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Zawartość podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. Do przyszłych wersji podręcznika będą dodawane 
aktualizacje. 
DEKLARACJA ZASTRZEŻEŃ PRAWNYCH  
Firma „Underwriters Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała wydajności ani niezawodności zabezpieczeń i aspektów 
transmisji danych niniejszego produktu.  UL wykonała tylko testy w zakresie zagrożeń związanych z pożarem, wstrząsami 
lub uszkodzeniami, zgodnie z normą dotyczącą (normami dotyczącymi) bezpieczeństwa, UL60950-1.  Certyfikacja UL nie 
obejmuje wydajności ani niezawodności zabezpieczeń i aspektów transmisji danych niniejszego produktu.  UL NIE SKŁADA 
ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKACJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI ŻADNEJ 
FUNKCJI ZABEZPIECZEŃ LUB TRANSMISJI DANYCH NINIEJSZEGO PRODUKTU.  
 

Gwarancja 
 

1. Ograniczona gwarancja 
a. Postanowienia ogólne 
 
Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji, od daty sprzedaży Nabywcy przez ADI przez czas określony dla 
kategorii produktów w Punkcie 1(b), ADI gwarantuje, że jej produkty W Box Technologies będą wolne od wad 
materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach eksploatacji i obsługi, z wyjątkiem elementów podlegających 
normalnemu zużyciu. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, niniejsza Ograniczona gwarancja jest wydawana 
wyłącznie Nabywcy i nie można jej przenieść na osobę trzecią. 
 
ADI nie ponosi żadnej odpowiedzialności na mocy niniejszej Ograniczonej gwarancji ani żadnych innych ustaleń, jeśli: 
(i) Niniejszy produkt został nieprawidłowo zainstalowany, użyty lub konserwowany; 
(ii) Niniejszy produkt został zainstalowany w środowisku, którego parametry eksploatacji nie odpowiadają podanym 
w niniejszym podręczniku, został zmodyfikowany lub nieprawidłowo wykonano jego czynności obsługi lub naprawy; 
(iii) Uszkodzenie zostało spowodowane przez zewnętrzne przyczyny naturalne, takie jak uderzenie pioruna, nagłe 
wzrosty zasilania, pożar, powódź, klęski żywiołowe itp. 
(iv) Uszkodzenia wynikają z nieuprawnionej modyfikacji, używania do niewłaściwych celów, wandalizmu lub z innych 
przyczyn  
niezwiązanych z wadami materiałowymi lub wykonawstwa, lub usterki są związane z bateriami lub akumulatorami 
dowolnego typu używanymi w związku ze sprzedanymi produktami objętymi niniejszą gwarancją.       
 
ADI udziela gwarancji wyłącznie w zakresie produktów opatrzonych marką W Box Technologies i sprzedawanych przez ADI. 
Wszelkie inne produkty opatrzone marką innego producenta są objęte gwarancją przez takiego producenta przez okres 
zdefiniowany przez tego producenta. ADI udostępnia lub przekazuje Nabywcy te i tylko te gwarancje oferowane przez 
innych producentów i dostawców, obejmujące produkty nieoznaczone marką ADI, w stopniu, w jakim ADI ma prawo do 
takich gwarancji lub jest uprawniona do ich przekazywania. ADI nie udziela żadnych gwarancji na produkty nieoznaczone 
marką ADI i sprzedaje je tylko na zasadzie „takie, jakie są”, zgodnie z warunkami sprzedaży ADI.     
 
b. Gwarancje szczególne dotyczące kategorii produktów: 

Kategorie produktów Okres gwarancji 

Kamery analogowe 36 miesiące 

Zasilacze do CCTV 24 miesiące 

Monitory 30 miesięcy 

Cyfrowe rejestratory wideo, sieciowe 
rejestratory wideo 

60 miesięcy 

Kamery IP 60 miesięcy 

Uchwyty do TV 60 miesięcy 

Kable analogowe 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

Złącza B 
Ograniczony czas 
eksploatacji 
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Kable HDMI 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

Kable sieciowe 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

Wiązki przewodów 
Ograniczony czas 
eksploatacji 

 

2. WYŁĄCZENIE GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
NIE ISTNIEJĄ ŻADNE GWARANCJE ANI WARUNKI, WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANE, WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB 
DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI ŻADNE INNE, KTÓRE 
WYCHODZĄ POZA ZAKRES OPISU W NINIEJSZYCH WARUNKACH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ 
PRAWO, FIRMA ADI NIE BĘDZIE W ŻADNYM RAZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ OSOBY ZA WSZELKIE 
(I) SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NAWIĄZKI ODSZKODOWAWCZE, ORAZ (II) WSZELKIE 
PRZYPADKI UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, REPUTACJI, ZYSKÓW, PRZEWIDYWANYCH 
ZYSKÓW, DOCHODU, BIZNESU, KONTRAKTU, WYKORZYSTANIA PIENIĘDZY, WYKORZYSTANIA PRODUKTU LUB WARTOŚCI 
MATERIALNEJ ANI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ (W KAŻDYM PRZYPADKU, 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STOPNIU, W KTÓRYM NIE SĄ UJĘTE W PUNKCIE (I)) WYNIKAJĄCE Z LUB POWIĄZANE W 
JAKIKOLWIEK SPOSÓ B Z NINIEJSZYM PRODUKTEM ORAZ/LUB ZA NARUSZENIE TEJ GWARANCJI, TEGO WARUNKU LUB 
INNYCH GWARANCJI/WARUNKÓW, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB DOROZUMIANYCH, ANI NA ŻADNEJ INNEJ PODSTAWIE, 
Z KTÓ REJ WYNIKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NAWET JEŚLI STRATA LUB SZKODA JEST SPOWODOWANA PRZEZ ZANIEDBANIE 
LUB WINĘ ZE STRONY ADI ORAZ NAWET JEŚLI ADI ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT 
LUB SZKÓ D.  Wszelkie opisy produktu (pisemne lub ustne, podane przez ADI lub przedstawicieli ADI), specyfikacje, próbki, 
modele, biuletyny, rysunki, schematy, karty produktu i inne materiały używane w związku z zamówieniem złożonym przez 
Nabywcę są dostępne wyłącznie w celu identyfikacji produktów ADI i nie mogą być uznawane jako wyraźnie wyrażona 
gwarancja lub warunek.  Żadne sugestie wysunięte przez ADI lub przedstawicieli ADI dotyczące użytkowania, zastosowań 
lub odpowiedniości produktów nie mogą być uznawane jako wyraźnie wyrażona gwarancja lub warunek, o ile nie zostanie 
to potwierdzone na piśmie przez ADI.  ADI nie składa żadnego oświadczenia mówiącego, że sprzedawanych przez nią 
produktów nie da się przejąć lub obejść; że produkty zapobiegną jakimkolwiek obrażeniom lub utracie mienia w wyniku 
włamania, rabunku, pożaru itp. ani że produkty we wszystkich przypadkach zapewnią odpowiednie ostrzeżenie lub 
ochronę.  Nabywca rozumie i przekaże swojemu klientowi, że prawidłowo zainstalowany i obsługiwany produkt nie 
zapewnia ani nie gwarantuje, że nie spowoduje to ani nie doprowadzi do obrażeń lub utraty mienia.  W ZWIĄZKU Z TYM W 
ZWIĄZKU Z TYM, W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ADI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
ŻADNE OBRAŻENIA, UTRATĘ MIENIA LUB INNE SZKODY NA PODSTAWIE JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA, WŁĄCZNIE Z 
ROSZCZENIEM OPARTYM NA FAKCIE, ŻE PRODUKT NIE WYEMITOWAŁ OSTRZEŻENIA. Jeśli jednak ADI zostanie pociągnięta 
do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakąkolwiek szkodę lub stratę w związku z produktem, który 
sprzedaje, niezależnie od przyczyny lub pochodzenia, jej maksymalna odpowiedzialność w żadnym razie nie przekroczy 
ceny nabycia produktu, która będzie ustalona jako odszkodowanie oznaczone, a nie kara umowna, i będzie to jedyne i 
pełne zadośćuczynienie ze strony ADI. 
 
3. Ograniczenie odpowiedzialności względem klientów Nabywcy 
Nabywca zgadza się ograniczyć odpowiedzialność względem swoich klientów w najwyższym stopniu dozwolonym przez 
prawo.  Nabywca potwierdza, że ADI ma obowiązek oferować użytkownikom swoich produktów tylko takie rękojmie, które 
mogą być wymagane przez prawo. W żadnym razie nabywca nie oświadcza swoim klientom i/lub użytkownikom 
produktów ADI, że ADI oferuje jakiekolwiek gwarancje dodatkowe.  Przyjmując produkty, w maksymalnym stopniu 
dozwolonym przez prawo, Nabywca przyjmuje wszelką odpowiedzialność i zgadza się zabezpieczyć i bronić ADI przed 
wszelkimi pozwami, roszczeniami, żądaniami, wniesieniami sprawy do sądu i decyzjami sądu, wynikającymi z obrażeń ciała 
lub szkód na mieniu, odniesionych przez dowolną osobę, firmę, korporację lub związek przedsiębiorstw, w tym, ale nie 
wyłącznie, klientów i/lub użytkowników produktów Nabywcy, wynikających z faktu, że produkty nie wykryły i/lub ostrzegły 
o niebezpieczeństwie, do której to funkcji były przeznaczone, ani z powodu jakiejkolwiek innej usterki produktów, 
niezależnie od tego, czy takie szkody zostały spowodowane lub na które miało wpływ wspólne lub indywidualne 
zaniedbanie lub wina ADI. 
 
4. Zwroty 
Zgodnie z powyższymi warunkami, w czasie mającego zastosowanie okresu gwarancji, ADI, według własnego uznania, 
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wymieni Produkt bezpłatnie lub zaoferuje zniżkę, pod warunkiem zwrócenia opłaconych uszkodzonych produktów.  
Wszelkie zobowiązania ADI do wymiany produktów objętych Ograniczoną gwarancją okresu eksploatacji, która to 
wymiana wynika z uszkodzenia produktu, zależą od dostępności produktu zamiennego.  ADI zastrzega sobie prawo, 
według własnego uznania, do wymiany dowolnego produktu na inny dostępny w danym momencie lub do przyznania 
zniżki.  Jeśli Nabywca będzie miał problem z którymś z produktów ADI, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem 
ADI w celu uzyskania instrukcji zwrotu:  
 
www.adiglobal.com 
www.wboxtech.eu 
 
Należy mieć pod ręką numer modelu i opis problemu.  W przypadku wymiany zwracany produkt zostanie zarejestrowany 
na koncie Nabywcy, a na wymieniany produkt zostanie wystawiona nowa faktura.  ADI zastrzega sobie prawo do 
udzielenia wyłącznie zniżki zamiast wymiany.   
 
Jeśli okaże się, że produkt W Box Technologies działa prawidłowo lub niemożność prawidłowego działania takiego 
produktu wynika z niewłaściwego użycia lub uszkodzenia z winy użytkownika, produkt zostanie zwrócony Nabywcy w 
takim stanie, w jakim został otrzymany, a Nabywca zostanie obciążony kosztami transportu zwrotnego. 
 
5. Obowiązujące prawo 
Niniejsza Ograniczona gwarancja podlega prawom EU. 
 
6. Postanowienia różne 
Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Ograniczonej gwarancji jest zabroniony przez wymienione prawa, zostanie on uznany 
za nieważny, ale pozostałe postanowienia Ograniczonej gwarancji zachowają pełną moc prawną. 
 
 

Informacje dotyczące przepisów prawnych 
Informacje dotyczące przepisów FCC 
Zgodność z przepisami FCC: Niniejszy sprzęt przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych, 
zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Zgodność została potwierdzona. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnie 
uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, podczas używania sprzętu w środowisku komercyjnym. Urządzenie 
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie 
z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Działanie urządzenia na terenie 
mieszkalnym prawdopodobnie spowoduje szkodliwe zakłócenia, do których wyeliminowania będą zobowiązani 
użytkownicy, na własny koszt. 
Warunki FCC 
Urządzenie spełnia wymagania części 15 Przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega poniższym dwóm warunkom: 
1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 
2. Urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować nieprawidłowe 
działanie. 
Deklaracja zgodności UE 

Ten produkt oraz – jeśli ma to zastosowanie – dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co 
oznacza spełnianie wymagań zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie 

niskonapięciowej 2006/95/WE, dyrektywie elektromagnetycznej 2004/108/WE i dyrektywie RoHS 2011/65/UE. 
Odpady komunalne w Unii Europejskiej. W celu prawidłowego recyklingu niniejszy produkt należy zwrócić do 
lokalnego dostawcy przy zakupie równoważnego produktu zgodnego z normą 2012/19/EU (dyrektywa WEEE): 
Produktu oznaczonego tym symbolem nie wolno w Unii Europejskiej usuwać wraz z niesortowanymi odpadami 

komunalnymi. Aby umożliwić prawidłowy recykling, należy zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego 
sprzętu lub oddać go w wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji można znaleźć w serwisie: www.recyclethis.info. 

2006/66/WE (dyrektywa w sprawie baterii): Ten produkt zawiera baterię, której w Unii Europejskiej nie wolno 
usuwać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Dokładne informacje o użytej baterii są podane w 
dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, któremu mogą towarzyszyć litery, informujące o 

http://www.adiglobal.com/
http://www.wboxtech.eu/
http://www.recyclethis.info/
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zawartości kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić baterię odpowiedniemu 
sprzedawcy lub oddać ją w wyznaczonym punkcie zbiórki. Więcej informacji można znaleźć w serwisie: 
www.recyclethis.info. 
 
 

Opis wyglądu 
 

 
 

Nr Opis 

1 Obiektyw 

2 Osłona przeciwsłoneczna 

3 Interfejs zasilania 

4 Interfejs sieciowy 
 

 
 

Nr Opis 

1 Podstawa montażowa 

2 Stojak poziomy 

3 Stojak pionowy 

4 Kopułka 

5 Interfejs sieciowy 

6 Interfejs zasilania 

7 Dioda LED IR 

8 Obiektyw 

9 Czarna wkładka 

10 Linka bezpieczeństwa 

 

DC12V IN

1

2

3

4

1

2

3

4

9

6

7

8

5

10
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Nr Opis 

1 Osłona przeciwsłoneczna 

2 Osłona przednia 

3 Dźwignia zoomu i ostrości 

4 Dioda LED IR 

5 Obiektyw 

6 Odpowietrznik 

7 Interfejs wyjścia wideo 

8 Zintegrowany wspornik 

9 Przycisk resetowania 

10 Gniazdo kart Micro SD 

11 Interfejs zasilania 

12 Interfejs sieciowy 

 

 
 

Nr Opis 

1 Wewnętrzna obudowa 

2 Kopułka 

11

5

12

3

8

6

10

9

7

4

1

2

2

1
3 4

7
8

5

6
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3 Interfejs sieciowy 

4 Interfejs zasilania 

5 Przycisk resetowania 

6 Gniazdo kart SD 

7 Obiektyw 

8 Podstawa montażowa 
 

UWAGA:  
Naciśnij RESET przez około 10 s podczas włączania lub ponownego uruchamiania kamery, aby przywrócić domyślne 
ustawienia, takie jak nazwa użytkownika, hasło, adres IP, nr portu itd. 
 

Instalacja 
 
Przed rozpoczęciem pracy: 

Upewnij się, że urządzenie w opakowaniu jest w dobrym stanie technicznym i że opakowanie zawiera wszystkie elementy 
montażowe. 

Upewnij się, że podczas instalacji wszystkie instalowane urządzenia są wyłączone. 

Sprawdź, czy specyfikacje produktów odpowiadają środowisku instalacji. 

Upewnij się, że parametry zasilania odpowiadają wymaganemu napięciu, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. 

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym. Nie demontuj 
samodzielnie kamery w celu naprawy lub konserwacji. 

Upewnij się, że ściana jest wystarczająco wytrzymała, aby udźwignąć trzykrotność masy kamery. 

 
UWAGA:  
W przypadku kamer z obsługą podczerwieni, należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie, aby zapobiec odbiciom światła 
podczerwonego:  

Pył i tłuszcz na pokrywie kopułki spowoduje odbicie podczerwieni. Nie zdejmuj folii chroniącej pokrywę kopułki, dopóki 
instalacja kamery nie zostanie zakończona. Jeśli pokrywa kopułki jest zanieczyszczona pyłem lub tłuszczem, wyczyść ją za 
pomocą miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem izopropylowym. 

Upewnij się, że blisko obiektywu kamery nie ma żadnej powierzchni odbijającej światło. Podczerwień z kamery może się 
odbijać i świecić w obiektyw, co spowoduje zakłócenia spowodowane odbiciem.  

Pierścień z pianki naokoło obiektywu musi być osadzony na płask z wewnętrzną powierzchnią kopułki, aby odizolować 
obiektyw od diod podczerwonych. Przymocuj pokrywę kopułki do korpusu kamery tak, aby pierścień z pianki i pokrywa 
kopułki były połączone bez żadnych nierówności.  

1. Montaż na suficie 
Kroki: 

a) Wywierć otwory na śruby w suficie, zgodnie z szablonem do wiercenia otworów. 
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b) W przypadku kamery kopułkowej, odkręć śruby ustalające kluczem imbusowym (w zestawie), aby zdjąć kopułkę. 

        

c) Przymocuj podstawę montażową do sufitu (ściany) za pomocą śrub.  

  

Drill Template
Hole A: for cables routed through the ceiling
        screw hole 1: for Mounting Base

1

1

1

A
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d) Odkręć śruby blokujące nachylenie, dopasuj kąt obrotu i nachylenia. 

 

 

 

0°~360°

0°~65°

Tilting Adjust
Screw

0°~100°

0°~3 6 0°
0°~3 6 0°
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e) W przypadku kamery kopułkowej, ponownie zamontuj kopułkę i dokręć śruby. 

 

 

2. Instalacja karty Micro SD 

Ta sekcja dotyczy kamer z obsługą kart SD. 

Kroki: 
a) Odkręć śruby blokujące w kopułce (obudowie), aby zdemontować kamerę. 

 

 

0°~3 6 0°

0°~9 0°

0°~3 6 0°
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b) Włóż kartę micro SD do gniazda karty. 
c) (Opcja) Wciśnij włożoną kartę micro SD do środka, karta micro SD card zostanie wysunięta.  

 

 

 

 

d) Zamontuj kopułkę (obudowę) z powrotem i dokręć śruby blokujące. 
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3. Instalacja osłony wodoszczelnej (w zestawie) 

Zaleca się nałożyć osłonę wodoszczelną (w zestawie) na interfejs sieciowy, jeśli kamera jest zamontowana na zewnątrz 
budynku.  

Kroki: 
e) Jeśli kabel sieciowy ma już zaciśniętą wtyczkę, odetnij ją. 
f) Przeprowadź kabel sieciowy kolejno przez następujące komponenty: nakrętkę ustalającą, pierścień wodoszczelny i 

główny korpus osłony wodoszczelnej, jak pokazano na ilustracji. 
g) Aby zwiększyć poziom szczelności komponentów, zainstaluj pierścień wodoszczelny w głównym korpusie osłony 

wodoszczelnej. 
h) Zaciśnij nową wtyczkę na kablu sieciowym. 
i) Przymocuj O-ring do interfejsu kamery i podłącz kable sieciowe. 
j) Zakryj interfejs sieciowy głównym korpusem obudowy wodoszczelnej, a następnie obróć nakrętkę ustalającą w prawo, 

aby przymocować ją do głównego korpusu osłony wodoszczelnej. 

Network Interface O-ring Plug Water-proof Jacket Water-proof Ring Fix Nut Network Cable
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Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej 
 

Wymagania systemowe: 

System operacyjny: Microsoft Windows XP SP1 i nowsze wersje / Vista / Win7 / Server 2003 / Server 2008 32-bitowy 
CPU: Od Intel Pentium IV 3,0 GHz do serii Core i7-4000 lub szybszy, w zależności od różnych rozdzielczości wideo 
RAM: 1 GB lub więcej 
Wyświetlacz: Rozdzielczość 1024×768 lub większa 
Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0 i nowsze wersje, Apple Safari 5.02 i nowsze wersje, Mozilla Firefox 3.5 i 
nowsze wersje, Google Chrome 8 i nowsze wersje 
 
Aby uzyskać podgląd i skonfigurować kamerę za pośrednictwem sieci LAN (sieć lokalna), należy podłączyć kamerę sieciową 
do tej samej podsieci, w której znajduje się używany komputer PC. 
Poniższy rysunek przedstawia połączenie kablowe kamery sieciowej i komputera PC: 

 
Kroki: 
1. Uruchom przeglądarkę WWW. 
2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP kamery sieciowej, np. 192.0.0.64, następnie naciśnij przycisk Enter, 

aby przejść do interfejsu logowania. 
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. 
4. Kliknij Login (Logowanie). 

 
5. Przed wyświetlaniem podglądu na żywo i obsługą kamery zainstaluj dodatek. Kieruj się podpowiedziami na ekranie, 

aby zainstalować dodatek. Aby zakończyć instalację dodatku, może być potrzebne zamknięcie przeglądarki. 
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6. Uruchom ponownie przeglądarkę internetową po zainstalowaniu dodatku i się zaloguj. 
 
Uwagi: 
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Domyślny adres IP to 192.0.0.64.  

Domyślna nazwa użytkownika to admin, a hasło wbox123. 

 

   Ten produkt ma domyślną nazwę użytkownika i hasło, które służą do logowania się po raz pierwszy. Należy 
zmienić te domyślne dane logowania, aby zabezpieczyć produkt przed próbami nieuprawnionego dostępu.  

Aby uzyskać dostęp do kamery sieciowej z innych podsieci, ustaw bramę dla kamery sieciowej po zalogowaniu.  
 

Podgląd na żywo 
Zaloguj się do kamery sieciowej, aby otworzyć stronę podglądu na żywo, lub kliknij Live View (Podgląd na żywo) na pasku 
menu strony głównej, aby przejść do strony podglądu na żywo. 

Opisy strony podglądu na żywo: 

 
Camera Model (Model kamery): 

Pokazuje model kamery, do którego się podłączasz. 

Online Help (Pomoc online): 

Kliknij „Help” (Pomoc), aby uzyskać pomoc online, która przeprowadzi cię przez podstawowe czynności obsługi dla każdej 

funkcji. 

Menu Bar (Pasek menu):  

Kliknij każdą zakładkę, aby wyświetlić odpowiednio stronę Life View (Podgląd na żywo), Playback (Odtwarzanie), Log 

(Dziennik) i Configuration (Konfiguracja).  

Display Control (Kontrola wyświetlania): 

Kliknij każdą zakładkę, aby dopasować układ i typ strumienia podglądu na żywo. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać 
wtyczkę. Dla użytkowników IE (Internet Explorer) są dostępne komponenty sieci Web i Quick Time. Dla użytkowników 
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innych przeglądarek dostępne są komponenty sieci Web, Quick Time, VLC i MJPEG, pod warunkiem że dana przeglądarka 
je obsługuje. 
Live View Window (Okno podglądu na żywo):  

Wyświetla wideo na żywo. 

Toolbar (Pasek narzędzi):  

Czynności na stronie podglądu na żywo, np. wyświetlanie podglądu na żywo, rejestrowanie obrazów, nagrywanie, 

włączanie/wyłączanie dźwięku, dwukierunkowe audio itp. 

PTZ Control (Sterowanie PTZ):  

Czynności obrotu panoramicznego, pochylania i przybliżania/oddalania kamery, a także sterowanie oświetleniem i 

wycieraczką. (dostępne tylko dla kamer z obsługą funkcji PTZ) 

Preset/Patrol Settings (Konfiguracja ustawień wstępnych/patrolu):  

Ustawianie/wywoływanie/kasowanie ustawień wstępnych i patroli kamer PTZ. (dostępne tylko dla kamer z obsługą funkcji 

PTZ) 
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Dane techniczne 
  

Model WBXIL139RT WBXIL209RT WBXIL309RT 

Kamera 

Czujnik obrazu 
Skanowanie progresywne CMOS 

1/3” 
Skanowanie progresywne CMOS 

1/2,8” 
Skanowanie progresywne CMOS 

1/3” 

Min. oświetlenie 
0,01 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 

luksów z IR 

0,01 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 
luksów z IR 

0,028 luksa przy (F2.0, AGC WŁ.), 0 
luksów z IR 

0,07 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 
luksów z IR 

Szybkość migawki od 1/3 s do 1/100 000 s 

Obiektyw 

4 mm przy F2.0 

Kąt widzenia: 73,1° Kąt widzenia: 85° 
Kąt widzenia: 79°(1920 × 1080) 
Kąt widzenia: 70°(2048 × 1536) 

Dzień i noc Filtr obcinania podczerwieni z automatycznym przełączaniem 

Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR 

Szeroki zakres dynamiki 
(WDR) 

Cyfrowy WDR 

Standard kompresji 

Kompresja wideo H.264/ MJPEG 

Przepływność wideo 32 kb/s – 8 Mb/s 32 kb/s – 12 Mb/s 

Obraz 

Maksymalna rozdzielczość 1280 x 960 1920 × 1080 2048 × 1536 

Liczba klatek 
30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 

720), 30 fps (704 x 576), 
30 fps (640 x 480) 

30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 
× 960), 30 fps (1280 × 720) 

20 fps (2048 × 1536), 30 fps (1920 × 
1080), 30 fps (1280 × 720) 

Ustawienia obrazu 
Tryb obracania, nasycenie, jasność i kontrast, ustawiane z poziomu oprogramowania klienta lub przeglądarki 

WWW 

Kompensacja 
podświetlenia 

Tak, z opcją strefy 

Sieć 

Sieciowa pamięć masowa NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS) 

Wyzwalacz alarmowy 
Wykrywanie ruchu, analiza dynamiczna, alarm manipulacji, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, wyjątek pamięci 

masowej 

Protokoły 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

Ogólne 
Resetowanie jednym przyciskiem, zapobieganie oślepieniu, podwójny strumień, synchronizacja, odbicie lustrzane, 

ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP, dostęp anonimowy 

Standard ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI 

Interfejs 

Interfejs komunikacyjny 1 gniazdko Ethernet RJ45 10M/100M 

Przycisk resetowania Tak 

Ogólne 

Warunki pracy -30°C – 60°C; wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) 

Zasilanie 12 V DC ± 10%; PoE (802.3af) 

Pobór mocy Maks. 7 W 

Poziom zabezpieczenia 
przed dostępem do 
wnętrza obudowy i 
przenikaniem wody 

IP66 

Zasięg podczerwieni 30 metrów 

Wymiary 60,4 × 76,9 × 139,28 mm 

Masa 500 g 
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Model WBXID134RT WBXID204RT WBXID304RT 

Kamera 

Czujnik obrazu 
Skanowanie progresywne CMOS 

1/3” 
Skanowanie progresywne CMOS 

1/2,8” 
Skanowanie progresywne CMOS 

1/3” 

Min. oświetlenie 
0,01 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 

luksów z IR 

0,01 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 
luksów z IR 

0,028 luksa przy (F2.0, AGC WŁ.), 
0 luksów z IR 

0,07 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 
luksów z IR 

Szybkość migawki od 1/3 s do 1/100 000 s 

Obiektyw 
2,8 mm przy F2.0 

Kąt widzenia: 73,1° Kąt widzenia: 85° 
Kąt widzenia: 79°(1920 × 1080) 
Kąt widzenia: 70°(2048 × 1536) 

Dzień i noc Filtr obcinania podczerwieni z automatycznym przełączaniem 

Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR 

Szeroki zakres dynamiki 
(WDR) 

Cyfrowy WDR 

Regulacja kąta Obrót: 0° - 355°, Nachylenie: 0° - 65° 

Standard kompresji 

Kompresja wideo H.264/ MJPEG 

Przepływność wideo 32 kb/s – 8 Mb/s 32 kb/s – 12 Mb/s 

Obraz 

Maksymalna rozdzielczość 1280 x 960 1920 × 1080 2048 × 1536 

Liczba klatek 
30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 x 

720), 30 fps (704 x 576), 
30 fps (640 x 480) 

30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 
× 960), 30 fps (1280 × 720) 

20 fps (2048 × 1536), 30 fps (1920 
× 1080), 30 fps (1280 × 720) 

Ustawienia obrazu 
Tryb obracania, nasycenie, jasność i kontrast, ustawiane z poziomu oprogramowania klienta lub przeglądarki 

WWW 

Kompensacja 
podświetlenia 

Tak, z opcją strefy 

Sieć 

Sieciowa pamięć masowa NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS) 

Wyzwalacz alarmowy 
Wykrywanie ruchu, analiza dynamiczna, alarm manipulacji, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, wyjątek 

pamięci masowej 

Protokoły 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

Ogólne 
Resetowanie jednym przyciskiem, zapobieganie oślepieniu, podwójny strumień, synchronizacja, odbicie 
lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP, dostęp anonimowy 

Standard ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI 

Interfejs 

Interfejs komunikacyjny 1 gniazdko Ethernet RJ45 10M/100M 

Przycisk resetowania Tak 

Ogólne 

Warunki pracy -30°C – 60°C; wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) 

Zasilanie 12 V DC ± 10%; PoE (802.3af) 

Pobór mocy Maks. 7 W 

Ochrona przed 
uderzeniami 

IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, maksymalnie IK10 

Poziom zabezpieczenia 
przed dostępem do 
wnętrza obudowy i 
przenikaniem wody 

IP66 

Zasięg podczerwieni 30 metrów 

Wymiary Φ111 × 82 

Masa 500 g 
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Model WBXIL136RT WBXIL206RT WBXIL306RT 

Kamera 

Czujnik obrazu Skanowanie progresywne CMOS 1/3” 

Min. oświetlenie 
0,01 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 luksów z IR 

0,028 luksa przy (F2.0, AGC WŁ.), 0 luksów z IR 
0,07 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 luksów z IR 

Szybkość migawki od 1/3 s do 1/100 000 s 

Obiektyw 
2,8 - 12 mm przy F1.4 

Kąt widzenia: 113°-33,8° Kąt widzenia: 105,2°-31,9° 

Dzień i noc Filtr obcinania podczerwieni z automatycznym przełączaniem 

Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR 

Szeroki zakres dynamiki 
(WDR) 

Cyfrowy WDR 

Standard kompresji 

Kompresja wideo H.264/ MJPEG 

Przepływność wideo 32 kb/s – 8 Mb/s 32 kb/s – 12 Mb/s 

Obraz 

Maksymalna rozdzielczość 1920 × 1080 2048 × 1536 

Liczba klatek 
30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps 

(1280 × 720) 
20 fps (2048 × 1536), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps 

(1280 × 720) 

Ustawienia obrazu 
Tryb obracania, nasycenie, jasność i kontrast, ustawiane z poziomu oprogramowania klienta lub przeglądarki 

WWW 

Kompensacja 
podświetlenia 

Tak, z opcją strefy 

Sieć 

Sieciowa pamięć masowa NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS) 

Wyzwalacz alarmowy 
Wykrywanie ruchu, analiza dynamiczna, alarm manipulacji, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, wyjątek 

pamięci masowej 

Protokoły 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

Ogólne 
Resetowanie jednym przyciskiem, zapobieganie oślepieniu, podwójny strumień, synchronizacja, odbicie 
lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP, dostęp anonimowy 

Standard ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI 

Interfejs 

Interfejs komunikacyjny 1 gniazdko Ethernet RJ45 10M/100M 

Wewnętrzna pamięć 
masowa 

Wbudowane gniazdo kart Micro SD/SDHC/SDXC, maksymalna pojemność karty 64 GB 

Ogólne 

Warunki pracy -30°C – 60°C; wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) 

Zasilanie 12 V DC ± 10%; PoE (802.3af) 

Pobór mocy Maks. 7,5 W 

Poziom zabezpieczenia 
przed dostępem do 
wnętrza obudowy i 
przenikaniem wody 

IP66 

Zasięg podczerwieni 30 metrów 

Wymiary 95 × 105 × 258,6 mm 

Masa 1200 g 
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Model WBXID136VRT WBXID206VRT WBXID306VRT 

Kamera 

Czujnik obrazu Skanowanie progresywne CMOS 1/3” 

Min. oświetlenie 
0,01 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 

luksów z IR 

0,01 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 
luksów z IR 

0,028 luksa przy (F2.0, AGC WŁ.), 
0 luksów z IR 

0,07 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.), 0 
luksów z IR 

Szybkość migawki od 1/3 s do 1/100 000 s 

Obiektyw 
2,8 - 12 mm przy F1.4 

Kąt widzenia: 98°-30,2° Kąt widzenia: 113°-33,8° Kąt widzenia: 105,2°-31,9° 

Dzień i noc Filtr obcinania podczerwieni z automatycznym przełączaniem 

Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR 

Regulacja kąta Obrót: 0° - 355°, Nachylenie: 0° - 75°, Obrót: 0° - 355° 

Szeroki zakres dynamiki 
(WDR) 

Cyfrowy WDR 

Standard kompresji 

Kompresja wideo H.264/ MJPEG 

Przepływność wideo 32 kb/s – 8 Mb/s 32 kb/s – 12 Mb/s 

Obraz 

Maksymalna rozdzielczość 1280 x 960 1920 × 1080 2048 × 1536 

Liczba klatek 
30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 

x 720), 30 fps (704 x 576), 
30 fps (640 x 480) 

30 fps (1920 × 1080), 30 fps 
(1280 × 960), 30 fps (1280 × 720) 

20 fps (2048 × 1536), 30 fps 
(1920 × 1080), 30 fps (1280 × 

720) 

Ustawienia obrazu 
Tryb obracania, nasycenie, jasność i kontrast, ustawiane z poziomu oprogramowania klienta lub 

przeglądarki WWW 

Kompensacja 
podświetlenia 

Tak, z opcją strefy 

Sieć 

Sieciowa pamięć masowa NAS (Obsługa NFS, SMB/CIFS) 

Wyzwalacz alarmowy 
Wykrywanie ruchu, analiza dynamiczna, alarm manipulacji, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, wyjątek 

pamięci masowej 

Protokoły 
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

Ogólne 
Resetowanie jednym przyciskiem, zapobieganie oślepieniu, podwójny strumień, synchronizacja, odbicie 
lustrzane, ochrona hasłem, maska prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP, dostęp anonimowy 

Standard ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI 

Interfejs 

Interfejs komunikacyjny 1 gniazdko Ethernet RJ45 10M/100M 

Wewnętrzna pamięć 
masowa 

Wbudowane gniazdo kart Micro SD/SDHC/SDXC, maksymalna pojemność karty 64 GB 

Ogólne 

Warunki pracy -30°C – 60°C; wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji) 

Zasilanie 12 V DC ± 10%; PoE (802.3af) 

Pobór mocy Maks. 5,5 W 

Ochrona przed 
uderzeniami 

IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, maksymalnie IK10 

Poziom zabezpieczenia 
przed dostępem do 
wnętrza obudowy i 
przenikaniem wody 

IP66 

Zasięg podczerwieni 30 metrów 

Wymiary Φ 140 × 99,9 mm 

Masa 1000 g 
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