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1. Pierwsze uruchomienie

Podłącz kamerę do switcha PoE lub do zwykłego switcha i zasil ją zasilaczem 12V.

Fabrycznie kamera posiada przypisany stały adres IP oraz domyślne dane do zalogowania:

Parametr Wartość

Adres IP 192.168.1.201

Użytkownik admin

Hasło admin

Interfejs sieciowy kamery można wyświetlić na dwa sposoby.

Jeśli adres IP komputera znajduje się w tej samej grupie adresowej co adres IP kamery, to wystarczy

uruchomić przeglądarkę internetową (np.  Mozilla Firefox, Internet Explorer)  i  wywołać adres IP

kamery.

Jeśli adres IP kamery znajduje się w innej grupie adresowej niż adres IP kamery, wówczas:

1. Zainstaluj oprogramowanie IP-TOOL.

2. Zmień adres IP kamery tak, aby znajdował się w tej samej grupie adresowej co adres komputera.

3. Wywołaj nowy adres w przeglądarce.

IP-TOOL wyszukuje kamery automatycznie, także te znajdujące się w innych podsieciach.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz zmienić adresu IP kamery – użyj podwójnego

kliknięcia lewym przyciskiem myszy na wybranej kamerze, aby wyświetlić jej interfejs.

System przypisze  tymczasowe,  wirtualne adresy do kamery oraz  do karty  sieciowej  komputera

co umożliwi bezpośredni dostęp do kamery bez konieczności zmiany jej adresu.
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2.  Logowanie i przegląd podstawowych funkcji kamer serii PRO

Aby zalogować się do kamery wprowadź dane autoryzacyjne:

Po zalogowaniu do kamery zostanie wyświetlony jej interfejs.
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Okno startowe zostało podzielone na 4 sekcje.

Sekcja 1  – odpowiada za nawigację pomiędzy zakładkami funkcyjnymi kamery. Zapewnia dostęp

do podglądu, zapisanych nagrań oraz panelu zarządzania.

Sekcja 2 – to  okno podglądu na żywo.

Sekcja  3 –  to  panel  sterowania  PTZ  dedykowany  do  kamer  szybkoobrotowych,  np.  HD-9620,

HD-9622IR

Sekcja 4 – to panel, który składa się z części informacyjnej oraz części pozwalającej na skalowanie

obrazu, zapisywanie zdjęć, nagrań i obsługi toru audio.

2.1 Sekcja 1

Podgląd na żywo – wyświetla podgląd obrazu na żywo z kamery

Nagrania – wyświetla panel pozwalający na przeglądanie i pobieranie zdjęć zapisanych na karcie

pamięci.

Konfiguracja – wyświetla sekcję zarządzania kamerą.
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2.2 Sekcja 2

Okno  podglądu  na  żywo  pozwala  na  wyświetlenie  obrazu  bezpośrednio  z  kamery.

Ponadto po kliknięciu  prawym  przyciskiem  myszy  zostanie  wyświetlone  podręczne  menu,

które umożliwia odpowiednio:

• wybór  wyświetlanego  strumienia.  W  zależności  od  modelu  kamery  ich  liczba  może

się różnić

• wyłączenie/włączenie okna podglądu

• włączenie/wyłączenie toru audio

• wyświetlenie podglądu na pełnym ekranie

• wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanych użytkownikach

• wyświetlenie informacji o systemie (wersja i model kamery, wersja oprogramowania)

2.3 Sekcja 3

Panel sterowania PTZ pozwala na sterowanie głowicą szybkoobrotową. 

Panel  sterowania  może  nieznaczne  się  różnić  w  zależności  od  wersji  kamery  i  wersji

jej oprogramowania. Szczegółowy opis funkcji PTZ znajduje się w załączniku do niniejszej instrukcji.
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2.4 Sekcja 4

Część  informacyjna  panelu  zawiera  informacje  o  aktualnej  dacie  oraz  stanie  alarmów

(wejście alarmowe oraz alarm detekcji ruchu).

Część pozwalająca na skalowanie podglądu pozwala na zmianę rozmiaru widoku na rzeczywisty

lub dopasowany  do  bieżącego  rozmiaru  okna  przeglądarki  oraz  na  cyfrowe  powiększenie

lub sterowanie obiektowe w przypadku kamer PTZ.

Ostatnia  część  panelu  pozwala  na  zapisanie  zdjęć  lub  nagrań  oraz  aktywację  toru  audio

jeśli jest dostępny w danym modelu.

3.  Konfiguracja – przegląd funkcji

3.1 Ustawienia ogólne

Grupa ustawień agreguje funkcje podstawowe oraz ogólne informacje o kamerze.

Sekcja Rola

Informacje podstawowe Wyświetla  podstawowe  informacje  o  modelu  kamery,  wersji

oprogramowania oraz dacie jego kompilacji.

Data i czas Pozwala na ustawienie daty i godziny w kamerze oraz określenie

strefy  czasowej.  Istnieje  także  możliwość  aktywacji  czasu

letniego oraz synchronizacji  czasu z wybranym serwerem NTP.

Pamiętaj,  że  te  ustawienia  są  nadpisywane  przez  rejestratory

NVR.

Karta SD Wyświetla  informacje  o  podłączonej  karcie  microSD.  Kamery

wspierają karty renomowanych producentów, wielkość i  rodzaj

obsługiwanej  karty  zależy  od  wersji  oprogramowania

w kamerach.  Szczegółowe  informacje  znajdują  się   w  kartach

katalogowych poszczególnych modeli.
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3.2 Ustawienia systemowe

Grupa ustawień agreguje funkcje związane z ustawieniami parametrów obrazu kamery.

Sekcja Rola

Obraz Pozwala  określić  częstotliwość  odświeżania,  parametry  koloru,

nasycenia,  barwy,  kontrastu.  Poziom  wzmocnienia  WDR,

wyostrzania  i  odszumiania.  Ponadto  istnieje  możliwość  obrotu

obrazu (w tym aktywacja trybu korytarzowego), użycia odbicia

lustrzanego i skorygowanie dystorsji obiektywu. Niektóre modele

kamer wyposażone są w dodatkowe opcje, jak np. filtr mgły, BLC,

HLC. W tej  samej sekcji  istnieje możliwość zmiany trybu pracy

dzień/noc  oraz  regulacja  poziomu  wzmocnienia  i  poziomu

odszumiania. Jeśli sytuacja tego wymaga można także regulować

czas ekspozycji.

Strumień wideo Określa  rozdzielczość  poszczególnych  strumieni  z  kamer,  ilość

klatek, rodzaj strumienia, jego jakość/rozmiar oraz interwał klatki

kluczowej i kodowanie obrazu wraz z profilem.

Ilość  strumieni  w  poszczególnych  modelach  kamer  jest  różna

i może wynosić od 2 do 4 niezależnych strumieni.

W  tej  sekcji  istnieje  możliwość  zmiany  rozmiaru  zdjęć

wykonywanych  przez  kamerę  przy  wystąpieniu  alarmu,  kodek

audio oraz typ wejścia audio.

Znacznik czasu To informacje nanoszone na obraz. Mogą to być:

Data – w wybranym formacie,

Nazwa kamery  –  dowolnie  wybrana,  domyślnie  jest  to  model

kamery,

Własny tekst – dowolnie wybrany.

Strefy prywatności Pozwalają  nanieść  maski  na  wybrany  obszar  w  celu  zakrycia

obiektu  o  szczególnym  znaczeniu,  np.  okna  sąsiada.  Można

zdefiniować  4  strefy  prywatności.  Obraz  będzie  rejestrowany

z uwzględnieniem wprowadzonych masek.
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Konfiguracja ROI ROI  –  w  dosłownym  tłumaczeniu  to  Region  Of  Interest,

czyli obszar  zainteresowania.  Jeśli  pole  widzenia  kamery

jest większe  niż  obszar,  który  Ciebie  szczególnie  interesuje

– możesz  zaznaczyć  do  4  stref  o  szczególnym  znaczeniu.

Wówczas  dla  zaznaczonego  obszaru  kamera  będzie  używała

możliwie  dużego  budżetu  (wcześniej  ustalonego)  strumienia.

Z kolei  obszar,  który  nie  jest  zaznaczony  –  będzie  kodowany

z możliwie  najmniejszym  wykorzystaniem  strumienia  –  obraz

będzie rozmyty.

3.3 Ustawienia PTZ

Grupa ustawień agreguje funkcje związane z protokołem RS-485 oraz pozwala zdefiniować punkty 

obserwacji (presety)

Sekcja Rola

Protokół Pozwala  określić  rodzaj  protokołu  komunikacyjnego  RS-485,

adres kamery oraz szybkość transmisji.

Punkt Pozwala zdefiniować punkty obserwacji (presety)

3.4 Konfiguracja alarmów

Grupa  ustawień  agreguje  funkcje  pozwalające  określić  czy  dany  rodzaj  alarmu  jest  aktywny

oraz wskazać zachowanie kamery w przypadku wystąpienia zdarzenia.

Sekcja Rola

Obszar detekcji ruchu Pozwala  zdefiniować  strefy  detekcji  ruchu,  który  ma  być

wykrywany  przez  kamerę.  Poziomy  suwak  pozwala  określić

czułość detekcji:

1 – (od lewej) – najniższa

8 – (od prawej) - najwyższa
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Zdarzenia detekcji Pozwala  określić  zachowanie  kamery  w  przypadku  wykrycia

ruchu.

Włącz alarm – aktywuje wyzwalanie alarmu.

Czas  podtrzymania  -  określa  jak  długo  od  momentu  ustania

detekcji kamera ma wydłużać czas jej działania.

Wywołaj  wyjście  alarmowe –  pozwala  wyzwolić  wyjście

alarmowe o ile jest dostępne.

Zrób  zdjęcie –  określa  czy  kamera  ma  wykonywać  zdjęcia

w przypadku wykrycia ruchu.

Wyślij e-mail – pozwala na wysłanie powiadomienia o alarmie

na wskazany adres e-mail.

Wyślij  na  FTP –  pozwala  na  wysłanie  powiadomienia

na wskazany serwer FTP.

Załącz  zdjęcie/Wysyłanie  zdjęcia  na  serwer  FTP –  aktywacja

tych  opcji  spowoduje  wysyłanie  powiadomień  zawierających

wykonane zdjęcia.

UWAGA! Aby  wysłanie  powiadomień  było  możliwe  należy

wcześniej  w  sekcjach  Ustawienia  email/Ustawienia  FTP

skonfigurować  dostęp  do  poszczególnych  usług  i  wskazać

możliwych odbiorców.

Harmonogram detekcji Pozwala  określić  czas,  w  którym  zdarzenia  wykryte

przez mechanizm  detekcji  ruchu  będą  brane  pod  uwagę.

Istnieją dwa  typy  harmonogramu:  Tygodniowy  (cykliczny)

oraz dzienny (na wskazany dzień). Kolorem zielonym oznaczany

jest  aktywny  czas  pracy,  białym  –  nieaktywny

(zdarzenia nie są brane pod uwagę).

Zdarzenia wejścia alarm. Pozwala określić  zachowanie kamery w przypadku wyzwolenia

wejścia alarmowego (np. czujki ruchu).

Włącz alarm – aktywuje wyzwalanie alarmu.

Rodzaj alarmu – określa typ (NC/NO)
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Czas  podtrzymania  -  określa  jak  długo  od  momentu  ustania

alarmu kamera ma wydłużać czas jego działania.

Wywołaj  wyjście  alarmowe –  pozwala  wyzwolić  wyjście

alarmowe o ile jest dostępne.

Zrób  zdjęcie –  określa  czy  kamera  ma  wykonywać  zdjęcia

w przypadku wykrycia ruchu.

Wyślij e-mail – pozwala na wysłanie powiadomienia o alarmie

na wskazany adres e-mail.

Wyślij  na  FTP –  pozwala  na  wysłanie  powiadomienia

na wskazany serwer FTP.

Załącz  zdjęcie/Wysyłanie  zdjęcia  na  serwer  FTP –  aktywacja

tych  opcji  spowoduje  wysyłanie  powiadomień  zawierających

wykonane zdjęcia.

UWAGA! Aby  wysłanie  powiadomień  było  możliwe  należy

wcześniej  w  sekcjach  Ustawienia  email/Ustawienia  FTP

skonfigurować  dostęp  do  poszczególnych  usług  i  wskazać

możliwych odbiorców.

Jeżeli  kamera  posiada  więcej  wejść  alarmowych  –  wybierz

odpowiedni nr wejścia alarmowego z listy dostępnych czujników.

Harmonogram wej. alarm. Pozwala określić czas, w którym zdarzenia wywołane na wejściu

alarmowym  będą  brane  pod  uwagę.  Istnieją  dwa  typy

harmonogramu:  Tygodniowy  (cykliczny)  oraz  dzienny

(na wskazany dzień). Kolorem zielonym oznaczany jest aktywny

czas  pracy,  białym  –  nieaktywny  (zdarzenia  nie  są  brane

pod uwagę).

Jeżeli  kamera  posiada  więcej  wejść  alarmowych  –  wybierz

odpowiedni nr wejścia alarmowego z listy dostępnych czujników

aby przypisać do niego odpowiedni harmonogram.

Wyjście alarmowe Pozwala  określić  czas  dodatkowego  podtrzymania  alarmu

na wyjściu, gdy dane zdarzenie (np. detekcja ruchu) ustanie.
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Serwer alarmowy Pozwala  określić  adres  i  port  serwera  alarmowego  systemy

NVMS-5000

3.5 Sieć

Grupa ustawień agreguje funkcje związane z praca usług sieciowych.

Sekcja Rola

Port Określa na jakich portach działają dostępne usługi kamery

Port  HTTP używany  jest  do  wyświetlenia  interfejsu  www

oraz do połączenia dla urządzeń mobilnych.

Port danych używany jest do połączenia z kamerą przy pomocy

programu NVMS-1000 oraz przez rejestratory IPOX.

Port  RTSP –  dla pracy usługi  RTSP,  zmiana portu jest  możliwa

w sekcji RTSP.

Sieć/LAN Pozwala określić parametry interfejsu sieciowego kamery.

Serwery  DNS  należy  wprowadzić  gdy  kamera korzysta  z  usług

zewnętrznych,  takich jak NTP,  E-Mail,  FTP czy DDNS.  W innym

wypadku ich wprowadzanie nie jest wymagane.

Konfiguracja  PPPoE  pozwala  na  zdefiniowanie  autoryzacji

połączenia sieciowego (o ile jest wymagane).

Konfiguracja serwera Pozwala  na  automatyczne  logowanie  kamery  do  wskazanego

programu NVMS-1000.

Jeśli komputer ma stały adres IP, a kamera – zmienny, wówczas

można aktywować tę funkcję.

Adres  serwera –  adres  IP  komputera  z  zainstalowanym

oprogramowaniem NVMS-1000.

Port serwera – domyślnie używany jest 2009.

ID  urządzenia –  dowolnie  wybrany.  W programie NVMS-1000

należy  jedynie  wprowadzić  ID  urządzenia  wprowadzone

w tym polu.
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Info o zmianie IP Jeśli  kamera  posiada  zmienny  adres  IP  (DHCP  w  kamerze)

wówczas  kamera  może  informować  o  każdej  zmianie  adresu

poprzez  wysłanie  powiadomienia  na  adres  e-mail

oraz powiadomienia na serwer FTP.

UWAGA! Aby  wysłanie  powiadomień  było  możliwe  należy

wcześniej  w  sekcjach  Ustawienia  email/Ustawienia  FTP

skonfigurować  dostęp  do  poszczególnych  usług  i  wskazać

możliwych odbiorców.

Ustawienia DDNS Istnieje  możliwość  podłączenia  kamery  do  wybranej  usługi

DDNS.  Należy  pamiętać,  że  te  usługi  są  dostarczane

przez zewnętrznych  operatorów  i  IPOX  nie  ma  na  ich

funkcjonowanie  żadnego  wpływu.  Dostępność  tych  usług

może nie być gwarantowana.

RTSP Pozwala skonfigurować parametry usługi RTSP, w tym:

- wyłączyć autoryzację do strumienia

- wyłączyć usługę całkowicie

- zmienić port usługi

Dodatkowo  kamera  podpowiada  ścieżkę  do  strumienia

jakiej można użyć w zewnętrznych programach.

UPNP Pozwala  na  automatyczne  przekierowanie  portów na routerze

o ile  ta  sama  usługa  jest  obsługiwana  i  aktywna  na  danym

urządzeniu. Należy pamiętać, że przy większej ilości kamer należy

zmienić  domyślne  porty  usług,  w  przeciwnym  wypadku

może dochodzić do konfliktu.

Ustawienia email Pozwala  na  określenie  serwera  poczty  elektronicznej,

przy pomocy którego będą wysyłane powiadomienia na e-mail.

Można  także  zdefiniować  więcej  niż  jednego  odbiorcę

tego rodzaju powiadomień. 

Uwaga! Nie zapomnij o zapisaniu wprowadzonych zmian.

Ustawienia FTP Pozwala na  określenie  serwerów FTP,  na  które  kamera będzie
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wysyłać powiadomienia o zdarzeniach. Można zdefiniować kilka

takich serwerów.

Uwaga! Nie zapomnij o zapisaniu wprowadzonych zmian.

3.6 Ustawienia zaawansowane

Grupa ustawień agreguje funkcje zaawansowane systemu kamery.

Sekcja Rola

Użytkownicy Pozwala  na  zmianę  hasła  oraz  dodanie  kolejnych  kont

użytkowników do kamery. Istnieje możliwość przypisania konta

do adresu MAC komputera oraz określenie poziomu uprawnień,

tak  aby  dany  użytkownik  posiadał  uprawnienia

tylko do podglądu  lub  podglądu  i  sterowania  kamera  PTZ

bez możliwości zmiany jej ustawień.

Ustawienia zabezpieczeń Pozwala  na  zbudowanie  list  adresów  dozwolonych

lub zabronionych dla kamery. Można zbudować listy w oparciu

o adresy IP oraz o adresy MAC.

Kopia ustawień Pozwala wykonać kopię zapasową ustawień kamery. 

Istnieje także możliwość ich wczytania z pominięciem ustawień

sieciowych i/lub kont użytkowników.

W tej sekcji można także wczytać ustawienia fabryczne kamery.

Uruchom ponownie Pozwala na ponowne uruchomienie kamery

Aktualizacja Pozwala na aktualizację oprogramowania kamery.
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4.  Funkcje kamer szybkoobrotowych PTZ

Kamery szybkoobrotowe posiadają zdefiniowane funkcje dodatkowe przypisane do określonych

punktów (presetów). Wywołanie funkcji odbywa się poprzez wywołanie tych punktów. 

Uwaga! W zależności od wersji kamery ilość zaprogramowanych punktów może być różna.

Punkt (preset) Rola

90 Uruchamia skanowanie nr 1

91 Uruchamia trasę nr 1

92 Uruchamia trasę nr 2

93 Uruchamia trasę nr 3

94 Uruchamia trasę nr 4

95 Wyświetla menu ekranowe kamery

97 Uruchamia skanowanie losowe

99 Uruchamia skanowanie punkt po punkcie

100 Uruchamia wycieraczkę

101 Zatrzymuje wycieraczkę

Instrukcja obsługi kamer IPOX PRO 15

http://www.ipox.pl/


Instrukcja obsługi kamer IPOX PRO

5. Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby  przywrócić  ustawienia  fabryczne  w  kamerach  serii  Pro  zainstaluj  oprogramowanie

IPOX PRO Manager.

Na  liście  odnalezionych  kamer  zaznacz  tę,  której  chcesz  przywrócić  ustawienia  fabryczne.

Przepisz jej  adres  MAC we wskazanym polu i  naciśnij  przycisk  Przywróć.  Od tej  chwili  w ciągu

30 sekund należy podejść do kamery i  odłączyć ją na kilka sekund od zasilania.  Jeśli  wykonasz

tę operację w podanym czasie kamera wczyta ustawienia fabryczne.

Uwaga! IPOX PRO Manager musi zostać uruchomiony z uprawnieniami administratora.

Niektóre modele kamer posiadają sprzętowy przycisk Reset.
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6. Aplikacje do zarządzania
Kamerami IPOX Pro można zarządzać przy pomocy aplikacji dedykowanych. Są to:

Dla komputerów klasy PC: 

• NVMS-1000

Dla urządzeń mobilnych odpowiednio:

SuperLive Plus

 – dla systemów iOS

SuperLive Plus 

– dla systemów Android

* W/w znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i pozostają wyłączną własnością w/w firm.
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7. Zasoby sieciowe

• www.ipox.pl – strona domowa IPOX

8. Pomoc techniczna

• wsparcie@ipox.pl

• www.ipox.pl
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