie adresu DNS opcja ta znajduje się w ramce zaawansowane. 
Należy kliknąć na nazwę DNS, a nie zaznaczać pola po lewej stronie. 
Jeśli wszystko wykonamy poprawnie pojawi się kolejne okno jak na zdjęciu poniżej: 



gdzie z wartości fabrycznych należy zmienić na adres Bramy (w naszym przypadku 192.168.100.1)
to wpisujemy w „preferred DNS Server” natomiast w „Alternate DNS Server” wpisujemy adres 
serwera DNS naszego dostawcy internetowego.

Serwer DNS TP S.A. 194.204.159.1 lub 194.204.152.34
Serwer DNS  NETIA 213.241.79.38  lub 213.241.79.38
Serwer DNS UPC  62.179.1.60 lub 62.179.1.61
Serwer DNS TELE2  130.244.127.161 lub 130.244.127.169 

Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy na OK (znika nam okno konfiguracji DNS, a zostaje okno 
konfiguracji sieci). Zaznaczamy pole DNS a następnie klikami zapisz.

Po zakończeniu konfiguracji można przystąpić do pierwszego testu. I połączyć się z naszego 
komputera do rejestratora przez przeglądarkę bądź program „PSS” dostępny na płycie.

Aby połączyć się należy wpisać w pasku przeglądarki na naszym komputerze adres IP nadany przez 
nas chwilę wcześniej  rejestratorowi. np.: 
http://192.168.100.108 

 

http://192.168.100.108/


powinniśmy zobaczyć taką stronę i ostrzeżenie o próbie instalacji ActiveX na naszym komputerze.
Klikamy lewym przyciskiem w pasek który się pojawił, wybieramy „uruchom„ 

 
Wybieramy uruchom i po chwili pojawi się strona logowania do rejestratora 



Po wpisaniu Użytkownika i hasa i wciśnięciu „Zaloguj”. Pojawi się strona umożliwiająca podgląd z 
kamer. Jeśli strona nie wygląda jak na zdjęciu poniżej należy nacisnąć przycisk „Widok zgodności” 

   
Po kliknięciu w ikonę taka jak powyżej, rejestrator wyloguje nas i zapamięta, że strona ma być 
wyświetlana w trybie zgodności.





Konfiguracja DYNDNS

Z usługi tej korzystamy, jeżeli mamy do dyspozycji łącze o zmiennym adresie IP, np. Neostrada, 
Netia i inne. 

Zakładanie konta w serwisie http://DYNDNS.ORG 

Aby przystąpić do założenia konta należy wejść na stronę http://www.dyndns.org  i utworzyć login i 
hasło, które będzie potrzebne do śledzenia zmian naszego adresu i automatycznej zamiany na 
domenę, którą utworzymy. 
Klikamy na SIGN IN, otwiera okienko z miejscem na login i hasło, a także umożliwi nam 
utworzenie  nowego konta. 
W celu utworzenia klikamy na „CREATE AN ACCOUNT”
 

 

Wypełniamy pola user name (nazwa użytkownika) - trzeba zapamiętać
wypełniamy pole password (hasło do konta) 
wpisujemy confirm password  (potwierdzenie poprawności wpisania hasła) 
wpisujemy email (nasz e-mail, na który dostaniemy list z potwierdzeniem rejestracji) 
confirm e-mail (weryfikacja czy nie popełniono błędu w e-mailu) 
po uzupełnieniu wszystkiego poprawnie wciskamy „Create an Account”.  

http://www.dyndns.org/




Po chwili otrzymamy list, w którym trzeba potwierdzić rejestrację, klikając w link.
Link w e-mailu wygląda jak zdjęciu poniżej.

Rejestracja domeny w serwisie.
Aby zarejestrować, logujemy się na stronę http://www.dyndns.org  wpisujemy login i hasło, które 
stworzyliśmy i klikamy w „SIGN IN”.

  



Po zalogowaniu wyświetli się strona, gdzie klikamy w „MY SERVICES”. 



Na następnej stronie klikamy w „ADD HOSTNAME”. W tym punkcie tworzymy domenę, dzięki 
której będziemy logować się przez internet do rejestratora.

Klikamy w link i tworzymy domenę (taką jaką łatwo nam zapamiętać).
 

w poszczególne pola wpisujemy:
HOSTNAME - nasza domena, którą chcemy posiadać, z pola obok wybieramy koniec domeny.

IP ADRESS - wpisujemy adres IP jaki ma być przypisany do domeny (niżej zaznaczony jest nasz 
obecny IP, aby go uzupełnić można go przepisać bądź kliknąć w link poniżej.)  

Pozostałe rzeczy na stronie omijamy i przechodzimy do przycisku „Add To Cart”.

Proces aktywacji domeny to jak robienie zakupów w sklepie internetowym i należy przejść ten 
proces do końca. 

Jeśli wszystko zostało wykonane zgodnie z niniejszą instrukcją proces zakupów powinien być 
wykonany za 0$  jak widać na zdjęciach. 



Kolejny krok przybliża nas do końca i aktywuje usługę.



To ostatnia strona, którą już zobaczymy. Oznacza, że wszystko wykonaliśmy poprawnie. 



Kolejnym krokiem jest wykonanie konfiguracji w rejestratorze i sprawdzenie poprawności 
działania. 

W celu wprowadzenia danych konfiguracyjnych musimy zalogować się w rejestratorze na konto 
administratora. 
Po wejściu w Menu → Ustawienia →  Sieć → Ustawienia Zaawansowane → DDNS

W miejscu Nazwa domeny wpisujemy stworzoną przez nas domenę. 
W miejscu Nazwa hosta wpisujemy nasz Login do serwisu DYNDNS.ORG. 
W miejscu nazwy Hasło wpisujemy nasze hasło do serwisu DYNDNS.ORG.

Zatwierdzamy przyciskiem OK. Znika nam okienko od DDNS. W oknie SIEĆ klikamy na zapisz i 
wychodzimy z menu. 



Umożliwienie dostępu do rejestratora przez internet. 

Aby mieć dostęp do rejestratora przez internet, należy jeszcze oprócz wykonanych z naszą 
instrukcją kroków, odpowiednio ustawić router, który posiadamy w domu lub firmie.
Zrobić to można na dwa sposoby: 

Za pomocą funkcji DMZ (Demilitary Zone), 
wystarczy zalogować się na router (adres routera to nic innego jak adres naszej bramy, uzyskujemy 
go za pomocą komendy IPCONFIG, jak na początku instrukcji). 
Szukamy funkcji DMZ w naszym routerze, (najczęściej występuje w routerach w opcjach 
zaawansowanych „NAT” bądź  „Firewall”). 
W opcji DMZ wystarczy podać adres IP naszego rejestratora 192.168.100.108 zatwierdzamy i 
zapisujemy.



Za pomocą funkcji Virtual Server 

Jest to funkcja, która umożliwia przekierowywanie portów rejestratora bądź rejestratorów. W 
zależności od producenta routera proces konfiguracji jest różny.
Należy podać adres IP, który chcemy przekierować, a także konkretny port. W przypadku BCS -a 
będą trzy reguły dla jednego rejestratora (rejestrator używa 3 portów 80, 37777 i 37778). Porty  są 
konfigurowalne w rejestratorze Menu → Ustawienia → Sieć. 





Podstawy dotyczące oprogramowania PSS do rejestratorów BCS.
 
Do rejestratora dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 
Program PSS (Pro Surveillance System) pozwala na zdalny podgląd, odtwarzanie zdarzeń, 
tworzenie kopii zapasowych.
Po skonfigurowaniu programu na komputerze do pracy z rejestratorem, nasz komputer zmieni się 
w:

– centrum monitoringu obsługujący rejestratory i kamery IP serii BCS
– w lokalną nagrywarkę zdarzeń (dysk komputera również zapisuje nagrania)
– zdalną kontrolę nad urządzeniem 

 
Aplikacja ta jest do pobrania na stronie http://www.napad.pl → Wsparcie → Programy → 
Programy → Rejestratory cyfrowe → Rejestratory BCS → Program do obsługi rejestratora BCS

W celu instalacji aplikacji PSS na komputerze powinniśmy mieć zainstalowany system Windows 
2000, XP, 2003, Vista, 7.



Po zainstalowaniu programu uruchamiamy aplikację. Pierwsze okno jakie widzimy to prośba o 
podanie użytkownika i hasła.

Wprowadzamy: 
użytkownik: admin
hasło: admin 

i potwierdzamy klikając w OK i wyświetli się okno główne programu.



Po uruchomieniu oprogramowania należy dodać Rejestrator BCS bądź Kamerę IP BCS do 
urządzeń, z którymi program ma się łączyć. 
Do tego potrzebne nam będą informacje z wykonanych wcześniej konfiguracji, będą to : 

– Adres IP rejestratora (IP LOKALNE np.192.168.1.108) 
– Login i hasło do rejestratora
– Domena utworzona w DynDNS.org (dla łącz ze zmiennym IP)  

Z prawego menu wybieramy Ustawienia → Menadżer urządzeń 
pojawi się okno z możliwością dopisania urządzeń.

klikamy na przycisk dodaj i wypełniamy pola:
Nazwa – nazwa naszego urządzenia 
Opis – opis urządzenia 
IP – adres IP lokalny urządzenia lub domena, którą utworzyliśmy w http://www.dyndns.org 
PORT – w tym miejscu wpisujemy port TCP taki jaki był wpisany w ustawieniach sieci rejestratora 
(domyślnie 37777)
Użytkownik -  tu wpisujemy użytkownika, który istnieje i ma uprawnienia sieciowe do połączenia z 
naszym rejestratorem
Hasło - wpisujemy hasło dla wyżej wymienionego użytkownika 
Potwierdź Hasło – wpisujemy drugi raz hasło w celu sprawdzenia czy nie popełniliśmy błędu.



Pozostałe pola zostawiamy bez zmian i klikamy zapisz. 

Teraz możemy połączyć się z naszym nowo dodanym urządzeniem, które znajduje się już na liście 
urządzeń.



Klikając prawym klawiszem na kamerze mamy do wyboru 2 rodzaje strumienia 
Główny i Dodatkowy strumień. 
Główny strumień - lepszej jakości przy szybkich łączach i w sieciach lokalnych.  
Dodatkowy Strumień – niższa jakość dla słabszych łączy, i do odtwarzania obrazów na telefonach 
komórkowych.

  

Jeśli podczas konfiguracji urządzenia BCS, komputera, bądź problemów z routerem natkniesz się 
na jakieś problemy służymy pomocą przez telefon oraz e-mail. 
Dane kontaktowe do serwisu: serwis@napad.pl , krzysiek@napad.pl , bartek@napad.pl 
tel. 12 641-62-72 wew. 15 lub 20
lub 801-005-150   wew. 15 lub 20

www.napad.pl
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