
Resetowanie hasła w urządzeniach BCS Basic 

Resetowanie hasła w rejestratorach oraz kamerach BCS Basic 

Sposób I – Weryfikacja pytania zabezpieczającego (kamery oraz rejestratory) 

1. Na ekranie logowania do rejestratora lub kamery klikamy przycisk „Nie pamiętasz 

hasła?”. 

 

2. Zostaniemy przeniesieni na nową stronę z opcjami przywracania hasła. Wybieramy 

opcję Weryfikacja pytania zabezpieczającego 

 



3. Odpowiadamy na pytania zgodnie z odpowiedziami podanymi przy inicjalizacji 

kamery lub rejestratora. Na końcu klikamy Dalej. 

 

4. Ustawiamy nowe hasło i klikamy Dalej. Hasło zostanie zmienione. 

 



 

Uwaga: Powyższy sposób będzie działał tylko w przypadku 

wypełnienia formularza odpowiedzi podczas inicjalizacji urządzenia. 

Sposób działa na rejestratorach oraz kamerach. 

Sposób II – Weryfikacja pliku GUID (rejestratory) 

1. Na ekranie logowania do rejestratora klikamy przycisk „Nie pamiętasz hasła?”. 

 

2. Zostaniemy przeniesieni na nową stronę z opcjami przywracania hasła. Wybieramy 

opcję Weryfikacja pliku GUID. 



 

3. Dysku komputera należy wybrać plik wygenerowany w rejestratorze w zakładce 

Zarządzanie użytkownikami. Następnie klikamy przycisk Dalej. 

 

4. Ustawiamy nowe hasło i klikamy Dalej. Hasło zostanie zmienione. 



 

 

Uwaga: Powyższy sposób będzie działał tylko w przypadku 

wygenerowania pliku GUID w zakładce Zarządzanie użytkownikami 

w rejestratorze. Ten sposób resetowania hasła jest dostępny tylko 

dla rejestratorach. 

 

 

 

 



Sposób III – Weryfikacja e-mail (rejestratory) 

1. Na ekranie logowania do rejestratora klikamy przycisk „Nie pamiętasz hasła?”. 

 

2. Zostaniemy przeniesieni na nową stronę z opcjami przywracania hasła. Wybieramy 

opcję Weryfikacja E-mail. 

 



3. W tym kroku mamy dwie opcje.  

- Możemy przeskanować kod QR za pomocą aplikacji BCS Basic w zakładce 

Resetowanie hasła urządzenia(Wymagane konto w chmurze P2P). Plik zostanie 

przesłany automatycznie do pomocy technicznej. Na adres mailowy podany przy 

inicjalizacji rejestratora w ciągu 5min  zostanie wysłany Kod weryfikacyjny. 

- Możemy eksportować plik z kodem QR na dysk lokalny. Następnie plik należy 

wysłać w załączniku na adres pw_recovery@device-service.com. Na adres mailowy 

podany przy inicjalizacji rejestratora w ciągu 5min  zostanie wysłany Kod 

weryfikacyjny. 

4. Wpisujemy kod weryfikacyjny w odpowiednie pole i klikamy przycisk Dalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ustawiamy nowe hasło i klikamy Dalej. Hasło zostanie zmienione. 

 

 

Uwaga: Powyższy sposób będzie działał tylko w przypadku podania 

adresu E-mail podczas inicjalizacji urządzenia. Ten sposób 

resetowania hasła jest dostępny tylko dla rejestratorach.  

Wszystkie podane wyżej sposoby są również dostępne 

bezpośrednio w rejestratorze. 

 

 



 

 

Resetowanie hasła przy pomocy programu BCS Basic Tool 

Export/Import Secret Key Mode 

1. Uruchom program BCS Basic Tool i wyszukaj urządzenia. Komputer  musi znajdować 

się w tej samej sieci lokalnej co rejestrator lub kamera. 

 

 

2. Wybierz urządzenie(1), któremu chcesz przywrócić hasło, a następnie kliknij Forgot 

Password(2). 



 

3. Wyświetli się okienko resetu hasła. Postępujemy zgodnie z instrukcją. Eksportujemy 

plik XML na dysk komputera lub robimy zdjęcie kodu QR, który pojawi się po 

kliknięciu w przycisk QR code. Plik lub zdjęcie należy wysłać do sprzedawcy lub 

bezpośrednio do pomocy technicznej firmy NSS. 



 

Uwaga: po wyeksportowaniu pliku nie możemy wyłączać ani 

resetować kamery/rejestratora. Jeżeli tak się stanie to uzyskany 

w następnych krokach plik resetujący będzie nieprzydatny, a 

całą procedurę trzeba będzie powtórzyć. 

 

 

 

4. Odpowiedź zwrotna będzie zawierać plik XML lub specjalny kod który należy wpisać 

w odpowiednie pole. W zależności co chcemy zrobić należy wybrać odpowiednią 

opcję: Import File jeśli chcemy wgrać plik XML lub Input Key jeśli wpisać kod. 

Następnie ustawiamy nowe hasło i klikamy Confirm. Hasło zostanie zmienione na 



nowe. Gdy chcemy przywrócić hasło kamery należy wybrać opcję Reset Network 

Camera Password 

 

 

 

 

 

 

 


