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GWARANCJA. 
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej 
naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy 
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, 
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu 
urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń 
powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw. 
 
 

Importer: 
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14 Wyprodukowano w Chinach 

 

Dane techniczne: 
Napięcie zasilania 5V DC 1A   
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektyw 
EMC 2004/108/EC kompatybilność elektromagnetyczna 
R&TTE 1999/5/EC urządzenia radiokomunikacyjne   
  
Ochrona środowiska 
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. 
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje. 
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży 
lub u przedstawicieli władz lokalnych.  

 

                     KAMERA IP z GSM 
„WIP-PB200J ™” 

 
Ver. 01 

 
Kamera IP WiFi z routerem GSM. Pozwala na podgląd i rejestrację w miejscach gdzie nie ma dostępu 
do Internetu. 
 
1. OPIS WYPOSAŻENIA 

 

 
 
 

 
 
 
Opakowanie zawiera kamerę uchwytem, zasilacz, kołki montażowe, instrukcję. 
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2 . URUCHOMIENIE I MONTAŻ  
Przygotuj kartę SIM (wielkość nanoSIM). Karta musi być aktywna. Należy wyłączyć żądanie kodu PIN i 
aktywować pakiet internetowy. Odkręć klapkę głośnika i mikrofonu kluczem imbusowym. 
Włóż kartę SIM do gniazda znajdującego się pod klapką. 
Włóż kartę microSD (max. 128GB) do gniazda. 
Przykręć anteny do gniazd z tyłu kamery. 
UWAGA! Uruchomienie kamery bez zamontowanych anten może spowodować uszkodzenie 
karty WiFi lub GSM! 

Podłącz zasilacz do gniazda DC kamery i włóż zasilacz do gniazdka 230V.  

3 . POBRANIE I KONFIGURACJA APLIKACJI CamHi 
Aplikację CamHi należy pobrać ze App Store (IoS) lub Sklep Play (Android), lub zeskanować jeden z 
poniższych kodów QR: 

 
Po ściągnięciu instalujemy aplikację, następnie uruchamiamy ją. 

 
    

7. ODTWARZANIE NAGRAŃ 
 

 
 
8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Video Sensor 2.0 megapixel 1/2.9" SONY323 low lux CMOS 
Rozdzielczość: Main stream: 1920x1080@20fps, 1280x720@25fps 
  Sub stream: 640x352@25fps, 320x176@25fps 
Kompresja Video: H.264 
Obiektyw  3.6mm, kąt 75° 
Podczerwień 10szt SMD LED,  
Kompresja audio G.726/G.711, 8Kbps, 16bit 
Sieć 3G/4G: 3G standard WCDMA 
  3G częstotliwości    B1(2100MHz), B8(900MHz) 
  4G standard FDD-LTE/TDD-LTE 
 4G częstotliwości B1(2100MHz), B3(1800MHz), B7(2600MHz), B8(900MHz), 

B20(800MHz), B38(2600MHz), B40(2300MHz), B41(2500MHz) 
Karta SIM:  Nano SIM card, Plug and play 
Pamięć:  gniazdo kart MicroSD obsługa maksymalnie 128GB 
Zasilanie:  DC12V 1A 
Temperatura pracy: 20℃~+60℃(-4℉~+140℉), 
Wilgotność: 10%～90%, non-condensing 
Obudowa: Metal 
Klasa szczelności: IP66 
Wymiary  175mm×62mm×66mm 
Waga  0.35kg 
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6. SZYBKA KONFIGURACJA NAGRYWANIA NA KARCIE SD Z DETEKCJĄ RUCHU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
W przypadku gdy status kamery jest ‘Disconnected’, należy sprawdzić ustawienia routera GSM. 
 
4. KONFIGURACJA ROUTERA GSM. 
Korzystając ze smartfona lub komputera, wyszukaj sieć WiFi o nazwie zaczynającej się od MIFI_ i 
połącz się z nią. Hasło to 1234567890 

 
Następnie uruchamiamy przeglądarkę i wpisujemy adres routera: 192.168.100.1 
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Hasło do zalogowania to admin . 
 

 
 
Możliwe problemy: 
 

 
 

1. ‘No SIM Card or SIM Car dis Invalid’ – uszkodzona lub niepoprawnie zainstalowana karta SIM 
2. ‘WCDMA’ – brak sieci LTE 4G w zasięgu kamery 

 

 
3. ‘Limited Service’ lub ‘No Service’ – brak usług lub ograniczone usługi mogą być 

spowodowane częstotliwością pracy sieci GSM która nie jest obsługiwana przez modem 
kamery 

4. LTE aktywne ale nie ma połączenia z internetem – niepoprawne ustawienia APN dla 
operatora.  

 
W celu wybrać ‘Network Settings’, następnie APN, przestawić opcję ‘Mode’ na Manual i wypełnić 
dane APN odpowiednie dla operatora. 

 
 
 
 
 
 

 
5. OPCJE USTAWIEŃ KAMERY 
 
Change Password – zmiana hasła użytkownika  
Alarm Settings – włączenie funkcji detekcji ruchu, edycja obszaru i czułości detekcji. 
Action with Alarm – przydział zdarzeń alarmowych dla detekcji (powiadomienie, nagrywanie na 
karcie pamięci, wysłanie wiadomości email itd.) 
Recording Schedule - ustawienie czasu nagrania pojedynczego pliku. 
Audio Settings - ustawienia głośności mikrofonu i głośnika 
Video Settings – ustawienia  strumienia video 
Wi-Fi Settings – ustawienia sieci WiFi 
SD Card Setting – informacje o karcie SD i formatowanie 
Time Setting – ustawienia zegara 
Email Setting – ustawienia parametrów email 
FTP Setting – ustawienia parametrów FTP 
System Setting – opcje restartu i resetu kamery 
Device Information – informacje u urządzeniu 
 
 
 
 


