
 

  IP Camera 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

                            

         (dla Windows OS)



                                                                                        IP Kamera Instrukcja 

 Nowej generacji kamery P2P są bardzo łatwe w obsłudze, i przekazują

obraz w najlepszej możliwej jakości. Można nimi zdalnie sterować z

dowolnego  miejsca,  w  dowolnym  czasie  i  otrzymywać  ostrzeżenia  na

smartfona lub adresu e-mail po wykryciu ruchu. Możesz też przesłać

nagrany na serwerze FTP.

Uwaga: Zdjęcia są jedynie poglądowe i mogą się różnic w zależności od

wersji. 

1. Instalacja sprzętu

Włóż  końcówkę  kabla  do  kamery,  włóż  drugi  koniec  kabla  do   routera.

Oczywiście, router jest połączony z internetem. 

2.Instalacja oprogramowania
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2.1 Proszę włożyć płytę CD do napędu CD-ROM w komputerze, instalacja 

rozpocznie się automatycznie, jeśli nie, proszę dwukrotnie kliknąć na plik 

znajdujący się na płycie ” Setup.exe „.

Uruchom  narzędzie  wyszukiwania ,Pojawi  się  następujący  ekran.

Kliknij przycisk [Dalej>], aby kontynuować

wpisz  adres  IP  bezpośrednio  aby  otworzyć  stronę  logowania  (na  przykład  wpisać:

http://192.168.1.48), jak pokazano poniżej ,
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 Wybór IP Kamery

Numer seryjny

Reset hasła

Zmiana adresy IP

Zmień numer portu
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 Po wprowadzeniu poprawnej nazwy użytkownika i hasła, a następnie kliknij  "OK",

aby otworzyć ekran kamery,  wybierz odpowiednim modelu przeglądarki.

Wybierz język przy pierwszym uruchomieniu, następnie zaloguj się

Widok czterech kamer          Widok dziewięciu kamer
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Domyślny login：admin

Domyślne hasło :none

1.wybierz język

3.Zaloguj się

2.Przy pierwszym starcie instaluje oprogramowanie.
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Rozdzielczość                        

            

 Obróć w pionie                   Odtwarzanie               Alarm włączony  

 Obrów w poziomie            Mikrofon                    Alarm wyłączony  

 Zdjęcie                 Głośnik               Diody podczerwieni  włączone

 Nagrywanie             SD karta                 Diody podczerwieni

wyłączone

3.Ustawienia kamery:

3.1 Informacje o urządzeniu

Kliknij    aby  ustawić  kamerę.  Użytkownik  może  wyświetlić

menu,  ustawienia  audio,  ustawień  sieci,  ustawienie  alarmu,  Ustawienia

zaawansowane, ustawienia systemu.

3.2 Ustawienia Audio.

Kliknij ustawienie dźwięku, aby zobaczyć szczegóły.

Należy pamiętać, że format audio jest G726

4.Ustawienia sieci:

Użytkownik może ustawić stały adres IP lub automatyczne pobieranie adresu

IP kamery, można ustawić DNS przez wpisanie ręcznie lub z serwera DHCP.

Skonfigurować można także port.
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1280x720 

640x352 

320x176 

Kliknij  przycisk
"Zastosuj"
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4.1 Wireless Setting:
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Pobierz adres IP  ręcznie lub automatycznie

Zastosuj

1.WIFI włącz
2.Szukaj WIFI

3.Wybierz i kliknij
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Uwaga: Pamiętaj najpierw skonfiguruj kamerę używając połączenia za pomoc

„kabla” RJ45. W następnej kolejności ustawiamy połączenie WiFi. 

4.2 DDNS ustawienia:

UWAGA:  Użytkownik może uzyskać  nazwę użytkownika  i  hasło DDNS po

zarejestrowany w DDNS dostawcy

5.Ustawienia Alarmu:
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4.Wprowadź nazwę użytkownika i hasło wifi

5.Zastosuj

Otwórz 9299.org DDNS

Otwórz Trzeci DDNS

UPNP ON 

Szukanie adresu IP kamery w Internecie

Wybierz serwer i wpisz odpowiednią nazwę użytkownika i
hasło
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Wybierz obszar Okno który będzie migać po wystąpieniu alarmu.

5.1 Ustawienia FTP :

Uwaga: Port 21 nie jest domyślny.
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Wybrać pewien obszar monitorowania

Wybierz styl

Włącz alarm 

Po ustawieniu, możesz następnie go przetestować.
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5.3 Ustawienia Email 

 Uruchom testy, nazwa użytkownika z hasłem jest wysłanie na maila. 

 Po skonfigurowaniu reguły, a następnie kliknij przycisk Test.

 Serwer  SMTP:  każdy  dostawca  poczty  elektronicznej  posiada  swoje

ustawienia, jeśli adres e-mail użytkownika to gmail , wtedy serwer SMTP

wpisujemy smtp.gmail.com.

6. Ustawienia zaawansowane

 

6.1 Regularne nagrywanie
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Wybierz,  aby  wysłać  zdjęcia  na  e-mail
użytkownika po wystąpieniu alarmu itp..

Wypełnij  pole  serwer
SMTT

Domyślnym portem to 25

kliknij przycisk Zapisz, a następnie testu
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 Użytkownik  może  wybrać  czas  nagrywania  wskazując  go  na

tabeli/kalendarzu. 

 Wymagania

Wymagania sprzętowe: 

CPU：2.06GHZ , Pamięć 512 MB (zalecane 1024 MB)

  Karta sieciowa：10M               Karta graficzna z obsługą: Microsoft  DirectX9

System: WindowsXP, Vista,Windows7,Windows8

 Instrukcja:

Uruchomienie oprogramowania.  

Kliknij “Next”
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Włącz  przycisk  nagrywania,  wybierz  czas  nagrywania,
kliknij  listę  rozwijaną,  można  wybrać  1280X720,
640x352, 320X176 (rozdzielczość)
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Kliknij “Next”

Użytkownik może zmienić ścieżkę instalacji, kliknij "Dalej", aby zakończyć instalację i zobaczyć

ikonę na pulpicie .

 Logowanie się

Domyślny użytkownik to admin, hasło: puste.
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Interfejs pokazany jak powyżej posiada sześć części. 

 

1.Ustawiania systemu           2. Menu                       3.Lista kamer

4. 4.Podgląd na żywo            5. Kontrola PTZ            6. Lista alarmów 

System Menu

Podgląd na żywo

Nagrywanie 

Ustawiania Systemu

Lista operacji

Zaloguj się lub zmień użytkownika 

Wyloguj 

 Ustawienia domyślne

 Kontroler. 

Page 12



                                                                                        IP Kamera Instrukcja 

Klawiszem kierunku może kontrolować kamerę w ośmiu kierunkach. 

  

 Dodawanie urządzenia

1.Dodaj urządzenie w sieci LAN:

Kliknij przycisk "Ustawienia systemu" musi zakończyć pewne kroki, aby

dodać kamerę w sieci LAN. Poniżej opis. 
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3.Wybierz urządzenie

1.Dodawanie obszaru

4.Wybór obaszaru

5.Dodać do strefy

2.Kliknij  aby
wyszukać

Ogniskowa + musi posiadać wsparcia
kamery

Ogniskowa  –  musi  posiadać
wsparcia kamery
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2.>Dodaj urządzenie

Kliknij przycisk ,wyświetli się okno. 

UID: Można znaleźć na naklejce kamery

Nazwa: nazwa wybierana losowo, nie więcej niż 15 znaków.

 Podgląd Obrazu
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Nazwa obszaru monitorowania

Zmian nazwy strefy

Usuń obszar

Dodaj urządzenie

Edytuj urządzenie

Usuń urządzenie

Dodaj urządzenie w wybranym obszarze

Wyszukaj urządzenie w sieci LAN

Zaznacz wszystko

ID  urządzenia
wjeściowego

Nazwa  zdefiniowana
przez użytkownika

Wprowadź hasło

Wybierz obszar
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Funkcja Talkback，Podczas korzystania z tej funkcji, pokaże się litera "T"

za nazwą kamery 

Elektroniczna Funkcja Powiększ. Użytkownik może powiększyć wybrany

obszar po kliknięciu przycisku lupy. 

Audio.   Użytkownik  może monitorować  wielu  kamer  w tym samym

czasie.

                     

Zdjęcie

 Pełen ekran

Poprzednia strona 

Następna strona

Przycisk cięcia

Lista alarmów
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1)Detekcja ruchu

Ustawienie czułości wykrywania ruchu

Pierwszy krok：Wybierz urządzenie zlisty

Drugi  etap  ： Wybierz  czułość  urządzenia  od  (0-100),  kliknij  przycisk

Ustawienia

  

1) Obraz

Można ustawić, pionowa z klapką, odwracanie poziome, pionowe Przerzuć w

poziomie. 

2)Ustawienia WIFI 

Ustawienia krok pierwszy: 

1：Wybierz włącz WIFI, kliknij szukaj aby wyszukać dostępne sieci WiFi

2: Kliknij dwukrotnie sygnału SSID WiFi

3: Wprowadź hasło WiFi

4:  Kliknij  przycisk  Ustawienia,  a  następnie  kliknij  WIFI  ,  po  tym  wyborze

ponownie uruchom sprzęt.

 Zarządzanie użytkownikami.

Domyślne:

Login: admin, hasło: puste, 
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 Odtwarzanie  

Indeks czasu odtwarzania

Przycisk nagrywania. 

Stop odtwarzania , nagrywania. 

Odtwarzanie pojedynczej sceny

 Zdjęcie 

Powiększenia

Pełen ekran

Wyłącz dźwięk, 

Przejście do wybranego przedziału w celu otworzenia nagrania. 

                                                                                             

Uwaga: Linia czasu pokazuje aktualny czas w naszej okolicy.
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1: Wybór sposobu nagrani i czas
2: Wybór okna odtwarzania i kanału 
3: Wybór nagranego pliku w przedziale czasowym
4: Kliknij dwukrotnie, aby ustawić odtwarzanie
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Zapisy

Typy

【All log】  System rejestruje wszystkie informacje

【operation log】rejestruje wszystkie wykonane operacje

【Alarm log】Informacje o alarmach
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1:  Wybrać typ pliku i kanału urządzenia 
2: Wybierz czas wyszukiwania i kliknij przycisk "Szukaj", system
wyświetli wszystkie pliki wideo z listy kamer 



 

 

 

 

Instrukcja obsługi P2P IP Kamera Android APP  

 

UWAGA: Upewnij się, że telefon jest połączony z internetem przed rozpoczęciem 

korzystania z aplikacji Android.  

 

Sposoby pobierania:  

a. znajdź na płycie CD-ROM i zainstaluj za pomocą Android klienta plik o nazwie:  

“ip_cam_HB_1.1.9.8.apk ” 

b. Za pomocą Google Play pobierz i zainstaluj "P2PCAMHB" 

c. Wyślij oprogramowania ip_cam_HB_1.1.9.8.apk na telefony z systemem Android, 

znaleźć [Aplikacje] → [Moje dokumenty] Znajdź plik ip_cam_HB_1.1.9.8.apk, kliknij 

plik, na ekranie wyświetli się monit "czy zainstalować tę aplikacje" i wybierz 

[Instalacja], program przez pewien czas będzie się instalował, aż na ekran wyświetli 

monit "zainstalowano aplikacje", jak poniżej: 

 



      

 

1.Początkowy interfejs 

      

 
 
 
 

Zainstaluj oprogramowanie  ip_cam_HB_1.1.9.8.apk 

Zakończyć program instalacyjny 

Otwórz program 



2.Dodawanie urządzenia  

      

      

Trzy sposoby dodawania kamery.  

 

Pierwszy： 

1. Kliknij aby dodać 
urządzenie 

2.Kliknij przycisk Wyszukaj 

3.wyszukaj wybrane urządzenie 

4.Kliknij OK 



Kliknij ikonę Szukaj, rozpocznie się wyszukiwanie w sieci LAN.  Następnie kliknij  
wyszukiwanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ. 

drugi: Kliknij "Scan Barcode", skanowanie kodu QR, zeskanuj kod aparatem  

    

 

Trzeci: W "ID urządzenia" pole tekstowe, wprowadzić UID, domyślną nazwę kamery, 
załóż własne hasło i kliknij przycisk "Zakończ". 

Interfejs: 



     

 

 interfejs operatora 

 

 

4.Opis interfejsu - przycisków i ich funkcji.  

 

Kliknij tutaj, aby otworzyć 
kamerę 

PT będzie poruszać się wzdłuż kierunku przesuwania palcem 



    

 

 Robienie zdjęć i podgląd wydarzeń.  

Kamera zapisywać i obraz po wykryciu ruchu 

     

 

Kliknij przycisk, aby wyjśc, a także odczytać 
wersję. 

 

Kliknij strzałkę, aby 
ponownie połączyć, zmienić 
widok kamery, zobaczyć 
ostrzeżenia, usunąć 
kamerę. 

 

 

 

Zobacz zdjęcia 

Szukaj wydarzeń 



5. Ustawienia aparatu 

Kliknij strzałkę po prawej stronie wybranego urządzenia , otworzy się okno funkcji, 
kliknij przycisk Edytuj w ustawieniu kamery.  

     

   

Kliknij przycisk Edytuj kamerę 

Kliknij na strzałkę 

Kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Ustawienia 
zaawansowane 



Zmień hasło w ustawieniach hasła, podaj stare hasło następnie wpisuj nowe w polu Nowe hasło, i 

potwierdź klikając "OK" 

 ustawienia wideo 

W ustawieniach wideo można wybrać jakość wideo: "najwyższa", "wysoka", "ś

rednia", "niska", "najniższa" i inne opcje, takie jak obraz: normalny, pionowo flip, 

klapki poziome, pionowe i poziome klapki dla użytkowników, aby wybrać 

          

  ustawienia WIFI  

Kliknij pole rozwijania urządzenia, przejdź do routera, wprowadź hasło sieci 
bezprzewodowej, kliknij przycisk OK i ponownie uruchom urządzenie należy podłączyć 
do kamery odłączony kabel sieciowy, można korzystać z sieci bezprzewodowej. 

        

 ustawienia zdarzeń 



Dostępne opcje "wyłączony", "niski", "średni", "wysoki", "Najwyższy" oraz detekcja 

ruchu, użytkownik może wybrać tryb cichy "" dzwonek "," szok "," dzwonek i wibracje 

", aby otrzymać wiadomość. 

        

  ustawienia wideo   

    

 Interfejs nadzoru wideo 

W ustawieniach wideo, tryby ustawień dzieli się na: "przed wideo pogoda", 

"zapis alarmowy" usunąć wszystkie dane zapisane na karcie SD. 

 

 



Otworzyć listę kamer, kliknij na kamerę nadzoru wchodzącego do interfejsu, a 
następnie zobaczysz w "Capture/Ujęcia", "galeria". Ustawienia są podzielone na  
"cisza", "nasłuch", "rozmowa", "rozsiewania" 

      

 

Sprawdź migawek  Zrób zdjęcie 
Wycisz 



 

Instrukcja obsługi  P2P IP Kamera IPHONE/IPAD  

 

Uwaga: Urządzenie IPHONE ,IPAD  musi być podłączone do internetu przed pobraniem pliku z 

App Store.. 

POBRANIE  

Wejdź w APP Store  i wyszukaj aplikacje ”IPCameraHB” , następnie pobierz i zainstaluj 

program.                           

 

Interfejs  

                  

                   

Otwórz 

oprogramowanie 



 

1. Dodaj Kamerę 

 

Pierwszy sposób: 

Krok pierwszy: otwarte oprogramowanie (rys. 1), kliknij szukaj LAN. Kamery w jednej sieci 

LAN będą przeszukiwane automatycznie (Rysunek 2).  

Krok drugi: kliknij przeszukiwanie urządzeń (rys. 2) i wprowadzić hasło (Rys. 3), domyś

lna nazwa użytkownika i hasło to admin. Zapisać informacje (rysunek 4) 

 

Drugi sposób: 

Krok pierwszy: Kliknij Dodaj kamerę (rys. 2), a następnie przejść do rys. 3. 

Krok drugi:. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i kliknij przycisk, aby zapisać ( rys. 3 i 

4) 

Trzeci sposób: 

Krok pierwszy: Kliknij QRCode (rys. 2), a następnie przejdź do rys. 5 

Krok drugi: Skanowanie QR Code, na obudowie kamery IP znajdziesz kod. Po zeskanowaniu, 

wprowadź hasło i zapisz je.       

      

        (rys. 1)                 (rys. 2)                  (rys. 3) 

                                                     

1.Otwórz 

oprogramowani

e 

2. Wybierz urządzenie 

3. Wprowadź hasło 

4. Kliknij zapisz 

Domyślne hasło to admin 



            

              (rys. 4)                          (rys. 5) 

Zdalny podgląd 

     Po dodaniu użytkownika I hasła (zdjęcie 6) możesz zacząć swobodnie korzystać z 

zdalnego dostępu do urządzenia.. 

                        
                              (rys. 6) 

Ustawienia parametrów 

Kliknij strzałkę   kamery, rozwinie się Edycja aparatu. Kliknij przycisk "ustawienia" aby 

przejść do ustawienia kamery.  

        

Ustawienia hasła 

Wprowadź hasło 

 

1. Kliknij strzałkę 



         

ustawienia wideo 

Jakość wideo występuje w pięciu opcjach: "Najlepsza", "dobra", "średnia", "niska" i "najni

ższa".Najlepsza rozdzielczość to 1280 * 720, "dobra"  rozdzielczości 640 * 352, "średnia" to 

640 * 352, "niska"  320 * 176. 

 

           

          

1. Wprowadź stare hasło 

2. Wprowadź nowe hasło 

3. Potwierdź nowe hasło 

Jeśli wybierzesz "Najlepsza" 

Odpowiada rozdzielczości 1280 * 720 

Jeśli wybierzesz "niska" 

Odpowiada rozdzielczość to 320 * 176 



    

Przewrót obraz 

 Podczas ustawiania obrazu, ułożenie znajdują się poniżej ekranu: 

         

         

      

         

Wybierz "Normal" 

Wybierz obrócenie pionowe 

Wybierz "przewrót" w poziomie 



          

Ustawienia WIFI  

Kliknij przycisk wifi w ustawieniach i wyszukaj WIFI w zasięgu. Wprowadź  has ło po 

odnalezieniu routera. Podczas ponownego uruchamiania urządzenie, odepnij kabel. Po zakoń

czeniu restartu, użytkownik może korzystać z WIFI. 

          

 

Detekcja ruchu 

Czułość wykrywania ruchu ma cztery stopnie, "niski", "średni", "wysoki", "najwyższy". Im wyż

szy poziom wybieramy tym kamera jest bardziej czuła.  

                   

Wybierz "pionowe i poziome przewrotu 

Wybierz "sieć WiFi" 
Wybierz "Router" 

 

Wybierz "has ł o sieci 

bezprzewodowej" 



Tryb nagrywania 

Kamera posiada dwa tryby nagrywania "Ciągły" i "nagrywanie podczas alarmu". Oznacza to, że 

użytkownik może nagrywać ciągły obraz lub jedynie podczas uruchomienia alarmu. 

                  

 

Usuń kamerę 

Usuwanie aparatu: kliknij przycisk Edytuj w interfejsie aukcji, znajdź opcję  użytkownik mo

że usunąć aparat, klikając przycisk Usuń. 

    

 

 

1. Kliknij przycisk "Edytuj"  

2. Kliknij przycisk czerwonym 

kółkiem 

3. Kliknij przycisk "Usuń"  

4. Kliknij przycisk "Zakończ"  


