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1



Kamera nowej generacji P2P IP  NIP-02

Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens 
umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu lub komputera. 
Możliwość zdalnego sterowania z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie oraz możliwość 
otrzymywania powiadomień na smartfona lub na e-mail po wykryciu ruchu. 

1. Instrukcja podłączenia.

Podłącz kabel internetowy (RJ45) do kamery i routera.
Podłącz zasilacz do kamery i do gniazdka sieciowego.

2. Instalacja kamery

Włóż płytę instalacyjną do napędu CD / DVD w komputerze. 
Okno instalacji powinno otworzyć się automatycznie.

UWAGA:
Jeśli okno instalacji nie otworzy się
automatycznie, należy otworzyć Mój
Komputer i dwukrotnie kliknąć ikonę 
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Okno instalacji

Uruchom narzędzie do wyszukiwania kamery, 

pojawi się ekran instalacji aplikacji Camera Serach Tool: Kliknij 3x przycisk [Next], a następnie 
[Install]. po zakończonej instalacji kliknij [Finish] z zaznaczonym [Launch 
IPCameraSearchTool[
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Automatycznie otworzy się program do wyszukiwania kamery Camera Search Tool

Jeśli kamera jest poprawnie podłączona do gniazda zasilającego oraz do routera, kliknij [Search]

Na liście kamer powinna pojawić się podłączona kamera:
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Aby uruchomić podgląd należy 2x kliknąć w kamerę na liście (powyższy obrazek).

Zostaniemy przeniesieni do przeglądarki IE w celu zalogowania się do kamery:

domyślny login: admin
domyślne hasło: /puste/ - nie wpisywać nic

Po wpisaniu loginu i hasła, ukaże nam się okno konfiguracji kamery:

Wybieramy język (np. Polski) i klikamy [Zaloguj się]

5



Naszym oczom ukaże się podgląd z kamery, oraz opcje ustawień i sterowania kamerą:

3. Sterowanie kamerą

Poniższy panel służy do obracania kamerą poziomo lub pionowo

 

 

Przycisk służy do włączenia trybu automatycznego obracania się kamery.

Tym przełącznikiem możemy ustawić podgląd na 1, 4 lub 9 kamer
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4. Ustawienia obrazu

Poniższy panel służy do regulacji jasności, nasycenia, kontrastu oraz cyfrowej ostrości obrazu. 
Można także zmienić rozdzielczość obraz na HD (720p), VGA i QVGA

Ten panel służy do możliwość odsłuchu dźwięku, nadawania dźwięku (komputer musi posiadać 
mikrofon). Umożliwia także nagrywanie wideo, robienia zdjęć, wł/wył alertów oraz diod IR (tryb 
nocny). Dodatkowo zawiera ustawienia opcji zapisu na karcie MicroSD.

5. Ustawienia zaawansowane

Powyższy przycisk przeniesie nas do ustawień zaawansowanych kamery w tym:
- informacje o urządzeniu
- parametry wideo
- parametry audio
- ustawienia sieci (w tym włączenie WiFi)
- ustawienia alarmów
- zarządzanie użytkownikami
- ustawienia godzin nagrywania
- ustawienia systemowe (czasu, strefy)
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6. Ustawienie WiFi

Aby kamera nadawała obraz za pomocą sieci WiFi, należy w ustawieniach zaawansowanych 
włączyć taką opcję.

Po przejściu do ustawień w głównym oknie podglądu kamery, należy wybrać zakładkę [Ustawienia
sieci bezprzewodowej]

Po prawej stronie pokaże nam się okno konfiguracyjne sieci WiFi.

Należy zaznaczyć opcje włączenia WiFi,

następnie
kliknąć
przycisk
[Szukaj],
obok okna
SSID.

Nowo
otwarte
okno z
lista

dostępnych sieci WiFi pozwoli nam wybrać naszą sieć.

Należy dodać sieć, która nas interesuje.
Aby kamera działała poprawnie przez sieć WiFi należy wpisać hasło dostępu do WiFi oraz wybrać 
typ zabezpieczeń jakie posiada nasza sieć WiFi.

8



Jeżeli wszystkie informacje zostały wpisanie poprawnie, należy zaakceptować zmiany i poczekać 
kilkanaście sekund. Po chwili od kamery można odłączyć kabel internetowy (RJ45)

7. Aplikacja mobilna

Kamerą IP można sterować również urządzeń mobilnych opartych na systemie Android (smarfon, 
tablet, Andorid BOX, Smart TV oparty na Androidzie) lub iOS. 

Aplikacje dostępne są w sklepach Google Play oraz AppStore.

Jak znaleźć aplikacje w Google Play i AppStore? 
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Po wejściu do aplikacji w pole wyszukiwania wystarczy wpisać hasło „coolcam”, a ukaże nam się 
lista aplikacji dostosowanych do kamer IP.

8. Jak dodać kamerę w aplikacji?

Kamerę IP można dodać ręcznie wpisując podając ID, hasło i login do kamery, lub wyszukać po 
sieci WiFi przyciskiem [Search]. 

10



Kamerę można dodać także skanując kod QR zamieszczony na spodzie kamery. Aplikacja 
automatycznie zapisze wszystkie informacje, wystarczy wpisać tylko login i hasło. Aby zeskanować
kod QR należy wcisnąć przycisk [Scan]

9. Sterowanie kamerą z aplikacji mobilnej

Z aplikacji mobilnej możemy obracać kamerą w pionie i poziomie. Aplikacja pozwala także na 
zmianę rozdzielczości nadawanego obrazu, użycie mikrofonu i głośnika. Poprawę kontrastu, 
jasności obrazu, zrobienie zdjęcia lub nagranie filmu.
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Aplikacja mobilna pozwala również na włączenie lub wyłączenie trybu nocnego. (Tryb nocny 
włącza się automatycznie w sytuacji słabego oświetlenia lub jego braku)

Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami
www.cybernetik.pl

info@cybernetik.pl
Zagaje 71/1, 30-437 Kraków 
Tel. 124446247
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