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Bezpieczeństwo i normy 
Dziękujemy za zakup kamery sieciowej IP / Sieciowego Serwera 
Video marki INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™. Poniższa 
instrukcja użytkownika zawiera szczegółowe informacje 
dotyczące pracy z urządzeniem oraz jego zarządzaniem w sieci. 
Doświadczenie w pracy z urządzeniami sieciowymi, które 
Państwo posiadają na pewno przyda się w konfiguracji i samej 
pracy z kamerą. Ta, a także każda nowa wersja poniższej 
instrukcji umieszczana jest na stronie internetowej 
www.intellinet-network.com.pl 
 
Zgodność elektromagnetyczna (EMC)  
Zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane są emisją 
sygnałów rozsyłanych do otoczenia lub wysyłanych wzdłuż 
połączeń zasilających lub sygnałowych. Wpływają one na 
działanie urządzeń radionawigacyjnych lub innego sprzętu, od 
którego zależy bezpieczeństwo ludzi lub wyraźnie obniżają 
jakość, utrudniają lub stale przerywają funkcjonowanie 
koncesjonowanych usług komunikacji radiowej. Usługi 
komunikacji radiowej obejmują w szczególności emisję 
programów telewizyjnych i radiowych, usługi telefonii 
komórkowej, skanowanie radarowe, kontrolę lotów 
powietrznych, działanie pagerów oraz usługi komunikacji 
osobistej PCS (Personal Communication Services). Wszystkie te 
licencjonowane usługi oraz przypadkowe źródła 
promieniowania, takie jak urządzenia cyfrowe, w tym 
komputery, tworzą łącznie środowisko elektromagnetyczne. 
Zgodność elektromagnetyczna jest to zdolność urządzeń 
elektronicznych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku 
elektromagnetycznym. Mimo, że to urządzenie zostało 
zaprojektowane i wykonane zgodnie z prawnymi normami 
określającymi maksymalne poziomy zakłóceń 
elektromagnetycznych, nie istnieje żadna gwarancja, że 
zakłócenia nie wystąpią przy określonej instalacji. Jeśli okaże 
się, że sprzęt ten powoduje zakłócenia radiowych usług 
komunikacyjnych, co można ustalić, włączając go i wyłączając, 
poziom zakłóceń można zmniejszyć na jeden bądź kilka z 
poniższych sposobów: 
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• Zmiana ustawienia anteny odbiorczej. 
• Zmiana położenia komputera względem odbiornika. 
• Odsunięcie komputera od odbiornika. 
• Podłączenie komputera do innego gniazda 

elektrycznego, aby komputer i odbiornik znajdowały się 
w osobnych odgałęzieniach sieci elektrycznej. 

Kamery sieciowe IP przeznaczone są do użytku w środowiskach 
klasy B. Jednak wyposażenie w pewne funkcje opcjonalne może 
spowodować zmianę kategorii urządzenia na klasę A. Aby 
ustalić klasyfikację elektromagnetyczną urządzenia, należy 
szukać informacji w punktach dotyczących poszczególnych 
instytucji normalizacyjnych. Każdy z punktów zawiera 
informacje dotyczące standardów bezpieczeństwa, zgodności 
elektromagnetycznej i zakłóceń elektromagnetycznych, 
obowiązujących w poszczególnych krajach. 
Niniejsze urządzenie zostało zakwalifikowane do klasy B 
zawartej w normie EN55022/1998, dotyczącej zakłóceń w 
odbiorze fal radiowych oraz spełnia normy EN5024/1998, 
dotyczące charakterystyki odporności sprzętu komputerowego.  
 
Bezpieczeństwo  
Urządzenie zgodne jest z normą EN 60950 „Bezpieczeństwo 
urządzeń techniki informatycznej”.  
 
Deklaracja zgodności R&TTE  
Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dyrektywie europejskiej opisującej urządzenia radiowe, 
terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie 
i zgodność (Dyrektywa 1999/5/CE wydana przez Parlament 
Eurepjski oraz Radę Europy). 
 
Pozbycie się zużytego sprzętu 
Zagadnienia ochrony środowiska są dla naszej firmy bardzo 
ważne. 
Unia Europejska (UE) opracowała dyrektywę WEEE (on Waste 
Electrical and Electronic Equipment – o zużytym sprzęcie 
elektronicznym), aby zapewnić wdrożenie jednolitych systemów 
zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych w całej 
Unii Europejskiej. Intellinet Network Solutions przestrzega 
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postanowień dyrektywy WEEE oraz ustawodawstwa 
obowiązującego w Polsce.  

 
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że 
produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na 
odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego 
sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu 
odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego 
sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią 
ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący 
zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o 
tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, 
należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem 
gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono 
produkt. Intellinet Network Solutions finansuje przetwarzanie i 
recykling odpadów zwracanych w wyznaczonych punktach 
zbiórki. 
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Ważne informacje 
 
1. Regulacje prawne dotyczące monitoringu są odmienne w różnych 

krajach. Zasięgnij porady prawnej odpowiednich organów aby 
uniknąć łamania przepisów. 

2. Elementy światłoczułe, z których składa się matryca, nie mogą być 
bezpośrednio wystawiane na długotrwałe działanie promieni 
słonecznych, ponieważ mogą zostać trwale uszkodzone. Tego typu 
uszkodzenie nie podlega wymianie gwarancyjnej.  

3. Wewnętrzne kamery sieciowe IP nie są odporne na zmienne 
warunki atmosferyczne i nie są wodoszczelne. Należy przestrzegać 
warunków pracy urządzenia zamieszczonych w specyfikacji oraz 
instrukcji użytkownika.  Do montazu zewnętrznego należy umieścić 
kamerę w odpowiedniej obudowie, charakteryzującej się 
właściwym stopniem ochrony przed warunkami atmosferycznymi. 
Do czyszczenia kamery należy używać czystej, suchej ściereczki.  

4. Nie należy używać innych  adapterów zasilanie niż te dostarczone z 
kamerą. Jeśli Twój model kamery obsługuje zasilanie w 
standardzie Power over Ethernet (sprawdź w specyfikacji 
produktu) można zastosować do zasilania kamery urządzenia IEEE 
802.3af PoE (switch PoE, adapter PoE). 

5. Należy dołozyć własciwej staranności w obchodzeniu się z 
urządzeniem. Urządzenie nie jest odporne na wstrząsy. 

6. Upewnij się, że kamera zamontowana jest prawidłowo i znajduje 
się poza zasięgiem dzieci. 

7. Jeśli kamera nie działa poprawnie skontaktuj się z lokalnym 
dystrybutorem. Nie rozkręcaj urządzenia gdyż skutkuje to utratą 
gwarancji. 

8. Wsparcie techniczne można uzyskac u lokalnego dystrybutora lub 
przez stronę producenta www.intellinet-network.com.pl 

9. Zanim skontaktujesz się z działem wsparcia technicznego upewnij 
się, że kamera ma zainstalowaną najnowszą wersję firmware’u. W 
przypadku kontaktu z działem wsparcia technicznego należy 
przygotować dokładny opis problemu. 

10. Jeśli kamera nie uruchamia się przy pierwszej próbie podłączenia 
należy zaprzestać kolejnych prób. 

11. Wadliwe produkty należy zwracać w punktach zakupu towaru. 
12. Używane produkty, szczególnie te nabyte w drodze aukcji 

internetowych, nie podlegają gwarancji. 
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1: Opis produktu 

1.1 Kamery sieciowe 
Kamery sieciowe to kamery CCTV wykorzystujące protokół 
TCP/IP do transmisji danych poprzez siec Ethernet zaróno na 
łączach przewodowych jak i bezprzewodowych. Dlatego też 
kamery sieciowe zwane są również kamerami IP. Kamery IP 
wykorzystywane są głównie w systemach monitoringowych. W 
takich systemach do podglądu i rejestracji obrazu z kamer 
stosuje się tak zwane rejestratory sieciowe (NVR). Jednak 
ponieważ kamery sieciowe wyposażone są w system operacyjny 
nie wymagają takich rejestratorów do samodzielnej pracy. 
Zarządzanie i podgląd obrazu z kamer możliwy jest przez 
standardowe przeglądarki internetowe takie jak MS Internet 
Explorer czy Firefox. 
 

 
Przykład typowego podłączenia kamery bezprzewodowej w sieci lokalnej. 
 

 
Przykład podłączenia kamery do rejestratora NVR. 
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1.2 Sieciowy serwer video 
Sieciowy serwer video umożliwia podłączenie analogowej 
kamery CCTV do sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu 
TCP/IP. 
 

 
Przykład typowego podłączenia kamery analogowej i serwera sieciowego. 
 
 

1.3 Przegląd modeli 
Niniejsza instrukcja dotyczy następujących modeli kamer: 
 
1. NSC15/NSC15-WG 
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS,  
NSC15-WG: Dzień/Noc, 54 Mb/s bezprzewodowa 802.11g 
 
2. NSC16-WG 
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1.3M CMOS, 
Dzień/Noc, 54 Mb/s bezprzewodowa 802.11g 
 
 
 
3. NFC30/NFC30-WG 
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS 
NFC30-WG: 54 Mb/s bezprzewodowa 802.11g 
Obsługa IEEE 802.3af PoE tylko dla modelu NFC30. 
 
 
 
 
 
4. NFC30-IR/NFC30-IRWG 
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Dzień/Noc, 
diody IR 
NFC30-IRWG: 54 Mb/s bezprzewodowa 802.11g 
Obsługa IEEE 802.3af PoE tylko dla modelu NFC30-IR. 



- 9 - 

5. NFC31/NFC31-WG 
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1.3M CMOS 
NFC31-WG: 54 Mb/s bezprzewodowa 802.11g 
Obsługa IEEE 802.3af PoE tylko dla modelu NFC31. 
 
 
 
6. NFC31-IR/NFC31-IRWG 
Motion-JPEG + MPEG4 + H.264, Audio, 1.3M CMOS, Dzień/Noc, 
diody IR 
NFC31-IRWG: 54 Mb/s bezprzewodowa 802.11g 
Obsługa IEEE 802.3af PoE tylko dla modelu NFC31-IR. 
 
 
 
 
7. NFD30  
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Obsługa IEEE 
802.3af PoE 
 
 
 
 
8. NBC30-IR  
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, 300k CMOS, Dzień/Noc,  
diody IR, Obsługa IEEE 802.3af PoE 
 
 
 
9. NVS30  
Motion-JPEG + MPEG4, Audio, Obsługa IEEE 802.3af PoE 
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2: Wymagania systemowe 

2.1 Wymagania sprzętowe 
Twój komputer powinien spełniać następujące wymagania 
sprzętowe: 
 
Dostęp do pojedynczej kamery przez przeglądarkę internetową: 
Procesor: Pentium 4 1600 MHz (lub równoważny AMD) 
Karta graficzna: 64 MB 
Pamięć RAM: 512 MB 
Karta sieciowa: 10/100 Mbps Fast Ethernet 
 
Korzystanie z oprogramowania monitoringowego: 
Procesor: INTEL Dual Core 
Karta graficzna: 64 MB 
Pamięć RAM: 2 GB 
System operacyjny: Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 
 
 

2.2 System operacyjny i obsługiwane 
przeglądarki 
Kamery sieciowe INTELLINET obsługują nastepujące 
przeglądarki internetowe.  
 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oraz 
Windows 7 
  - MS Internet Explorer 7.x oraz 8.x (ActiveX & Java) 
  - Firefox 3.x (Java) 
  - Google Chrome (Java) 
  - Opera 9.x (Java) 
 

• MacOS X Leopard 
  - Firefox 3.x (Java) 
  - Safari 3.x (Java) 
 

• Linux  
  - Firefox 3.x (Java) 
  - Konqueror (Java) 
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2.3 Ograniczenia 
 
Dostęp przez przeglądarki internetowe 
Możliwy jest dostęp do kamery z innych przeglądarek niż MS 
Internet Explorer jednak niektóre funkcje nie będą wtedy 
dostępne: 
 
MS Internet Explorer 7.x oraz 8.x (ActiveX) 
- podgląd obrazu we wszystkich formatach 
- nagrywanie obrazu 
- odsłuch audio 
- przesyłanie audio z użyciem mikrofonu 
- podgląd obrazu w trybie pełnoekranowym 
- zoom cyfrowy 
- dostęp do menu administratora i konfiguracja kamery 
- konfiguracja maski prywatności, detekcji ruchu i detekcji audio 
 
 
 
Pozostałe przeglądarki (Java) 
- podgląd obrazu w formacie Motion-JPEG 
- dostęp do menu administratora i konfiguracja kamery 
  (z pewnymi ograniczeniami) 
 
 
IP Installer  
Ta aplikacja dostępna jest tylko dla systemów Windows. 
 
Instalacja dla systemów MacOS wykorzystuje usługę Bonjour. 
W systemach Linux wymagane jest ręczne skonfigurowanie 
parametrów sieciowych w celu połączenia z kamerą. Patrz 
rozdział 4.2. 
 
16 kanałowa aplikacja monitoringowa  
Aplikacj tylko dla systemów Windows. 
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3: Przegląd sprzętowy 

3.1 Przód i tył 
Poniżej znajdują sie opisy sprzętowe wybranych modeli kamer 
IP oraz video serwera. 
 

3.1.1 Kamera sieciowa SOHO 
NSC15/NSC15-WG  
 
Przód 

 
 
Powyższy schemat dotyczy kamery bezprzewodowej model NSC15/16-WG. 
Przewodowy odpowiednik tego modelu - NSC15 - nie posiada anteny oraz diod 
podświetlających. 



- 13 - 

Spód 

 
 
Złącze zasilania: Służy do podłączenia zewnętrznego adaptera zasilania 

5V DC, który jest w komplecie z kamerą. 
 
Przycisk „Reset”: Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „reset” przez 

około 10 sekund spowoduje przywrócenie fabrycznych 
ustawień kamery. 
 

Audio Out: Złącze audio do podłączenia zewnętrznych głośników 
stereo. 
 

LAN: Podłączenie do sieci standardowym kablem 
Ethernetowym RJ45 Cat5. Maksymalna długość kabla 
100 m.  

 
 
Podłączenie kamery NSC15 do Sieci Ethernet 
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3.1.2 Kamera sieciowa NFC30/NFC31 
 
Przód 

 
 
 
Przód w modelu z promiennikami IR 
 
Kamery IR  wyposażone są w zamontowany na 
stałe, niewymienny obiektyw posiadający 12 
promienników podczerwieni emitujących falę o 
długości 850 nm co umożliwia przechwytywanie 
obrazu w całkowitych ciemnościach. 

Wierzchnie mocowanie 
ramienia montażowego 
 
 
Obiektyw 1/3” mocowanie CS  
 
 
Spodnie mocowanie ramienia 
montażowego 
 
 
Ramię montażowe 
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Panel tylni 

 
 
Audio In/Out: Złącza audio do podłączenia zewnętrznych 

głośników oraz mikrofonu.  
 

Złącze antenowe: Złącze RP-SMA do podłączenia anteny 
dostarczonej w komplecie z kamerą.  
 

Złącze we/wy:  Służy do podłączenia zewnętrznych urządzeń 
alarmowych. Posiada dwa wejścia i dwa 
wyjścia. 

 
 
Podłączanie w technologii zasilania po skrętce IEEE 802.3af Power over 
Ethernet 

 
Uwaga: Kamera może być również podłączona w tradycyjny sposób z użyciem 

zewnętrznego adaptera zasilania (w komplecie).
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3.1.3 Kamera sieciowa kopułkowa NFD30 
 

 
 
Złącze zasilania: Służy do podłączenia zewnętrznego adaptera zasilania 

12V DC, który jest w komplecie z kamerą. 
 

Audio Out (zielona): Do podłączenia zewnętrznych głośników. 
Audio In (czerwona): Do podłączenia zewnętrznego mikrofonu. 

 
Port Ethernet RJ45: Podłączenie do sieci standardowym kablem Ethernet 

RJ45. Złącze obsługuje zasilanie w standardzie 
IEEE802.3af PoE. 

Połączenie sieciowe (zielona): Wskazuje status podłączenia kamery do sieci. 
Transmisja sieciowa (żółta): Wskazuje ruch w sieci. 

 
Przycisk „Reset”: Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „reset” przez 

około 10 sekund spowoduje przywrócenie fabrycznych 
ustawień kamery. 

Złącze we/wy:  Służy do podłączenia zewnętrznych urządzeń 
alarmowych. Posiada jedno wejście i jedno wyjście. 
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1: Podłączenie w technologii IEEE 802.3af Power over Ethernet. 

 
 
 

 
2. Podłączenie do Sieci przy użyciu adaptera zasilania (1) oraz standardowego 
routera lub switcha (2). 
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3.1.4 Zewnętrzna kamera sieciowa NBC30-
IR 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obudowa zewnętrzna IP67 

Ramię z tunelem na kable Diody IR 

Przycisk Reset 

Wejście Audio 

Zasilanie 12 V DC  

Wyjście Audio 

Interfejs sieciowy RJ45 

Złącze wejścia/wyjścia 
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1: Podłączenie w technologii IEEE 802.3af Power over Ethernet. 

 
 
 
2. Podłączenie do Sieci przy użyciu adaptera zasilania (1) oraz standardowego 
routera lub switcha (2). Uwaga: adaptera zasilanie nie ma w zestawie. 



- 20 - 

3.1.5 Sieciowy serwer video NVS30  
 
Przód 
 

 
 

Video In: Wejście sygnału kamery analogowej CCTV. 
 

Video Out: Wyjście sygnału kamery analogowej - do podłączenia 
do rejestratora CCTV.  
 

Audio In: Do podłączenia zewnętrznego mikrofonu. 
 

Audio Out: Do podłączenia zewnętrznych głośników.  
 

Złącze we/wy:  Służy do podłączenia zewnętrznych urządzeń 
alarmowych. Posiada jedno wejście i jedno wyjście. 
 

Złącze RS-485:  Do podłączenia kamer analogowych ze sterowaniem 
PTZ.  
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Panel tylni 

 
 
Dioda zasilania: Dioda świeci się gdy urządzenie podłączone jest do 

źródła zasilania. 
 

Złącze zasilania: Służy do podłączenia zewnętrznego adaptera 
zasilania 12V DC, który jest w komplecie. 

 
Port Ethernet Rj45: Podłączenie do sieci standardowym kablem Ethernet 

RJ45. Złącze obsługuje zasilanie w standardzie 
IEEE802.3af PoE. 

 
 

Schemat podłączenia 

 
Uwaga: NVS30 jest urządzeniem jednokanałowym i umożliwia podłączenie tylko 
jednej kamery analogowej CCTV. 
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3.2 Złącze we/wy 
 
Kamery sieciowe IP oraz sieciowy serwer video INTELLINET (z wyjątkiem 
modelu NSC15) wyposażone są w złącze we/wy. Służy ono do podłączenia 
zewnętrznych alarmów (piny 1 i 2) oraz innych zewnętrznych urządzeń (piny 3 i 
4).  
 

 
Od lewej do prawej: Pin 1 (DI+), 2 (DI-), 3 (Com) oraz 4 (No) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DI+: Digital Input (+), DI-: Digital Input GND (-) 
Com: Power DC 12 V (+), No: Power GND (-) 
 
Sieciowy serwer video NVS30 posiada dodatkowe piny 5 (+) oraz 6 (-), które 
służą do podłączenia kamery analogowej ze sterowaniem PTZ (RS-485).

Ground 

Ground 

12 V 

Alarm out device 

12 V 
Max. 30 W 

Switch 

NO COM  DI- DI+ 
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3.3 Zawartość opakowania 
 
Należy sprawdzić zawartość opakowania według poniższej listy.  
 
1. Kamera sieciowa (lub sieciowy serwer video) 
 
2. Instrukcja użytkownika oraz instrukcja szybkiej instalacji 

 
3. Płyta z oprogramowaniem 

-> Instrukcja użytkownika w wielu językach 
-> Aplikacja IP Installer 
-> Wielokanałowe oprogramowanie monitoringowe 
 

4. Ramię montażowe (modele NSCxx oraz NFCxx) 
 

5. Zewnętrzne ramię montażowe (modele zewnętrzne NBCxx) 
 
6. Elementy montażowe (modele NFSxx oraz NBCxx) 
 
7. Adapter zasilania (z wyjątkiem modelu NBC30-IR 
 -> Wejście: 110/230 V, 50/60 Hz 

-> Wyjście:  - 5 V DC (modele NSC15) 
    - 12 V DC (pozostałe modele) 

 
 
Jeśli w opakowaniu brakuje któregoś elementu skontaktuj się z 
dystrybutorem. 
 
 



- 24 - 

4: Instalacja 

4.1 Logowanie do kamery 
Podłącz kamerę kablem Ethernet RJ45 do sieci LAN a następnie 
podłącz zasilanie do kamery. Sekwencja „bootowania” może 
zająć kilkadziesiąt sekund. W przypadku podłączania kamery w 
technologii PoE nie wymagany jest zasilacz – urządzenie 
zasilane jest kablem Ethernet. Należy pamiętać, że do tego  
celu musimy użyć odpowiedniego switcha/routera podającego 
napięcie w tym standardzie.  
 
Domyślnie kamera (serwer video) ustawione są w trybie 
pozyskiwania adresu IP z serwera DHCP. Jeśli w Twojej sieci 
LAN nie działa żaden aktywny serwer DHCP kamera ustawi się 
na fabryczny adres IP: 192.168.1.221 .  
 
Użytkownicy systemów Windows mają do dyspozycji aplikację 
„IP Installer”, która po uruchomieniu automatycznie wykrywa 
wszystkie podłączone do Sieci LAN kamery i pozwala dokonać 
wstępnej konfiguracji urządzeń . 
 
Do prawidłowo skonfigurowanej kamery możemy zalogować się 
z poziomu przeglądarki Internetowej. Poniżej opisano tę 
procedurę  dla systemów Windows, MacOS oraz Linux. 
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4.1.1 Windows XP, Vista oraz Windows 7 
Umieść płytę instalacyjną w napędzie 
CD/DVD. Po chwili powinno automatycznie 
wyświetlić się poniższe okienko. W 
przeciwnym wypadku przeszukaj zawartość 
płyty i uruchom aplikację autorun.exe. 
 

 
 
1. User Manuals – Instrukcje użytkownika 

Na płycie dostępne są instrukcje użytkownika w formie elektronicznej w 
kilku językach.  
 

2. IP Installer for Windows – Aplikacja „IP Installer” 
Aplikacja dla systemów Windows pozwalająca wykryć i wstępnie 
skonfigurować wszystkie kamery Intellinet podłączone do Sieci LAN. 
 

3. Video Surveillance Software – Aplikacja monitoringowa 
Patrz rozdział 6. 
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Instalacja aplikacji „IP Installer” dla Windows  
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że jesteś zalogowany do 
systemu Windows jako użytkownik z prawami administratora. Obrazki 
poniżej pochodzą z instalacji w systemie Windows XP. Procedura dla 
systemów Vista oraz Windows 7 wygląda podobnie. 
 
Aby rozpocząć instalację kliknij „IP Installer for Windows” z menu płyty 
instalacyjnej. Powinno się pojawić poniższe okno.  
 

 
Kliknij “Run” (uruchom) aby kontynuować …. 
 

 
… a następnie kliknij „Yes” (Tak) aby rozpocząć instalację. 
 
 

 
Wybierz preferowany język instalacji i kliknij „Next” (Dalej). 
Kliknij „Next” (Dalej) również na kolejnym oknie.
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Wybierz lokalizację, w której zostanie zainstalowana aplikacja. Można 
skorzystać z domyślnej lokalizacji lub wybrać własną klikając  „Browse…”. 
Kliknij „Next” (Dalej) aby kontynuować.  
 
 

 
Wybierz folder menu Start system Windows lub pozostaw domyślny. 
 
 

 
Wybierz elementy składowe instalacji. Jeśli nie jesteś pewien pozostaw 
wszystkie opcje zaznaczone. 
Kliknij „Next” (Dalej) aby kontynuować.  
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Kliknij „Install” (Instaluj) aby zainstalować aplikację. 
 

 
Po zakończeniu instalacji kliknij „Finish” (Zakończ).  
 
Na pulpicie powinien się pojawić skrót do aplikacji; 
Kliknij na niego dwukrotnie aby uruchomić program.  
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IP Installer 
Po uruchomieniu program pojawi się poniższe okno. Może ono różnic się 
nieznacznie w zależności od modelu kamery. IP Installer wykryje i wylistuje 
wszystkie kamery IP dostępne w Twojej sieci lokalnej. Z poziomu tej aplikacji 
możemy dokonywać zmian w konfiguracji w konfiguracji kamery, przeprowadzić 
aktualizację firmware’u, przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych oraz 
zrestartować urządzenie. Uwaga: Gdy kamera zostanie zrestartowana lub 
uruchomiona może upłynąć kilkadziesiąt sekund zanim IP Installer wykryje 
kamerę. 
 

 
 
Aplikacja ma 3 główne zakładki: Camera (kamera), User (użytkownik) oraz 
About (informacje o programie).  
 
Zakładka Kamera 
UPnP device list: W tym oknie pokazane są wszystkie kamery IP Intellinet 

podłączone do danej sieci lokalnej. Kamery, które są 
zaznaczone na czerwono są w danym momencie 
skonfigurowane w innej podklasie adresowej niż sieć lokalna. 
Aby zalogować się do tych kamer przez przeglądarkę 
Internetową należy dostosować ich ustawienia sieciowe. 
 

Search: Przycisk „Search” służy do ponownego wyszukania kamer IP 
dostępnych w sieci LAN. Standardowo wyszukiwanie 
uruchamiane jest zawsze podczas uruchomienia aplikacji IP 
Installer.  
 

Link to IE: Kliknięcie przycisku „Link to IE” spowoduje automatyczne 
otwarcie strony domowej zaznaczonej kamery w przeglądarce 
MS Internet Explorer. Uwaga: Funkcja ta nie działa dla innych 
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przeglądarek. Aby zalogować się do kamery za pomocą innej 
przeglądarki niż IE, należy ręcznie wpisać w przeglądarkę 
adres IP wybranej kamery np.: http://192.168.0.102. 
 

Setup: Kliknięcie przycisku „Setup” powoduje otwarcie okna 
konfiguracji wybranej z listy kamery. 
 

Upgrade: Funkcja „Upgrade” umożliwia wykonanie aktualizacji 
frimware’u kamery. Aktualizacja firmware’u jest również 
możliwa z poziomu przeglądarki Internetowej. 
 

Factory default: Przycisk „Factory default” powoduje przywrócenie fabrycznych 
ustawień kamery. Aby wykonać “reset” ustawień należy podać 
hasło logowania administratora: 
 

 
W obu polach należy wpisać „admin”. 
 
Pojawi się poniższa informacja: 
 

 
Kliknij YES (Tak) aby wykonać „reset” ustawień.  

 
Reboot:   Funkcja „reboot” umożliwia zrestartowanie kamery bez utraty 

ustawień. 
 

 
 
Zakładka Kamera – Funkcja „Setup” 
Po kliknięciu „Setup” musimy podać hasło administratora aby przejść do 
zakładek konfiguracji kamery (jak powyżej – domyślnie: admin; admin). Pojawi 
się pierwsze okno konfiguracyjne z podstawowymi informacjami o kamerze.  
Kliknij „Next” (Dalej) aby przejść do następnej strony. 
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Konta użytkowników – „Account Settings” 

 
User Name: Wprowadź nazwę użytkownika konta. 
 
Password: Wprowadź hasło logowania użytkownika. 
 
Confirm:  Potwierdź hasło. 
 
Mode:  Określamy prawa dostępu dla każdego użytkownika: 

1. Admin: pełny dostęp do funkcji i konfiguracji kamery. 
2. Operator: podgląd obrazu oraz regulacja ustawień takich 
jak jasność, kontrast itp. 
3. Viewer: tylko podgląd obrazu z kamery bez możliwości 
zmiany jakichkolwiek ustawień. 
 

Viewer  
Authentication: Autoryzacja podglądu obrazu 

On: Włączona – każdy użytkownik łączący się z kamerą musi 
wprowadzić nazwę i hasło logowania. 
 
Off: Wyłączona – nazwa i hasło wymagane jedynie do zmiany 
ustawień kamery. Do samego podglądu obrazu nie jest 
wymagane logowanie.  

 
Kliknij „Next” aby przejść do następnej strony konfiguracyjnej. 
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Ustawienia daty i czasu – „Date/Time Settings” 

 
Kamery IP INTELLINET wyposażone są w funkcję zegara. Aktualna data i 
godzina może być wyświetlana bezpośrednio na podglądzie obrazu z kamery co 
ułatwia przeglądanie i identyfikacje nagrań z kamery. Zanim skorzystamy a tej 
funkcji należy odpowiednio skonfigurować sposób aktualizacji czasu w kamerze. 
 
Current Setting: W tym polu wyświetlana jest aktualna data i czas kamery.  
PC clock: Wyświetlana aktualna data i czas komputera, z którego loguje 

się użytkownik. 
Adjust:  Keep current setting – zachowaj bieżące ustawienia czasu. 

Synchronize with PC – synchronizuj czas kamery z czasem 
komputera zalogowanego użytkownika. 
Manual setting – ręczna konfiguracja daty i czasu. 
Synchronize with NTP – automatyczna synchronizacja daty i 
czasu kamery z serwerem NTP. Domyślnym serwerem jest 
„pool.ntp.org”. Aby zmienić serwer synchronizacji należy 
odznaczyć pole „auto” i wpisać wybrany adres serwera. 
Interval: Częstotliwość synchronizacji czasu z serwerem NTP 
(w godzinach).  

Time Zone:  Strefa czasowa – wybierz właściwą strefę dla Twojej 
lokalizacji.  

 
Kliknij „Next” aby przejść do następnej strony konfiguracyjnej. 
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Ustawienia sieciowe – „Network Settings” 

 
 
Domyślne ustawienia sieciowe pokazane są na obrazku powyżej. W większości 
przypadków nie ma potrzeby zmiany tych ustawień. Zaawansowani użytkownicy 
mogą dokonywać zmian poniższych parametrów: 
 
HTTP Port: Port serwera www kamery. Domyślna wartość to 80.  
  Domyślna wartość może być  zmieniona na wartości od 1024 

do 65535. W przypadku zmiany portu serwera www na inny 
niż domyślny, należy pamiętać aby podczas logowania przez 
przeglądarkę dodać po dwukropku do adresu IP nowy numer 
portu np.: http://192.168.0.102:1024. 
 

IP Address: Domyślnie kamera ustawiona jest w trybie automatycznego 
pobierania adresu IP (oraz maski podsieci i bramy) z serwera 
DHCP. Możemy również wprowadzić te parametry ręcznie 
wybierając opcję „Use the following IP” i wpisując wymagany 
adres IP, maskę podsieci i bramę.  
 

DNS Setting: Domyślnie kamera ustawiona jest w trybie automatycznego 
pobierania adresów IP serwerów DNS z serwera DHCP. 
Możemy również wprowadzić te parametry ręcznie wybierając 
opcję „Use the following DNS server” i wpisując wymagany 
adres IP serwerów DNS.  
 

Kliknij „Next” aby przejść do następnej strony konfiguracyjnej.
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Ustawienia PPPoE – „PPPoE Settings” 

 
 
Zakładka ta umożliwia konfigurację parametrów dla połączenia w protokole 
PPPoE. Konfiguracja tej zakładki jest konieczna tylko wtedy gdy podłączamy 
kamerę bezpośrednio do modemu ADSL (usługa Neostrada, Net24, Dialog) na 
adresie publicznym z pominięciem sieci lokalnej (routera, switcha). Jeśli nie 
planują Państwo zestawiania tego typu połączenia należy pominąć tę zakładkę 
pozostawiając opcję PPPoE w pozycji OFF (jak na powyższym obrazku). 
 
Aby skonfigurować bezpośrednie połączenie PPPoE, z pominięciem routera, 
należy wprowadzić odpowiednie parametry dostarczone przez usługodawcę 
Internetowego (nazwę użytkownika i hasło). 
 
Uwaga: Kamera nie obsługuje funkcji „idle timeout” (wylogowanie w przypadku 
bezczynności) co oznacza, iż pozostaje cały czas podłączona do Internetu. Ma 
to znaczenie w przypadku usług płatnych za czas połączenia lub ilość 
ściągniętych danych. Zaleca się podłączanie kamery za pośrednictwem routera 
ADSL. 
 
Kliknij „Next” aby przejść do następnej strony konfiguracyjnej. 
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Ustawienia DDNS – „DDNS Settings”  

 
DDNS czyli funkcja tak zwanych dynamicznych serwerów DNS znajduje 
zastosowanie głównie w przyłączach Internetowych o zmiennym 
(dynamicznym) adresie IP. W takich usługach publiczny adres IP przydzielony 
przez dostawcę Internetowego zmienia się zazwyczaj co 24 godziny (np.: 
Neostrada). W przypadku gdy kamera IP przyłączona jest do sieci korzystającej 
z tego typu dostępu do Internetu mielibyśmy problem z udostępnieniem 
kamery w Internecie, gdyż za każdym razem gdy chcielibyśmy zalogować się na 
adres publiczny kamery musielibyśmy wpierw sprawdzić jaki adres publiczny w 
danym momencie przydzielił nam usługodawca. Problem ten nie występuje w 
usługach dostępu do Internetu ze stałym adresem IP. 
Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie DDNS. Wystarczy założyć konto w 
jednym z bezpłatnych serwisów takich jak DYNDNS.ORG. Możemy wtedy 
zdefiniować nazwę domenową, która posłuży nam do logowania się do kamery 
w Internecie zamiast adresu IP np.: „mojakamera.dyndns.org” (wpisujemy 
wtedy w przeglądarce: http://mojakamera.dyndns.org).  Serwis dyndns.org 
będzie na bieżąco aktualizował zmiany naszego adresu IP i kojarzył nowy adres 
z naszą nazwą domenową. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do Internetu 
opartego na dynamicznym IP lub nie zamierzają udostępniać kamery w 
Internecie można pominąć te ustawienia pozostawiając opcję „DDNS” w pozycji 
„OFF”. Uwaga: Jeśli router, z którego korzystamy obsługuje DDNS zaleca się 
definiowanie tej usługi właśnie na routerze a nie na kamerze.  
 
Kamery IP Intellinet współpracują z następującymi serwisami DDNS: 
DYNDNS.ORG, DHS.ORG oraz TZO.ORG. Jedynie DYNDNS.ORG jest bezpłatny 
Server name: Nazwa serwisu (np.: dyndns.org) 
User ID:  Nazwa użytkownika dla konta, które założyliśmy 
Password: Hasło dostępu do konta 
Confirm:  Powtórz hasło 
Hostname: Twoja nazwa domenowa (np.: „mojakamera.dynsns.org”). 
  Bez „http://”. 
 
Kliknij „Next” aby przejść do następnej strony konfiguracyjnej.
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Wybór języka – „Language Settings” 

 
 
W kamerach IP INTELLINET istnieje możliwość zmiany języka interfejsu 
użytkownika. Domyślnym językiem jest angielski. Aby zmienić język interfejsu 
należy wgrać odpowiedni pakiet językowy. Pakiety językowe znajdują się na 
płycie instalacyjnej. Można je także pobrać ze strony:   
www.intellinet-network.com.pl 
 
Aby wgrać pakiet językowy kliknij „Upload language pack” a następnie „Browse” 
aby wskazać ścieżkę dostępu do odpowiedniego pliku.  
 

 
Wybierz pakiet językowy i kliknij “Open” aby go zainstalować.   
 
Kliknij „Next” aby przejść do następnej strony konfiguracyjnej. 
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Zapisz ustawienia – „Apply Settings” 

 
Jest to ostatnia strona konfiguracyjna zakładki “Setup”.  
 
Aby zapisać wszystkie wprowadzone dotąd ustawienia kamery należy kliknąć 
przycisk “Apply”. Kamera wykona restart i będzie dostępna ponownie po około 
60-180 sekundach. 
 
 
Zakładka Kamera – Funkcja „Upgrade”  
Firmware jest zasadniczo systemem operacyjnym kamery. Co pewien czas 
dostępne są nowe wersje firmwar’u, w których poprawiono ewentualne błędy 
lub dodano nowe funkcje. 
 
Note: Proces aktualizacji firmware’u zakończony niepowodzeniem może trwale 
uszkodzić urządzenie 
 
Należy przestrzegać kilku zasad podczas aktualizacji firmware’u: 
1. Przed przystąpieniem od upgrade’u upewnij się, że posiadasz właściwą 
wersję firmware’u dla danego modelu kamery.  
2. Zawsze wykonuj upgrade kamery podłączonej do sieci lokalnej lub 
bezpośrednio do komputera. Nie wykonuj aktualizacji przez Internet. 
3. Proces aktualizacji przeprowadzaj dla kamery i komputera podłączonych 
kablem do sieci lokalnej lub bezpośrednio między sobą. Nie wykonuj upgrade’u 
w przypadku połączenia bezprzewodowego. 
4. Pamiętaj aby zarówno kamera jak i komputer (a także switch lub router, do 
którego podłączone są oba urządzenia w przypadku sieci lokalnej) były w 
trakcie procesu aktualizacji firmware’u podłączone do awaryjnego źródła 
zasilania (UPS). Przerwa w dostawie prądu w trakcie procesu aktualizacji może 
prowadzić do trwałego uszkodzenia kamery. 
5. Przed przystąpieniem do upgrade’u firmware’u zamknij wszystkie pozostałe 
aplikacje na swoim komputerze.  
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Aby wykonać aktualizację firmware’u wybierz z listy właściwa kamerę i kliknij 
przycisk „Upgrade”. Wprowadź hasło dostępu dla administratora (domyślnie: 
admin; admin). Pojawi się poniższe okno:  
 

 
 
Kliknij przycisk „Browse” aby wskazać ścieżkę dostępu do pliku firmware’u. Plik 
musi posiadać rozszerzenie „.bin”. Następnie kliknij „Open”. „Wyszarzały” dotąd 
przycisk „Upgrade” powinien być teraz dostępny.  
 
Kliknij przycisk „Upgrade” po prawej stronie aby rozpocząć process aktualizacji 
firmware’u. Proces ten przebiega etapowo. Na ekranie bedą pojawiać się 
informacje o postępie. Gdy pasek postępu dojdzie do 100% pojawi się 
komunikat „Rebooting” oznaczający restart system urządzenia.  
 
Uwaga: Nie wychodź z okna funkcji „Upgrade” ani nie zamykaj aplikacji IP 
Installer dopóki proces aktualizacji nie zakończy się. Zakończenie procesu 
oznacza komunikat „Done”. Kliknij wtedy „Previous” aby powrócic do głównego 
ekranu aplikacji. Tak jak w poprzednim przypadku kamera będzie ponownie 
dostępna po około 60-180 sekundach. 
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Zakładka Użytkownik 

 
Zakładka ta oferuje dwie funkcje: 
 
1. Możemy konfigurować ustawienia kamery w podobny sposób jak to robiliśmy 
w zakładce „Setup”. Poszczególne sekcje konfiguracyjne dostępne są po 
kliknięciu na wybraną kartę: User, Date/Time, TCP/IP, PPPoE oraz DDNS. W tej 
zakładce nie mamy jednak możliwości zmiany języka interfejsu użytkownika. 
Uwaga: aby zakładki konfiguracyjne były dostępne należy wpierw w polu „Load 
configuration File” zaznaczyć opcję „From Device” i kliknąć przycisk „Load” 
 
2. Możemy zapisać wszystkie ustawienia kamery do pliku zaznaczając w polu 
„Load configuration File” opcję „From Device” i klikając „Load”. Następnie w 
dole ekranu klikamy „Save” aby zapisać konfigurację. Plik konfiguracyjny 
posiada rozszerzenie „*.conf” np.: „camera_1_config.conf”. 
Zapisany uprzednio plik konfiguracyjny możemy załadować zaznaczając w polu 
„Load configuration file” opcję „From PC file” i klikając „Load”. Do wgrania pliku 
konfiguracyjnego wymagane jest podanie hasła administratora. 
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Zakładka Informacje o programie 

 
Zakładka zawiera informacje o wersji program IP Installer. Informacje te mogą 
być wymagane w przypadku kontaktu z pomocą techniczną. 
 
 
Logowanie do kamery 
Z listy w polu „UPnP device list” wybierz właściwą kamerę i zaznacz klikając na 
nią. Następnie kliknij „Link to IE”. Strona kamery zostanie automatycznie 
otwarta w przeglądarce MS Internet Explorer. Należy wprowadzić hasło 
logowania administratora (domyślnie: admin; admin).  
 

 
 
Uwaga: Jeśli po kliknięciu “Link to IE” przeglądarka MS Internet Explorer nie 
zostanie uruchomiona może to oznaczać, iż nie jesteś zalogowany na swoim 
komputerze jako administrator systemu. W takim przypadku należy się 
przelogować na odpowiednie konto. 
 
Prawa dostępu administratora są również wymagane przy instalacji kontrolek 
ActiveX (patrz poniżej). 
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Przy logowaniu się do kamery po raz pierwszy poprzez przeglądarkę MS 
Internet Explorer wymagana jest instalacja kontrolek ActiveX. Pojawi się 
ponizsze okno: 
 

 
Kliknij „Install” aby zainstalować kontrolki. W zależności od sytemu 
operacyjnego mogą się pojawiać kolejne komunikaty. We wszystkich 
przypadkach należy zezwolić na instalację ActiveX. 
 
Uwaga: Jesli przy próbie logowania nie pojawia się komunikat o konieczności 
instalacji ActiveX a po zalogowaniu nie ma obrazu z kamery, może to oznaczać, 
że poziom zabezpieczeń przeglądarki ustawiony jest zbyt wysoko . Należy 
zmienić ustawienia zabezpieczeń aby zezwolić na wykonywanie skryptów 
ActiveX. 
 
Jeśli instalacja ActiveX przebiegła pomyślnie, obraz z kamery powinien być 
dostępny w oknie przeglądarki. 

 
 
 
Bardziej szczegółowe objaśnienie funkcji interfejsu użytkownika kamery 
znajduje się w rozdziale 5. 
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4.1.2 MacOS 
Instalacja na komputerach Apple z systemem operacyjnym 
MacOS X nie wymaga użycia płyty 
instalacyjnej. Kamery IP INTELLINET 
obsługują usługę „Apple’s Bonjour”. 
 
Usługa Bonjour (Rendezvous) jest nazwą 
handlową Apple Inc.'s powiązaną z protokołem 
Zeroconf, pozwalającym na podłączanie 
urządzeń sieciowych bez konfiguracji. Bonjour 
wykrywa urządzenia takie jak drukarki czy 
kamery sieciowe, a także komputery, oraz 
wszelkie usługi jakie te urządzenia ferują w sieci 
lokalnej za pomocą protokołu „multicast Domain Name System service 
records”. Usługa ta dostępna jest w komputerach Apple's Mac OS X począwszy 
od wersji systemu 10.2. 
 
1. Uruchom przeglądarkę Safari a następnie otwórz pasek „Zakładki”. 
Znajdziesz tam link do usługi Bonjour. 

 
Zdjęcie z przeglądarki Safari 4.x. 
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Kamery sieciowe IP INTELLINET zostaną wyświetlone w kategorii „Webpages” 
(strony Internetowe). Aby połączyć się z kamerą kliknij dwukrotnie na właściwy 
link. Safari połączy się z kamerą i pojawi się następujący komunikat: 

 
Kliknij „Allow” (zezwalaj) aby przejść do okna z podglądem obrazu.  
 

 
 
Bardziej szczegółowe objaśnienie funkcji interfejsu użytkownika kamery 
znajduje się w rozdziale 5. 
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4.1.3 Linux 
Instalacja w systemach Linux nie wymaga 
dodatkowego oprogramowania. Kamera 
obsługuje przeglądarki Internetowe takie 
jak Firefox czy Konqueror. 
 
Wstępna konfiguracja wymaga ustawienia adresu IP 
kamery. Ponieważ kamera domyślnie ustawiona jest w 
trybie pobierania adresu IP z serwera DHCP, możesz 
połączyć sie z kamerą tak szybko jak zostaną jej 
przydzielone odpowiednie parametry sieciowe (pod warunkiem, że w Twojej 
sieci lokalnej działa aktywny serwer DHCP). Można również skorzystać z usługi 
Bonjour (mDNSResponder), która jest również dostępna w systemach Linux. 
 
Jeśli w sieci lokalnej nie działa żaden serwer DHCP kamera automatycznie 
ustawi się na swój domyślny adres IP 192.168.1.221. Aby połączyć się z 
kamerą należy zmienić ustawienia karty sieciowej komputera przypisując 
ręcznie adres IP z tej samej podklasy co adres kamery, czyli: 192.168.1.xxx 
(gdzie xxx jest różne od 221). Następnie należy uruchomić przeglądarkę i 
wpisać adres kamery http://192.168.1.221. Domyślne parametry logowania dla 
administratora to: użytkownik: admin;hasło: admin.   
 
Bardziej szczegółowe objaśnienie funkcji interfejsu użytkownika kamery 
znajduje się w rozdziale 5. 
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5: Interfejs użytkownika 

5.1 Strona podglądu obrazu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1): Link „Settings” dostępny jest tylko dla administratora i otwiera 

zakładkę ustawień kamery. 
Bardziej szczegółowe informacje o ustawieniach administratora 
znajdują się w rozdziale 5.2. 
 

(2): „Client setting” czyli ustawienia klienta dostępna są dla użytkowników 
z prawami dostępu co najmniej „operator”. 
Możemy zmieniać tu następujące ustawienia: 
 
Mode: Sposób kompresji obrazu (w 
zależności od modelu kamery dostępne są 
tryby: H.264, MPEG4 oraz MJPEG) 

 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 

Data/Czas Zdjęcie/Pełny ekran 

Pauza/Play/Stop/Record 

Audio  

Cyfrowy Zoom 
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View size: Wielkość (rozdzielczość) obrazu. W zależności od modelu kamery 
dostępne są wartości: 320x240, 640x480, 2x, 1x, 1/2x, 1/4x. 
 
Protocol: Protokół transmisji. Dostępne są: HTTP, TCP, UDP. Domyślnym 
protokołem jest HTTP i praktycznie nie ma potrzeby aby zmieniać ten parametr.  
 
Video buffer: Bufor strumienia video. Włączenie tej funkcji (pozycja „ON”) 
powoduje polepszenie płynności strumienia obrazu w warunkach niestabilnej 
sieci lub przy połączeniu z kamerą przez Internet. Funkcja buforowania może 
powodować jednak pewne opóźnienia przekazywanego  w kamerze obrazu w 
stosunku do czasu rzeczywistego.  
 
(3): „Image setup” umożliwia ręczne 

dostrajanie parametrów obrazu.  
 
Brightness: Janość obrazu. 

 
Contrast: Kontrast. 

 
Sharpness: Ostość.  
 
Saturation: Nasycenie. Przy wartości „0” uzyskujemy obraz czarno-
biały. 
 
Hue: Kolor. 

 
Exposure (opcjonalnie): Ekspozycja. Parametr ten uzmożliwia 
kontrolę naświetlenia obrazu. Im mniejsza wartość ekspozycji tym 
ciemniejszy obraz. Opcja przydatna głównie w kamerach 
zewnetrznych. 
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Digital Zoom:  
Zoom cyfrowy. Umożliwia powiększenie wybranych fragmentów 
obrazu.  
 

 
 
Użycie funkcji zoomu cyfrowego powoduje, iż powiększony obraz traci 
na ostrości – jest to normalne w tego typu rozwiązaniach. 
Zoom cyfrowy jest dostępny tylko dla przeglądarki MS Internet 
Explorer. 
 

Video Controls:   
Przyciski sterownia: pauza, stop/play, nagrywanie. 
 
Użycie przycisku „pauza” spowoduje zatrzymanie aktualnie klatki 
obrazu aż do momentu wciśnięcia klawisza „play”. 
 
Użycie przycisku „stop” spowoduje rozłączenie podglądu obrazu 
(pojawi się czarna plansza) aż do momentu wciśnięcia „play” 
 
Wciśnięcie klawisza „nagrywanie” spowoduje rozpoczęcie nagrywania 
obrazu na dysku twardym we wskazanej lokalizacji. W trakcie 
nagrywania klawisz świeci się na czerwono. Kliknij ponownie 
„nagrywanie” aby zakończyć . 
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Snapshot:   

Przycisk „Snapshot” powoduje przechwycenie aktualnej ramki obrazu. 
Kliknij „Save” aby zapisać zdjęcie.   

 
 

Full Screen:   
Przycisk „Full Screen” powoduje przejście do trybu pełnoekranowego. 
Aby wyjść z trybu pełnoekranowego wciśnij „ESC” na klawiaturze. 
 

Audio Controls:  
Kliknięcie przycisku „odtwarzaj audio” (po prawej) spowoduje 
włączenie mikrofonu kamery – w głośnikach komputera odtwarzany 
będzie dźwięk przechwytywany przez kamerę. 
 
Jeśli do Twojego komputera podłączony jest mikrofon a do kamery 
głośniki można przekazywać dźwięk do osób przebywających w pobliżu 
głośników kamery. W tym celu należy wcisnąć przycisk „mikrofon” (po 
lewej). Jest to tak zwany tryb video-konferencji.  
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5.2 Zakładka „Settings” (Menu 
administratora) 
Menu administratora składa się z dwóch 
podstawowych sekcji.  
Basic: Ustawienia podstawowe: ustawienia sieciowe, 
konfiguracja obrazu oraz zabezpieczenia. 
Advanced: Ustawienia zaawansowane: detekcja ruchu, 
funkcja „event trigger”, powiadomienia e-mail oraz wysyłanie 
obrazów na serwer FTP. 
 
 
 

5.2.1 Zakładka „Settings” – Ustawienia 
podstawowe 
Sekcja „Basic” dzieli się na zakładki: „System” 
(ustawienia systemowe), „Camera” (ustawienia 
obrazu), „Network” (ustawienia sieciowe) oraz 
„Security” (bezpieczeństwo). 
 
 
 
 
 
 
System: Zakładka „System” zawiera sekcje: 
„Information” (informacje), „Date/Time” (data i czas), 
„Initialize” (inicjalizacja kamery) oraz, w zależności od 
modelu kamery, „Language” (ustawienia językowe).  W 
niektórych modelach sekcja „Language” jest częścią sekcji 
„Initialize”. 
 
 
 
 
 
Information: W tej sekcji znajdziemy takie informacje jak nazwa produktu 
oraz wersja firmware’u. W przypadku kontaktowania się z działem wsparcia 
technicznego należy zawsze podawać tego typu informacje. 
 
Przykład: 
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Uwaga: Informacja o wersji interfejsu (Web version) jest opcjonalna – nie 
wszystkie modele kamer podaję tę informację. 
 
 
 
Date/Time: Data i czas mogą być wyświetlane bezpośrednio na podglądzie 
obrazu z kamery. Należy wpierw wybrać sposób aktualizacji daty i czasu. 

 
Uwaga: W niektórych modelach opcja zmiany czasu z zimowego na letni 
„Daylight Saving Time”  nie jest dostępna. 
 
Current date/time: Wyświetla aktualną datę i czas kamery. 

 
PC clock: Wyświetla aktualną datę i czas komputera zalogowanego 

do kamery użytkownika.  
 

Date/time format: Wybieramy preferowany format wyświetlania daty i 
czasu.  
 

Adjust: Do wyboru 4 opcje.  
„Keep current setting”: zachowanie bieżącej daty i czasu. 
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„Synchronize with PC”: synchronizacja czasu kamery z 
czasem komputera, z którego zalogował się 
administrator. 
 
„Manual setting”: ręczna konfiguracja daty i czasu. 
 
„Synchronize with NTP”: automatyczna synchronizacja 
daty i czasu kamery z serwerem NTP. Domyślnym 
serwerem jest “pool.ntp.org”. Aby zmienić serwer 
synchronizacji należy odznaczyć pole „auto” i wpisać 
wybrany adres serwera. 
Interval: Częstotliwość synchronizacji czasu z serwerem 
NTP (w godzinach).  

 
Time zone: Wybierz strefę czasową odpowiadającą Twojej lokalizacji. 

 
Daylight Saving Time (opcjonalnie):  

Opcja ta dotyczy automatycznego uwzględniania zmiany 
czasu z zimowego na letni przy synchronizacji czasu. 
 

 
Initialize: Ta sekcja umożliwia nam wykonanie podstawowych zadań 
administracyjnych. 
 

 
 
Reboot: Restart systemu kamery. Niezbędny np.: przy 

wprowadzaniu zmian w ustawieniach kamery w celu 
zachowania nowych ustawień. 

 
Factory default: Reset wszystkich ustawień kamery do parametrów 

fabrycznych. 
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Backup setting data: Funkcja ta umożliwia stworzenie pliku zawierającego 
aktualna konfigurację kamery.  

 
Restore setting: Przywracanie ustawień kamery z utworzonego uprzednio 

pliku konfiguracyjnego. Po zakończonej procedurze 
należy zrestartować kamerę aby zmiany w konfiguracji 
zostały wprowadzone. 

 
Firmware upgrade: Firmware jest zasadniczo systemem operacyjnym 

kamery. Co pewien czas dostępne są nowe wersje 
firmwar’u, w których poprawiono ewentualne błędy lub 
dodano nowe funkcje. 
Należy przestrzegać kilku zasad podczas aktualizacji 
firmware’u: 
1. Przed przystąpieniem od upgrade’u upewnij się, że 
posiadasz właściwą wersję firmware’u dla danego modelu 
kamery.  
2. Zawsze wykonuj upgrade kamery podłączonej do sieci 
lokalnej lub bezpośrednio do komputera. Nie wykonuj 
aktualizacji przez Internet. 
3. Proces aktualizacji przeprowadzaj dla kamery i 
komputera podłączonych kablem do sieci lokalnej lub 
bezpośrednio między sobą. Nie wykonuj upgrade’u w 
przypadku połączenia bezprzewodowego. 
4. Pamiętaj aby zarówno kamera jak i komputer (a także 
switch lub router, do którego podłączone są oba 
urządzenia w przypadku sieci lokalnej) były w trakcie 
procesu aktualizacji firmware’u podłączone do 
awaryjnego źródła zasilania (UPS). Przerwa w dostawie 
prądu w trakcie procesu aktualizacji może prowadzić do 
trwałego uszkodzenia kamery. 
5. Przed przystąpieniem do upgrade’u firmware’u zamknij 
wszystkie pozostałe aplikacje na swoim komputerze.  
 
Kliknij przycisk „Browse” aby wskazać ścieżkę dostępu do 
pliku firmware’u. Plik musi posiadać rozszerzenie „.bin”. 
Następnie kliknij „OK” aby rozpocząć. Pojawi się poniższa 
informacja: 

 

 
Kliknij „OK”. 
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Pojawi się kolejne okno: 

 
Kliknij „Cancel” aby anulować. Klinij „OK” aby rozpocząć 
proces. 
 
Pojawi się informacja o postępie: 
 

 
Uwaga: na tym etapie mogą pojawiać się inne dodatkowe 
informacje. 
 
 

 
Gdy pojawi się powyższa informacja oznaczać to będzie, 
iż proces aktualizacji zakończył się. Kamera wykona 
restart systemu i może nie zgłaszać się przez 
kilkadziesiąt sekund aż do ponownego uruchomienia.  

 
Language: W kamerach IP INTELLINET istnieje możliwość zmiany języka 
interfejsu użytkownika. Domyślnym językiem jest angielski. Aby zmienić język 
interfejsu należy wgrać odpowiedni pakiet językowy. Pakiety językowe znajdują 
się na płycie instalacyjnej. Można je także pobrać ze strony:   
www.intellinet-network.com.pl 
Kliknij „Browse” aby wskazać ścieżkę dostępu do pliku a następnie kliknij „OK.” 
 

 
Uwaga: W niektórych modelach opcje językowe znajdują się w sekcji 
„Initialize”. 
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Camera: Zakładka Kamera zawiera głównie ustawienia video. W zależności 
od modelu mogą być dostępne różne opcje. Zasadniczo dostępne są dwa 
odmienne układy opcji konfiguracyjnych: 
 
Styl 1: 
  
Główne opcje to: 
- General (ustawienia ogólne) 
- MPEG4 

- Computer View (podgląd z komputera) 
- Mobile View (podgląd z telefonów kom.) 

- MJPEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styl 2: 
 
Dostępne są sekcje: „General” (ustawienia ogólne) 
„H.264”, „MPEG4”, „MJPEG”, „3GPP”, „Advance” 
(funkcje zaawansowane) oraz „Playback” 
(odtwarzanie).  
Ten układ opcji dotyczy kamer H.264 1.3 Mpx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej objaśniono wszystkie opcje konfiguracyjne w zakładce Kamera.
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Camera -> General – ustawienia ogólne (Styl 1):  
 

 
 
RTSP: RTSP (Real Time Streaming Protocol) to protokół transmisji 

strumienia obrazu w czasie rzeczywistym. RTSP obsługiwany 
jest przez takie aplikacje multimedialne jak: Real Player, VLC 
czy QuickTime. Protokół ten nie jest wykorzystywany w 
przypadku podglądu obrazu przez  przeglądarki Internetowe 
czy program monitoringowe. Należy zwrócić uwagę, iz 
aktywacja funkcji RTSP wyłącza możliwość generowania przez 
kamerę obrazu w kompresji Motion-JPEG. 
 

Image rotated: Możliwość obracania obrazu: „None” (obraz oryginalny), 
„Mirror” (obrócenie wokół osi pionowej), „Flip” (obrócenie 
wokół osi poziomej) oraz „Mirror + Flip” (obrócenie wokół 
obydwu osi). 
 

Lighting: Oświetlenie. Dostępne są wartości: „50Hz”, „60Hz” oraz 
„Outdoor” (montaż na zewnątrz). 
Jeśli kamera zamontowana jest na zewnątrz należy wybrać 
parametr „Outdoor.” Jeśli kamera zamontowana jest 
wewnątrz pomieszczenia należy wybrać z jaką częstotliwością 
odświeżają zamontowane urządzenia oświetlające (np.: dla 
jarzeniówek będzie to 50 Hz). 
 

White Balance: Balans bieli. Ten parametr określa w jaki sposób kamera 
„interpretuje” kolory. Dostępne są następujące wartości: 
„Auto” (Automatycznie),  „Fluorescent” (Świetlówki), 
„Incandescent” (Żarówki), „Sunny” (Słonecznie), „Cloudy” 
(Pochmurno) oraz „Black & White” (Czarno-biały). 
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IR: Kamery wyposażone w obiektyw z promiennikami 
podczerwieni mają dodatkowo opcje konfiguracyjne trybu 
Dzień/Noc .  
 
On: Włączony tryb nocny. Filtr IR-cut filter jest usunięty – 
matryca czuła na światło podczerwone. Diody IR są włączone, 
obraz z kamery jest czarno-biały. 
Off: Wyłączony tryb nocny: kamera przesyła zawsze kolorowy 
obraz. W nocy kamera nie będzie jednak w stanie 
przechwytywać obrazu z dobrą widocznością.  
Auto: W tym trybie kamera automatycznie przełącza się 
między trybem dziennym i nocnym. Parametr „Threshold” 
określa poziom oświetlenia dla przechodzenia z jednego trybu 
w drugi.  
 

 
 
Porównanie widoku z kamery w tym samym momencie dla 
trybów dzień i noc. 

 
Z lewej: IR wyłączone,  z prawej: IR włączone lub w pozycji 
„Auto”.  
 
Uwaga: w pozostałych modelach kamer nie występuje ta 
opcja konfiguracyjna. W zamian posiadają one opcję „Night 
mode” (Tryb nocny), która może być ustawiona w pozycji 
„Auto” lub „off” (wyłączony). Auto oznacza, że kamera 
automatycznie wydłuża czasy ekspozycji do ¼ sekundy przy 
słabym oświetleniu co umożliwia uzyskanie lepszych efektów 
w trudnych warunkach. 
 

Overlay: Wyświetlanie na obrazie z 
kamery tekstu (text 
overaly) lub maski 
prywatności (privacy 
mask). W przypadku 
tekstu mamy możliwość 
wyświetlenia daty i czasu 
oraz zdefiniowanej przez 
nas nazwy kamery (tak 
jak na przykładzie obok). 
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W przypadku opcji maski prywatności mamy możliwość 
przysłonięcia pewnego fragment obrazu.  
 

 
Należy użyć wskaźnika myszy aby odpowiednio dopasować 
wielkość maski i umieścić ją w wybranym miejscu obrazu.  
 
Uwaga: Konfiguracja maski prywatności dostępna jest tylko z 
poziomu przeglądarki MS Internet Explorer.  
Wyświetlanie tekstu na obrazie możliwe jest tylko przy 
strumieniowaniu MJPEG (obsługa RTSP musi być wyłączona). 
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Camera -> MPEG4 -> Computer View – podgląd z komputera    
(Styl 1):  
 

 
 
Funkcje RTSP oraz RTP przeznaczone są raczej dla zaawansowanych 
użytkowników. 
 
RTSP: W tej sekcji możemy włączyć lub wyłączyć obsługę RTSP w 

kamerze. Ustawienia RTSP są widoczne tylko wtedy gdy 
funkcja jest włączona. RTSP działa domyślnie na porcie 554 
ale może on być zmieniony na dowolną wartość z zakresu 
1024 – 65535.  
Opcja „viewer authentication” (autoryzacja podglądu) określa 
czy dostęp do strumienia obrazu w kamerze poprzez protokół 
RTSP będzie chroniony hasłem. Ze względów bezpieczeństwa 
zaleca się włączenie autoryzacji – pozycja “ON”.  
 

RTP: Protokół Real-time Transport Protocol (RTP) to protokół 
transmisji danych w czasie rzeczywistym. Ustawienia te są 
widoczne tylko jeśli funkcja jest włączona. 
Unicast Streaming: określamy zakres portów dla 
strumieniowania Unicast 
Multicast Streaming: ustawiamy „ON” aby włączyć 
strumieniowanie Multicast. 

 
Uwaga: Jeśli kamera ma zainstalowany firmware 1.6.16.05 lub nowszy, opcje 
RTSP oraz RTP znajdują się w zakładce Camera -> General page. 
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Włączenie strumieniowania Multicast spowoduje wyświetlenie 
dalszych opcji:  
 

 
 
Wprowadź adres serwera Multicast oraz właściwe porty audio 
oraz video. Okreść wartość parametru Time-To-Live. 
Poniżej podstawowe różnice pomiędzy Unicast i Multicast. 
 
Transmisja Unicast: Dla 
każdego komputera w sieci 
ustanawiane jest indywidualne 
połączenie TCP/IP. Gdy do 
kamery podłączonych jest 20 
uzytkowników, kamera musi 
ustanowic 20 oddzielnych 
połączeń i wysyłać te same 
porcje danych video do 20 komputerów. Taki sposób 
transmisji znacząco obciąża kamerę oraz generuje bardzo 
duży ruch w sieci. 
Unicast jest wciąż najbardziej popularnym protokołem 
transmisji dla kamer sieciowych ponieważ z reguły kamera 
nawiazuje tylko jedno połączenie – z programem 
monitoringowym (rejestratorem). 
 
 
Transmisja Multicast: W tym 
przypadku główny strumień 
danych przesyłany jest tylko 
do routera, który w 
optymalny sposób 
dystrybuuje pakiety do 
adresów docelowych. Nie ma 
więc znaczenia jak wielu 
użytkowników jest jednocześnie podłączonych do kamery. 
Zarówno kamera jak i siec nie są wtedy przeciążane. Z tych 
powodów jest to preferowany sposób transmisji. 
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MPEG4 Viewer Port: 

Port dla podglądu strumienia MPEG4. Kamera wykorzystuje w 
tym celu dwa porty: jeden dla regularnego połączenia a drugi 
dla połączenia szyfrowanego SSL (HTTPS). Numery tych 
portów są istotne tylko w przypadku łączenia się z kamerą 
przez Internet, gdyz w tym celu należy odpowiednio 
skonfigurować router otwierając odpowiednie porty dla 
transmisji obrazu. Bardziej szczegółowe informacje o 
konfiguracji routera w celu udostępniania kamer w Internecie 
znajdują się w rozdziale 7. 
 

Image Size: Określamy rozdzielczość obrazu. Ma ona wpływ na ilość 
danych wysyłanych przez kamerę do sieci. Im większa 
rozdzielczośc tym szersze pasmo transmisji jest wymagane. 
 

Frame rate: Ilość klatek na sekundę (fps) od 5 do30 fps. Im większa ilość 
klatek na sekundę tym płynniejszy obraz ale rónież szersze 
pasmo wymagane do transmisji. 
 

Quality: Jakość obrazu. Można zedefiniować stałą jakość obrazu z 
kamery „Fixed Quality” na określonym poziomie: „Medium” 
(średnia), „Standard” (standardowa), „Good” (dobra), 
„Detailed” (szczegółowa) oraz „Excellent” (doskonała). Można 
również określić jakie pasmo transmisji kamera może 
wykorzystywać „Fixed Bitrate” – w tym przypadku jakość 
obrazu będzie dostosowywana do wydzielonego pasma.  
W trybie „Auto” jakość obrazu będzie dostosowywana do 
prędkości przyłącza podłączonego klienta. 
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Camera -> MPEG4 -> Podgląd z telefonów kom. (Styl 1): 
 
Kamera sieciowa ma możliwość 
przesyłania strumienia video niższej 
rozdzielczości, który idealnie nadaje sie 
do podglądu obrazu na telefonach 
komórkowych 
 
Kamera obsługuje protokół 3GPP oraz 
2.5 WAP dla starszych modeli 
telefonów. 
Wszystkie opcje są takie same jak w 
sekcji „podgląd z komputera” z 
wyjatkiem rozdzielczości, która 
ustawiona jest na stałe na 160x120. 
Również ilość klatek na sekundę oraz ustawienia jakości obrazu są nizsze. 
 
Camera -> MJPEG (Styl 1): 
 

 
Oprócz strummienia MPEG4 kamera może również generować strumień w 
kompresji Motion-JPEG. Strumień Motion-JPEG generuje wiekszą ilość danych 
niż w przypadku kompresji MPEG4 czy H.264 co wiąże się z koniecznością 
zabezpieczenia szerszego pasma transmisji do przesłania tych samych 
informacji. Jest to jednak nadal najbardziej rozpowszechniony typ kompresji 
obrazu w profesjonalnym monitoringu IP i większość aplikacji monitoringowych 
bazuje właśnie na tym formacie.  
Tak jak w przypadku ustawień MPEG4 definiujemy dla trybu Motion-JPE takie 
parametry jak porty transmisji, rozdzielczość obrazu, ilość klatek na sekundę 
oraz jakość obrazu. 
 
Uwaga: Gdy usluga RTSP jest włączona strummień obrazu w formacie Motion-
JPEG nie jest dostępny. Niedostępne są także opcje konfiguracyjne tej zakładki. 
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Camera -> General  - ustawienia ogólne (Styl 2): 
  

 
 
RTSP: Wybieramy port transmisji RTSP. Domyślnie to port 554. 
 
RTP: Definiujemy zakres portów dla transmisji RTP. 
 
Image Rotated: Możliwość obracania obrazu: „None” (obraz oryginalny), 

„Mirror” (obrócenie wokół osi pionowej), „Flip” (obrócenie 
wokół osi poziomej) oraz „Mirror + Flip” (obrócenie wokół 
obydwu osi). 
 

Audio Codec: Wybieramy, który kodek audio chcemy zastosować. Do 
wyboru 3 opcje: 
g.711 u-law / g.711 a-law: G.711 jest popularnym 
standardem modulacji impulsowo-kodowej (PCM) o prędkości 
transmisji do 64 kb/s. 
ARM Audio: AMR został zaadoptowany jako kodek audio dla 
transmisji 3GPP w 1998 r. i jest obecnie szeroko stosowany w 
technologii GSM oraz UMTS. ARM Audio wymaga mniejszego 
pasma transmisji niż g.711. 
Dla kodeka ARM definiujemy prędkość transmisji od 4,75 do 
12,2 Kb/s. 
Off: Funkcja audio wyłączona.  
 

Audio mode: Mamy do wyboru 2 tryby audio: „Full Duplex” (jednoczesne 
wysyłanie i odbieranie sygnału audio) oraz „Half Duplex” 
(tylko wysyłanie sygnału audio). 
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Video Clip Format: 
Kamera ma możliwość przesyłania krótkich sekwencji video na 
serwer FTP, na wskazany adres e-mail czy na lokalny dysk 
sieciowy z obsługą SMB. Definiujemy tutaj tryb kompresji 
(H.264 lub MPEG4) dla tej funkcji. 

 
IR Threshold: Kamery wyposażone w obiektyw z promiennikami 

podczerwieni mają dodatkowe opcje konfiguracyjne dla trybu 
Dzień/Noc: 
On: Włączony tryb nocny. Filtr IR-cut filter jest usunięty – 
matryca czuła na światło podczerwone. Diody IR są włączone, 
obraz z kamery jest czarno-biały. 
Off: Wyłączony tryb nocny: kamera przesyła zawsze kolorowy 
obraz. W nocy kamera nie będzie jednak w stanie 
przechwytywać obrazu z dobrą widocznością. 
Auto: W tym trybie kamera automatycznie przełącza się 
między trybem dziennym i nocnym. Parametry „Bright” 
(Jasno) oraz „Dark” (Ciemno) określają poziomy oświetlenia 
dla przechodzenia z jednego trybu w drugi.  

 
Parametr “Bright” określa wartość, przy której kamera 
przełącza się z trybu IR w tryb dzienny. 
Parametr “Dark” określa wartość, przy której kamera 
przełącza się z trybu dziennego w tryb nocny i aktywuje diody 
IR. 
Parametr “Bright” brany jest pod uwagę rano przy 
przechodzeniu z trybu noc na tryb dzień a parametr “Dark” 
brany jest pod uwagę wieczorem w momencie przechodzenia 
z trybu dzień na tryb noc. 
 

Overlay: Wyświetlanie na obrazie z kamery tekstu (text overaly) lub 
maski prywatności (privacy mask). Bardziej szczegółowe 
informacje w sekcji „Ustawienia ogólne (Styl 1)”. 
 
Uwaga: Wyświetlanie tekstu możliwe jest tylko dla kompresji 
H.264 oraz MPEG4 .  
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Camera -> H.264/MPEG4/MJPEG (Styl 2): 
Kamera sieciowa może wysyłać obraz w kilku typach kompresji: H.264, MPEG4 
oraz Motion-JPEG. Ustawienia takie jak rozdzielczość czy jakość obrazu 
definiuje się dla każdego typu kompresji indywidualnie. Zakładki konfiguracyjne 
dla każdego z nich posiadają te same opcje. 
 

 
 
Viewer authentication: Autoryzacja podglądu obrazu.  Włączenie tej funkcji 

spowoduje, iz dla podglądu obrazu z kamery wymagane 
będzie podanie nazwy uzytkownika oraz hałsa. 
 

Multicast streaming: Transmisja typu „multicast”. Włączenie tej opcji spowoduje 
wyświetlenie dodatkowych opcji konfiguracyjnych. Więcej 
szczegółów w „Camera -> MPEG4 -> Computer View – 
Podgląd z komputera (Styl 1)”. 
 

Image Size: Określamy rozdzielczość obrazu (160x120, 320x240, 
640x480, 1280x720 or 1280x1024 pixel). Ma ona wpływ na 
ilość danych wysyłanych przez kamerę do sieci. Im większa 
rozdzielczośc tym szersze pasmo transmisji jest wymagane. 

 
Frame rate: Ilość klatek na sekundę (fps) od 5 do30 fps. Im większa ilość 

klatek na sekundę tym płynniejszy obraz ale rónież szersze 
pasmo wymagane do transmisji. 

 
Quality: Jakość obrazu. Można zedefiniować stałą jakość obrazu z 

kamery „Fixed Quality” na określonym poziomie: „Medium” 
(średnia), „Standard” (standardowa), „Good” (dobra), 
„Detailed” (szczegółowa) oraz „Excellent” (doskonała). Można 
również określić jakie pasmo transmisji kamera może 
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wykorzystywać „Fixed Bitrate” – w tym przypadku jakość 
obrazu będzie dostosowywana do wydzielonego pasma od 64 
kb/s (najniższa jakość) do 6 Mb/s (najwyższa jakość).  
W trybie „Auto” jakość obrazu będzie dostosowywana do 
prędkości przyłącza podłączonego klienta. 
Uwaga: Parametr „Fixed bitrate” nie jest dostępny dla trybu 
MJPEG.  
 

IP Interval: Interwał generowania ramek typu „I-Frame”. Strumien video 
MPEG4 składa się z ramek przesyłanych w grupach. Każda 
grupa ramek składa się z jednej ramki „I-Frame” oraz wielu 
ramek „P-frame” (predicted picture). Parametr ten określa po 
ilu ramkach P-Frame tworzona jest kolejna ramka I-Frame, co 
oznacza utworzenie kolejnej grupy ramek. Parametr ten 
określa więc wielkość grupy ramek przesyłanych każdorazowo 
przez kamerę. 
Auto: kamera automatycznie dopasowuje tę wartość 
(ustawienie domyślne). 
5 – 120: ręcznie ustawiamy ilość ramek przesyłanych w jednej 
grupie. Im mniej ramek tym lepsza jakość obrazu ale też 
większa ilość generowanych danych przez kamerę. 
 
 

 
Camera -> 3GPP (Styl 2): 

 

 
 
Ustawienia strumieniowania w protokole 3GPP (dla telefonów komórkowych). 
Opcje konfiguracyjne są podobne jak dla strumieniowania H.264, MPEG4 czy 
MJPEG, z tym że niektóre wartości (np.: rozdzielczość) są mniejsze aby 
dostosować wielkość strumienia dla telefonów komórkowych. 
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Camera -> Advance  - Ustawienia zaawansowane (Styl 2): 
 

 
 
White Balance: Balans bieli. Ten parametr określa w jaki sposób kamera 

„interpretuje” kolory. Dostępne są następujące wartości: 
„Auto” (Automatycznie),  „Fluorescent” (Świetlówki), 
„Incandescent” (Żarówki), „Sunny” (Słonecznie), „Cloudy” 
(Pochmurno) oraz „Black & White” (Czarno-biały). 

 
Lighting: Oświetlenie. Dostępne są wartości: „50Hz”, „60Hz” oraz 

„Outdoor” (montaż na zewnątrz). 
Jeśli kamera zamontowana jest na zewnątrz należy wybrać 
parametr „Outdoor.” Jeśli kamera zamontowana jest 
wewnątrz pomieszczenia należy wybrać z jaką częstotliwością 
odświeżają zamontowane urządzenia oświetlające (np.: dla 
jarzeniówek będzie to 50 Hz). 
 

Exposure mode: Typ ekspozycji czyli czasy naświetlania. 
Auto: kamera automatycznie dopasowuje czasy naświetlania 
wydłużając je w warunkach słabego oświetlenia. 
 
Auto (fast shutter): tryb auto z “szybką migawką” – lepiej 
sprawdza się przy obserwacji szybko poruszajacych się 
obiektów (np.: samochodów), które przy zbyt długim czasie 
naświetlania byłyby na obrazie rozmyte. 
 
Manual:  ręczne ustawieni migawki. Dostepne wartości od ¼ 
do 1/120 sekundy. 
Back light compansate: redukcja ekspozycji polegająca na 
zmniejszeniu tylnego oświetlenia obiektów będących przed 
kamerą skierowaną w  stronę intensywnego źródła światła 

 Slow shutter: spowolnienie migawki. 
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Camera -> Playback – odtwarzanie (Styl 2): 
 

 
 
Kamery sieciowe IP INTELLINET NETWORK SOLUTIONS posiadają wbudowany 
odtwarzacz plików video. Uzywając tego odtwarzacza możemy przejrzeć 
nagrania z kamer (utworzone z poziomu przeglądarki) lub dowolne pliki video 
(jeśli mamy zainstaowane na komputerze odpowiednie kodeki obrazu). 
 
Uwaga: Odtwarzacz plików video dostępny jest tylko z poziomu przeglądarki MS 
Internet Explorer. Pozostałe przeglądarki Internetowe nie obsługują tej funkcji. 
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Camera -> Network (ustawienia sieciowe) -> Information 
(informacje): 
 

 
 
W tej zakładce definiujemy ustawienia sieciowe kamery. Domyślnie kamera 
ustawiona jest w trybie automatycznego pobierania adresu IP (oraz maski 
podsieci i bramy) z serwera DHCP. Możemy również wprowadzić te parametry 
ręcznie. 
 
MAC address: Unikatowy adres sprzętowy interfejsu sieciowego kamery.  

 
Obtain an IP address 
automatically (DHCP): Ustawienie domyślne. Kamera pobiera ustawienia 

sieciowe z serwera DHCP.  
 

Use the following 
IP address:  Wybieramy tę opcję aby ręcznie zdefiniować zdefiniować 

parametry sieciowe: adress IP, maskę podsieci oraz bramę. 
 

Use the following 
DNS server address: Wybieramy tę opcję aby ręcznie zdefiniować adresy 

serweró DNS. 
 

HTTP port number: Port serwera www kamery. Domyślna wartość to 80.  
  Domyślna wartość może być  zmieniona na wartości od 1024 

do 65535. W przypadku zmiany portu serwera www na inny 
niż domyślny, należy pamiętać aby podczas logowania przez 
przeglądarkę dodać po dwukropku do adresu IP nowy numer 
portu np.: http://192.168.0.102:1024. Należy pamietać aby 
po zmnianie tych ustawień wykonać restart urządzenia aby 
zmiany zostały wprowadzone. 
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Camera -> Network (ustawienia sieciowe) -> PPPoE: 
 

 
 
Zakładka ta umożliwia konfigurację parametrów dla połączenia w protokole 
PPPoE. Konfiguracja tej zakładki jest konieczna tylko wtedy gdy podłączamy 
kamerę bezpośrednio do modemu ADSL (usługa Neostrada, Net24, Dialog) na 
adresie publicznym z pominięciem sieci lokalnej (routera, switcha). Aby 
skonfigurować bezpośrednie połączenie PPPoE, z pominięciem routera, należy 
wprowadzić odpowiednie parametry dostarczone przez usługodawcę 
Internetowego (nazwę użytkownika i hasło). 
 
IP address:  W tym polu wyświetlany jest aktualny adres IP przydzielony 

przez usługodawcę. Jeśli wyświetlana jest wartość “0.0.0.0” 
oznacza to, iż połączenie Internetowe nie zostało nawiązane. 
 

User ID: Wpisz nazwę użytkownika dostarczoną przez usługodawcę 
 

Password: Wpisz hasło dostępu do usługi. W polu poniżej wpisz 
ponownie to samo hasło. 
 

DNS Server: Zazwyczaj adresy serwerów przydzielane są automatycznie 
(opcja “obtain DNS server address automatically”). Możemy 
też wprowadzić te parametry ręcznie (opcja “use the following 
DNS server address”). 
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Camera -> Network (ustawienia sieciowe) -> DDNS: 
 
DDNS czyli funkcja tak zwanych dynamicznych serwerów DNS znajduje 
zastosowanie głównie w przyłączach Internetowych o zmiennym 
(dynamicznym) adresie IP. W takich usługach publiczny adres IP przydzielony 
przez dostawcę Internetowego zmienia się zazwyczaj co 24 godziny (np.: 
Neostrada). W przypadku gdy kamera IP przyłączona jest do sieci korzystającej 
z tego typu dostępu do Internetu mielibyśmy problem z udostępnieniem 
kamery w Internecie, gdyż za każdym razem gdy chcielibyśmy zalogować się na 
adres publiczny kamery musielibyśmy wpierw sprawdzić jaki adres publiczny w 
danym momencie przydzielił nam usługodawca. Problem ten nie występuje w 
usługach dostępu do Internetu ze stałym adresem IP. 
Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie DDNS. Wystarczy założyć konto w 
jednym z bezpłatnych serwisów takich jak DYNDNS.ORG. Możemy wtedy 
zdefiniować nazwę domenową, która posłuży nam do logowania się do kamery 
w Internecie zamiast adresu IP np.: „mojakamera.dyndns.org” (wpisujemy 
wtedy w przeglądarce: http://mojakamera.dyndns.org).  Serwis dyndns.org 
będzie na bieżąco aktualizował zmiany naszego adresu IP i kojarzył nowy adres 
z naszą nazwą domenową. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do Internetu 
opartego na dynamicznym IP lub nie zamierzają udostępniać kamery w 
Internecie można pominąć te ustawienia pozostawiając opcję „DDNS” w pozycji 
„OFF”. Uwaga: Jeśli router, z którego korzystamy obsługuje DDNS zaleca się 
definiowanie tej usługi właśnie na routerze a nie na kamerze.  
 
Kamery IP Intellinet współpracują z następującymi serwisami DDNS: 
DYNDNS.ORG, DHS.ORG oraz TZO.ORG. Jedynie DYNDNS.ORG jest bezpłatny 
 
 
Należy najpierw zarejestrować się i założyć 
konto w serwisie www.dyndns.org. 
 
 
 
1. Otwórz stronę http://www.dyndns.org i wybierz „Create Account”. 
2. Wprowadź niezbędne informacje wymagane do założenia konta. 
3. Zaloguj się do utworzonego konta i wybierz Account: → My Hosts → Add 
Host Services. 
4. W polu Hostname zdefiniuj nazwę domenową dla kamery (dowolnie np.: 
kamera) oraz wybierz z listy jeden z aliasów domenowych, np.: blogdns.org. W 
polu IP Address wpisz aktualny adres publiczny, który został przydzielony 
kamerze. Następnie kliknij „Add Host”, aby zarejestrować domenę.. 
5. Sprawdź czy utworzona domena pojawiła się na liście: Account → My Hosts. 
6. Skonfiguruj ustawienia DDNS w kamerze. Patrz poniżej. 
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Server Name: Nazwa serwisu DDNS, z którego korzystamy np. 

www.dyndns.org. 
 

User ID: Nazwa uzytkownika konta DDNS 
 
Password: Hasło dostępu do konta. W polu poniżej należy powtórzyć 

hasło. 
 

Host name: Twoja nazwa domenowa (np.: „mojakamera.dynsns.org”). 
Bez „http://”. 

 
Kliknij OK aby zapisać ustawienia. Aby wprowadzić zapisane zmiany należy 
zrestartować kamerę: System -> Initialize. 
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Camera -> Network (ustawienia sieciowe) -> UPnP: 
 
UPnP (Universal Plug and Play) jest usługą systemów 
Windows, która pozwala na automatyczne wykrywanie 
urządzeń w sieci lokalnej takich komputer, drukarka czy 
kamera sieciowa. UpnP ułatwia odnajdywanie tych 
urządzeń i łączenie się z nimi.  
„UPnP port forwarding” to protokół umożliwiający 
automatyczne ustanowienie przekierowań odpowiednich 
portów na routerze aby urządzenie działające w sieci 
lokalnej było dostępne w Internecie. Nie wszystkie 
routery obsługują ten protokół.  
 
Funkcja UPnP jest w kamerze domyślnie włączona 
natomiast protokół „UPnP port forwarding” jest 
domyślnie wyłączony. Włączenie „UPnP port forwarding” 
spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji 
konfiguracyjnych, czyli numerów portów, które mają 
zostać przekierowane na routerze. Ta sekcja może różnić 
się nieznacznie w zależnosci od modelu kamery.  
 

  
Kamera H.264                Pozostałe modele 
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Camera -> Network (ustawienia sieciowe) -> Bonjour: 
 
Usługa Bonjour jest usługą podobą do UpnP, umozliwiającą automatyczne 
wykrywanie urządzeń w sieci lokalnej. Bonjour jest dostępna dla systemów 
Windows ale najbardziej powszechnie stosowana jest w systemach MacOS. 
Patrz rozdział „4.2.2 MacOS”. 
 

 
 
Bonjour:  On: usługa włączona (ustawienie domyślne). 
  Off: usługa wyłączona. 
 
Device name: Nazwa urządzenia, po której urządzenie będzie rozróżniane w 

sieci lokalnej. 
 
 
 
Camera -> Network (ustawienia sieciowe) -> IP Notification 
(powiadomienie o adresie IP): 
 
Kamera może wysyłać na podany adres e-mail powiadmomienia o swoim 
adresie IP. Jest to funkcja szczególnie użyteczna gdy korzystamy z serwera 
DHCP w celu przydzielania adresów IP urządzeniom w sieci.  
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Notify type: Definiujemy, który rodzaj połączenia (DHCP, Statyczne IP lub) 

PPPoE) ma być obsługiwany przez funkcję „IP notification”. 
 

SMTP server name: Adres serwera poczty wychodzącej. 
SMTP server port: Port serwera poczy wychodzącej. Domyślnie jest to port 25. 

 
Authentication: Większość serwerów pocztowych wymaga autoryzacji. Należy 

podać nazwę użytkownika oraz hasło. 
 
Recipient e-Mail address: Adres e-mail,  na który mają być wysyłane 

powiadomienia. 
 

Administrator e-Mail address: Adres e-mail, którego kamera używa do 
wysyłania poczty. 

 
Subject: Temat maila. 

 
Message: Dodatkowe informacje, które mogą być wysyłane w mailu. 
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Camera -> Network (ustawienia sieciowe) -> Wireless 
(konfiguracja bezprzewodowa): 
 

 
 
W tej zakładce konfigurujemy parametry połączenia bezprzewodowego (tylko 
modele bezprzewodowe). 
 
Status of wireless networks: Status sieci bezprzewodowych. Na tej liście 

pokazane są wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe. Kliknij 
na wybraną sieć aby ropzocząć konfigurację. 
 

ESSID: Znacznik sieci bezprzewodowej. 
 

Authentication: Wybierz odpowiedni typ szyfrowania transmisji 
bezprzewodowej. 
 

Encryption: Wybierz odpowiedni typ szyfrowania transmisji 
bezprzewodowej. 
 



- 76 - 

Passphrase: Właściwa fraza szyfrująca w zależności od typu szyfrowania. 
 
 
 
 

Moduł bezprzewodowy posiada własne ustawienia sieciowe, które muszą być 
skonfigurowane niezaleznie od ustawień sieciowych modułu przewodowego. 
 
Obtain an IP address automatically (DHCP): Automatyczne przydzielanie 

parametrów sieciowych z serwera DHCP. 
 

Use the following IP address: Ręczne konfigurowanie ustawień sieciowych 
(adres IP, maska podsieci, brama). 
 

Use the following DNS server address: Ręczna konfiguracja adresów serweró 
DNS. 
 

Uwaga: Nie należy przydzielać tych samych adresów IP dla modułu 
przewodowego i bezprzewodowego (WLAN oraz LAN). 
 
 
Camera -> Network (ustawienia sieciowe)  -> Messenger: 
 
Kamery sieciowe INTELLINET posiadają unikatową funkcję umożliwiającą 
współpracę z komunikatorem Windows Live Messenger. 
 

 
Aby skorzystać z tej funkcji należy wykonać dwie czynności. 
 
Po pierwsze należy założyć nowe konto w serwisie Windows Live / Hotmail. 
Kamera musi korzystać z własnego konta, nie można użyć własnego konta do 
konfiguracji tej funkcji. Nazwa użytkownika i hałso do nowego konta będą 
wymagane w dalszej częsci konfiguracji kamery. 
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Login Account: Nazwa użytkownika nowo założonego konta. 
 
Password: Hasło do konta. Powtórz hasło w polu poniżej. 

 
Alias: Nazwa np. „moja_kamera”. 

 
Port range:  Zakres portów dla tej usługi.Niezbędne jest przekierowanie 

tych portów na routerze, patrz rozdział 7. 
 

Video mode: Rodzaj strumieniowania video. „Mobile view” dla podglądu z 
telefonów komórkowych (3GPP). „Computer view” dla 
podglądu z komputera. 
 

IP Notification: Powiadomienie o adresie IP kamery dla klientów usługi Live 
Messenger. 
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Privacy: Włączenie tej funkcji spowoduje, iż tylko zdefiniowani na liście 

poniżej użytkownicy będą mogli łączyć się z kamerą przez 
aplikacje Messenger. 
 

User: Wprowadź adres mailowy użytkownika usługi Live Messenger i 
kliknij „Add” aby dodać go do listy. 

  
Allow list: Lista użytkowników, którzy mogą łączyć się z kamerą poprzez 

usługę Live Messenger. 
 

 
Kamera wyśle prośbę o dodanie do listy 
kontaktów do wszystkich uzytkowników z listy. 
Po dodaniu kamery do listy kontaktów można 
łączyć się z kamerą 
 
1. Znajdź kamerę na liście kontaktów. Kliknij 
prawym klawiszem myszy na kontak i wybierz 
„wyślij wiadomość błyskawiczną”. 
 
 
 
 
2. Otworzy się standardowe okno rozmowy. Kliknij 
na ikonkę kamery po lewej i wybierz „View this 
contact’s Web cam”. 
 
 
 
3. Połączenie zostanie nawiązane i pojawi się 
poniższy komunikat: 
 
You have invited Camera to start sending Webcam. Please wait for a response 
or Cancel (Alt+Q) the pending invitation. 
Camera has accepted your invitation to start sending Webcam. 
 
Obraz z kamery powinien pojawić się po kilkunastu sekundach. 
 
Uwaga: Jeśli obraz z kamery nie pojawi się może to oznaczać, iż aktywny 
firewall od strony komputera blokuje transmisje obrazu. Należy się też upewnić 
czy na routerze w sieci lokalnej, w której pracuje kamera, przekierowane 
zostały odpowiednie porty. 
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Camera -> Security (zabezpieczenia) -> Account (konta 
użytkowników) : 
 
Kamery sieciowe IP INTELLINET umożliwiają utworzenie 9 dodatkowych kont 
użytkowników z różnymi prawami dostępu. Podstawowym kontem jest konto 
administratora z pełnymi prawami dostępu. 
 

 
 
Nazwy użytkowników oraz hasła mogą składać się z 4 do 16 znaków. Prawa 
dostępu dla użytkowników to: administrator (pełny dostęp do konfiguracji i 
podglądu obrazu), operator (dostęp do podglądu obrazu i konfiguracji 
niektórych parametrów obrazu) oraz viewer (dostęp tylko do podglądu obrazu). 
 
Viewer authentication:  
   Autoryzacja podglądu obrazu 

On: Włączona – każdy użytkownik łączący się z kamerą musi 
wprowadzić nazwę i hasło logowania. 
 
Off: Wyłączona – nazwa i hasło wymagane jedynie do zmiany 
ustawień kamery. Do samego podglądu obrazu nie jest 
wymagane logowanie 
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Camera -> Security (zabezpieczenia) -> HTTPS (transmisja 
szyfrowana): 
 
Protokół szyfrowania SSL zapewnia bezpieczeństwo połączenia w sieci 
(Internecie).  
HTTPS jest odmianą połączenia HTTP z szyfrowaniem SSL. W tym typie 
połączenia używamy składni https:// zamiast  http://. Protokół HTTPS 
wykorzystuje domyślnie port TCP 443. W przypadku HTTP wykorzystywany jest 
port 80. 
 

 
 
Create & Install: Klikamy przycisk 

“Create self-signed 
certyficate…” aby 
utworzyć własny 
certyfikat. Pojawi się 
kolejne okno, w którym 
wpisujemy odpowiednie 
inforacje o certyfikacie.  

  
Klikamy OK aby 
zainstalować certyfikat. 
 
 

 
Installed Certificate: 

W tym polu widoczne są informacje o zainstalowanym 
certyfikacie. 

 
Klikamy “Properties” aby przejrzeć właściwości certyfikatu. 
“Remove” aby usunąć certyfikat. 
 

HTTPS Connection Policy: Wybieramy dla jakiego typu użytkowników aktywne 
jest połączenie HTTPS. 
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Camera -> Security (zabezpieczenia) -> IP Filter (tylko niektóre 
modele): 
 
Funkcja fitrowania adresów IP umożliwia zapewnienie dostępu do kamery tylko 
wybranym użytkownikom lub zabronienie dostępu okreslonym uzytkownikom.  
 

 
 
IP Filter:  Aby włączyc funkcje zaznaczamy “On”. 
 
Allow range: Określamy zakres adresów IP, z których możliwy będzie 

dostęp do kamery i klikamy “Add” aby dodać zakres do listy. 
 
Allow Range List: Lista zakresów adresów IP. Aby usunąć zakres klikamy 

“Delete”. 
 
 

Deny range: Określamy zakres adresów IP, z których nie będzie możliwy 
będzie dostęp do kamery i klikamy “Add” aby dodać zakres do 
listy. 

 
Deny Range List: Lista zakresów adresów IP. Aby usunąć zakres klikamy 

“Delete”. 
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5.2.2 Zakładka „Settings” – Ustawienia 
zaawansowane 
Ustawienia zaawansowane pozwalaj na skonfigurowanie funkcji 
alarmowych kamery. Kamera oferuje możliwość wysyłania 
obrazów lub sekwencji video w określone lokalizacje w 
przypadku alarmu lub w oparciu o harmonogram. Sygnał 
alarmu może być wywołuwane poprzez funkcje detekcji ruchu 
bądź przez zewnętrzne urządzenie alarmowe podłączone do 
kamery. Kamery Megapikselowe H.264 posiadają dodatkowe 
funkcje takie jak np. detekcja audio. 
 
 
Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> FTP Client 
(klient FTP) -> General (ustawienia ogólne): 

 
Kamera ma możliwość wysyłania obrazów lub sekwencji video na serwer FTP. 
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FTP server name: Adres IP lub nazwa domenowa serwera FTP. Wpisujemy bez 
“ftp://”  bez “http://”.     
 

User name: Nazwa użytkownika serwera FTP 
 

Password: Hasło dostępu dla użytkownika. Wpisz ponownie w polu 
poniżej. 
 

Passive mode: Są dwa rodzaje połączeń z serwerem FTP: aktywne i 
pasywne. Rodzaj połaczenia definiowany jest w 
ustawieniach serwera FTP. Jeśli nie masz pewności jakie 
połączenie wybrać ustaw “Passive mode” w pozycji “ON”. 
Połączenie pasywne jest najbardziej powszechne. 
 

Attached file type: Rodzaj wysyłanych plików. “Snapshot” pojedyncze obrazy w 
formacie JPEG. “Video clip” sekwencja video nie dłuższa niż 
5 sekund. Ta druga opcja jest dostępna tylko w niektórych 
modelach. 
 

Kliknij OK aby zapisać ustawienia. Kliknij “Test” aby zweryfikować poprawność 
połączenia z serwerem FTP. Pojawi się okno informujące o wyniku testu. 
 

 
Ustawienia FTP poprawne, test pozytywny. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawanoswane) -> FTP Client 
(klient FTP) -> Alarm sending (wysyłanie alarmowe): 
 
W tej zakładce aktywujemy wysyłanie obrazów lub sekwencji video na serwer 
FTP w przypadku wystąpienia alarmu (wykrycie ruchu, alarm audio, przerwanie 
połączenia sieciowego oraz alarm z czujki zewnętrznej). 
 

 
 
Remote path: Nazwa folderu na serwerze FTP, do którego przesylane 

będą pliki z kamery. Jeśli pozostawimy to pole puste pliki 
będą wysyłane do głównego folderu na serwerze FTP 

 
Image file name: Nazwa przesyłanego pliku.  

 
Suffix: Dodatkowe informacje umieszczane w nazwie pliku: data i 

czas oraz kolejny numer pliku. 
 

Alarm: Motion Detection: Aktywacja wysyłania w oparciu o system 
detekcji ruchu. Sposób konfiguracji systemu detekcji ruchu 
opisany jest w dalszej części instrukcji. 
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Audio Detection: Aktywacja wysyłania w oparciu o system 
detekcji dźwięku.  

 
Network Link Down (tylko  kamery H.264): 
W przypadku przerwanie połączenia sieciowego kamera 
buforuje ostatnie 10 sekund strumienia obrazu. Kiedy 
połączenie zostanie przywrócone informacje wysyłane są na 
serwer FTP. 
 
Alarm input: Aktywacja wysyłania w oparciu o sygnał z 
zewnętrzego urządzenia alarmowego podłączonego do 
kamery.  
 

Effective Period: Funkcja wysyłania plików na serwer FTP może być aktywna 
cały czas – opcja “Always”. Może być też aktywna według 
określonego harmonogramu – opcja “Schedule”. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> FTP Client 
(klient FTP) -> Periodical sending (wysyłanie periodyczne): 
 
W niektórych przypadkach wykorzystuje się periodyczne wysyłanie plików na 
serwer FTP.  
 
Najbardziej typowym 
zastosowaniem jest 
umieszczenie na stronie 
internetowej obrazu z 
kamery, który pobierany 
jest własnie z serwera FTP 
przykładowo co 60 
sekund. 
 
 
 

 
 
Ustawienia podobne jak w poprzedniej zakładce. 
W przypadku pobierania obrazu przez stronę www należy opcję “suffix” ustawić 
na “none”. Opcja “interval” z jaką czestotliwością wysyłane są pliki na serwer 
FTP. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> SMTP -> 
General (opcje ogólne): 

 
Podobnie jak w przypadku serwera FTP kamera może wysyłać pliki na 
zdefiniowany adres e-mail, korzystając z protokołu SMTP. 
 
 
 

 
 
SMTP server name: Nazwa serwera SMTP, z którego kamera będzie korzystać 

przy wysyłaniu poczty.  
 

SMTP server port: Port serwera SMTP. Domyślnie port 25. 
 

SSL: Niektóre serwery SMTP korzystają z szyfrowanego 
połączenia SSL (Secure Socket Layer). Należy wtedy 
zaznaczyć tę opcję. 
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Authentication: Wiekszość serwerów SMTP wymaga autoryzacji 
użutkownika. 
 

 SMTP: Autoryzacja użytkownika serwera SMTP. 
 
POP before SMTP: Typ autoryzacji wymagający 
zdefiniowania również nazwy serwera POP. 
 
 

Recipient e-Mail address: Adres e-mail, na który wysyłane mają być pliki z 
kamery. 
 

  
Administrator e-Mail address: Adres e-mail, z którego kamera wysyła pliki (ten 

dla którego definiowany był serwer SMTP). 
 

Attached file type: Rodzaj dołączanego pliku. “Snapshot” to pojedyncze obrazy 
w formacie JPEG format. “Video clip” to pliki video o 
maksymalnej długości 5 sekund. Ta opcja jest dostępna 
tylko w niektórych modelach. 
 

Subject: Temat maila. 
 

Message: Treść maila.  
 

 
 

Kliknij OK aby zapisać ustawienia. 
Kliknij “Test” aby zweryfikować 
poprawność połączenia z serwerem 
SMTP. Pojawi się okno informujące o 
wyniku testu. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> SMTP -> 
Alarm Sending (wysyłanie alarmowe): 

 
Ustawienia takie same jak w przypadku wysyłania 
plików na serwer FTP.  
 
 
 
 
Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> SMTP -> 
Periodical sending (wysyłanie periodyczne): 
 
Ustawienia takie same jak w przypadku wysyłania 
plików na serwer FTP. Intervał wysyłania od 30 
minut do 24 godzin.  
 
 
 
 
 
 
 
Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Storage 
(dysk sieciowy) -> General (opcje ogólne): 
 
Opcja ta dostępna jest tylko w kamerach Megapikselowych H.264 Megapixel. 
Kamery te maja możliwość zapisu na lokalnym dysku sieciowym. Funkcja ta 
doskonale nadaje się do zapisu większych plików video w przypadku ciągłego 
nagrywania. Zasadniczo istnieją dwa protokoły udostępniania plików w sieci: 
Server Message Block (SMB), który jest podstawowym protokołem systemów 
Windows, oraz Network File System (NFS) dla systemów Linux, wprowadzony 
przez firmę Sun Microsystems w 1984 r. 
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Protocol: Wybierz właściwy protokół udostępniania plików w sieci. 
 
Network storage location: Adres lokalnego dysku sieciowego.  

 
Workgroup: Nazwa grupy roboczej, w której pracuje dysk sieciowy. 

 
User name: Nazwa użytkownika dla dostępu do dysku sieciowego. 

Upewnij się, że konto ma prawa zapisu i odczytu. 
 

Password: Hasło dostępu dla powyższego konta. Powtórz hasło w polu 
poniżej. 
 

 
Kliknij OK aby zapisać ustawienia. Kliknij “Test” aby zweryfikować poprawność 
połączenia z dyskiem sieciowym. Pojawi się okno informujące o wyniku testu. 
 



- 91 - 

Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Storage 
(dysk sieciowy)-> Alarm Sending (wysyłanie alarmowe): 

 
Ustawienia takie same jak w przypadku wysyłania 
plików na serwer FTP lub e-mail z jednym 
wyjątkiem. 
 

 
 
Opcja “Recording time” umożliwia zdefiniowanie długości pliku video od 5 do 60 
sekund. 
 
 
 
Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Storage 
(dysk sieciowy) -> Periodical Sending (wysyłanie periodyczne): 
 
Tak jak w przypadku FTP i SMTP jest możliwość periodycznego wysyłania plików 
na dysk sieciowy. Właściwości protokołów SMB oraz NFS umożliwiają wysyłanie 
wiekszych plików video co pozwala na permanętne nagrywanie obrazu. 
 

 
 
Większość ustawień jest taka sama jak w przypadku FTP i SMTP. Wielość 
pojedynczego pliku (file size) możemy ustawić w zakresie od 1 do 50 MB. 
Parametr “Cyclic size” maksymalną wielkość archiwum. Gdy wielkość ta 
zostanie przekroczona kamera zacznie nadpisywać starsze nagrania. Domyślna 
wartość tego parametru to 1024 MB (1 GB). Maksymalna wartość to 1024000 
MB (1 TB). 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> HTTP Event 
-> General (opcje ogólne): 

 
Funkcja “HTTP Event” umożliwia, w przypadku wystąpienia sygnału 
alarmowego, wysyłanie żądania HTTP do określonego adresu URL.  
 
Przykłady: 
1. Niektóre bardziej zaawansowane aplikacje monitoringowe mają możliwość 
rozpoczęcia nagrywania w momencie wysłania pod określony URL żądania od 
kamery. W takim przypadku aplikacja monitoringowa nie analizuje obrazu z 
kamery pod kątem wykrycia ruchu a jedynie czeka na sygnały generowane 
przez funkcję “HTTP event”. Zaletą takiego rozwiązania jest odciążenie 
programu monitoringowego co może mieć duże znaczenie w przypadku 
większych instalacji. 
2. Funkcja “HTTP event” może być również użyta do uruchamiania określonego 
skryptu na serwerze www, np. skrypt, który będzie pobierał na stronę 
internetową obrazy z kamery w momencie wystąpienia określongo zdarzenia 
HTTP.  
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URL: URL, do którego wysyłane będzie żądanie z kamery. 
Wpisujemy bez “http://”. 
 

Port: Standardowo żądania HTTP generowane są na porcie 80, 
możemy jednak wybrać inny numer portu w zależności od 
potrzeb. 
 

User ID: Jeśli skrypt URL wymaga autoryzacji musimy podać 
użytkownika i hasło. W tym polu podajemy nazwę 
użytkownika. 
 

Password: Hasło. Potwierdzamy hasło w polu poniżej. 
 

Proxy Server: Opcjonalnie. Definiujemy jeśli kamera łączy się przez 
serwer proxy.  
 

 
Camera -> Advance -> HTTP Event -> Alarm Sending: 
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Alarm: Motion Detection: Aktywujemy tę opcję jeśli chcemy aby funkcja 
“HTTP event” była powiązana z detekcją ruchu.  
 
Audio Detection: Dostępne tylko dla kamer Megapixelowych 
H.264. Aktywujemy tę opcję jeśli chcemy aby funkcja była 
powiązana z detekcją dźwięku. 
 
Network Link Down: Dostępne tylko dla kamer Megapixelowych 
H.264.W przypadku przerwanie połączenia sieciowego kamera 
buforuje ostatnie 10 sekund strumienia obrazu. Kiedy połączenie 
zostanie przywrócone informacje są przesyłane. 

 
Alarm input: Aktywujemy tę opcję jeśli chcemy aby funkcja “HTTP 
event” była powiązana z zewnętrzną czujką alarmową. 
 

Parameter & Message:  
Dla każdego zdarzenia możemy zdefiniować opcjonalny parametr i 
jego wartość, tak jak pokazano na obrazku powyżej. W ten sposób 
skrypt do którego odwołuje się kamera może rozróżniać różne 
typy zdarzeń.  
 

Effective Period: 
“Always” – funkcja aktywna cały czas. “Schedule” – aktywna 
wedłóg harmonogramu. 

 
Poniżej przykłady URL, do których może odwoływać się kamera w przypadku 
sygnału alarmowego: 
 
1. W przypadku wykrycia ruchu. 
URL: http://myserver:80/script_url?event =motion 
 
2. W przypadku alarmu czujnika zewnętrznego. 
URL: http://myserver:80/script_url?event=extalarm 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Alarm 
Output (wyjście alarmowe): 

 
W zależności od modelu kamera może posiadać złącze we/wy, do którego 
podłączamy zewnętrzne urządzenia alarmowe. W przypadku wystąpienia 
sygnału alarmowego kamera podaje napięcie na złącze we/wy. 
 

 
 
Digital output:  

 
Trigger condition: Ustaw parametr “Timer” aby sygnały były generowane 

według harmonogramu. W przypadku ustawienia wartości 
“Alarm” syganły będą generowane w oparciu o: detekcję 
ruchu, detekcję dźwięku [niektóre modele], przerwanie 
połączenia sieciowego [niektóre modele] oraz wejście 
alarmowe. 
 

Alarm duration: Określamy przez jaki okres po sygnale alarmowym kamera 
ma podawać napięcie na port wyjścia 
 

Effective Period: Funkcja może być aktywna cały czas – opcja “Always”. 
Może być też aktywna według określonego harmonogramu 
– opcja “Schedule”. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Schedule 
(harmonogram): 
 
Funkcja generowania sygnałów alarmowych może być 
aktywna według określonych harmonogramów, np. w 
określonych godzinach pracy biura.  
 
W zależności od modelu kamery układ graficzny tej opcji 
może się nieznacznie różnić. 
 

 
 
Najpierw wybieramy z listy rodzaj zdarzenia, do którego 
ma się odnosić nasz harmonogram. Określamy czas 
rozpoczęcia i zakończenia aktywności dla każdego dnia 
tygodnia. Aktywny harmonogram podświetla się na 
czerwono. 
Jeśli godziny harmonogramu są takie same dla każdego 
dnia tygodnia możemy skorzystać z opcji “Use the same 
time schedule every day”. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Alarm 
Input (wejście alarmowe): 
 
Jeśli Twoja kamera posiada złącze 
we/wy można podłączyć do kamery 
zewnętrzną czujkę alarmową, która 
może słuzyć jako źródło sygnału 
alarmowego. 
Są dwa typy sensorów. Jeden otwiera 
obwód elektryczny w przypadku 
alarmu (digital I/O = low); drugi 
zamyka obwód elektryczny (digital 
I/O = high).  
 
 
 
 
 
Złącze we/wy. Piny 1 i 2 służą do podłączenie 
zewnętrznych czujników alarmowych. 
 
 
 

 
 
Sensor input 1: Kamery INTELLINET obsługują jeden czujnik alarmowy. 

 
Trigger condition: Typ sensora. High – zamykający obwód. Low – otwierający 

obwód. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Alarm 
Buffer (bufor alarmowy)(tylko niektóre modele): 
 
W tej zakładce definiujemy wielkość bufora alarmowego kamery. Kamera może 
buforować maksymalnie 10 sekund nagrania. W przypadku wysyłania plików na 
serwer FTP oraz e-mail wielkość bufora definiuje się w zakładkach 
konfiguracyjnych tych funkcji. 
Uwaga: Wielkość bufora przed alarmem (pre-alarm buffer) dotyczy tylko funkcji 
alarmu w przypadku przerwania połączenia sieciowego (Network Link Down). 
Pozostałe funkcje alarmowe obslugują tylko bufor po zdarzeniu (port-alarm 
buffer). Oznacza to, iż dla tych funkcji nagrania video będą rozpoczynać się w 
momencie wystąpienia sygnału alarmowego. 
 

 
 
Recording capacity:  Całkowita wiekość bufora nagrań (przed i po alarmie). 

 
Recording time: Definiujemy czas nagrań przed i po alarmie (od 0 do 5 

sekund). 
 

 
 
Camera -> Advance (ustawienia 
zaawansowane) -> Motion Detection 
(detekcja ruchu): 
 
Kamery sieciowe posiadają zintegrowaną funkcję detekcji 
ruchu. Detekcja ruchu opiera się na analizie kolejnych 
klatek obrazu. 
 
Detekcja ruchu nie jest dostępna w trybie nocnym kiedy 
kamera przechodzi na obraz czarno-biały. 
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Kamera obsługuje 3 niezależne obszary detekcji ruchu definiowane 
indywidualnie. 
 
Motion Detection 1, 2,3: Zaznacz aby aktywować wybrany obszar detekcji. 

Użyj wskaźnika aby dopasować położenie i wielkość 
obszaru.  
 

Threshold: Parametr określa próg aktywności, po przekroczeniu 
którego generowany jest sygnał alarmowy. Im 
mniejszy próg tym czulszy system detekcji. 
 

Sensitivity: Czułość systemu detekcji ruchu. 
 

Ruch odzwierciadlany jest zielonym paskiem nad obszarem detekcji (lub po 
prawej stronie). Jeśli natężenie ruchu przekracza próg aktywności pasek 
przechodzi w kolor czerwony. 
 
Uwaga: W zależności od modelu kamery i wersji firmware’u układ graficzny 
może się nieznacznie różnić. Konfiguracja funkcji detekcji ruchu możliwa jest 
tylko dla przeglądarki MS Internet Explorer. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> Audio 
Detection (detekcja dźwięku) (tylko niektóre modele): 
 
Kamery Megapikselowe H.264 INTELLINET posiadają wbudowany mikrofon oraz 
możliwośc podłączenia mikrofonu zewnętrznego. Kamera może monitorować 
natężenie dzwięku i generować sygnal alarmowy w przypadku przekroczenia 
określonego poziomu.  
 

 
 
Audio detection 1: Aktywacja funkcji detekcji dźwięku. 

 
Threshold: Ten parametr określa poziom dźwięku, który musi być 

przekroczony aby kamera wygenerowała sygnał alarmowy. 
 

Sensitivity: Czułość detekcji dźwięku. 
 
Zielony pasek określa aktualne natężenie dźwięku. Po przekroczeniu 
zdefiniowanego progu (Threshold) pasek przechodziw kolor czerwony. 
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Camera -> Advance (ustawienia zaawansowane) -> System 
Log (logi systemowe): 
 
Kamera sieciowa INTELLINET posiada funkcje logów systemowych, które 
informują o pracy kamery i generowanych zdarzeniach (np. alarmach). 
Ponieważ pamięc kamery jest ograniczona logi przechowywane są tylko przez 
pewnien czas. Aby ominąć to ograniczenie możemy skorzystać zdalnego 
pobierania logów (remote log).  
 

 
 
Enable remote log: Adres serwera logów. Wpisujemy bez “http://”. 

 
Port serwera: domyślnie 514. 
 

Current log: Aktualna lista logów kamery.  
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Funkcja “remote log” wykorzystuje protokół 
Syslog. Nadawca (kamera) przesyła niewielkie 
(mniejsze niż 1KB) pliki tekstowe do serwera 
Syslog. 
 
 
Przykładowym serwerem Syslog jest 
3CDaemon utility firmy 3Com Corporation 
(http://support.3com.com/software/utilities_f
or_windows_32_bit.htm). 
 
 
Okno programu 3CDaemon.  
 

 
 
Logi na serwerze są takie same jak w zakładce kamery. 
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6: Oprogramowanie monitoringowe 

6.1 Opis funkcji 
Kamery sieciowe IP 
INTELLINET dostarczane 
są z bezpłatną aplikacją 
monitoringową, 
umożliwiającą podgląd i 
nagrywanie obrazu z 16 
kamer. 
 
Obraz z kamer może być 
nagrywany w trybie 
ciągłym, w oparciu o 
harmonogramy oraz w oparciu o system detekcji ruchu co 
umożliwia ograniczenie powierzchni magazynowania zapisów. 
Dla podglądu obrazu z wielu kamer dostępne są predefiniowane 
widoki. 
 

6.2 Instalacja 
Aby zainstalować aplikację 
monitoringową należy 
wybrać z menu płyty 
instalacyjnej opcję “Video 
Surveillance Software”. 
 
Szczegółowa instrukcja 
użytkownika do obsługi 
programu dostępna jest 
na płycie CD w folderze 
„User Manuals”. 
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7: Dostęp zdalny i ustawienia 
routera  
 
Aby uzyskać zdalny dostęp z Internetu do kamery działającej w 
sieci lokalnej należy przekierować na routerze odpowiednie 
porty, na których pracuje kamera. 
 

 
 
Kamery sieciowe INTELLINET wykorzystują następujące porty: 
 
a) Modele M-JPEG/MPEG4 (VGA) z firmware’m 1.6.16.03 lub 
starszym 
- Port serwera www = 80 
- Port MPEG4 Audio/Video = 8090 
- Port MPEG4 Video/Audio (SSL) = 8091 
- Port transmisji video Motion-JPEG = 8070 
- Port transmisji video Motion-JPEG (SSL) = 8071  
- Port wchodzącego sygnału Audio = 40008 
- Port RTSP = 554 
- Port HTTPS = 443 
 
b) Modele H.264/MPEG4/M-JPEG oraz modele VGA z fimware’m 
1.6.16.05 lub nowszym 
- Port serwera www = 80 
- Port RTSP = 554 
- Port HTTPS = 443 
 
Uwaga: W przypadku kamer H.264 schemat wykorzystania portów jest prostszy 
w celu ułatwienia zdalnego dostępu do kamer. 
Sposoby przekierowań portów różnią się w zależności od modelu routera. Na 
przykładzie przekierowania dla routera INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. 
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Przykład: Router bezprzewodowy N INTELLINET NETWORK 
SOLUTIONS: 
 
Kliknij NAT -> Virtual Server. Zaznacz (x) pole Enable Virtual Server. 

 

 
 
 
Wpisz prywantny adres IP kamery w polu “Private IP” (np. 192.168.1.221). W 
polach Private Port oraz Public Port wpisz numer portu, który chcesz 
przekierować . Kliknij Add aby dodać utworzoną regułę. 
 

 
 
Przykład przekierowani portów HTTP, RTSP, MPEG4 oraz Motion-JPEG. 

 



- 106 - 

8: Informacje dla programistów 
 
Kamery MPEG4/Motion-JPEG (VGA) z firmware’m 1.6.16.03 lub 
starszym: 
 
Bezpośredni dostęp do obrazów 
Bezpośredni dostęp do obrazów można uzyskać pod URL: 
http://adres_IP/jpg/image.jpg 
 
Strumień Motion-JPEG  
Dostęp do strumienia Motion-JPEG pod URL: 
http://adres_IP:8070/video.mjpg  
lub: 
http://nazwa_użytkownika:hasło@adres_IP:8070/video.mjpeg  
 
Strumień MPEG4  
Dostęp do strumienia MPEG4 pod URL: 
http://adres_IP:8090/video.mp4  
http://nazwa_użytkownika:hasło@adres_IP:8090/video.mp4  
 
W protokole RTSP: 
rtsp://adres_IP:554/video.mjpeg 
rtsp://nazwa_użytkonika:hasło@adres_IP:554/video.mp4 
 
Strumień 3GPP  
Via RTSP: 
rtsp://adres_IP:554/video.3gp 
rtsp://nazwa_użytkonika:hasło@ adres_IP:554/video.3gp 
 
 
 
Kamery Megapikselowe H.264 oraz kamery VGA z firmware’m 
1.6.16.05 lub nowszym 
 
Dostęp do poszczególnych typów strumieniowania pod URL: 
rtsp://adres_IP:554/video.mp4 
rtsp://adres_IP:554/video.h264 
rtsp://adres_IP:554/video.mjpg 
rtsp://adres_IP:554/video.3gp 
 
http://adres_ip:80/video.mjpg 
 
Uwaga: domyślne numery portów mogą zostać zmienione w ustawieniach 
kamery. 
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Dostęp do strumienia obrazu przez aplikację VLC Player 
 
VLC Player jest jedną z aplikacji obsługujących protokół RTSP. Można użyć tej 
aplikacji do wyswietlania strumienia obrazu z kamery. 
 
Uruchom aplikację a następnie przejdź do Media -> Open Network Stream. 

 
 
Wpisz odpowiedni URL; np. rtsp://adres_IP:554/video.h264 

 
 
Obraz pojawi się w ciagu kilku sekund. 

 
 
Uwaga: W przypadku “wolnych” łącz internetowych moga występować 
problemy z połączeniem prze tego typu aplikacje. 
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9: Pytania i odpowiedzi 

9.1 Logowanie do kamery 
 
P: Jaki jest domyślny adres IP kamery oraz jakie są parametry logowania 

administratora? 
O: Kamera otrzymuje adres IP automatycznie z serwera DHCP w sieci 

lokalnej. Jeśli jednak w sieci nie ma aktywnego serwera DHCP kamera 
ustawi się na domyślnym adresie IP: 192.168.1.221. Parametry logowania 
adminnistratora to: użytkownik “admin”; hasło “admin”.  
 
 

P: Aplikacja IP Installer nie wykrywa kamery, pomimo iż kamera jest 
poprawnie podłączona do sieci lokalnej. Dlaczego? 

O: 1: Aplikacja IP Installer wykorzystuje usługę UPnP do wykrywania kamery 
w sieci lokalnej. Domyślnie usługa UPnP w kamerze powinna być włączona. 
Zresetuj kamerę do ustawień fabrycznych przyciskiem “reset”. 
 
2: Ustawienia zapory (firewall) mogą blokować prawidłowe działanie 
aplikacji IP Installer. Upewnij się, że jesteś zalogowany na komputerze jako 
uzytkownik z prawami administratora. 
 
 

P: IP Installer nadal nie wykrywa kamery. Jak odnaleźć kamerę w sieci 
lokalnej? 

O: 1: Jeśli w sieci działa aktywny serwer DHCP (np.: w routerze), można 
odnaleźć kamere na liście aktywnych urządzeń serwera DHCP. 
 
2: Jeśli w sieci nie działa żaden serwer DHCP, możemy zalogować się do 
kamery na jej domyślnym adresie IP: 192.168.1.221. Wiąże się to z 
koniecznością dostosowania ustawień TCP/IP karty sieciowej komputera, z 
którego chcemy się zalogować na kamerę, tak aby adres IP tego 
komputera był z tej samej podklasy adresowej, czyli: 192.168.1.xxx (xxx 
jest różne od 221 i różne od 0 oraz nie większe niż 254). 
 
 

P: Jak podłączyć się do kamery komputerem z systemem Mac lub Linux? 

O: Patrz rozdziały 4.1.2 oraz 4.1.3 niniejszej instrukcji. 
 

 
P: Po zmianie portu serwera www kamery na wartość inną niż domyślna (80), 

nie można się zalogować do kamery przez przeglądarkę Intenetową 
O: Jeśli zmienimy numer portu www na wartość inną niż domyślna (80) to 

zmieni się również składnia adresu IP, którego używamy do logowania 
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przez przeglądarki. Ponieważ port 80 jest domyślny dla wszystkich 
urządzeń sieciowych nie jest podawany w składni adresu, która jest 
następująca: http://adres_IP:numer_portu. Jeśli zmienimy numer portu z 
80 na np.: 81, składania adresu logowania będzie następująca: 
http://192.168.1.221:81 
 
 

P: Zmieniłem wartość portu HTTP (inaczej port serwera www) w ustawieniach 
kamery, jednak po zapisaniu ustawień kamera nadal zgłasza się na 
poprzednim porcie. 

O: Po zmianie wartości portu HTTP i zapisaniu ustawień należy jeszcze 
wykonać restart kamery aby te ustawienia zostały wprowadzone. Restart 
wykonujemy w zakładce: Basic->System->Initialize). 

 
 

9.2 Zarządzanie przez przeglądarki 
 
P: Nie mam dostepu do niektórych funkcji kamery. Np. nie mogę 

skonfigurować funkcji detekcji ruchu ani włączyć nagrywania obrazu z 
poziomu przeglądarki internetowej. 

O: Jedynie przeglądarka internetowa MS Internet Explorer daje dostęp do 
wszystkich funkcji kamery. Patrz rozdział 2.3 dotyczący ograniczeń 
dotyczącyh pozostałych przeglądarek internetowych takich jak Firefox, 
Opera czy Safari. 
 
 

P: Używam przeglądarki MS Internet Explorer ale kiedy loguje się do kamery 
nie mam podglądu obrazu. 

O: Przy pierwszym zalogowaniu do kamery przez MSIE wymagana jest 
instalacja kontrolek ActiveX (patrz str. 43). Jeśli nie ma podglądu obrazu 
może to oznaczać, że poziom zabezpieczeń przeglądarki ustawiony jest 
zbyt wysoko . Należy zmienić ustawienia zabezpieczeń aby zezwolić na 
wykonywanie skryptów ActiveX. 
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9.3 Inne 
 
P: Kamera nie wysyła żadnych powiadomień e-mailowych. Dlaczego?  

O: 1. Problem wynika z faktu, iż kamera nie nawiazuje połączenia z serwerem 
pocztowym. Należy sprawdzić: 
- Czy podano poprawny adres serwera SMTP? ((Advance->SMTP) 
- Czy prawidłowo wpisano adres bramy w ustawieniach sieciowych? 
(Basic->Network) 
- Czy podano prawidłowe adresy serwerów DNS? (Basic->Network) 
- Czy podano prawidłowy adres e-mail, na który mają przychodzić 
powiadomienia? (Advance->SMTP) 
- Czy podano tytuł maila? (Advance->SMTP) 

 
2. Serwer e-mail odrzuca zapytania z kamery. Należy sprawdzić: 
- Czy podano właściwy adres serwera SMTP? (Advance->SMTP) 
- Czy włączono autoryzację serwera SMTP? (Advance->SMTP) 
- Czy podano właściwą nazwę użytkownika i hałso dla celów autoryzacji 
serwera SMTP? (Advance->SMTP) 
Należy się również upewnić, że w kamerze zainstalowana jest najnowsza 
wersja firmware’u. Niektóre problemy rozwiązane zostały w nowszych 
wersjach firmware’u. 
 
 
 

P: Czy mogę użyć zintegrowanej funkcji detekcji ruchu kamery do 
profesjonalnych zastosowań typu “security”, dla ochrony mienia dużej 
wartości? 

O: Nie jest zalecane stosowanie zintegrowanej w kamerze funkcji detekcji 
ruchu do profesjonalnych zastosowań monitoringowych. 
Zaleca się stosowanie profesjonalnych aplikacji monitoringowych, które w 
połączeniu z kamerami Intellinet oraz ewentualnie dodatkowymi 
urządzeniami alarmowymi mogą posłużyć do stworzenia profesjonalnych 
systemów monitoringu i zabezpieczeń. 
 
 
 

P: Czy mogę użyć kamery wewnętrznej do montażu na zewnątrz 
pomieszczeń? 

O: Tak, pod warunkiem umieszczenia kamery w specjalnej obudowie 
zewnętrznej. 
 



- 111 - 

P: Czy moja kamera obsługuje zasilanie przez skrętkę (Power over Ethernet)? 

O: Następujące modele kamer Intellinet obsługują PoE: 
- NFD30 kopułkowa kamera sieciowa 
- NVS30 sieciowy serwer video 
- NFC30 kamera sieciowa 
- NFC30-IR kamera sieciowa 
- NFC31 kamera sieciowa 
- NFC31-IR kamera sieciowa 
- NBC30-IR zewnętrzna kamera sieciowa 

 
P: Jakiego rodzaju akcesoria do kamer są dostępne? 

O: Dostępne są następujące akcesoria INTELLINET NETWORK 
SOLUTIONS: 
1: Obiektywy CCTV  
Wymienne obiektywy mogą być zastosowane w modelach: 
NFC30, NFC30-WG, NFC31 oraz NFC31-IR.  
 
 
 
2: Obudowy zewnętrzne  
Umożliwiają montarz kamer w trudnych warunkach 
atmosferycznych.  
 
 
 
3. Ramiona montażowe 
Do montażu ściennego oraz sufitowego. 
 
 
 
 
4. Produkty Power over Ethernet 
Switche oraz adaptery PoE. 
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