
KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p
model: AK203A

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI
dla Windows



Wstęp

Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w 
małych i średnich przedsiębiorstwach. Nadaje się do montażu na wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:

• Przetwornik: 1/4” CMOS 1Mpix
• Obiektyw: f3,6mm
• Czułość: 0,5Lux
• Kąt widzenia: 60 stopni
• Diody IR: 10sztuk
• Widoczność w nocy: do 8 metrów
• Kompresja: H.264
• Rozdzielczość: max. 1280x720px
• Tryb: 25fps(50Hz)
• Wejście na karty microSD (do 32GB)
• Wyjście/wejście pod system alarmowy
• Możliwość zdalnego obracania kamery (300 stopni w poziomie / 90stopni w pionie)
• Możliwość regulacji kontrastu/jasności obrazu
• Możliwość odwracania obrazu do góry nogami
• Możliwość odbicia lustrzanego obrazu
• Wbudowany mikrofon: tak + wejście minijack 3,5mm
• Wbudowany głośnik: tak
• Standard WIFI:IEEE 802.11b/g/n
• Port sieciowy: RJ45/10-100
• Obsługa: DDNS
• Obsługa protokołów: HTTP/TCP/IP/UDP/STMP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP/WAP
• Wykrywanie ruchu: tak
• Możliwość zmiany języka MENU
• Możliwość aktualizacji oprogramowania
• Zasilanie: Zasilacz 5V 2A
• Pobór mocy: 5W (Max)
• Wymiary: 110 x 100 x 108mm
• Waga: 268g

Zawartość opakowania

• Kamera IP z odkręcaną anteną 11cm
• Zasilacz
• Kabel sieciowy
• Uchwyt na ścianę + śrubki
• Płyta CD z oprogramowaniem oraz przewodnikiem



Opis zewnętrzny

1. Antena WiFi
2. Rezystor LDR
3. Obiektyw
4. PTZ (szybkość poruszania się kamery)
5. Diody IR
6. Mikrofon
7. Podstawa

Przygotowanie kamerki do pracy

1. Podłącz przygotowaną kamerę za pomocą załączonego kabla do karty sieciowej w twoim 
komputerze.

2. Jeśli posiadasz więcej niż kart sieciowych więcej niż jedna, wyłącz pozostałe i pozostaw tylko te do 
którego aktualnie podłączyłeś kamerę.

3. Ustaw adres IP w tej samej klasie co kamera. Najlepiej wybierz dość duży zakres adresów np. 
192.168.1.1 z maską 255.255.255.0

4. Włóż do napędu komputera dołączoną do zestawu płytę CD.
5. Powinno uruchomić się Autorun, jeśli nie kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie napędu i 

wybierz opcję „Otwórz”. Pojawi się okno.



6. Wejdź do folderu „instaling software” i wybierz  „Search-tool 4.0”. Pojawi się okno 

7. Jeśli nie pojawi się taki wynik, należy odświeżyć za pomocą przycisku „Refresh”, jeśli w dalszym 
ciągu nie otrzymasz wyniku, sprawdź kolejno czy: kamera podłączona jest do prądu, podłączenie 
kabla sieciowego, czy połączenie sieciowe jest uruchomione oraz adresację karty sieciowej.

8. Jeśli wyświetlą Ci się podobne informacje, zapisz je sobie, będą one potrzebne Ci później.

Interfejs użytkownika

Jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy, prosimy o uprzednie zapoznanie się z Szybką instrukcją 
instalacji dostępnej na płycie CD, która pozwoli skonfigurować najważniejsze ustawienia kamery.

Ekran logowania

1. Aby połączyć się z kamerą za pomocą przeglądarki należy wpisać w pasku adresu adres IP który 
wyświetli się we wcześniej omawianym programie  jaki i Port, w tym przypadku będzie to wyglądać w
następujący sposób:

192.168.1.2:81
2. Po wpisaniu takiego adresy w pasku adresu przeglądarki powinno pojawić się następujące okno



3. W pole nazwa użytkownika wpisz „admin”, pole hasła pozostaw puste, kliknij przycisk „Zaloguj się”. 

Zostaniesz przekierowany na stronę, której to będziesz mógł wybrać opcję odpowiadającą Tobie. 
Zaloguj się, spójrz ilustracja poniżej.

4. Teraz jesteś już w panelu sterowania kamerą.



Parametry obrazu

Obróć i Lustrzane odbicie
Opcje to pozwalają obrócić obraz przekazywany przez kamerę w pionie lub w poziomie.

Rozdzielczość
• 320 x 240 (QVGA)
• 640 x 480 (VGA)
• 1280x720

Tryb
1) 50HZ – Do stosowania wewnątrz pomieszczeń (standard dla Chin i Europy)
2) 60HZ – Do stosowania wewnątrz pomieszczeń (standard dla USA i Kanady)

Jasność
Domyślnie jasność ustawiona jest na poziomie 1, jednak w razie potrzeby możesz ją zmniejszyć lub 
zwiększyć.

Kontrast
Domyślnie ustawiony na poziomie 128, jednak w razie potrzeby możesz go zmniejszyć lub zwiększyć.

Ustawienia domyślne
Kliknięcie przycisku spowoduje powrót do domyślnych ustawień obrazu.

Wybór wyświetlania klatek na sekundę
Możesz zmniejszyć ilość wyświetlanych klatek na sekundę. Zmniejszy to wielkość nagrywanych filmów, 
jednak pamiętaj, iż zmniejszając ilość klatek zmniejszasz płynność wyświetlanego jak i nagrywanego obrazu.
Standardowa ilość klatek ustawiona jest na 20 klatek na sekundę.

Za pomocą strzałek możesz sterować obrotem kamery.
Dostępne są również ustawienia wyświetlania jak jasność , kontrast itd. 



Opcje administratora

Aby przejść do bardziej zaawansowanych opcji kliknij na ikonę przypominającą „śrubokręt  z kluczem”.          

Patrz ilustracja.

Na górze widzisz 5 ikon

• Ustawienia Podstawowe
• Ustawienia Alarmu
• Ustawienia Sieci
• Ustawienia PTZ
• Ustawienia użytkownika



Ustawienia Podstawowe

• Device informations- zawiera informacje o urządzeniu

• Alias Settings – możesz zmienić nazwę kamery
• Device date & Time settings – zmienisz ustawienia daty, czasu
• Record Schedule – zawiera informacje o nagraniach i dostępnej ilości pamięci na karcie SD
• Back - powrót 

Ustawienia Alarmu



•
• Alarm Service Settings – możesz włączyć i wyłączyć alarm,
• Mail Service Settings -  ustawisz powiadomienia na wskazany adres email,
• Ftp Service Settings – możliwośc ustawienia serwera FTP
• Log – podgląd logów
• Back - powrót

Ustawienia Sieci

• Basic Network Settings – możliwość ustawienia portu http i pobierania adresu IP
• Wireless Lan Settings – możliwość podłączenia kamery do sieci wifi, wraz z ustawieniem 

odpowiednich parametrów,
• DDNS Server Settings -  możliwość podłączenia kamery z użyciem serwera DDNS.



Ustawienie PTZ

Możliwość ustawienia właściwości PTZ.

Ustawienia użytkownika

• Users Settings -  ustawisz użytkowników i hasła,
• Maintain – przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonasz upgrade oprogramowania itd.



Konfiguracja kamery z wykorzystaniem dołączonego programu Super Client

1. Włóż do napędu komputera dołączoną do zestawu płytę CD.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie napędu i wybierz opcję „Otwórz”
3. Uruchom plik DeviceClient-Setup.exe. Wybierz język i zainstaluj program, następnie uruchom go. 

Pojawi się okno. 

4. Aby znaleźć kamerę należy w kolejności wybrać System\Device list. Uruchomi się nowe okno. W 
oknie należy wybrać przycisk „Open search tools” i wybrać przycisk „Searching”. 



5. Jeśli wszystko wcześniej zostało skonfigurowane poprawnie, program powinien odnaleźć 
urządzenie. Patrz ilustracja poniżej.

6. Zaznacz dane urządzenie i  wciśnij klawisz Add. Pojawi się nowe okno.

Kliknij przycisk „OK” i zamknij okno.

7. Z lewej strony pojawi się urządzenie, aby zobaczyć podgląd z kamery należy zaznaczyć kamerę i 
przeciągnąć w wybrane okno.

8. Po tych czynnościach otrzymasz następujący efekt



9. W programie tym można korzystać z tych samych funkcji jak  omawiane wcześniej, za pomocą 
przeglądarki. 
UWAGA!!!
Ustawienia dotyczące ustawienia jakości obrazu dostępne są tylko poprzez logowanie się z 
wykorzystaniem przeglądarki.

Instalacja oprogramowania w telefonie na systemie Android

1. Włóż do napędu komputera dołączoną do zestawu płytę CD.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie napędu i wybierz opcję „Otwórz”
3. W nowo otwartym oknie wybierz folder „ installing software”, następnie „P2PIPCam4.4_hvc” skopuj 

na telefon i zainstaluj.
4. Skonfiguruj Mobilny Hotspot.
5. Podłącz kamerę pod komputer i wyszukaj udostępnianą przez telefon sieć wifi.
6. Połącz się korzystając z tych samych ustawień, będziesz musiał wpisać ID kamery (wspomniano o 

tym już wcześniej w instrukcji).
7. Po zakończonej konfiguracji pamiętaj aby zapisać zmiany. Kamera rozpocznie proces ponownego 

uruchamiania, potrwa on jakiś czas.
8. Po ponownym uruchomieniu odłącz kamerę od komputera i wyjmij kabel sieciowy, jest to warunek 

konieczny. W telefonie za pomocą zainstalowanego oprogramowania będziesz miał możliwość 
korzystania z funkcji posiadanych przez kamerę.

Instalacja oprogramowania w iPhone, iPad wygląda podobnie jak 
w przypadku systemu Android.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/
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