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Ostrzeżenie bezpieczeństwa

1.Please regularnie zmieniać hasło aparatu, za pomocą kombinacji cyfr, liter i znaków specjalnych.

2.We zaleca, aby regularnie aktualizować swój aparat do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania i firmware aby zapewnić najlepsze 

wrażenia dla Twojego aparatu.

1. Przegląd

Kamera FOSCAM odkryty HD IP jest zintegrowana bezprzewodowa kamera IP z czujnikiem CMOS kolorów umożliwia oglądanie w wysokiej rozdzielczości 

resolution.It łączy w sobie aparat cyfrowy wysokiej jakości wideo z potężnym serwerze WWW, aby przynieść czysty obraz na pulpicie z dowolnego miejsca 

na lokalnym sieci lub przez Internet.

Kamera IP obsługuje technologię kompresji H.264 standardem przemysłowym, drastycznie zmniejszając rozmiary plików i zachowania cennych 

przepustowości sieci.

Kamera IP jest oparty na standardzie TCP / IP. Jest to serwer WEB do środka, który mógłby wspierać Internet Explorer. Dlatego też 

zarządzanie i utrzymanie urządzenia jest uproszczone za pomocą sieci, aby osiągnąć zdalną konfigurację i uruchomienie.

Aparat jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych nadzoru, takie jak dziedzińce, supermarketu i szkoły. Sterowanie kamerą IP i 

zarządzające obrazy są uproszczone przy użyciu dołączonego interfejsu internetowego w sieci wykorzystującej łączność bezprzewodową.

FOSCAM dostarcza aplikacje dla użytkowników telefonów z systemem Android i iPhone, należy wyszukać i zainstalować aplikację w App Store i Google Play dla urządzeń iOS i 

Android, a następnie można zobaczyć aparatu w dowolnym miejscu i czasie na swoich inteligentnych urządzeń mobilnych.

1.1 Najważniejsze funkcje

• Algorytm kompresji wideo H.264, aby zaspokoić transmisję o wysokiej rozdzielczości w wąskie pasma sieci

• 1,0 mega piksela (FI9803P, FI9800P, FI9803EP, FI9804W) / 1,3 mega pikseli (FI9805W, FI9805E) / 2,0 mega pikseli (FI9903P, 

FI9900P, FI9900EP) / 4,0 mega pikseli (FI9901EP)

• Obsługuje / Firefox / Google / przeglądarkę Safari IE lub innych standardowych przeglądarek

• Szyfrowanie WEP, WPA i WPA2

• Sieć Wi-Fi bezprzewodowych zgodnych ze standardem IEEE 802.11 b / g / n (FI9804W, FI9805W, FI9803P, FI9800P, FI9900P)

• PoE zgodny ze standardem IEEE 802.3af PoE (FI9805E, FI9803EP, FI9900EP, FI9901EP)

• IR LED Ir wynosić do 20m / 66ft (FI9803P, FI9800P, FI9900P, FI9900EP, FI9803EP, FI9804W, FI9901EP) / 30m (FI9805W, 

FI9805E, FI9903P)

• Obsługuje obraz migawkę

• Obsługuje podwójny strumień

• IR-Cut wspiera i filtr zmianę automatycznie
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• Wbudowany FOSCAM DDNS (dynamiczny serwis nazwę domeny) Usługi

• Obsługuje zdalny podgląd i nagrywanie z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

• zarządzanie użytkowników wielopoziomowy z ochroną hasłem

• alarm detekcji ruchu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesłać obraz do FTP

• Wspieranie Third Party nazwa domeny

• Dostarczanie aplikacji dla użytkowników telefonów z systemem Android i iPhone

• Obsługuje wiele protokołów sieciowych: HTTP / HTTPS / RTSP / TCP / IP / UDP / FTP / DHCP / DDNS / UPnP / ONVIF

• Zapewnienie Central Management Software do zarządzania lub monitora multi-kamer

• Obsługuje magiczną zoom (FI9900P, FI9900EP, FI9901EP)

• Obsługuje High Dynamic Range (FI9900P, FI9900EP, FI9901EP)

1,2 PoE (Power over Ethernet FI9805E / FI9803EP / FI9900EP / FI9901EP)

Kamera jest zgodna z PoE, co umożliwia transmisję zasilania i danych pojedynczym kablem Ethernet. Takie jak na poniższym rysunku: 

połączyć kamerę sieciową z włączonym PoE przełącznika / routera za pomocą kabla Ethernet.

1.3 Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania

Najpierw upewnij się, że wszystkie treści otrzymywane są kompletne zgodnie z zawartością opakowania wymienionych poniżej. Przed kamera sieciowa jest zainstalowana, należy 

uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku szybkiej obsługi, aby uniknąć uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu i instalacji. 

Zapewnia to również produkt jest stosowany prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem.

1,4 Zawartość opakowań

• Kamera IP * 1 • CD * 1

• Antena Wi-Fi * 1 (z wyjątkiem FI9805E, • Skrócona instrukcja konfiguracji * 1
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FI9803EP, FI9903P, FI9900EP, FI9901EP)

• DC Power Supply * 1 • Karta gwarancyjna * 1

• Uchwyt montażowy * 1 (z wyjątkiem FI9900P, 

FI9900EP, FI9800P, FI9901EP)

1.5 Opis fizyczny

1.5.1 Panel przedni

Panel przedni dla FI9804W / FI9805W / FI9805E

1 WIFI antenowy Radiowej anteny (FI9804W, FI9805W)1 WIFI antenowy Radiowej anteny (FI9804W, FI9805W)

2 podczerwieni LED: 12 diod IR (FI9804W), 36 diod IR (FI9805W, FI9805E)2 podczerwieni LED: 12 diod IR (FI9804W), 36 diod IR (FI9805W, FI9805E)

3 Obiektyw: Czujnik CMOS o stałej ogniskowej obiektywu3 Obiektyw: Czujnik CMOS o stałej ogniskowej obiektywu

4. Indukowanie IC

Panel przedni dla FI9803EP / FI9803P

2 

3 

4 

1

1

432
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1 WIFI antenowy Radiowej anteny (FI9803P)1 WIFI antenowy Radiowej anteny (FI9803P)

2 lampy podczerwieni Tablica 3 Obiektyw: Czujnik CMOS o stałej 2 lampy podczerwieni Tablica 3 Obiektyw: Czujnik CMOS o stałej 

ogniskowej obiektywu

4. Indukowanie IC

Panel przedni dla FI9903P

1 obiektywu: Czujnik CMOS o stałej ogniskowej obiektywu1 obiektywu: Czujnik CMOS o stałej ogniskowej obiektywu

Tablica 2 podczerwone lampy 3 

Indukcja IC

Panel przedni dla FI9900P / FI9900EP / FI9800P / FI9901EP

1 WIFI antenowy Radiowej anteny (FI9900P / FI9800P)1 WIFI antenowy Radiowej anteny (FI9900P / FI9800P)

2 podczerwieni LED: 30 diody LED na podczerwień2 podczerwieni LED: 30 diody LED na podczerwień

3 Obiektyw: czujnik CMOS3 Obiektyw: czujnik CMOS

4. Indukowanie IC

3 

2 

1

1

4 

3 

2
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1.5.2 Interfejs

1 I / O Zacisk alarmowe (tylko FI9805E)

Aparat ten sieciowy zapewnia blok terminala / alarmu-wy, który jest wykorzystywany do połączenia z zewnętrznym urządzeniem wejścia / wyjścia.

Trzpień (są cztery cyfry w listwie zaciskowej od nr 1 do nr 4..) Są następujące definicje:

Ten aparat obsługuje alarm I / O, można przejść do Ustawienia-Alarm - I / O strona go skonfigurować.Ten aparat obsługuje alarm I / O, można przejść do Ustawienia-Alarm - I / O strona go skonfigurować.Ten aparat obsługuje alarm I / O, można przejść do Ustawienia-Alarm - I / O strona go skonfigurować.

2 LAN

10 / 100M adaptacyjny interfejs Ethernet. Za pośrednictwem tego interfejsu, kamera IP może zostać połączony z różnych urządzeń sieciowych, takich jak hub, 

router, itp

3 Przycisk resetowania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sekund. Po zwolnieniu przycisku reset, hasło będzie powrotem do fabrycznego hasła 

administratora. Użytkownik domyślny administrator jest admin bez hasła.

4 Power Interface

1

2

3 

4 

5 

6 

7

1- wejściowy 2 

wejście 3- 

wyjściowy 4- 

wyjście
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Podłącz zewnętrzny zasilacz, prośba o 12V / 2A lub 12V / 1A władzy.

5 Interfejs wejścia audio ( Z wyjątkiem FI9803EP / FI9803P / FI9903P)5 Interfejs wejścia audio ( Z wyjątkiem FI9803EP / FI9803P / FI9903P)

Gniazdo służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia wejściowego takiego jak dźwięk odebrać urządzenie bezpośrednio. Tutaj mikrofon nie można wstawić bezpośrednio do 

interfejsu, należy go podłączyć do adaptera pierwszy.

6 Interfejs danych audio ( Z wyjątkiem FI9803EP / FI9803P / FI9903P)6 Interfejs danych audio ( Z wyjątkiem FI9803EP / FI9803P / FI9903P)

Gniazdo służy do podłączenia zewnętrznego urządzenia wyjściowego, takiego jak głośnik bezpośrednio. Tutaj mikrofon nie można wstawić bezpośrednio do interfejsu, należy go 

podłączyć do adaptera pierwszy.

7 interfejs głowica 485 kołyski ( Tylko forFI9805E)7 interfejs głowica 485 kołyski ( Tylko forFI9805E)

Ten aparat 485 obsługuje protokół głowicy kosza (Pelco-D Pelco P). Proszę skonfigurować protokół RS485 odpowiednią informację 

pierwszy (przejdź do Ustawienia- PTZ - 485 Konfiguracja Strona zrobienia i ustawienia), albo szef kołyska może nie może pracować.pierwszy (przejdź do Ustawienia- PTZ - 485 Konfiguracja Strona zrobienia i ustawienia), albo szef kołyska może nie może pracować.pierwszy (przejdź do Ustawienia- PTZ - 485 Konfiguracja Strona zrobienia i ustawienia), albo szef kołyska może nie może pracować.

1.5.3 Widok z dołu

Są nawet dwie etykiety znajdujące się na spodzie aparatu, jest to ważna cecha oryginalnych aparatów Foscam. Jeśli aparat nie posiada etykiety, 

może być klonem. Sklonowane kamery Foscam nie można używać oryginalnego firmware i nie kwalifikują się do gwarancji lub usług 

technicznych.

Zarządzanie karty SD 1.6

Pliki rekord z IPC mogą być przechowywane na karcie SD.

Trzeba otworzyć kamerę IP, a następnie podłącz kartę SD do gniazda kart SD w aparacie IP. Po podłączeniu karty SD podczas procesu 

pracy aparatu, należy ponownie uruchomić kamerę, albo karty SD mogą być nie może działać dobrze.

Włóż kartę Micro SD w miejscu wskazanym poniżej.

FI9803EP
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FI9901EP / FI9900P / FI9900EP

UWAGA: Po ponownym zainstalowaniu aparatu należy szczelności za pomocą aparatu.UWAGA: Po ponownym zainstalowaniu aparatu należy szczelności za pomocą aparatu.

1.7 Montaż ścienny

FI9803EP / FI9803P / FI9903P

Etap 1: wkręcane montowania na ścianie 3 śrub.

Krok 2: Instalacja kamery na wsporniku montażowym z 1 śrubą, aby zakończyć instalację.

FI9800P / FI9900P / FI9900EP / FI9901EP
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Fixate aparat na wybranym miejscu i używać śruby go zainstalować. Mamy pod śruby w opakowaniu.

UWAGA: Upewnić się, że deszcz lub woda nie osiągnie porty złącze na końcu okablowania ogona świni. Złącza te nie są odporne na warunki UWAGA: Upewnić się, że deszcz lub woda nie osiągnie porty złącze na końcu okablowania ogona świni. Złącza te nie są odporne na warunki 

atmosferyczne.

Kabel od kamery na zewnątrz powinny ze stanowiska, gdzie kabel jest podzielony na kilka kabli, być wyposażone suche. Zamontować przewód do skrzynki 

przyłączeniowej wodoodpornej (1) lub doprowadzenia kabla w pomieszczeniu (2).
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1.8 Różne funkcje między modelami Zaangażowany

różnice modelu 

Wireless PoE (Power over

Ethernet)

Alarm In / Out Audio Input / Output RS485 P2P

FI9804W 

FI9805W 

FI9805E 

FI9803EP 

FI9803P 

FI9903P 

FI9900P 

FI9900EP 

FI9800P 

FI9901EP
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2 dostęp do kamery IP

2,1 połączenie sprzętu i oprogramowania Instalacja

1. Zamontować antenę i sprawiają, że wyróżnia się pionowo (Tylko dla urządzenia z anteną zewnętrzną).

2. Podłącz aparat do sieci LAN (router lub przełącznik) poprzez kabel sieciowy.

3. Podłącz zasilacz do kamery.

4. Włóż płytę CD do napędu CD komputera.

5. Przejdź do folderu „Sprzęt Search Tool” i znajdź folder dla „systemu operacyjnego Windows” lub „dla Mac OS”. Skopiować i wkleić plik narzędzie 

wyszukiwania na komputerze lub przeciągnąć go na pulpicie.

UWAGI:

• Jeśli komputer (Windows OS) obsługuje funkcję autorun, można znaleźć odpowiedni plik w otwartym panelu sterowania.

• Jeśli komputer nie posiada napędu CD, można pobrać sprzętu Search Tool z naszej strony za darmo.

2.2 Dostęp do kamery w sieci LAN

2.2.1 połączenie przewodowe

Kamera obsługuje protokoły HTTP i HTTPS, można uzyskać dostęp do kamery na dwa sposoby.

(1) http: // nr LAN IP + port HTTP

Domyślny port HTTP NO. jest 88. Kliknij dwukrotnie ikonę, aby uruchomić wyszukiwarkę, i powinien znaleźć adres IP kamery automatycznie 

po podłączeniu kabla sieciowego.
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Kliknij dwukrotnie adres IP kamery; strona logowania aparat powinien być otwarty w domyślnej przeglądarce.

(2) https: // LAN IP + port HTTPS nie.

Domyślny port HTTPS NO. 443. Można użyć adresu URL w celu uzyskania dostępu do kamery: https: // LAN IP + port HTTPS NO. Iść do Ustawienia Domyślny port HTTPS NO. 443. Można użyć adresu URL w celu uzyskania dostępu do kamery: https: // LAN IP + port HTTPS NO. Iść do Ustawienia 

- Sieć - Port Panel można zobaczyć i zmienić HTTP i port HTTPS NO.- Sieć - Port Panel można zobaczyć i zmienić HTTP i port HTTPS NO.

UWAGA: Po zalogowaniu się po raz pierwszy, trzeba będzie pobrać i zainstalować dodatek.UWAGA: Po zalogowaniu się po raz pierwszy, trzeba będzie pobrać i zainstalować dodatek.

2.2.2 Wireless

Tylko niektóre modele obsługują EZLink połączenia bezprzewodowego można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi.
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2.3 dostęp do kamery w sieci WAN

2.3.1 Adresy IP statyczny

Użytkownicy, którzy mają statyczne adresy IP nie trzeba skonfigurować ustawienia usługi DDNS dla dostępu zdalnego. Po zakończeniu 

podłączania aparatu przy użyciu adresu i port forwarding IP w sieci LAN, można uzyskać dostęp do kamery bezpośrednio z Internetu przy użyciu 

adresu i numeru portu WAN IP.

Jak uzyskać adres IP WAN z ogólnodostępnej stronie internetowej?

Aby uzyskać swój adres IP WAN, wprowadź następujący adres URL w przeglądarce: http://www.whatismyip.com .Powierzchnia strona internetowa pod Aby uzyskać swój adres IP WAN, wprowadź następujący adres URL w przeglądarce: http://www.whatismyip.com .Powierzchnia strona internetowa pod Aby uzyskać swój adres IP WAN, wprowadź następujący adres URL w przeglądarce: http://www.whatismyip.com .Powierzchnia strona internetowa pod 

tym adresem pokaże aktualny WAN IP.

Dostęp do kamery IP z Internetem

Możesz uzyskać dostęp do kamery IP z sieci (zdalny dostęp). Wpisz adres WAN IP i numer portu w swojej standardowej przeglądarki. Na 

przykład, należy wpisać http: // 183.37.28.254:88

2.3.2 Dostęp zdalny

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kamery przez przeglądarkę internetową na zewnątrz sieci lokalnej, należy skonfigurować następujące konfiguracje.

1. Wybierz Ustawienia na górze strony kamery, a następnie przejść do Sieć> Konfiguracja IP sekcja po lewej stronie ekranu, a następnie 1. Wybierz Ustawienia na górze strony kamery, a następnie przejść do Sieć> Konfiguracja IP sekcja po lewej stronie ekranu, a następnie 1. Wybierz Ustawienia na górze strony kamery, a następnie przejść do Sieć> Konfiguracja IP sekcja po lewej stronie ekranu, a następnie 1. Wybierz Ustawienia na górze strony kamery, a następnie przejść do Sieć> Konfiguracja IP sekcja po lewej stronie ekranu, a następnie 1. Wybierz Ustawienia na górze strony kamery, a następnie przejść do Sieć> Konfiguracja IP sekcja po lewej stronie ekranu, a następnie 

odznacz Uzyskanie IP DHCP.

http://www.whatismyip.com
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2. Włącz UPnP i DDNS w stronę ustawień aparatu. Zaleca się, aby skorzystać z DDNS domyślnie fabrycznych.

3. Można zobaczyć portu aparatu tutaj. Jeśli chcesz ustawić zdalny dostęp do kilku kamer w tej samej sieci, trzeba będzie zmienić port 

HTTPS dla każdej kamery.

4. Jeśli UPnP routera został włączyć, nie trzeba wykonać następujące kroki. W przeciwnym razie, należy wybrać jedną z następujących 

metod, aby skonfigurować przekierowanie portów na routerze. Dla tych kroków, będziemy

Adres IP: Ustaw w tej samej podsieci co komputer, 

lub zachować je jako domyślne. Maska podsieci: 

Trzymać je jako domyślne. Brama i Serwer DNS: 

Ustaw na adres IP routera.

Wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Kliknij Enable DDNS i kliknij Zapisz. Zawartość w 

kolumnie DDNS produkcji jest nazwa domeny z 

aparatem.
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za pomocą markę bezprzewodowy router TP-LINK jako przykład.

• Jeśli istnieje funkcja UPnP w routerze:

Wybierać Spedycja> UPnP, upewnij się, że Stan Obecny UPnP jest włączony.Wybierać Spedycja> UPnP, upewnij się, że Stan Obecny UPnP jest włączony.Wybierać Spedycja> UPnP, upewnij się, że Stan Obecny UPnP jest włączony.

• Jeżeli nie ma funkcji UPnP w routerze:

Trzeba ręcznie dodać port HTTPS (port) przekazywanie, odnoszą się do następujących kroków. Musisz udać się do

Spedycja> Virtual Servers panel konfiguracji.Spedycja> Virtual Servers panel konfiguracji.

Kliknij Dodaj nowy.

Wejście do portu i adres IP kamery i 

kliknij Zapisz.
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5. Teraz można uzyskać dostęp do kamery IP przez https: // nazwa domeny: HTTPS portu za pośrednictwem Internetu.

2.4 Korzystanie z odtwarzacza VLC

Ten aparat obsługuje strumieniowe RTSP, tutaj można zobaczyć aparat przy użyciu odtwarzacza VLC.

RTSP URL rtsp: // [nazwa użytkownika] [: hasło] @IP: numer portu / videosreamRTSP URL rtsp: // [nazwa użytkownika] [: hasło] @IP: numer portu / videosream

Część w nawiasach kwadratowych mogą zostać pominięte.

Nazwa użytkownika Hasło:

Nazwa użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery. Ta część może być pominięta.

IP: WAN lub LAN adres IP.IP: WAN lub LAN adres IP.

numer portu: Jeśli nie jest numerem portu RSTP na stronie portu, należy użyć tylko numer portu RTSP. w przeciwnym razie, należy użyć numer portu: Jeśli nie jest numerem portu RSTP na stronie portu, należy użyć tylko numer portu RTSP. w przeciwnym razie, należy użyć 

tylko numer portu HTTP.

Videostream: Tutaj obsługują trzy tryby: videoMain, videoSub i audio. Gdy prędkość sieci jest zły, tutaj trzeba było lepiej wybrać videoSub. W Videostream: Tutaj obsługują trzy tryby: videoMain, videoSub i audio. Gdy prędkość sieci jest zły, tutaj trzeba było lepiej wybrać videoSub. W 

przypadku wybrania opcji dźwięku, słychać tylko dźwięk, ale nie można zobaczyć film.

Na przykład:

IP: 192.168.1.11 Numer 

portu: 88 Nazwa 

użytkownika: admin 

Hasło: 123

Tutaj można wpisać jeden z następujących adresów URL w VLC. 1 , RTSP: // Tutaj można wpisać jeden z następujących adresów URL w VLC. 1 , RTSP: // Tutaj można wpisać jeden z następujących adresów URL w VLC. 1 , RTSP: // 

admin: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 2 , RTSP: // @ 192.168.1.11: 88 / admin: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 2 , RTSP: // @ 192.168.1.11: 88 / admin: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 2 , RTSP: // @ 192.168.1.11: 88 / 

videoMain 3 , RTSP: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 4 , RTSP: videoMain 3 , RTSP: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 4 , RTSP: videoMain 3 , RTSP: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 4 , RTSP: videoMain 3 , RTSP: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 4 , RTSP: videoMain 3 , RTSP: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain 4 , RTSP: 

//admin@192.168.1.11: 88 / videoMain

Otwórz VLC i przejdź Mediów (opcja Open Network Stream, a następnie wprowadź adres URL w VLC.

Tutaj zakończeniu konfiguracji Port 

Forwarding.
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Czasami trzeba ponownie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Kliknij OK i można zobaczyć w czasie rzeczywistym
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zapowiedź.

Jeśli nie można odtworzyć film w odtwarzaczu VLC, proszę sprawdzić mapowanie portów.

UWAGA: Jeśli zmodyfikować nazwę użytkownika aparatu lub hasła, to lepiej uruchomić kamerę, albo nowa nazwa użytkownika i hasło nie UWAGA: Jeśli zmodyfikować nazwę użytkownika aparatu lub hasła, to lepiej uruchomić kamerę, albo nowa nazwa użytkownika i hasło nie 

może wejść w życie po wejściu do uwierzytelniania w VLC.

2.5 Kamera sieciowa Połączenie z serwerem

Urządzenie obsługuje ONVIF 2.2.1 protokołu, można łatwo uzyskać dostęp do NVR z ONVIF lub serwera z ONVIF.
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GUI 3 Surveillance Software

Proszę odnieść się do sekcji 2.1 po zainstalowaniu aparatu po raz pierwszy. Można zacząć się uczyć na temat działania oprogramowania Po zakończeniu 

szybkiej instalacji.

3.1 Okno logowania

Sekcja 1 Wpisz nazwę użytkownika i hasłoSekcja 1 Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Domyślna nazwa użytkownika to admin administrator bez hasła, prosimy o zmianę hasła przy pierwszym użyciu i uniemożliwienia nieautoryzowanego logowania 

użytkowników aparatu.

sekcja2 Strumieńsekcja2 Strumień

Kamera obsługuje dwa tryby strumienia: strumień główny i sub strumień. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kamery formularz LAN, tutaj można wybrać 

główny strumień. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do kamery z internetu, tutaj zalecamy sub strumień.

UWAGA: Gdy przepustowość sieci jest zły lepiej wybrać Sub Stream, a film będzie bardziej płynny.UWAGA: Gdy przepustowość sieci jest zły lepiej wybrać Sub Stream, a film będzie bardziej płynny.

sekcja3 Wybierz języksekcja3 Wybierz język

Można wybrać język, czego potrzeba, klikając na liście rozwijanej Język.

Section4 zalogować aparatSection4 zalogować aparat

Kliknij Zaloguj Się przycisk.Kliknij Zaloguj Się przycisk.Kliknij Zaloguj Się przycisk.

UWAGA: Podczas konfigurowania aparatu po raz pierwszy, będzie żądać zmodyfikować domyślną nazwę użytkownika i / lub hasło, jeśli oba są jeszcze UWAGA: Podczas konfigurowania aparatu po raz pierwszy, będzie żądać zmodyfikować domyślną nazwę użytkownika i / lub hasło, jeśli oba są jeszcze 

ustawione na domyślne. Wejście nowa nazwa użytkownika i hasło, kliknij Modyfikować do zakończenia zmiany. Będziesz teraz wykorzystać nową nazwę ustawione na domyślne. Wejście nowa nazwa użytkownika i hasło, kliknij Modyfikować do zakończenia zmiany. Będziesz teraz wykorzystać nową nazwę ustawione na domyślne. Wejście nowa nazwa użytkownika i hasło, kliknij Modyfikować do zakończenia zmiany. Będziesz teraz wykorzystać nową nazwę 

użytkownika i hasło, aby zalogować się aparatu w przyszłości.
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Po zalogowaniu się po raz pierwszy, możesz przejść do Kreator konfiguracji automatycznie. Tutaj można ustawić podstawowe parametry kamery, takie Po zalogowaniu się po raz pierwszy, możesz przejść do Kreator konfiguracji automatycznie. Tutaj można ustawić podstawowe parametry kamery, takie Po zalogowaniu się po raz pierwszy, możesz przejść do Kreator konfiguracji automatycznie. Tutaj można ustawić podstawowe parametry kamery, takie 

jak nazwa kamery, czas kamery, ustawień sieci bezprzewodowej, konfiguracji IP.

Kraj: Wybierz kraj.Kraj: Wybierz kraj.

Nazwa urządzenia: Można podać nazwę dla aparatu.Nazwa urządzenia: Można podać nazwę dla aparatu.

Czas systemu: Wybierz strefę czasową trzeba ustawić datę, godzinę, format, itd.Czas systemu: Wybierz strefę czasową trzeba ustawić datę, godzinę, format, itd.
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Sieci bezprzewodowe: Kliknij Skandować, znaleźć SSID routera bezprzewodowego, wybierz i wprowadź hasło.Sieci bezprzewodowe: Kliknij Skandować, znaleźć SSID routera bezprzewodowego, wybierz i wprowadź hasło.Sieci bezprzewodowe: Kliknij Skandować, znaleźć SSID routera bezprzewodowego, wybierz i wprowadź hasło.Sieci bezprzewodowe: Kliknij Skandować, znaleźć SSID routera bezprzewodowego, wybierz i wprowadź hasło.

IP: Ustaw adres IP kamery. Można wybrać, aby uzyskać adres IP automatycznie lub ustawić adres IP w zależności od potrzeb.IP: Ustaw adres IP kamery. Można wybrać, aby uzyskać adres IP automatycznie lub ustawić adres IP w zależności od potrzeb.
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UWAGA: Potrzebuje około 1 minutę, aby podłączyć aparat do routera.UWAGA: Potrzebuje około 1 minutę, aby podłączyć aparat do routera.

3.2 Nadzór okno

różnice modelu 

odtwarzanie WDR Pan / Tilt Kontrola Zmniejszanie / Powiększanie Cruise

FI9804W 

FI9805W 

FI9805E 

FI9803EP 

FI9803P 

FI9903P

1 

2

6 

3

7

8

4 

5

9
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FI9900P 

FI9900EP 

FI9800P 

FI9901EP

Sekcja 1 FOSCAM logo / przyciski LiveVideo / UstawieniaSekcja 1 FOSCAM logo / przyciski LiveVideo / Ustawienia

: FOSCAM LOGO

: Ścieżka do okna nadzoru. Kliknij ten przycisk i powrót do okna nadzoru

: Ścieżka do administratora Panelu sterowania, kliknij go, a to doprowadzi do administratora Panelu sterowania i

zrobić zaawansowanych ustawień.

sekcja2 Okno Multi-Devicesekcja2 Okno Multi-Device

Firmware wewnątrz aparatu obsługuje do maksymalnie 9 kamer monitoringu będących jednocześnie. Można dodać inne kamery w panelu wielu 

kamer.

sekcja3 Mode / Stream / WDR / NAA / Lustro przyciski / Przerzuć trybsekcja3 Mode / Stream / WDR / NAA / Lustro przyciski / Przerzuć tryb

1) 50Hz --------- kryty nadzoru (Region: Europa, Chiny)

2) 60Hz --------- kryty nadzoru (Region: USA, Kanada)

3) tryb zewnątrz ------ nadzoru odkryty

Strumień

Domyślną strumień obsługuje wiele trybów, na przykład: Równowaga Mode / 720p / 15fps / 512K znaczenia:

rodzaj strumienia / Rozdzielczość / Maksymalna liczba klatek / Szybkość transmisji. ( Różne modele obsługują inny tryb konkretnego. )rodzaj strumienia / Rozdzielczość / Maksymalna liczba klatek / Szybkość transmisji. ( Różne modele obsługują inny tryb konkretnego. )

1) nie typ strumienia. Zidentyfikować rodzaj strumienia.1) nie typ strumienia. Zidentyfikować rodzaj strumienia.

2) Rozdzielczość

Im większa rozdzielczość, tym lepsza od jakości obrazu jest. W przypadku uzyskiwania dostępu do kamery za pomocą internetu i chce się bardziej 

płynny streaming video, wybierz rozdzielczości VGA.

3) Maksymalna liczba klatek

Maksymalna szybkość wynosi 30 sek. Należy obniżyć ilość klatek na sekundę, gdy przepustowość jest ograniczona. Normalnie, gdy liczba klatek powyżej 15, 

można osiągnąć płynnie wideo. Maksymalna liczba klatek na sekundę dla każdego modelu jest inny, należy zapoznać się 6.3 Specyfikacja ,można osiągnąć płynnie wideo. Maksymalna liczba klatek na sekundę dla każdego modelu jest inny, należy zapoznać się 6.3 Specyfikacja ,można osiągnąć płynnie wideo. Maksymalna liczba klatek na sekundę dla każdego modelu jest inny, należy zapoznać się 6.3 Specyfikacja ,

4) przepływność

Ogólnie rzecz biorąc, im większa szybkość transmisji, tym jaśniejszy będzie wideo. Ale konfiguracja przepływność powinna dobrze łączą się z 

przepustowości sieci. Gdy pasmo jest bardzo wąski, a szybkość transmisji jest duża, że doprowadzi do filmu nie może dobrze grać.

Można zresetować typ strumienia na Ustawienia> Wideo> Ustawienia wideo płyta.Można zresetować typ strumienia na Ustawienia> Wideo> Ustawienia wideo płyta.Można zresetować typ strumienia na Ustawienia> Wideo> Ustawienia wideo płyta.Można zresetować typ strumienia na Ustawienia> Wideo> Ustawienia wideo płyta.
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WDR ( Tylko FI9900P, FI9900EP, FI9901EP): WDR oznacza High Dynamic Range. Zazwyczaj odnosi się do sposobu wykonywania zdjęć o WDR ( Tylko FI9900P, FI9900EP, FI9901EP): WDR oznacza High Dynamic Range. Zazwyczaj odnosi się do sposobu wykonywania zdjęć o 

„bardziej dynamiczny zakres od najlżejszych i najciemniejsze obszarów obrazu niż obecnie standardowymi metodami cyfrowej obróbki obrazu 

lub metody fotograficznej”. Można wybrać NA z listy rozwijanej przy świetle słonecznym lub z jasnym tle.lub metody fotograficznej”. Można wybrać NA z listy rozwijanej przy świetle słonecznym lub z jasnym tle.lub metody fotograficznej”. Można wybrać NA z listy rozwijanej przy świetle słonecznym lub z jasnym tle.

NAA ( z wyjątkiem FI9804W / FI9805W / FI9805E): NAA (Network Auto-adaptacji) może sprawić, kamery IP, zmieniając tempo w czasie rzeczywistym w celu NAA ( z wyjątkiem FI9804W / FI9805W / FI9805E): NAA (Network Auto-adaptacji) może sprawić, kamery IP, zmieniając tempo w czasie rzeczywistym w celu 

dostosowania różnych warunków sieciowych, który może dostarczyć lepsze wrażenia podglądu. Jest OFF domyślnie.

" Zbliżenie" lub "Zoom out" ( FI9900P, FI9900EP, FI9901EP)" Zbliżenie" lub "Zoom out" ( FI9900P, FI9900EP, FI9901EP)" Zbliżenie" lub "Zoom out" ( FI9900P, FI9900EP, FI9901EP)" Zbliżenie" lub "Zoom out" ( FI9900P, FI9900EP, FI9901EP)

Pomoc urządzenie 8x funkcja zoom, kliknij lub ,Ogniskowa obiektywu aparatu będzie większy lub kurczyć

można ustawić ostrość na odległość do rozmiaru obiektu docelowego, należy przejść do ekranu o wysokiej rozdzielczości.

Section4 Pan / Tilt sterowania ( tylko F9805E)Section4 Pan / Tilt sterowania ( tylko F9805E)Section4 Pan / Tilt sterowania ( tylko F9805E)

Kiedy poprzez interfejs RS485 do podłączenia zewnętrznego urządzenia PTZ, można korzystać z tej funkcji.

1 ------ Up przycisk sterowania, 2 ------ dół przycisk sterowania,

3 ------ Lewy przycisk sterowania, 4 ------ Prawy przycisk sterujący,

Kliknij ten przycisk i przejdź do centrum

1

2 

3 4
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Section5 Ustawienia wycieczkowe ( tylko F9805E)Section5 Ustawienia wycieczkowe ( tylko F9805E)Section5 Ustawienia wycieczkowe ( tylko F9805E)

Jeżeli poprzez interfejs RS485 do podłączenia zewnętrznego urządzenia PT, można korzystać z tej funkcji.

Utwory domyślne wycieczkowych mają dwa rodzaje: pionowej i poziomej.

Pionowo: Kamera obraca się z góry na dół. Pozioma: Kamera 

obraca się od lewej do prawej.

: Start rejs. : Zatrzymaj rejs.

Jeśli chcesz zdefiniować lub zmienić ślad rejsu, przejdź do Ustawienia PTZ Jeśli chcesz zdefiniować lub zmienić ślad rejsu, przejdź do Ustawienia PTZ zaprogramowane ustawienia płyta.zaprogramowane ustawienia płyta.

Jak zrobić rejs?

Po pierwsze: Wybierz jeden utwór z listy rozwijanej torzePo pierwsze: Wybierz jeden utwór z listy rozwijanej torze

Po drugie: Kliknij przycisk Uruchom rejs, rejs Aparat następujące predefiniowanym ścieżce.Po drugie: Kliknij przycisk Uruchom rejs, rejs Aparat następujące predefiniowanym ścieżce.

Po trzecie: Kliknij przycisk stop i zakończenie lotu.Po trzecie: Kliknij przycisk stop i zakończenie lotu.

sekcji 6 Światła IRsekcji 6 Światła IR

Kliknij Infra led i istnieją trzy tryby regulacji podczerwień doprowadziły: automatyczny, ręczny i Schedule.

Automatyczny: Wybierz ją, a aparat dostosuje infra doprowadziły (włączone lub wyłączone) automatycznie.Automatyczny: Wybierz ją, a aparat dostosuje infra doprowadziły (włączone lub wyłączone) automatycznie.

Podręcznik: Zaznacz go i wyłączyć infra doprowadziły ręcznie.Podręcznik: Zaznacz go i wyłączyć infra doprowadziły ręcznie.

Rozkład: Wybierz ją i IR doprowadziły światło zgaśnie w okresie harmonogramu. Jeśli chcesz zdefiniować lub zmienić IR doprowadziły światła zaplanować Rozkład: Wybierz ją i IR doprowadziły światło zgaśnie w okresie harmonogramu. Jeśli chcesz zdefiniować lub zmienić IR doprowadziły światła zaplanować 

czas, przejdź do Ustawienia> Wideo> IR LED Schedule strona.czas, przejdź do Ustawienia> Wideo> IR LED Schedule strona.czas, przejdź do Ustawienia> Wideo> IR LED Schedule strona.czas, przejdź do Ustawienia> Wideo> IR LED Schedule strona.

Wybierz jedną z nich
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Section7 Ustawienia jakości obrazuSection7 Ustawienia jakości obrazu

Na tej stronie można dostroić odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość i uzyskać wyższą jakość.

SeCtIoN8 OSDSeCtIoN8 OSD

Jeśli dodałeś czas i nazwę kamery w filmie można zobaczyć go w oknie podglądu na żywo. Iść do Ustawienia> Ustawienia podstawowe> Nazwa Jeśli dodałeś czas i nazwę kamery w filmie można zobaczyć go w oknie podglądu na żywo. Iść do Ustawienia> Ustawienia podstawowe> Nazwa 

kamery Panel, można zmienić inną nazwę urządzenia. Domyślna nazwa urządzenia jest anonimowy. Iść do Ustawienia> Ustawienia kamery Panel, można zmienić inną nazwę urządzenia. Domyślna nazwa urządzenia jest anonimowy. Iść do Ustawienia> Ustawienia kamery Panel, można zmienić inną nazwę urządzenia. Domyślna nazwa urządzenia jest anonimowy. Iść do Ustawienia> Ustawienia 

podstawowe> czas Camera Panel i regulacji czasu urządzenia. Iść do Ustawienia> Wideo> On Screen Display Panel można dodać lub bez podstawowe> czas Camera Panel i regulacji czasu urządzenia. Iść do Ustawienia> Wideo> On Screen Display Panel można dodać lub bez podstawowe> czas Camera Panel i regulacji czasu urządzenia. Iść do Ustawienia> Wideo> On Screen Display Panel można dodać lub bez podstawowe> czas Camera Panel i regulacji czasu urządzenia. Iść do Ustawienia> Wideo> On Screen Display Panel można dodać lub bez 

dodatku OSD.

Section9 Odtwarzanie / Stop / Dyskusja / Audio / Snap / Record przycisk / pełny ekranSection9 Odtwarzanie / Stop / Dyskusja / Audio / Snap / Record przycisk / pełny ekran

1 ------ play Kliknij go, aby odtworzyć film z aparatu1 ------ play Kliknij go, aby odtworzyć film z aparatu

2 ------ stop Kliknij go, aby zatrzymać film z aparatu2 ------ stop Kliknij go, aby zatrzymać film z aparatu

3 ------ Dyskusja Kliknij przycisk, a ikona zostanie do 3 ------ Dyskusja Kliknij przycisk, a ikona zostanie do , wtedy mówić do mikrofonu, który połączony z

PC, ludzie wokół aparatu można usłyszeć swój głos, jeśli aparat jest podłączony do urządzenia wyjściowego dźwięku. Kliknij ikonę ponownie i 

przestać mówić.

4 ------ audio Kliknij przycisk, a ikona zostanie do 4 ------ audio Kliknij przycisk, a ikona zostanie do , można usłyszeć dźwięk wokół aparatu, jeżeli

aparat został połączony z innym urządzeniem wejściowym audio przez port wejścia audio aparatu, kliknij ikonę ponownie i zatrzymać dźwięk.

5 ----- tom Kliknij przycisk, a ikona zostanie do 5 ----- tom Kliknij przycisk, a ikona zostanie do , można ustawić głośność.

6 ----- Snap Kliknij go, aby zrobić zrzut i pojawi się okno, które Ci migawkę obraz, kliknij prawym przyciskiem w oknie i zapisać obrazek, 6 ----- Snap Kliknij go, aby zrobić zrzut i pojawi się okno, które Ci migawkę obraz, kliknij prawym przyciskiem w oknie i zapisać obrazek, 

aby gdziekolwiek chcesz.

7 ----- Record Kliknij ikonę 7 ----- Record Kliknij ikonę i rozpoczęcia rejestracji kamery można zobaczyć zieloną kropkę w oknie podglądu na żywo.

Kliknij ponownie i zatrzymać nagrywanie. Domyślna ścieżka przechowywania jest C: \ IPCamRecord. Można zmienić ścieżkę zapisu: Przejdź do Ustawienia> Record> Kliknij ponownie i zatrzymać nagrywanie. Domyślna ścieżka przechowywania jest C: \ IPCamRecord. Można zmienić ścieżkę zapisu: Przejdź do Ustawienia> Record> 

Przechowywanie Lokalizacja płyta.Przechowywanie Lokalizacja płyta.

1 2 3 

6 7 8
4 5



26

8 ------ Full Screen Kliknij go, aby na pełnym ekranie, można też kliknąć dwukrotnie ekran nadzoru, aby na pełnym ekranie. Dwukrotnie kliknij 8 ------ Full Screen Kliknij go, aby na pełnym ekranie, można też kliknąć dwukrotnie ekran nadzoru, aby na pełnym ekranie. Dwukrotnie kliknij 

ponownie i zjazd na pełnym ekranie.

Kontrola ekranowa Mouse

Kliknij prawym przyciskiem myszy i można dostosować porcję ekranu, pełny ekran oraz zoom.

Przechowywać Ration: Wybierz ją, a aparat dostosuje rozmiar okna opartego na żywo na monitorze komputera automatycznie.Przechowywać Ration: Wybierz ją, a aparat dostosuje rozmiar okna opartego na żywo na monitorze komputera automatycznie.

Czasami jest czarne obramowanie wokół obrazu, wybierz Zachowaj racje, aby uzyskać lepszą jakość obrazu.
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Pełny ekran: Zaznacz go i kliknij go, aby na pełnym ekranie, naciśnij klawisz ESC i zakończyć tryb pełnego ekranu.Pełny ekran: Zaznacz go i kliknij go, aby na pełnym ekranie, naciśnij klawisz ESC i zakończyć tryb pełnego ekranu.

Powiększenie w górę / w dół: Kliknij go, a widok na żywo będzie cyfrowy powiększony w górę, a następnie kliknij przycisk zoom w dół i na żywo widok z powrotem do pierwotnego rozmiaru.Powiększenie w górę / w dół: Kliknij go, a widok na żywo będzie cyfrowy powiększony w górę, a następnie kliknij przycisk zoom w dół i na żywo widok z powrotem do pierwotnego rozmiaru.

UWAGI:

1. Ten aparat nie obsługuje funkcji Pan / Tilt, więc tutaj nie może pozwolić, aby korzystać PTZ ekranu.

2. W przypadku systemu Mac OS, wtyczka nie obsługuje funkcji ekranowa mysz, więc nie można pozwolić, aby go używać.
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4 Zaawansowane ustawienia aparatu

Kliknij przycisk Ustawienia, idzie do administratora Panelu sterowania, aby dokonać zaawansowanych ustawień aparatu.Kliknij przycisk Ustawienia, idzie do administratora Panelu sterowania, aby dokonać zaawansowanych ustawień aparatu.Kliknij przycisk Ustawienia, idzie do administratora Panelu sterowania, aby dokonać zaawansowanych ustawień aparatu.

Kreatora 4,1 Konfiguracja

Sposobem na to ustawienie, można odwołać się do sekcji 3.1.

Stan 4,2 Urządzenie

Stan urządzenia zawiera cztery kolumny: Informacje urządzenie, status urządzenia, status i Session Log, pokaże różne informacje na temat 

aparatu.

Informacja 4.2.1 Device

Model aparatu: Model urządzenia.Model aparatu: Model urządzenia.

Nazwa kamery: Nazwa urządzenia jest unikalna nazwa, że można dać do urządzenia, które pomogą Ci zidentyfikować. Kliknij Ustawienia Nazwa kamery: Nazwa urządzenia jest unikalna nazwa, że można dać do urządzenia, które pomogą Ci zidentyfikować. Kliknij Ustawienia 

podstawowe i przejść do panelu Device Name gdzie można zmienić nazwę kamery. Domyślna nazwa urządzenia jest anonimowy.

ID kamery: Wyświetla adres MAC kamery. Na przykład Identyfikator urządzenia jest 008414350787, ten sam identyfikator MAC ID naklejki ID kamery: Wyświetla adres MAC kamery. Na przykład Identyfikator urządzenia jest 008414350787, ten sam identyfikator MAC ID naklejki 

znajduje się na spodzie aparatu.

Czas Aparat: Czas systemowy urządzenia. Kliknij Ustawienia podstawowe i przejść do panelu Camera czasu i dostosowaćCzas Aparat: Czas systemowy urządzenia. Kliknij Ustawienia podstawowe i przejść do panelu Camera czasu i dostosować
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czas.

System Firmware Version: Wyświetla wersję systemu oprogramowania wbudowanego aparatu.System Firmware Version: Wyświetla wersję systemu oprogramowania wbudowanego aparatu.

Aplikacja Wersja oprogramowania: Wyświetlanie aplikacji wersję oprogramowania wbudowanego aparatu.Aplikacja Wersja oprogramowania: Wyświetlanie aplikacji wersję oprogramowania wbudowanego aparatu.

Wersja plug-in: Wyświetla wersję plug-in z aparatemWersja plug-in: Wyświetla wersję plug-in z aparatem

4.2.2 Stan Urządzenie

Na tej stronie można zobaczyć stan urządzenia, takie jak stan alarmu, stan NTP / DDNS, status Wifi i tak dalej.

4.2.3 Stan sesji

Stan sesja pokaże, kto i który odwiedza IP kamery teraz.



30

4.2.4 Log

Rekord dziennika pokazuje kto iw jaki adres IP dostępny lub wylogować aparat i kiedy.

Ponowne uruchomienie kamery i usunąć rekordy dziennika.

4.3 Ustawienia podstawowe

Ta sekcja pozwala skonfigurować swoje imię i nazwisko, kamery Czas, poczta, kont użytkowników i różnych urządzeń.

Nazwa 4.3.1 Camera

Domyślny alias jest anonimowy. Można określić nazwę aparatu tutaj takie jak jabłka. Kliknij Zapisać aby zapisać zmiany. Alias nie może Domyślny alias jest anonimowy. Można określić nazwę aparatu tutaj takie jak jabłka. Kliknij Zapisać aby zapisać zmiany. Alias nie może Domyślny alias jest anonimowy. Można określić nazwę aparatu tutaj takie jak jabłka. Kliknij Zapisać aby zapisać zmiany. Alias nie może 

zawierać znaków specjalnych.

4.3.2 Czas Camera

Ta sekcja umożliwia skonfigurowanie ustawień wewnętrznych zegarów systemowych dla aparatu.

Kliknij Konfiguracja> Ustawienia podstawowe> Czas Camera aby wprowadzić Czas kamera Strona ustawienie.Kliknij Konfiguracja> Ustawienia podstawowe> Czas Camera aby wprowadzić Czas kamera Strona ustawienie.Kliknij Konfiguracja> Ustawienia podstawowe> Czas Camera aby wprowadzić Czas kamera Strona ustawienie.Kliknij Konfiguracja> Ustawienia podstawowe> Czas Camera aby wprowadzić Czas kamera Strona ustawienie.Kliknij Konfiguracja> Ustawienia podstawowe> Czas Camera aby wprowadzić Czas kamera Strona ustawienie.

Kliknij numer strony i przejść do odpowiedniej strony, 

aby zobaczyć więcej dzienników.

Wypełnić w jednym numerem strony, kliknij przycisk Start i 

przejdź do odpowiedniej strony.
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Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową dla danego regionu z menu rozwijanego.Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową dla danego regionu z menu rozwijanego.

Synchronizacja z serwerem NTP: Network Time Protocol będzie zsynchronizować kamerę z internetowym serwerem czasu. Wybierz ten, który Synchronizacja z serwerem NTP: Network Time Protocol będzie zsynchronizować kamerę z internetowym serwerem czasu. Wybierz ten, który 

jest najbliżej aparatu.

Synchronizacja z PC / Terminal: Wybierz tę opcję, aby zsynchronizować datę i godzinę kamery sieciowej z komputerem.Synchronizacja z PC / Terminal: Wybierz tę opcję, aby zsynchronizować datę i godzinę kamery sieciowej z komputerem.

Ręcznie: Administrator może ręcznie wprowadzić datę i godzinę. Proszę wybrać format daty i godziny.Ręcznie: Administrator może ręcznie wprowadzić datę i godzinę. Proszę wybrać format daty i godziny.

używać DST: Wybierz używać DST ( Daylight Saving Time, aby ustawić zegar wyprzedza w czasie rzeczywistym), a następnie ustawić czas rozpoczęcia i czas używać DST: Wybierz używać DST ( Daylight Saving Time, aby ustawić zegar wyprzedza w czasie rzeczywistym), a następnie ustawić czas rozpoczęcia i czas używać DST: Wybierz używać DST ( Daylight Saving Time, aby ustawić zegar wyprzedza w czasie rzeczywistym), a następnie ustawić czas rozpoczęcia i czas używać DST: Wybierz używać DST ( Daylight Saving Time, aby ustawić zegar wyprzedza w czasie rzeczywistym), a następnie ustawić czas rozpoczęcia i czas 

zakończenia czasu letniego, wybrać czas letni z menu rozwijanego w końcu.

Kliknij przycisk Zapisz przycisk, aby przesłać swoje ustawienia.Kliknij przycisk Zapisz przycisk, aby przesłać swoje ustawienia.

UWAGA: Jeśli zasilanie aparatu jest rozłączyć, trzeba ponownie ustawić czas kamery.UWAGA: Jeśli zasilanie aparatu jest rozłączyć, trzeba ponownie ustawić czas kamery.

4.3.3 Konta użytkowników

Tutaj można tworzyć użytkowników i ustawić uprawnienia, gość, Operator lub administratorem. Konta użytkowników są domyślne Administrator Tutaj można tworzyć użytkowników i ustawić uprawnienia, gość, Operator lub administratorem. Konta użytkowników są domyślne Administrator Tutaj można tworzyć użytkowników i ustawić uprawnienia, gość, Operator lub administratorem. Konta użytkowników są domyślne Administrator Tutaj można tworzyć użytkowników i ustawić uprawnienia, gość, Operator lub administratorem. Konta użytkowników są domyślne Administrator 

Administrator z pustym hasłem.
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Jak zmienić hasło?

Po pierwsze, wybierz konto, które chcesz zmienić hasło, a następnie wybierz Zmień hasło, Wprowadź stare hasło i nowe hasło, kliknij Po pierwsze, wybierz konto, które chcesz zmienić hasło, a następnie wybierz Zmień hasło, Wprowadź stare hasło i nowe hasło, kliknij Po pierwsze, wybierz konto, które chcesz zmienić hasło, a następnie wybierz Zmień hasło, Wprowadź stare hasło i nowe hasło, kliknij 

modyfikować wreszcie odniosły skutek.

Jak dodać konto?

Wybierz jedną pustą kolumnę, a następnie wprowadź nową nazwę użytkownika, hasło i przywilej, ostatnie kliknięcie Dodaj odniosły skutek. Można zobaczyć 

nowy dodatek konto na liście Konta.
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Kasować: Wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby odniosły skutek.Kasować: Wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby odniosły skutek.

UWAGA: Domyślne konto administratora nie można usunąć, ale można dodać innych użytkowników administratora.UWAGA: Domyślne konto administratora nie można usunąć, ale można dodać innych użytkowników administratora.

4.3.4 Multi-Camera

Jeśli chcesz zobaczyć ekranów multi-monitoringu na jednym oknie, musisz się zalogować jedną kamerę i ustaw ją jako główne urządzenie i zrobić 

Ustawienia Wielu urządzeniu dodać inne aparaty do pierwszego aparatu. Zanim zrobisz ustawienia wielo-kamera, trzeba przydzielić inny port, takie 

jak 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 do kamer jeśli istnieje 8 kamer zainstalowanych.

Firmware w aparacie może obsługiwać maksymalnie 9 urządzeń monitorujących w tym samym czasie. Tę stronę można dodać zarówno 

kamer serii FOSCAM MJPEG i H.264 do pierwszego aparatu i wyświetlić ekran multi-nadzoru w jednym oknie.

Dodaj kamer w sieci LAN

Na stronie Ustawienia Wielu urządzenia, można zobaczyć wszystkie urządzenia wyszukiwane w sieci LAN. The 1st Urządzenie jest domyślna. Można dodać 

więcej kamer na liście w sieci LAN do kontroli. Oprogramowanie aparatu obsługuje do 9 kamer IP w Internecie jednocześnie. Kliknij 2-gi Urządzenie a następnie więcej kamer na liście w sieci LAN do kontroli. Oprogramowanie aparatu obsługuje do 9 kamer IP w Internecie jednocześnie. Kliknij 2-gi Urządzenie a następnie więcej kamer na liście w sieci LAN do kontroli. Oprogramowanie aparatu obsługuje do 9 kamer IP w Internecie jednocześnie. Kliknij 2-gi Urządzenie a następnie 

kliknij pozycję na liście urządzeń w sieci LAN, alias, host i port HTTP zostaną wypełnione w polach poniżej automatycznie. Wprowadź prawidłową nazwę 

użytkownika i hasło, a następnie kliknij

Dodaj. Dodaj więcej kamer w taki sam sposób.Dodaj. Dodaj więcej kamer w taki sam sposób.
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Model aparatu: Nasza firma produkuje dwa aparaty serii: MJPEG i H.264. Tu pokaże, która seria aparat należy.Model aparatu: Nasza firma produkuje dwa aparaty serii: MJPEG i H.264. Tu pokaże, która seria aparat należy.

Powrót do nadzoru systemu Windows, a następnie kliknij opcję czterema oknami, widać czterech kamer dodanych.

2 Wprowadź nazwę użytkownika i 

hasło 2 kamery. 1 Kliknij go, model aparatu, 

alias, host i port HTTP zostaną wypełnione w 

następujących polach automatycznie.

3 Kliknij przycisk Dodaj, aby odniosły skutek.
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Dodaj kamer w sieci WAN

Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie kamer przez internet (zdalny komputer), trzeba będzie dodać je za pomocą DDNS nazwę domeny. Po pierwsze, upewnij się, 

że wszystkie aparaty dodanych mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu. (Przeczytaj Jak skonfigurować ustawienia DDNS w rozdziale 4.4.4 DDNS ) że wszystkie aparaty dodanych mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu. (Przeczytaj Jak skonfigurować ustawienia DDNS w rozdziale 4.4.4 DDNS ) że wszystkie aparaty dodanych mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu. (Przeczytaj Jak skonfigurować ustawienia DDNS w rozdziale 4.4.4 DDNS ) 

Zaloguj się do pierwszego aparatu przy użyciu nazwy domeny DDNS oraz portu.
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Kliknij Ustawienia Wielu urządzenia. 2. Wybierz urządzenie. Wypełnij nazwy 2nd aparatu, DDNS nazwa domeny, numer portu. Wpisz nazwę 

użytkownika i hasło, a następnie wybierz Dodaj.

1 ----- Model aparatu: MJ lub H.264. 2 ----- 2. 

Nazwa kamery

3 ----- Wypełnij DDNS goszczącego 2nd camera nie LAN IP 4 ---- 

Wprowadź nazwę użytkownika 2nd camera i hasło

Używać nazwy domeny DDNS oraz port się zalogować.

Upewnij się, że każdy aparat trzeba dodać mogli 

zalogować nazwą DDNS oraz portu.

2 

3

4

5

1
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5 ---- Kliknij przycisk Dodaj i odniosły skutek

UWAGA: Tutaj Host musi być wprowadzony jako drugi aparatu DDNS nazwy domeny, a nie jego IP w sieci LAN.UWAGA: Tutaj Host musi być wprowadzony jako drugi aparatu DDNS nazwy domeny, a nie jego IP w sieci LAN.

Powrócić do okna wideo. widać wszystkich kamer dostępne za pośrednictwem Internetu. Kiedy jesteś z dala od domu, można użyć pierwszego aparatu 

DDNS nazwę domeny i port, aby wyświetlić wszystkie kamery za pośrednictwem Internetu.

4.3.5 Voice Prompt

Na tej stronie można włączyć lub wyłączyć podpowiedzi głosowych. Wybierz „Tak”, aby włączyć lub wybierz „Nie”, aby wyłączyć. Jeśli wybrać „Tak”, można 

usłyszeć komunikatu głosowego po podłączeniu urządzenia wyjściowego audio.

4.4 Network

Ta sekcja pozwala na skonfigurowanie aparatu IP PPoE, DDNS, Wireless Settings, UPnP, port, ustawienia poczty i Ustawienia FTP.

4.4.1 Konfiguracja IP

Jeśli chcesz ustawić statyczny IP kamery, przejdź do Konfiguracja IP strona. Trzymaj aparat w taki samJeśli chcesz ustawić statyczny IP kamery, przejdź do Konfiguracja IP strona. Trzymaj aparat w taki samJeśli chcesz ustawić statyczny IP kamery, przejdź do Konfiguracja IP strona. Trzymaj aparat w taki sam
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podsieci routera lub komputera.

Zmiana ustawień tutaj jest taka sama jak przy użyciu sprzętu Search Tool.

Zaleca się używanie maski podsieci, bramę i serwer DNS z Twojego lokalnie podłączonym komputerze. Jeśli nie wiesz, maskę podsieci, 

bramę i serwer DNS, można sprawdzić połączenia lokalnego komputera w następujący sposób:

Panel sterowania> Połączenia sieciowe> Połączenia lokalne> Wybierz Wsparcie> Szczegóły.
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Jeśli nie wiesz, serwer DNS, można użyć tych samych ustawień jako bramy domyślnej.

4.4.2 Wireless Settings (FI9803P / FI9804W / FI9805W / FI9900P / FI9800P)

Krok 1: Wybierać Ustawienia w górnej części interfejsu aparatu, a następnie przejdź do panelu „Network” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij Ustawienia Krok 1: Wybierać Ustawienia w górnej części interfejsu aparatu, a następnie przejdź do panelu „Network” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij Ustawienia Krok 1: Wybierać Ustawienia w górnej części interfejsu aparatu, a następnie przejdź do panelu „Network” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij Ustawienia Krok 1: Wybierać Ustawienia w górnej części interfejsu aparatu, a następnie przejdź do panelu „Network” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij Ustawienia Krok 1: Wybierać Ustawienia w górnej części interfejsu aparatu, a następnie przejdź do panelu „Network” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij Ustawienia 

bezprzewodowe.

Kliknij przycisk Skanuj, a aparat wykryje wszystkie sieci bezprzewodowych na całym obszarze. Należy również wyświetlić swój router na liście.

Ustaw tę samą maskę podsieci i bramę 

kamery z komputerem.

Istnieją dwa serwery DNS. Można ustawić 

dowolny z nich. To samo z bramą jest 

również OK.

Kliknij numer strony, aby zobaczyć inne urządzenia sieci 

bezprzewodowe, jeśli istnieje więcej niż 10.

Kliknij przycisk Skanuj do 

wyszukiwania sieci 

bezprzewodowych.



40

Krok 2: Kliknij SSID (nazwa routera) na liście, odpowiednie informacje dotyczące sieci, takie jak nazwa i szyfrowania, zostaną wypełnione Krok 2: Kliknij SSID (nazwa routera) na liście, odpowiednie informacje dotyczące sieci, takie jak nazwa i szyfrowania, zostaną wypełnione 

automatycznie do odpowiednich pól.

Trzeba będzie tylko wypełnić hasło sieci. Upewnij się, że identyfikator SSID, szyfrowanie i hasło, które wypełnione są dokładnie takie 

same na routerze.

Krok 3: Proszę kliknąć na przycisk Zapisz po wszystkie ustawienia zostały wprowadzone i odłącz kabel sieciowy. Nigdy nie wyłączać zasilania Krok 3: Proszę kliknąć na przycisk Zapisz po wszystkie ustawienia zostały wprowadzone i odłącz kabel sieciowy. Nigdy nie wyłączać zasilania 

kamery, aż kamera IP jest w stanie połączyć się z siecią bezprzewodową.

Adres IP zniknie w oknie Equipment Search Tool, gdy aparat jest skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego. Odczekać około 1 minutę, 

aparat powinien uzyskać połączenie bezprzewodowe i LAN IP kamery ponownie pokaże się w oknie adresu Sprzęt Search Tool OD mogły ulec 

zmianie po aparat odbiera połączenia bezprzewodowego; zalecamy ustawienie statycznego adresu IP, jeśli lokalny Ten adres IP zmiany klikając 

prawym przyciskiem myszy kamerę w sprzęt Search Tool, ustawienie statycznego IP, a pchanie OK. Gratulacje! Skonfigurowaniu połączenia 

bezprzewodowego aparatu pomyślnie.

UWAGA: Jeśli nie uda się nawiązać połączenia bezprzewodowego, zajrzyj do swojego sprzedawcy lub skontaktować się z nami bezpośrednio o pomoc.UWAGA: Jeśli nie uda się nawiązać połączenia bezprzewodowego, zajrzyj do swojego sprzedawcy lub skontaktować się z nami bezpośrednio o pomoc.

4.4.3 PPPoE

Tylko niektóre modele obsługują PPPoE.

Jeśli korzystasz z połączenia PPPoE, włącz ją i wprowadź nazwę użytkownika i hasło do swojego konta PPPoE.

1 Kliknij SSID routera, a odpowiednie 

informacje zostaną wypełnione pola 

automatycznie.

2 Wprowadź 

hasło routera.

3 Kliknij przycisk Test, aby 

sprawdzić, czy hasło jest 

poprawne, czy nie.
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4.4.4 DDNS

Jeśli potrzebujesz Foscam DDNS, można stosować go na stronie DDNS.

Pierwszy Enable DDNS, a następnie wybierz „myfoscam.org” z listy serwera DDNS, kliknij „Get My DDNS Now”.

Następnie zalogować się do konta Foscam Chmura myfoscam.org i kliknij „Pobierz DDNS”.
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Jeżeli nie masz jeszcze konta Foscam chmura, kliknąć przycisk „Kliknij tutaj”, aby zarejestrować jedną, a następnie kliknij „Pobierz DDNS”.
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Po dostać DDNS, kliknij przycisk „Zakończ”, aby powrócić do ustawień DDNS.

Jeśli błąd sieci, nie uda się uzyskać DDNS, spróbuj ponownie.
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Po sukces dostać Foscam DDNS, można śledzić poniżej kroku wykorzystać.

tutaj wziąć test09.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć test09.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć test09.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć test09.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć test09.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.

tutaj wziąć cp4911.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć cp4911.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć cp4911.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć cp4911.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.tutaj wziąć cp4911.myfoscam.org na przykład. Przejdź do opcji DDNS w Ustawienia-> Sieć Panel można zobaczyć nazwę domeny.

Teraz można korzystać http: // nazwa domeny + HTTP Port aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem Internetu. Weź hosta cp4911.myfoscam.org Teraz można korzystać http: // nazwa domeny + HTTP Port aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem Internetu. Weź hosta cp4911.myfoscam.org Teraz można korzystać http: // nazwa domeny + HTTP Port aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem Internetu. Weź hosta cp4911.myfoscam.org Teraz można korzystać http: // nazwa domeny + HTTP Port aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem Internetu. Weź hosta cp4911.myfoscam.org 

Port HTTP i nie. 8000 na przykład, link użytkowanie aparatu za pośrednictwem Internetu będzie http://cp4911.myfoscam.org:8000 Restore DDNS Port HTTP i nie. 8000 na przykład, link użytkowanie aparatu za pośrednictwem Internetu będzie http://cp4911.myfoscam.org:8000 Restore DDNS 

do fabryki: Jeśli skonfigurowano Third Party DDNS pomyślnie, ale chcesz użyćdo fabryki: Jeśli skonfigurowano Third Party DDNS pomyślnie, ale chcesz użyć
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DDNS producenta znowu tu kliknąć ten przycisk i rozpocząć Producenta DDNS Service.

Ustawienia Name Domain Third Party

Użytkownik może również skorzystać z usługi DDNS trzeciej części, takie jak www.no-ip.com. , Www. 3322.com Tutaj wziąć www.no-ip.com Użytkownik może również skorzystać z usługi DDNS trzeciej części, takie jak www.no-ip.com. , Www. 3322.com Tutaj wziąć www.no-ip.com 

na przykład:

1. Etap 1 Przejdź do strony www.no-ip.com aby utworzyć darmowe hosta

Po pierwsze: Zaloguj się na www.no-ip.com i kliknij No-IP do rejestracji.Po pierwsze: Zaloguj się na www.no-ip.com i kliknij No-IP do rejestracji.Po pierwsze: Zaloguj się na www.no-ip.com i kliknij No-IP do rejestracji.

Należy zarejestrować konto krok po kroku zgodnie z instrukcjami www.no-ip.comNależy zarejestrować konto krok po kroku zgodnie z instrukcjami www.no-ip.com

Po rejestracji zaloguj swój e-mail, który podany podczas rejestracji. Otrzymasz e-mail z serwisu, kliknij link do aktywacji konta, jak wskazano w 

wiadomości e-mail.

Po drugie: Zaloguj związek z zarejestrowanej nazwy użytkownika i hasła, aby utworzyć nazwę domeny.Po drugie: Zaloguj związek z zarejestrowanej nazwy użytkownika i hasła, aby utworzyć nazwę domeny.

Kliknij tutaj aby się zarejestrować

http://www.no-ip.com
http://www.no-ip.com
http://www.no-ip.com
http://www.no-ip.com
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Należy stworzyć krok po kroku nazwy domeny zgodnie z instrukcją na www.no-ip.com

Krok 2 Wykonaj Ustawienia usługi DDNS w aparacie

Proszę ustawić ustawienia DDNS w aparacie przez hosta, nazwę użytkownika i hasło jakie dostał od

www.no-ip.com

Weź hostname ycxgwp.no-ip.info, nazwa użytkownika foscam, hasło foscam2012 na przykład.Weź hostname ycxgwp.no-ip.info, nazwa użytkownika foscam, hasło foscam2012 na przykład.Weź hostname ycxgwp.no-ip.info, nazwa użytkownika foscam, hasło foscam2012 na przykład.Weź hostname ycxgwp.no-ip.info, nazwa użytkownika foscam, hasło foscam2012 na przykład.Weź hostname ycxgwp.no-ip.info, nazwa użytkownika foscam, hasło foscam2012 na przykład.

Po pierwsze, idzie do opcji Ustawienia DDNS na panelu administratora.Po pierwsze, idzie do opcji Ustawienia DDNS na panelu administratora.

Po drugie, wybierz No-IP jako serwer.Po drugie, wybierz No-IP jako serwer.

http://www.no-ip.com
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Po trzecie, wypełnić foscam jako DDNS użytkownik wypełnić foscam2012 hasło hasło DDNS, wypełnić ycxgwp.no-ip.info jak DDNS domeny i adres URL Po trzecie, wypełnić foscam jako DDNS użytkownik wypełnić foscam2012 hasło hasło DDNS, wypełnić ycxgwp.no-ip.info jak DDNS domeny i adres URL 

serwera, a następnie kliknij, aby uratować życie. Kamera uruchomi się ponownie i podjąć ustawienia DDNS skuteczne.

Po czwarte, Po ponownym uruchomieniu zalogować aparat, a następnie przejdź do opcji Stan urządzenia na panelu administratora, i sprawdzić, czy stan Po czwarte, Po ponownym uruchomieniu zalogować aparat, a następnie przejdź do opcji Stan urządzenia na panelu administratora, i sprawdzić, czy stan 

DDNS jest udany.

Jeśli nie powiodło się, należy dokładnie sprawdzić, czy masz wejście poprawną nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło, a następnie spróbuj przerobić ustawienia.

UWAGA: Jeśli ustawiono Third Party DDNS pomyślnie, Foscam Domain Name będzie nieważny. The Third Party DDNS i Foscam Domain Name UWAGA: Jeśli ustawiono Third Party DDNS pomyślnie, Foscam Domain Name będzie nieważny. The Third Party DDNS i Foscam Domain Name 

nie może pracować w tym samym czasie, kiedy ostatni raz skonfigurowany będzie obowiązywać.

2. Do przekierowania portów w routerze

Przykład: adres IP LAN aparatu jest http://192.168.8.100:2000 Po pierwsze, logowanie do routera, przechodzi do menu Port Forwarding Przykład: adres IP LAN aparatu jest http://192.168.8.100:2000 Po pierwsze, logowanie do routera, przechodzi do menu Port Forwarding 

lub port spust (lub nazwie Virtue Server na niektórych marek router). Weź routera marki Linksys jako przykład, Zaloguj router i idzie do 

Applications & Gaming> Pojedyncze Port Forwarding.

Po drugie, Utwórz nową kolumnę według adresu LAN IP i numer portu HTTP kamery wewnątrz router pokazał jak poniżej.Po drugie, Utwórz nową kolumnę według adresu LAN IP i numer portu HTTP kamery wewnątrz router pokazał jak poniżej.

3. Zastosowanie nazwę domeny, aby uzyskać dostęp do kamery przez internet

Po zakończeniu port forwarding, można użyć nazwę domeny + http nr. aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem Internetu. Weź hostname Po zakończeniu port forwarding, można użyć nazwę domeny + http nr. aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem Internetu. Weź hostname Po zakończeniu port forwarding, można użyć nazwę domeny + http nr. aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem Internetu. Weź hostname 

ycxgwp.no-ip.info i HTTP nie. 2000for przykład, link użytkowanie aparatu za pośrednictwem Internetu będzie http: // ycxgwp.no-ip.info:2000

Przypisać nazwę, jak 

chcesz tutaj.

Wypełnij portu Nośniki nie. kamery na 

kolumnie portu zewnętrznego i 

wewnętrznego portu.
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4.4.5 UPnP

Domyślną stan UPnP jest zamknięta. Można włączyć UPnP, a następnie oprogramowanie aparatu zostanie skonfigurowany do Port Forwarding. Powrót 

do Status urządzenia Panel można zobaczyć status UPnP:do Status urządzenia Panel można zobaczyć status UPnP:do Status urządzenia Panel można zobaczyć status UPnP:

Oprogramowanie aparatu zostaną skonfigurowane przekierowanie portów. Mogą być problemy z ustawieniami bezpieczeństwa routerów, a 

czasem może błędów. Zalecamy skonfigurowanie przekierowania portów na routerze ręcznie.

4.4.6 Port

Ten aparat obsługuje port HTTP / HTTPS port / ONVIF port. Port HTTP jest używany do dostępu do kamery zdalnie.

Port HTTP: Domyślnie HTTP jest ustawiony na 88. Ponadto, mogą one być przypisany inny numer portu pomiędzy 1 a 65535. Ale upewnij się, że Port HTTP: Domyślnie HTTP jest ustawiony na 88. Ponadto, mogą one być przypisany inny numer portu pomiędzy 1 a 65535. Ale upewnij się, że 

nie mogą być sprzeczne z innymi istniejącymi portami jak 25, 21.

Innym sposobem, aby zmienić port HTTP nie. Krok 1: Otwórz sprzętu Search Tool, wybierz kamerę, którą chcesz zmienić port, kliknij prawym Innym sposobem, aby zmienić port HTTP nie. Krok 1: Otwórz sprzętu Search Tool, wybierz kamerę, którą chcesz zmienić port, kliknij prawym 

przyciskiem myszy na adresie IP, a następnie kliknąć na „Konfiguracja sieci”, to otwiera okno konfiguracji sieci.
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Krok 2: Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora (Domyślna nazwa użytkownika to admin z pustym hasłem), a następnie kliknij ok aby Krok 2: Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora (Domyślna nazwa użytkownika to admin z pustym hasłem), a następnie kliknij ok aby Krok 2: Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora (Domyślna nazwa użytkownika to admin z pustym hasłem), a następnie kliknij ok aby Krok 2: Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora (Domyślna nazwa użytkownika to admin z pustym hasłem), a następnie kliknij ok aby 

zastosować zmiany.

Krok 3: Odczekaj około 10 sekund, zobaczysz, że adres IP LAN aparatu nie zmieniło. W naszym przykładzie została zmieniona na 2000, więc Krok 3: Odczekaj około 10 sekund, zobaczysz, że adres IP LAN aparatu nie zmieniło. W naszym przykładzie została zmieniona na 2000, więc 

widzimy http://192.168.1.105:2000 w sprzęt Search Tool. Ponadto, adres IP w sieci LAN jest już ustalona na statycznym adresem IP 

http://192.168.1.105:2000. Ten adres IP nie zmieni, nawet gdy aparat jest wyłączony i ponownie, aparat pozostanie pod tym adresem IP LAN. 

Jest to bardzo ważne, że statyczny adres IP w sieci LAN jest ustawiony, lub może masz problemy ze zdalnym dostępem później i widząc 

kamerą jeśli aparat traci moc i ponowne połączenie na inny adres IP LAN. Upewnij się, że ustawiony statyczny adres IP w sieci LAN!

Figura 4.1

UWAGA: Jeśli aparat nie może być dostępna, należy upewnić się, że port forwarding jest sukces.UWAGA: Jeśli aparat nie może być dostępna, należy upewnić się, że port forwarding jest sukces.

Zmodyfikować port HTTP.

Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a 

następnie kliknij przycisk OK. Wybrać aparat, 

który chcesz zmienić port, a następnie prawym 

przyciskiem myszy.
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HTTPS port: Domyślnym portem jest 443. Można użyć adresu URL, aby uzyskać dostęp do aparatu: https: // IP + port HTTPS.HTTPS port: Domyślnym portem jest 443. Można użyć adresu URL, aby uzyskać dostęp do aparatu: https: // IP + port HTTPS.

ONVIF port: Domyślnie port ONVIF jest ustawiony na 888. Ponadto, mogą one być przypisane do innego numeru portu od 1 do 65535 (z ONVIF port: Domyślnie port ONVIF jest ustawiony na 888. Ponadto, mogą one być przypisane do innego numeru portu od 1 do 65535 (z 

wyjątkiem 0 i 65534). Ale upewnij się, że nie mogą być sprzeczne z innymi istniejącymi portami.

RTSP port: Domyślnym portem jest 554, tylko niektóre kamery IP mają portu RTSP.RTSP port: Domyślnym portem jest 554, tylko niektóre kamery IP mają portu RTSP.

4.4.7 Ustawienia poczty

Jeśli chcesz aparat do wysyłania e-maili, gdy został wykryty ruch, tutaj Poczta będzie musiała zostać skonfigurowany.

1 ----- SMTP Server / Port / Transport Layer Security Wpisz serwer SMTP dla nadawcy. portu SMTP jest zwykle ustawiony jako 25. Niektóre serwery 1 ----- SMTP Server / Port / Transport Layer Security Wpisz serwer SMTP dla nadawcy. portu SMTP jest zwykle ustawiony jako 25. Niektóre serwery 

SMTP mają swój własny port, takich jak 587 lub 465, i Transport Layer Security zwykle jest Brak. Jeśli korzystasz z Gmaila, Transport Layer Security musi 

być ustawiony na TLS lub STARTTLS i SMTP port musi być ustawiona na 465 lub 25 lub 587, który port wybrać powinny być podejmowane przez który 

Transport Layer Security wybrać.

2 ----- SMTP Nazwa użytkownika / hasło ID konta i hasło na adres e-mail nadawcy2 ----- SMTP Nazwa użytkownika / hasło ID konta i hasło na adres e-mail nadawcy

3 ----- nadawcy e-mail Mailbox dla nadawcy muszą obsługiwać protokół SMTP3 ----- nadawcy e-mail Mailbox dla nadawcy muszą obsługiwać protokół SMTP

4 ----- Odbiornik Skrzynka pocztowa do odbiornika nie musi obsługiwać protokół SMTP, można ustawić 4 odbiorniki4 ----- Odbiornik Skrzynka pocztowa do odbiornika nie musi obsługiwać protokół SMTP, można ustawić 4 odbiorniki

5 ----- Zapisz Kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek5 ----- Zapisz Kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek

6 ----- test Kliknij przycisk Test, aby sprawdzić, czy wiadomość została pomyślnie skonfigurowana.6 ----- test Kliknij przycisk Test, aby sprawdzić, czy wiadomość została pomyślnie skonfigurowana.

Kliknij Test aby sprawdzić, czy wiadomość została pomyślnie skonfigurowana.Kliknij Test aby sprawdzić, czy wiadomość została pomyślnie skonfigurowana.Kliknij Test aby sprawdzić, czy wiadomość została pomyślnie skonfigurowana.

1

2

3

4 5

6
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W przypadku powodzenia testu można zobaczyć sukcesu za testy, w tym samym czasie odbiorniki będą odbierać wiadomości testowej.

Jeśli test nie powiedzie się z jednego z następujących błędów po kliknięciu test, upewnij się, że informacje, które wpisałeś są poprawne i ponownie wybrać 

Test.

1) Nie można połączyć się z serwerem.

2) Błąd sieci. Proszę spróbuj później.

3) Błąd serwera.

4) Nieprawidłowe użytkownika lub hasło.

5) Nadawca jest zabroniony przez serwer. Może serwer potrzebne do uwierzytelnienia użytkownika, należy sprawdzić i spróbować ponownie.

6) Odbiornik jest zabroniony przez serwer. Być może ze względu na anty-spam prywatności serwera.

7) Komunikat jest zabroniony przez serwer. Być może ze względu na anty-spam prywatności serwera.

8) Serwer nie obsługuje tryb uwierzytelniania używanego urządzenia.

4.4.8 Ustawienia FTP

Jeśli chcesz przesłać zdjęcia rekord do serwera FTP, można ustawić Ustawienia FTP.Jeśli chcesz przesłać zdjęcia rekord do serwera FTP, można ustawić Ustawienia FTP.

Wynik testu .
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Serwer FTP: Jeśli serwer FTP znajduje się w sieci lokalnej, można ustawić jak na rysunku powyżej. Jeśli masz serwer Serwer FTP: Jeśli serwer FTP znajduje się w sieci lokalnej, można ustawić jak na rysunku powyżej. Jeśli masz serwer 

FTP, który można uzyskać dostęp w internecie, można ustawić jak poniżej.

Port: Domyślnie jest to port 21. Jeśli zmienione, zewnętrzny program klienta FTP należy zmienić port połączenia z serwerem odpowiednio.Port: Domyślnie jest to port 21. Jeśli zmienione, zewnętrzny program klienta FTP należy zmienić port połączenia z serwerem odpowiednio.

Tryb FTP: Tutaj obsługuje dwa tryby: port i PASV.Tryb FTP: Tutaj obsługuje dwa tryby: port i PASV.

Nazwa użytkownika Hasło: Konto FTP i hasło. Kliknij przycisk Zapisz, aby Nazwa użytkownika Hasło: Konto FTP i hasło. Kliknij przycisk Zapisz, aby 

odniosły skutek.

Kliknij przycisk Test, aby sprawdzić, czy FTP została pomyślnie skonfigurowana.



53

4.4.9 P2P (z wyjątkiem FI9804W / FI9805W / FI9805E)

Dostęp do kamery przez inteligentnego telefonu (system operacyjny Android lub iOS), należy zapoznać się z Podręcznikiem szybkiej obsługi. Przede 

wszystkim, trzeba otworzyć funkcję P2P kamery na Ustawienia> Sieć> P2P.wszystkim, trzeba otworzyć funkcję P2P kamery na Ustawienia> Sieć> P2P.

4.5 wideo

Ta sekcja pozwala skonfigurować ustawienia strumienia wideo na wyświetlaczu ekranu oraz ustawień migawki.

4.5.1 Ustawienia wideo

Istnieją dwa sposoby, aby skonfigurować ustawienia strumienia wideo. Są to główne ustawienia strumienia wideo i sub ustawienia strumienia wideo.

Ulepszony Definicja Noc wideo: Aparat automatycznie usunąć klatkę, aby wydłużyć czas nagrywania w nocy.Ulepszony Definicja Noc wideo: Aparat automatycznie usunąć klatkę, aby wydłużyć czas nagrywania w nocy.
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Rodzaj strumienia: Istnieją cztery rodzaje identyfikacji różnych strumieni masz ustawione. W przypadku wybrania trybu HD, tym wyraźniej wideo będzie, i będzie Rodzaj strumienia: Istnieją cztery rodzaje identyfikacji różnych strumieni masz ustawione. W przypadku wybrania trybu HD, tym wyraźniej wideo będzie, i będzie 

trwać większej przepustowości; W przypadku wybrania trybu gładka, przepustowość jest bardzo wąski, a szybkość transmisji jest duża, że doprowadzi do filmu 

nie może dobrze grać. Równowaga Model jest wartość pomiędzy trybem HD i trybem gładka.

Rozkład: Kamera obsługuje wiele typów, na przykład: 1080P, 960P, 720P, VGA. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze wideo staną. Ale Rozkład: Kamera obsługuje wiele typów, na przykład: 1080P, 960P, 720P, VGA. Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejsze wideo staną. Ale 

topnik kod będzie większy zbyt, i zajmie się większą przepustowość. (Różne modele obsługują różne konkretne typy).

Przepływność: Ogólnie rzecz biorąc, im większa szybkość transmisji, tym jaśniejszy będzie wideo. Ale konfiguracja przepływność powinna dobrze Przepływność: Ogólnie rzecz biorąc, im większa szybkość transmisji, tym jaśniejszy będzie wideo. Ale konfiguracja przepływność powinna dobrze 

łączą się z przepustowości sieci. Gdy pasmo jest bardzo wąski, a szybkość transmisji jest duża, że doprowadzi do filmu nie może dobrze grać.

Częstotliwość wyświetlania klatek: Należy pamiętać, że większy rozmiar ramki zajmuje większą przepustowość. Należy obniżyć ilość klatek na sekundę, gdy przepustowość Częstotliwość wyświetlania klatek: Należy pamiętać, że większy rozmiar ramki zajmuje większą przepustowość. Należy obniżyć ilość klatek na sekundę, gdy przepustowość 

jest ograniczona. Normalnie, gdy liczba klatek powyżej 15, można osiągnąć płynnie video.The maksymalna liczba klatek na sekundę dla każdego modelu jest inny, proszę 

zobaczyć 6.3 Specyfikacja ,zobaczyć 6.3 Specyfikacja ,zobaczyć 6.3 Specyfikacja ,

Klatka kluczowa Interval: Czas pomiędzy ostatniej klatki kluczowej i następnej klatki kluczowej. Im krótszy czas, tym bardziej prawdopodobne będzie można Klatka kluczowa Interval: Czas pomiędzy ostatniej klatki kluczowej i następnej klatki kluczowej. Im krótszy czas, tym bardziej prawdopodobne będzie można 

uzyskać lepszą jakość obrazu, ale kosztem większego zużycia przepustowości sieci.

Variable Bit Rate (z wyjątkiem FI9900P, FI9900EP): Wybierz typ szybkości transmisji do stałej lub zmiennej. Jeśli wybierzesz Tak, aparat zmieni Variable Bit Rate (z wyjątkiem FI9900P, FI9900EP): Wybierz typ szybkości transmisji do stałej lub zmiennej. Jeśli wybierzesz Tak, aparat zmieni 

szybkość transmisji wideo w zależności od sytuacji, ale nie więcej niż maksymalna parametru „Bit Rate”; Jeśli select Nie, przepływność jest szybkość transmisji wideo w zależności od sytuacji, ale nie więcej niż maksymalna parametru „Bit Rate”; Jeśli select Nie, przepływność jest szybkość transmisji wideo w zależności od sytuacji, ale nie więcej niż maksymalna parametru „Bit Rate”; Jeśli select Nie, przepływność jest 

niezmieniona.

Oceń Control Mode (FI9900P, FI9900EP, FI9901EP): Dostępne są trzy tryby sterowania przepływnością. CBR: Constant Bit Rate, Oceń Control Mode (FI9900P, FI9900EP, FI9901EP): Dostępne są trzy tryby sterowania przepływnością. CBR: Constant Bit Rate, 

oznacza to, że szybkość transmisji jest stała.

VBR: Variable Bit Rate, aparat zmieni szybkość transmisji wideo w zależności od sytuacji, ale nie więcej niż maksymalna parametru „Bit 

Rate”.

LBR: Low Bit Rate. Jeśli można wybrać LBR, można przesuwać pasek przewijania, aby wybrać procent przepływności. Poprzez zmniejszenie szybkości transmisji, 

dzięki czemu kamera może uzyskać lepszy obraz przy niskiej przepustowości.

4.5.2 On Screen Display

Ta strona służy do dodawania datownika i urządzenia nazwisko na filmie.

Wyświetlanie datownik: Istnieją dwie możliwości: tak lub nie. Wybierz Tak, można zobaczyć datę systemową na filmie.Wyświetlanie datownik: Istnieją dwie możliwości: tak lub nie. Wybierz Tak, można zobaczyć datę systemową na filmie.

Wyświetlacz Nazwa kamery: Istnieją dwie możliwości: tak lub nie. Wybierz Tak i można zobaczyć nazwę urządzenia naWyświetlacz Nazwa kamery: Istnieją dwie możliwości: tak lub nie. Wybierz Tak i można zobaczyć nazwę urządzenia na
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wideo.

4.5.3 Strefy prywatności

FI9800P nie obsługują tej funkcji.

Ta strona służy do dodawania strefy prywatności na wideo.

Pozostawić On Screen Display Mask

Istnieją dwie możliwości: tak lub nie. Wybierz Tak i narysować obszar maski na wideo, obszar maska będzie czarno na filmie.

Kliknij ok Przycisk i powrócić do strefy prywatności strona, kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek. Powrót do okna Kliknij ok Przycisk i powrócić do strefy prywatności strona, kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek. Powrót do okna Kliknij ok Przycisk i powrócić do strefy prywatności strona, kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek. Powrót do okna Kliknij ok Przycisk i powrócić do strefy prywatności strona, kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek. Powrót do okna Kliknij ok Przycisk i powrócić do strefy prywatności strona, kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek. Powrót do okna 

nadzoru, można zobaczyć okolicę prywatność, jak na poniższym rysunku:

Strefa prywatności
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4.5.4 Ustawienia Snapshot

Na tej stronie można ustawić jakość obrazu na zdjęciach snapshot oraz ścieżkę przechowywania.

Księga Jakości przystawki: Niski, średni i wysoki. Im wyższa jakość, tym obraz będzie wyraźniejszy.Księga Jakości przystawki: Niski, średni i wysoki. Im wyższa jakość, tym obraz będzie wyraźniejszy.

Zdjęcia Zapisz Do: FTP lub karty SD. Jeśli zrobiłeś FTP i ustawienia alarmu, kiedy niepokojące, aparat umożliwia robienie zdjęć do FTP Zdjęcia Zapisz Do: FTP lub karty SD. Jeśli zrobiłeś FTP i ustawienia alarmu, kiedy niepokojące, aparat umożliwia robienie zdjęć do FTP 

automatycznie lub na karcie SD.

W przypadku wybrania opcji FTP, można ustawić nazwę pliku którego obraz do oszczędzania. Na przykład: nazwa pliku to „NAME”, obraz jest 

snapshot „NAME_20150605-180000.jpg”. Tylko karta SD FI9803EP wsparcie, FI9900P, FI9900EP.



57

Włącz synchronizację uchwycić

Aby włączyć interwał przechwytywania, wykonaj następujące czynności:

1 Wybierz Włącz synchronizację uchwycić 2 interwał przechwytywania: Odstęp czasu 1 Wybierz Włącz synchronizację uchwycić 2 interwał przechwytywania: Odstęp czasu 1 Wybierz Włącz synchronizację uchwycić 2 interwał przechwytywania: Odstęp czasu 1 Wybierz Włącz synchronizację uchwycić 2 interwał przechwytywania: Odstęp czasu 

między dwoma zdjęciami.

3 Wybierz czas przechwytywania

• przechwytywanie w każdej chwili

Kliknij czarny przycisk w górę MON, widać cały czas range zmieni kolor na czerwony. Gdy coś porusza się w strefie wykrywania w 

każdej chwili, aparat uchwycić.

• Określ harmonogram przechwytywania

Kliknij dzień tygodnia słów odpowiedniej kolumnie zostanie wybrany. Na przykład kliknij Tue, cały kolumna TUE zmienia kolor na 

czerwony, co oznacza, że w ciągu całego dnia we wtorek, aparat uchwycić.

• Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij go na oknach czasowych, można wybrać obszar szeregowego,

4 Kliknij Zapisać Przycisk odniosły skutek.4 Kliknij Zapisać Przycisk odniosły skutek.4 Kliknij Zapisać Przycisk odniosły skutek.4 Kliknij Zapisać Przycisk odniosły skutek.

4.5.5 IR Harmonogram

Na tej stronie można ustawić czas przełączania harmonogram dla światła IR LED. Gdy tryb parametr jest ustawiony do

Rozkład na żywo Wideo światła szyby, w czasie tych harmonogramem IR się wyłączyć.Rozkład na żywo Wideo światła szyby, w czasie tych harmonogramem IR się wyłączyć.Rozkład na żywo Wideo światła szyby, w czasie tych harmonogramem IR się wyłączyć.Rozkład na żywo Wideo światła szyby, w czasie tych harmonogramem IR się wyłączyć.

4,6 Detector

4.6.1 Detekcja ruchu

Wsporniki kamer IP Alarm Motion Detection, kiedy wykryto ruch, to wyśle e-maile lub przesyłanie obrazów na serwer FTP.Wsporniki kamer IP Alarm Motion Detection, kiedy wykryto ruch, to wyśle e-maile lub przesyłanie obrazów na serwer FTP.Wsporniki kamer IP Alarm Motion Detection, kiedy wykryto ruch, to wyśle e-maile lub przesyłanie obrazów na serwer FTP.
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Aby umożliwić wykrywanie ruchu, wykonaj następujące czynności:

1 umożliwić wykrywanie ruchu, 2 Czułość ---- Obsługuje trzy tryby: niski, średni i wysoki. Im wyższa czułość, kamera będzie łatwiej 1 umożliwić wykrywanie ruchu, 2 Czułość ---- Obsługuje trzy tryby: niski, średni i wysoki. Im wyższa czułość, kamera będzie łatwiej 

niepokoić. Wybierz jedną czułość ruchu.

3 wyzwalania przedział --- Odstęp czasu między dwoma detekcji ruchu. Tutaj obsługuje 5s / 6s / 7s / 8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s. 3 wyzwalania przedział --- Odstęp czasu między dwoma detekcji ruchu. Tutaj obsługuje 5s / 6s / 7s / 8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s. 

Wybierz jeden odstęp czasu.

4 Istnieją pewne wskaźniki alarmowe:

A Sound Camera i Dźwięk PCA Sound Camera i Dźwięk PCA Sound Camera i Dźwięk PC

Jeżeli aparat został podłączony do głośnika lub innego urządzenia wyjściowego dźwięku, po wybraniu dźwięku aparatu lub PC Sound, gdy 

został wykryty ruch, ludzie wokół aparatu usłyszysz sygnału dźwiękowego alarmu.

B wyślij e-mail

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości alarmowe w przypadku wykrycia ruchu, należy wybrać Wyślij e-mail oraz skonfigurować ustawienia poczty pierwszy.

C Take Snapshot

Jeśli wybierzesz tę opcję, gdy został wykryty ruch, kamera przystawki okno podglądu na żywo jako zdjęcie i załadować je do FTP. Upewnij się, 

że ustawiony FTP FTP i ustawić jako ścieżkę pamięci wideo> panel ustawień Snapshot.

Przedział czasowy: Odstęp czasu między dwoma obrazkami.Przedział czasowy: Odstęp czasu między dwoma obrazkami.

D Recording

Jeśli wybierzesz tę opcję, gdy został wykryty ruch, kamera nagrywania i załadować go na serwer FTP. Upewnij się, że ustawiony FTP FTP i 

ustawić jako ścieżkę pamięci wideo> w panelu ustawień Snapshot.

E wiadomość Prześlij na telefon
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Jeśli wybierzesz tę opcję, gdy został wykryty ruch, kamera będzie naciskać wiadomość do telefonu, który został podłączony aparat.

5 Ustaw obszar wykrywania

Kliknij przycisk Ustaw obszar wykrywania i pojawi się okno, a następnie można narysować obszar detekcji. Kliknij przycisk Wstecz po ustawieniach. 

Gdy coś porusza się w obszarze wykrywania, aparat alarm.

Harmonogram 6 Alarm

W dowolnej chwili alarmu po wykryciu ruchu

Kliknij czarny przycisk w górę MON, widać cały czas range zmieni kolor na czerwony. Gdy coś porusza się w strefie wykrywania w 

każdej chwili, aparat alarm.

B Określ harmonogram alarmu

Kliknij dzień tygodnia słów odpowiedniej kolumnie zostanie wybrany. Na przykład kliknij Tue, cały kolumna TUE zmienia kolor na czerwony, co 

oznacza, że w ciągu całego dnia we wtorek, gdy coś porusza się w obszarze wykrywania, aparat alarm.

Kliknij ten przycisk i wybrać wszystkie zakres czasu.
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do Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij go na oknach czasowych, można wybrać obszar szeregowego,do Naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij go na oknach czasowych, można wybrać obszar szeregowego,

7 Kliknij przycisk Zapisz Przycisk odniosły skutek. Kiedy w czasie detekcji w obszarze detekcji ruchu zostanie wykryty, alarm aparat i przyjąć 7 Kliknij przycisk Zapisz Przycisk odniosły skutek. Kiedy w czasie detekcji w obszarze detekcji ruchu zostanie wykryty, alarm aparat i przyjąć 

odpowiednie wskaźniki alarmowe.

UWAGA: Musisz ustawić harmonogram obszaru wykrywania i detekcji, albo nie jest zawsze i wszędzie bez alarmu.UWAGA: Musisz ustawić harmonogram obszaru wykrywania i detekcji, albo nie jest zawsze i wszędzie bez alarmu.

4.6.2 Detekcja dźwięku

FI9800P nie obsługują alarm dźwiękowy.

Gdy dźwięk otoczenia przez pewien decybelach, alarm dźwiękowy zostanie uruchomiony.
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Jeśli czułość jest ustawiona na Wysoki, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 55dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Średni,Jeśli czułość jest ustawiona na Wysoki, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 55dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Średni,Jeśli czułość jest ustawiona na Wysoki, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 55dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Średni,Jeśli czułość jest ustawiona na Wysoki, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 55dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Średni,

aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 65dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Niska, aparat wykryje dźwięk, którego aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 65dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Niska, aparat wykryje dźwięk, którego aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 65dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Niska, aparat wykryje dźwięk, którego 

więcej niż 75dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Niższy, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 85dB. Jeśli czułość więcej niż 75dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Niższy, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 85dB. Jeśli czułość więcej niż 75dB. Jeśli czułość jest ustawiona na Niższy, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 85dB. Jeśli czułość 

jest ustawiona na Najniższa, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 95dB.jest ustawiona na Najniższa, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 95dB.jest ustawiona na Najniższa, aparat wykryje dźwięk, którego więcej niż 95dB.

4.6.3 IO alarmu (tylko FI9805E)

Ta kamera IP oferuje blok terminala alarm IO, który jest używany do podłączenia do zewnętrznego urządzenia wejścia / wyjścia. Urządzenie alarmowe (czujnik 

drzwiowy, czujnik podczerwieni, czujniki dymu, etc) polecenie wejścia wysłać do kamery sieciowej, a następnie kamera sieciowa wysłać polecenie wyjścia do 

urządzenia wyjściowego (alarm lokalny alarm dźwiękowy, światła alarm, etc).
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Jest wejście alarmowe IO / linie wyjściowe w ogonach kamer FOSCAM. Włącz alarm IO musi ten kabel do podłączenia do urządzenia alarmowego 

(czujnik drzwiowy, czujnik podczerwieni, detektor dymu, itp). I / O Alarm posiada cztery porty:

• Port 1 i Port 2 wskazuje wejście alarmowe IO

• Port 3 i 4-portowy wskazać wyjście alarmowe IO
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Ustawianie alarmu IO

Na stronie IO Włącz alarm I / O, wybierz Wysłać email i Migawka przed skonfigurowaniu mail i FTP.Na stronie IO Włącz alarm I / O, wybierz Wysłać email i Migawka przed skonfigurowaniu mail i FTP.Na stronie IO Włącz alarm I / O, wybierz Wysłać email i Migawka przed skonfigurowaniu mail i FTP.Na stronie IO Włącz alarm I / O, wybierz Wysłać email i Migawka przed skonfigurowaniu mail i FTP.Na stronie IO Włącz alarm I / O, wybierz Wysłać email i Migawka przed skonfigurowaniu mail i FTP.

Jeśli alarm jest wyzwalany IO i urządzenie wyjściowe alarm IO zawsze alarm (alarm dźwiękowy jest wydawany dźwięk ostrzegawczy, świateł alarmowych w pamięci flash itd). Kliknij Wyczyść Jeśli alarm jest wyzwalany IO i urządzenie wyjściowe alarm IO zawsze alarm (alarm dźwiękowy jest wydawany dźwięk ostrzegawczy, świateł alarmowych w pamięci flash itd). Kliknij Wyczyść 

wyjście alarmowe IO, urządzenie wyjściowe alarm przestanie alarmujące. Jeśli alarm jest wyzwalany IO ponownie po przedziału alarmowego IO urządzenie wyjściowe alarm zostanie wyjście alarmowe IO, urządzenie wyjściowe alarm przestanie alarmujące. Jeśli alarm jest wyzwalany IO ponownie po przedziału alarmowego IO urządzenie wyjściowe alarm zostanie 

uruchomiony ponownie.

UWAGA: Alarm detekcji ruchu może być również wywołane wyjście alarmowe IO.UWAGA: Alarm detekcji ruchu może być również wywołane wyjście alarmowe IO.

4,7 Record

4.7.1 Przechowywanie Lokalizacja

Nagrywanie Lokalizacja: karta SD, FTP.Nagrywanie Lokalizacja: karta SD, FTP.

• Karta SD (tylko FI9803EP / FI9900P / FI9900EP / FI9901EP): Film zostanie zapisany na karcie SD. Upewnij się, że kamera została Karta SD (tylko FI9803EP / FI9900P / FI9900EP / FI9901EP): Film zostanie zapisany na karcie SD. Upewnij się, że kamera została 

włożona karta SD. Na tej stronie można zobaczyć dostępną przestrzeń na karcie SD.włożona karta SD. Na tej stronie można zobaczyć dostępną przestrzeń na karcie SD.

• FTP: Film zostanie zapisany w FTP. Należy zapoznać się 4.4.8 Ustawienia FTP ,FTP: Film zostanie zapisany w FTP. Należy zapoznać się 4.4.8 Ustawienia FTP ,FTP: Film zostanie zapisany w FTP. Należy zapoznać się 4.4.8 Ustawienia FTP ,

Lokalny zapis Lokalizacja: Dla systemu operacyjnego Windows, podręcznik ścieżka zapisu to C: / IPCamRecord można zmienić inną. Lokalny zapis Lokalizacja: Dla systemu operacyjnego Windows, podręcznik ścieżka zapisu to C: / IPCamRecord można zmienić inną. 

Dla Mac OS, podręcznik ścieżka zapisu jest: / IPCamRecord.

Wprowadź lokalnego folderu: Kliknij tutaj, można wejść do folderu lokalnego.Wprowadź lokalnego folderu: Kliknij tutaj, można wejść do folderu lokalnego.
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4. 7.2 Alarm Record4. 7.2 Alarm Record

4.7.3 Lokalna Alarm Lokalizacja

Na tej stronie można włączyć lokalny zapis alarmowy i wybierz lokalny czas nagrywania alarmowego.

4.7.4 Harmonogram nagrywania

Gdy materiał wideo jest wybrany jako serwer FTP, urządzenie obsługuje nagrywanie zaplanowane.
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Gdy materiał wideo jest wybrana jako karta SD, urządzenie obsługuje nagrywanie klatek pompowania ( FI9803EP, FI9900P, FI9900EP Gdy materiał wideo jest wybrana jako karta SD, urządzenie obsługuje nagrywanie klatek pompowania ( FI9803EP, FI9900P, FI9900EP 

obsługa kart SD).
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Rekord rama: Istnieje sześć Wybór ramek, tak jak 1/30, 30/04, 30/08, 15/30, 24/30, 30 / 30. Zalecane jest domyślnym 4 / 30. Im większa liczba Rekord rama: Istnieje sześć Wybór ramek, tak jak 1/30, 30/04, 30/08, 15/30, 24/30, 30 / 30. Zalecane jest domyślnym 4 / 30. Im większa liczba 

klatek na sekundę, tym ostrzejszy obraz jest i tym większa jest przestrzeń przechowywania, tym krótszy jest czas przechowywania.

Rejestrować pełną strategię: Gdy karta SD jest pełna, można zdecydować się na pokrycie poprzednie nagranie, lub zatrzymać nagrywanie.Rejestrować pełną strategię: Gdy karta SD jest pełna, można zdecydować się na pokrycie poprzednie nagranie, lub zatrzymać nagrywanie.

Nagranie dźwiękowe: Możesz wybrać tak lub Nie.Nagranie dźwiękowe: Możesz wybrać tak lub Nie.Nagranie dźwiękowe: Możesz wybrać tak lub Nie.Nagranie dźwiękowe: Możesz wybrać tak lub Nie.Nagranie dźwiękowe: Możesz wybrać tak lub Nie.

UWAGI:

• Planowane nagrywanie obsługuje tylko filmy zapisane na karcie SD lub serwer FTP.

• Harmonogram nagrywania podczas nagrywania zatrzyma alarm zaczyna, i nadal będzie się automatycznie po zakończeniu nagrywania alarmowego.

4.7.5 SD Management Card (FI9803EP / FI9900P / FI9900EP / FI9901EP)

Gniazdo kart SD do wnętrza aparatu, jeśli chcesz zainstalować lub usunąć kartę SD, trzeba otworzyć aparat.

Po podłączeniu karty SD podczas procesu pracy aparatu, należy ponownie uruchomić kamerę, albo karty SD mogą być nie może działać 

dobrze.

Przejdź do Ustawienia> Status> Status urządzenia strona, można sprawdzić stan karty SD.Przejdź do Ustawienia> Status> Status urządzenia strona, można sprawdzić stan karty SD.Przejdź do Ustawienia> Status> Status urządzenia strona, można sprawdzić stan karty SD.Przejdź do Ustawienia> Status> Status urządzenia strona, można sprawdzić stan karty SD.Przejdź do Ustawienia> Status> Status urządzenia strona, można sprawdzić stan karty SD.

Domyślna ścieżka przechowywania plików rekordu alarmu jest karta SD, gdy dostępny rozmiar karty SD jest mniejsza niż 256M, stare pliki rekord zostanie 

automatycznie usunięte.
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4,8 PTZ (tylko FI9805E)

Ta strona pozwoli Ci zmienić / prędkość obrotu i pochylenia zrobić ustawienia RS485 (tylko FI9805E mieć tę funkcję).

4.8.1 Pan / Tilt Prędkość

Istnieje pięć typów prędkości PT: bardzo szybki, szybki, normalny, wolny i bardzo powoli. Wybierz żądany pan / tilt Szybkość i kliknij przycisk Zapisz.

4.8.2 Konfiguracja RS485

Ten aparat 485 obsługuje protokół głowicy kosza (PELCO-D PELCO-P). Proszę skonfigurować protokół RS485 odpowiednią informację 

pierwszy, albo kolebką głowa może nie może pracować.

4.9 Firewall

Ta sekcja wyjaśnia jak kontrolować uprawnienia dostępu poprzez sprawdzenie adresów IP klienta PC. Składa się ona z następujących 

kolumn: Zablokuj dostęp z tych adresów IP i umożliwić dostęp tylko z tych adresów IP.kolumn: Zablokuj dostęp z tych adresów IP i umożliwić dostęp tylko z tych adresów IP.kolumn: Zablokuj dostęp z tych adresów IP i umożliwić dostęp tylko z tych adresów IP.kolumn: Zablokuj dostęp z tych adresów IP i umożliwić dostęp tylko z tych adresów IP.
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Włącz zaporę, po wybraniu umożliwić dostęp tylko z tych adresów IP, a następnie wypełnij 8 adresów IP, co najwyżej tylko tych klientów, których adresy IP 

wymienione w dostępie pozwalają jedynie z tych adresów IP mogą uzyskać dostęp do kamery sieciowej. W przypadku wybrania opcji blokowania dostępu z 

tych adresów IP, tylko tych klientów, których adresy IP są na liście IP nie może uzyskać dostępu do kamery sieciowej.

Kliknij przycisk Zapisz, aby odniosły skutek.

4,10 systemu

W tym panelu, można wykonać kopię zapasową / przywrócić ustawienia aparatu, należy uaktualnić firmware do najnowszej wersji, przywrócenie kamery do ustawień 

domyślnych i ponownie uruchomić urządzenie.

4.10.1 Back-up & Restore

Kliknij kopię zapasową, aby zapisać wszystkie parametry zostały ustawione. Parametry te będą przechowywane w pliku bin do wykorzystania w przyszłości.

Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik parametry zostały zapisane, a następnie kliknij przycisk Prześlij, aby przywrócić przywrócić parametry.
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4.10.2 Aktualizacja systemu

Kliknij Pobierz najnowszy firmware, pojawi się następujący ekran. i kliknij Zapisać aby zapisać oprogramowanie na komputerze lokalnym.Kliknij Pobierz najnowszy firmware, pojawi się następujący ekran. i kliknij Zapisać aby zapisać oprogramowanie na komputerze lokalnym.Kliknij Pobierz najnowszy firmware, pojawi się następujący ekran. i kliknij Zapisać aby zapisać oprogramowanie na komputerze lokalnym.Kliknij Pobierz najnowszy firmware, pojawi się następujący ekran. i kliknij Zapisać aby zapisać oprogramowanie na komputerze lokalnym.Kliknij Pobierz najnowszy firmware, pojawi się następujący ekran. i kliknij Zapisać aby zapisać oprogramowanie na komputerze lokalnym.

Twoja aktualna wersja oprogramowania zostanie wyświetlony na ekranie. Możesz przejść do Stan> Informacje o urządzeniu strona do Twoja aktualna wersja oprogramowania zostanie wyświetlony na ekranie. Możesz przejść do Stan> Informacje o urządzeniu strona do Twoja aktualna wersja oprogramowania zostanie wyświetlony na ekranie. Możesz przejść do Stan> Informacje o urządzeniu strona do 

sprawdzenia najnowszych wersji oprogramowania dostępne. Kliknij Paść się, wybrać odpowiedni plik bin, a następnie kliknij aktualizacji systemu.sprawdzenia najnowszych wersji oprogramowania dostępne. Kliknij Paść się, wybrać odpowiedni plik bin, a następnie kliknij aktualizacji systemu.sprawdzenia najnowszych wersji oprogramowania dostępne. Kliknij Paść się, wybrać odpowiedni plik bin, a następnie kliknij aktualizacji systemu.sprawdzenia najnowszych wersji oprogramowania dostępne. Kliknij Paść się, wybrać odpowiedni plik bin, a następnie kliknij aktualizacji systemu.

Nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji. Po modernizacji, można zobaczyć wynik aktualizacji.

Upgrade Firmware przez urządzenia Search Tool

Kliknij dwukrotnie Urządzenia wyszukiwarkę strzał ikonę , wybierz Kamera IP, który chcesz uaktualnić

firmware. Następnie wybierz Firmware Upgrade i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, wybierz plik z oprogramowaniem oraz uaktualnienia.
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UWAGA:

Jeśli aparat działa dobrze z bieżącego oprogramowania, nie zalecamy aktualizację. Proszę nie aktualizować firmware niepotrzebnie. Aparat może 

zostać uszkodzony, jeśli błędnie skonfigurowane podczas uaktualniania.

UWAGA:

1) Nie należy zaktualizować oprogramowanie za pośrednictwem interfejsu WWW w sieci WAN, albo uaktualnienie może być nie powiodło się.

2) Należy upewnić się, że pobranie poprawny pakiet firmware dla aparatu przed uaktualnieniem. Przeczytaj dokumentację aktualizacji (plik) 

readme.txt w pakiecie aktualizacji przed uaktualnieniem.

3) Po pobraniu oprogramowania sprawdzić rozmiary .bin plików. Muszą one pasować do rozmiaru w pliku readme.txt. Jeśli nie, proszę 

ponownie pobrać firmware aż rozmiary są takie same. Aparat nie będzie działać prawidłowo, jeśli używany jest uszkodzony plik .bin.

4) Normalnie, tylko urządzenia WEB UI trzeba będzie uaktualnić, proszę nie próbować aktualizację oprogramowania urządzenia.

5) Nie wolno wyłączać zasilania kamery podczas aktualizacji aż do restartu kamery IP i połączenia.

6) Po uaktualnieniu pomyślnie, proszę wyczyścić cache przeglądarki, odinstaluj starą wtyczkę i ponownie go zainstalować, a następnie zresetować 

aparat do ustawień fabrycznych przed użyciem aparatu.
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4.10.3 Instalacja poprawki

Kliknij Paść się aby wybrać odpowiedni plik poprawki, a następnie kliknij zainstalować poprawki aby zainstalować poprawkę. Nie wyłączaj zasilania podczas Kliknij Paść się aby wybrać odpowiedni plik poprawki, a następnie kliknij zainstalować poprawki aby zainstalować poprawkę. Nie wyłączaj zasilania podczas Kliknij Paść się aby wybrać odpowiedni plik poprawki, a następnie kliknij zainstalować poprawki aby zainstalować poprawkę. Nie wyłączaj zasilania podczas Kliknij Paść się aby wybrać odpowiedni plik poprawki, a następnie kliknij zainstalować poprawki aby zainstalować poprawkę. Nie wyłączaj zasilania podczas Kliknij Paść się aby wybrać odpowiedni plik poprawki, a następnie kliknij zainstalować poprawki aby zainstalować poprawkę. Nie wyłączaj zasilania podczas 

instalowania go. Po zainstalowaniu jest zakończona, otrzymasz monit systemu.

4.10.4 Factory Reset

Kliknij Przywrócenie ustawień fabrycznych przycisk i wszystkie parametry powrócą do ustawień fabrycznych jeśli wybrany. Domyślna Kliknij Przywrócenie ustawień fabrycznych przycisk i wszystkie parametry powrócą do ustawień fabrycznych jeśli wybrany. Domyślna Kliknij Przywrócenie ustawień fabrycznych przycisk i wszystkie parametry powrócą do ustawień fabrycznych jeśli wybrany. Domyślna 

nazwa użytkownika to admin administrator z pustym hasłem.

4.10.5 Reboot

Kliknij Restart aby ponownie uruchomić kamerę. Jest to podobne do odłączania zasilania do kamery.Kliknij Restart aby ponownie uruchomić kamerę. Jest to podobne do odłączania zasilania do kamery.Kliknij Restart aby ponownie uruchomić kamerę. Jest to podobne do odłączania zasilania do kamery.
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5 odtwarzania (FI9803EP / FI9900P / FI9900EP)

Na tej stronie można zobaczyć pliki rekord zapisanych na karcie SD.

Sekcja 1 Zdefiniuj pliki czas i typ rekorduSekcja 1 Zdefiniuj pliki czas i typ rekordu

: Ścieżka przechowywanie plików płytowych

: Tutaj obsługuje trzy typy: bieżący dzień, bieżący miesiąc i wszystkie rekordy. Inny sposób,

wybrać czas ręcznie czas i datę.

: Typ plików Records Tu obsługuje dwa typs: Normalna rekord, rekord alarmu i

Wszystkie rekordy.

Kliknij ten przycisk, aby wyszukać wszystkie pliki rekord spełniają warunki typował. Odtwarzanie ciągłe: Zaznacz 

pole wyboru, aby odtworzyć wszystkie pliki w sposób ciągły rekordowe.
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Sekcja 2 Pliki rekord wyszukiwaniaSekcja 2 Pliki rekord wyszukiwania

Na tej płycie można zobaczyć wszystkie pliki rekord spełniają warunki ustawione.

Sekcja 3 Odtwarzanie / Stop / audio / pełny przycisków ekranowychSekcja 3 Odtwarzanie / Stop / audio / pełny przycisków ekranowych

Proszę wybrać jeden plik rekord przed użyciem tych przycisków.

Kliknij ten przycisk, aby odtwarzać pliki rekord

Kliknij ten przycisk, aby zatrzymać nagrywanie plików

Otworzyć lub zatrzymać dźwięku

Kliknij ten przycisk, aby dokonać pełnego ekranu, a następnie dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby wyjść na pełnym ekranie.
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6 Załącznik

6.1 Najczęściej zadawane pytania

6.1.1 Instalacja ActiveX Przeglądarka Firefox, Google Chrome i IE Chrome.
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6.1.2 Odinstaluj ActiveX Przeglądarka Firefox, Google Chrome i IE Chrome.
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6.1.3 Zapomniałem hasła administratora

Aby zresetować hasło administratora, to lepiej odłącz kabel sieciowy po pierwsze. Po tym, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset w około 5 

sekund. Zwolnienie przycisku resetowania hasła włączy do ustawień fabrycznych.

Domyślna nazwa użytkownika administrator / hasło: Administrator z pustym hasłemDomyślna nazwa użytkownika administrator / hasło: Administrator z pustym hasłem

6.1.4 podsieci nie pasuje

Sprawdź, czy kamera IP w tej samej podsieci komputera. Krok jest Panel sterowania> Połączenia sieciowe> podwójne kliknięcie Połączenia Sprawdź, czy kamera IP w tej samej podsieci komputera. Krok jest Panel sterowania> Połączenia sieciowe> podwójne kliknięcie Połączenia Sprawdź, czy kamera IP w tej samej podsieci komputera. Krok jest Panel sterowania> Połączenia sieciowe> podwójne kliknięcie Połączenia Sprawdź, czy kamera IP w tej samej podsieci komputera. Krok jest Panel sterowania> Połączenia sieciowe> podwójne kliknięcie Połączenia 

lokalne> Wybierz Ogólne> Właściwości.lokalne> Wybierz Ogólne> Właściwości.

Sprawdzić, maskę podsieci, adres IP oraz bramy. Po ustawieniu adresu IP upewnij się, że są w tej samej podsieci. W przeciwnym razie nie można 

uzyskać dostęp do aparatu.

6.1.5 Aparat nie może zapisywać

Aparat nie może zapisywać kiedy klikam przycisk nagrywania lub nie mogę zmienić ręcznie rekord trasy. Podczas korzystania z Windows7 lub Vista, 

może nie być w stanie to zrobić ręcznie nagrywać lub zmienić ścieżkę nagrywania z powodu ustawień bezpieczeństwa komputera. Istnieją dwa 

sposoby rozwiązania tego problemu:

1 Należy dodać aparatu jako zaufane witryny, aby rozwiązać ten problem. Kroki są

IE> Narzędzia> Opcje internetowe> Zabezpieczenia> Zaufane witryny> Strony> Dodaj 2 Otwórz przeglądarkę IE, następnie kliknij 

prawym przyciskiem, wybierz Uruchom jako administrator.prawym przyciskiem, wybierz Uruchom jako administrator.

6.1.6 Brak zdjęć Problemy

Streaming wideo jest przekazywany przez sterownik ActiveX. Jeśli kontroler ActiveX nie jest zainstalowany poprawnie widać żadnego obrazu wideo. 

Można rozwiązać ten problem w ten sposób:

Pobierz sterownik ActiveX i ustawić właściwość bezpieczeństwa IE w komputerze, kiedy go zobaczyć po raz pierwszy: browser> Narzędzia> Internet Proper> 

Zabezpieczenia> Poziom niestandardowy> kontrolki ActiveX IE i wtyczek. Trzy opcje przodu powinny być ustawione Włączyć, Programy ActiveX odczytywane przez Zabezpieczenia> Poziom niestandardowy> kontrolki ActiveX IE i wtyczek. Trzy opcje przodu powinny być ustawione Włączyć, Programy ActiveX odczytywane przez Zabezpieczenia> Poziom niestandardowy> kontrolki ActiveX IE i wtyczek. Trzy opcje przodu powinny być ustawione Włączyć, Programy ActiveX odczytywane przez 

komputer będą przechowywane. Następująco:

Włącz: Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX

Włącz: Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX nie zaznaczonych jako bezpieczne Enable: 

Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-iny
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figura 6,10

Jeśli będą mogły być uruchamiane ActiveX, ale nadal nie było widać żywej wideo. Proszę zmienić na inny numer portu, aby spróbować. Nie używaj portu 8000.

UWAGA: Upewnij się, że zapora lub oprogramowanie antywirusowe nie blokuje aparatu lub ActiveX. Jeżeli nie widział filmu, prosimy o wyłączenie firewalla lub UWAGA: Upewnij się, że zapora lub oprogramowanie antywirusowe nie blokuje aparatu lub ActiveX. Jeżeli nie widział filmu, prosimy o wyłączenie firewalla lub 

oprogramowania antywirusowego, aby spróbować ponownie.

6.1.7 nie można uzyskać dostępu do kamery IP w Internecie

Istnieje kilka powodów:

Regulator 1 ActiveX nie jest prawidłowo zainstalowany

2 Port który kamera używana jest blokowany przez zaporę sieciową lub oprogramowanie antywirusowe. Proszę zmienić na inny numer portu i spróbuj ponownie.

3 port forwarding nie powiedzie się.

Sprawdź te ustawienia i upewnij się, że są one poprawne.

6.1.8 UPnP Zawsze Failed

UPnP zawiera tylko port forwarding w naszej ostatniej oprogramowania. Czasami może to być nie udało się zrobić przekierowanie portów automatycznie z 

powodu firewalla lub oprogramowania antywirusowego. Posiada również wiele relacji z ustawień zabezpieczeń routera. Więc radzimy zrobić przekierowanie 

portów ręcznie. Można zobaczyć swój aparat w internecie po pomyślnym
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zrobić przekierowanie portów w routerze ręcznie.

6.1.9 Aparat nie może połączyć Wireless

Jeśli aparat nie może połączyć się bezprzewodowo po skonfigurowaniu ustawień sieci bezprzewodowej i podłącz się kabel. Proszę sprawdzić, czy ustawienia są 

poprawne, czy nie.

Normalnie, aparat nie może połączyć bezprzewodowy głównie z powodu niewłaściwych ustawień. Upewnij się, że 

nadawanie SSID; używać tego samego szyfrowania dla routera i kamery.

6.2 Parametry domyślne

domyślne parametry sieci

Adres IP: uzyskać maskę podsieci 

dynamicznie: uzyskać dynamicznie bramy: 

uzyskać dynamicznie

DDNS: Wbudowany FOSCAM DDNS

Nazwa użytkownika i hasło

Domyślnie administratora login: admin z pustym hasłem

6.3 Specyfikacja

PRZEDMIOTÓW FI9803P

Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1,0 megapikseli

Min. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa C: 2,8 mm

Otwór F2.0

Kąt widzenia 

Poziomy: 70º 

Przekątna: 75º

Wideo

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 23fps * 720 (1280), 25fps (VGA) 25fps (QVGA)

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni 

Z tablicy 1, promiennika podczerwieni, diody IR Ir wynosić do 20m / 66ft

Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

standard bezprzewodowy IEEE 802.11 b / g /

Szybkość przesyłania danych

IEEE802.11g: 11 Mbps (Max.); 

IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.); 

IEEE802.11n: 150Mbps (maks.).
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Ochrona bezprzewodowa WEP, WPA, WPA2

Dostęp zdalny P2P DDNS

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymagania

System operacyjny 

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7, 8; System operacyjny Mac

Przeglądarka

Microsoft IE8 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc

Zasilacz DC 12V / 1.0A

Pobór energii 4,2 W (max).

Fizyczny

Wymiarem (L * W H *) 153mm * 92mm * 86mm / 6.0in * 3.6in * 3.4in

Waga netto 380g / 0.8lb

Środowisko

temperatura 

robocza 

-20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo IC CE FCC Zgodny

PRZEDMIOTÓW FI9803EP

Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1280 * 720 (1,0 megapikseli)

Min. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa F: 4 mm (opcja 2,8 mm, 6 mm, 8 mm)

Otwór F1.2

Kąt widzenia 

Poziomy: 70º 

Przekątna: 75º

Wideo

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 30 klatek na sekundę (60 Hz), 25fps (50Hz), regulowany w dół

Rozkład 720P (1280 * 720), VGA (640 * 480), QVGA (320 * 240)

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni Tablica lampa podczerwieni, diody IR Ir wynosić do 20m / 66ft
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Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

Dostęp zdalny P2P DDNS

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymagania

System operacyjny 

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7,8; System operacyjny Mac

Przeglądarka

Microsoft IE8 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Blok prywatności Ustaw obszar prywatności ręcznie

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Przechowywanie Karta SD i pamięci lokalnej

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc

Zasilacz DC 12V / 1.0A

PoE IEEE. 802.3af

Pobór energii 4,2 W (max).

Fizyczny

Wymiarem (L * W H *) 153mm * 92mm * 86mm / 6.0in * 3.6in * 3.4in

Waga netto 380g / 0.8lb

Środowisko

temperatura 

robocza 

-20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo CE, FCC, RoHS

PRZEDMIOTÓW FI9903P

Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1920 * 1080 (2,0M w pikselach)

Min. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa F: 4mm

Otwór F1.2

Kąt widzenia 

Poziomy: 70º 

Przekątna: 75º

Wideo

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 30 klatek na sekundę (60 Hz), 25fps (50Hz), regulowany w dół

Rozkład 

1080P (1920 * 1080), 720P (1280 * 720), VGA (640 *

480), QVGA (320 * 240)

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są



83

nastawny

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni 

Z tablicy 2 promiennika podczerwieni, diody IR Ir wynosić do 30m / 98ft

Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

Dostęp zdalny P2P DDNS

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymagania

System operacyjny 

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7, 8; System operacyjny Mac

Przeglądarka

Microsoft IE8 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Blok prywatności Ustaw obszar prywatności ręcznie

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc 

Zasilacz DC 12V / 1.0A

Pobór energii 4,2 W (max).

Fizyczny

Wymiarem (L * W H *) 153mm * 92mm * 86mm / 6.0in * 3.6in * 3.4in

Waga netto 380g / 0.8lb

Pobór energii <14 Wat

Środowisko

temperatura 

robocza 

-20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo CE, FCC, IP66, RoHS

PRZEDMIOTÓW FI9804W

Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1280 * 720 (1,0 megapikseli)

Min. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa C: 2,8 mm

Otwór F1.2

Kąt widzenia 70º

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 30 klatek na sekundę (60 Hz), 25fps (50Hz), regulowany w dół

Rozkład 720P (1280 * 720), VGA (640 * 480), QVGA (320 * 240)
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Wideo

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni 12 szt IR-LED, diody IR Ir wynosić do 20m / 66ft

Audio 

Wejście wyjście Zewnętrzny interfejs RCA dla dwukierunkowe audio

Kompresja dźwięku PCM / G.726

Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

standard bezprzewodowy IEEE802.11b / g /

Szybkość przesyłania danych

IEEE802.11g: 11 Mbps (Max.); 

IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.); 

IEEE802.11n: 150Mbps (maks.).

Ochrona bezprzewodowa WEP, WPA, WPA2

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymagania

System operacyjny

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7; Mac OS 

iOS, Android

Przeglądarka

Microsoft IE6 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Blok prywatności Ustaw obszar prywatności ręcznie

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc

Zasilacz DC 12V / 1.0A

Pobór energii 5,2 W (max).

Fizyczny

Wymiarem (L * W H *) 132mm * 72mm * 80mm / 5.2in * 2.8in * 3.1in

Waga netto 870g / 1.9lb

Środowisko

temperatura 

robocza 

-20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo CE, FCC, RoHS

Specyfikacja FI9805W

Czujnik obrazu

Czujnik obrazu High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1280 * 960 (1,3 megapikseli)

Mini. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)
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Obiektyw

długość ogniskowa f 4mm

Otwór F1.2

Kąt widzenia 70º

Wideo

Rozkład 960P (1280 * 960), VGA (640 * 480), QVGA (320 * 240)

Widok H.264 dual streaming

Regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni zakres podczerwieni do 30m / 98ft

Sieć

Ethernet Jeden 10/100 Mbps RJ-45

obsługiwany protokół 

TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, HTTPS, UPnP, DDNS, 

ONVIF

standard bezprzewodowy WiFi (IEEE802.11b / g / n)

adres IP Pomoc statyczny adres IP, adres IP dynamiczny

Alarm 

detekcja alarm Wykrywające ruch

alarm informuje Wsparcie e-mail, FTP itd alarm informuje drogę

Interfejs 

sprzętowy

Power Interface 

DC 12V / 2.0A (UE, USA, opcja adapter lub inne rodzaje AU), 

pobór mocy <8 Watts

Audio Input / Output 

Interfejs 

Jedno gniazdo wejściowe audio, jedno wyjście audio jack.

RESET jeden reset

Środowisko

działać Temper -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność działać 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temper bagażu -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Wymiarem (L x W x H), 180 mm * 103 mm * 98mm / 7.1in * 3.9in * 4.1in Waga 

1300g / 2.9lb

PC 

procesor 2,0 GHz lub powyżej (sugerowana 3,0 GHz)

Rozmiar pamięci 256 lub więcej (sugerowane 1.0GHz)

wymagania

display card 64M lub wyższy

obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7; Mac OS 

iOS, Android

Przeglądarka 

IE8 i powyżej lub kompatybilnej wersji przeglądarki, Firefox, Chrome, Safari lub 

innych przeglądarek standardowych

Oprogramowanie Aktualizacja Aktualizacja z sieci

Orzecznictwo IC CE FCC Zgodny

Specyfikacja FI9805E

Czujnik obrazu 

Czujnik obrazu High Definition Kolor CMOS

Obiektyw F: 4mm
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Mini. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

IR_CUT Filtr może przełączyć się automatycznie

Kąt widzenia 

Poziomy: 70º 

Przekątna: 75º

Audio Wejście wyjście Zewnętrzny interfejs RCA dla dwukierunkowe audio

Wideo

Kompresja obrazu H.264 klatek obrazu 

25fps (50Hz), 30 klatek na sekundę (60 Hz) i była regulowana

Rozkład 960p (1280 * 960), 720p (1280 * 720), VGA (640 * 480)

Widok H.264 dual streaming

Regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

tryb podczerwieni Auto & Ręczne

Zakres podczerwieni Φ8mm 36 diody LED na podczerwień IR wynosić do 30 metrów

Sieć

Ethernet Jeden 10/100 Mbps RJ-45

obsługiwany protokół 

TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, ONVIF, RTSP

adres IP Pomoc statyczny adres IP, adres IP dynamiczny

Alarm

detekcja alarm Wykrywające ruch I / O alarmu

alarm informuje 

Wsparcie Email wyjście alarmowe, FTP, I / O itp alarm informuje drogę

Interfejs 

sprzętowy

power Interface 

DC 12V / 2.0A (UE, USA, opcja adapter lub inne rodzaje AU), pobór mocy 

<8 Watts

Audio Input / Output 

Interfejs 

Jedno gniazdo wejściowe audio, jedno wyjście audio jack.

RESET jeden reset

I / O interfejs alarm Zewnętrzne wejście / wyjście blok zacisków

control Interface 

jeden port RS485, wsparcie z przezroczystego transmisji 

kanału

PoE

Standardowe PoE IEEE 802.3af

Napięcie wejściowe DC 36V ~ 57V DC

Napięcie wyjściowe DC 12V / 2.0A

Moc wyjściowa 7,5 W (max).

Standardy okablowania 100M BASE T

Środowisko

działać Temper -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność działać 20% ~ 85%, bez kondensacji

Temper bagażu -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Wymiarem (L x W x H), 180 mm * 103 mm * 98mm / 7.1in * 3.9in * 4.1in

PC

wymagania

procesor 2,0 GHz lub powyżej (sugerowana 3,0 GHz)

Rozmiar pamięci 256 lub więcej (sugerowane 1.0GHz)

display card 64M lub wyższy

obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7;
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Mac OS iOS, 

Android

Przeglądarka 

IE6 i powyżej lub kompatybilnej wersji przeglądarki, Firefox, Chrome, Safari lub 

innych przeglądarek standardowych

Oprogramowanie Aktualizacja Aktualizacja z sieci

Orzecznictwo CE, FCC, RoHS

PRZEDMIOTÓW FI9900P

Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1920 * 1080 (2,0M w pikselach)

Min. Oświetlenie 0 Lux (Z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa F: 4 mm / 2,8 mm

Otwór F1.2

Kąt widzenia 

Gdy m = 4 mm, pozioma: 70º przekątnej: 78º kiedy F = 2,8 mm, 

pozioma: 106º przekątnej: 118º

Wideo

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 30 klatek na sekundę (60 Hz), 25fps (50Hz), regulowany w dół

Rozkład 

1080P (1920 * 1080), 720P (1280 * 720), VGA (640 *

480), QVGA (320 * 240)

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni 

Z 30szt IR-LED, diody IR Ir wynosić do 20m / 66ft

Audio 

Wejście wyjście Zewnętrzny interfejs RCA dla dwukierunkowe audio

Kompresja dźwięku PCM / G.726

Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

standard bezprzewodowy IEEE802.11b / g /

Szybkość przesyłania danych

IEEE802.11g: 11 Mbps (Max.); 

IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.); 

IEEE802.11n: 150Mbps (maks.).

Ochrona bezprzewodowa WEP, WPA, WPA2

Dostęp zdalny P2P DDNS

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymagania System operacyjny wymagania System operacyjny 

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7,8; System operacyjny Mac
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Przeglądarka

Microsoft IE8 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Blok prywatności Ustaw obszar prywatności ręcznie

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc 

Zasilacz DC 12V / 1.0A

Pobór energii 5 W (max).

Fizyczny 

Wymiarem (L * W H *) 97mm * 67mm * 64mm / 3.8in * 2.6in * 2.5in

Waga netto 255g / 0.6lb

Środowisko

Wodoodporny IP66

temperatura robocza -10ºC ~ 60ºC (14ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo FCC, IC, CE, RoHS, IP66

PRZEDMIOTÓW FI9900EP

Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1920 * 1080 (2,0M w pikselach)

Min. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa F: 4 mm / 2,8 mm

Otwór F1.2

Kąt widzenia 

Gdy m = 4 mm, pozioma: 70º przekątnej: 78º kiedy F = 2,8 mm, 

pozioma: 106º przekątnej: 118º

Wideo

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 30 klatek na sekundę (60 Hz), 25fps (50Hz), regulowany w dół

Rozkład 

1080P (1920 * 1080), 720P (1280 * 720), VGA (640 *

480), QVGA (320 * 240)

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni 

Z 30szt IR-LED, diody IR Ir wynosić do 20m / 66ft
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Audio 

Wejście wyjście Zewnętrzny interfejs RCA dla dwukierunkowe audio

Kompresja dźwięku PCM / G.726

Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

Dostęp zdalny P2P DDNS

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymóg ów

System operacyjny 

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7, 8; System operacyjny Mac

Przeglądarka

Microsoft IE8 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne 

funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Blok prywatności Ustaw obszar prywatności ręcznie

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc

Zasilacz DC 12V / 1.0A

POE Standardowy 802.3af

Pobór energii 5 W (max).

Fizyczny 

Wymiarem (L * W H *) 97mm * 67mm * 64mm / 3.8in * 2.6in * 2.5in

Waga netto 255g / 0.6lb

Środowisko

Wodoodporny IP66

temperatura robocza -10ºC ~ 60ºC (14ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo FCC, IC, CE, RoHS, IP66

PRZEDMIOTÓW FI9800P

Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 1080 * 720 (1,0 M w pikselach)

Min. Oświetlenie 0 Lux (Z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa C: 2,8 mm

Otwór F1.2

Kąt widzenia 

Poziomy: 70º 

Przekątna: 75º

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 23fps * 720 (1280)
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Wideo

Rozkład 720P (1280 * 720), VGA (640 * 480), QVGA (320 * 240)

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni Z 30szt IR-LED, diody IR Ir wynosić do 20m / 66ft

Audio 

Wejście wyjście Zewnętrzny interfejs RCA dla dwukierunkowe audio

Kompresja dźwięku PCM / G.726

Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

standard bezprzewodowy IEEE 802.11 b / g /

Szybkość przesyłania danych

IEEE802.11g: 11 Mbps (Max.); 

IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.); 

IEEE802.11n: 150Mbps (maks.).

Ochrona bezprzewodowa WEP, WPA, WPA2

Dostęp zdalny P2P DDNS

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymagania

System operacyjny 

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7,8; System operacyjny Mac

Przeglądarka

Microsoft IE8 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Blok prywatności Ustaw obszar prywatności ręcznie

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc

Zasilacz DC 12V / 1.0A

Pobór energii 4,2 W (max).

Fizyczny

Wymiarem (L * W H *) 97mm * 67mm * 64mm / 3.8in * 2.6in * 2.5in

Waga netto 350g / 0.8lb

Środowisko

Wodoodporny IP66

temperatura 

robocza 

-10ºC ~ 55ºC (14ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo FCC, IC, CE, RoHS, IP66

PRZEDMIOTÓW FI9901EP
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Czujnik obrazu

Czujnik High Definition Kolor CMOS

Rozdzielczość wyświetlacza 2560 * 1440 (4,0 M w pikselach)

Min. Oświetlenie 0 Lux (z reflektorach)

Obiektyw

Typ obiektywu szkło obiektywu

długość ogniskowa F: 4mm

Otwór F2.1

Wideo

Kompresja obrazu H.264

Obraz klatek 25fps (50 Hz), regulowany w dół

Rozkład

4,0 M (2560 * 1440), 3,0 M (2304 * 1296) 1080P (1920 * 1080), 720P 

(1280 * 720), VGA (640 *

480), QVGA (320 * 240)

Strumień podwójny strumień

regulacja obrazu 

Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane

Przerzucanie obrazu Flip i lustro

tryb podczerwieni Automatyczny lub ręczny

Zakres podczerwieni 

Z 30szt IR-LED, diody IR Ir wynosić do 20m / 66ft

Audio 

Wejście wyjście Zewnętrzny interfejs RCA dla dwukierunkowe audio

Kompresja dźwięku PCM / G.726

Sieć

Ethernet Jeden port 10 / 100Mbps RJ45

Dostęp zdalny P2P DDNS

Protokół sieciowy 

IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, 

ONVIF

System

wymóg ów

System operacyjny 

Microsoft Windows 2000 / XP, Vista 7,8; System operacyjny Mac

Przeglądarka

Microsoft IE8 i powyżej wersji lub kompatybilnym przeglądarce; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Apple Safari.

Inne 

funkcje

Detekcja ruchu Alarm poprzez e-mail, przesyłanie alarmu migawki do FTP

Blok prywatności Ustaw obszar prywatności ręcznie

Konta użytkowników Trzy poziomy roli użytkownika

Firewall Obsługuje filtrowanie IP

Nastawić Przycisk Reset jest dostępna

Moc

Zasilacz DC 12V / 1.0A

POE Standardowy 802.3af

Pobór energii 5 W (max).

Fizyczny 

Wymiarem (L * W H *) 98mm * 65mm * 62mm / 3.9in * 2.6in * 2.4in

Waga netto 255g / 0.6lb

Środowisko Wodoodporny Środowisko Wodoodporny IP66
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temperatura robocza -10ºC ~ 60ºC (14ºF ~ 140ºF)

Wilgotność pracy 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 60ºC (-4ºF ~ 140ºF)

Wilgotność przy przechowywaniu 0% ~ 90%, bez kondensacji

Orzecznictwo FCC, IC, CE, RoHS, IP66

Uwaga: Zasilacz powinien być stosowany pomiędzy -20ºC ~ 40ºC, a wilgotność względna 20% -90%.

6,4 CE i FCC

Kompatybilności elektromagnetycznej komunikat 

(EMC) FCC

To urządzenie kompiluje z przepisami FCC część 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom.

• To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

• To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenia te zostały przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. 

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest eksploatowany w środowisku 

komercyjnym. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane 

zgodnie z instrukcją montażu, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Działanie tego sprzętu w obszarze mieszkalnym jak 

spowodować szkodliwe zakłócenia, w którym to przypadku użytkownik będzie zobowiązany do skorygowania zakłóceń na własny koszt.

Ostrzeżenie FCC

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z 

tego urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z ograniczeniami emisji promieniowania ustalonymi przez FCC dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być 

instalowane i obsługiwane z odległości minimum 20cm (7.9in) pomiędzy grzejnikiem a Twój organizm.

Przetwornik ten nie może być kolokowane lub działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Znak CE Ostrzeżenie
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Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których użytkownik może być zmuszony do 

podjęcia odpowiednich kroków.

6,5 gwarancja

FOSCAM ceni swoją działalność i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę. Nie ograniczona gwarancja sprzętowa zapewnia FOSCAM chyba 

że produkt FOSCAM ( „Produkt”) został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy. Dystrybutorzy mogą sprzedawać 

produkty do sprzedawców, którzy następnie sprzedają produkty użytkownikom końcowym. Nie serwis gwarancyjny jest chyba że produkt zostanie zwrócony do 

autoryzowanego punktu zwrotnego w regionie, w którym produkt został po raz pierwszy wysyłają FOSCAM lub do punktu zakupu, w które mogą mieć wpływ 

regionalnych konkretnych gwarancji.

W przypadku zakupu produktu FOSCAM ze sklepu internetowego, prosimy o kontakt z punktem zakupu-of-i poprosić o służbie powrót / 

zastępczej / naprawy.

Ograniczona gwarancja na sprzęt

Produkty FOSCAM są uzasadnione jest wolny od wad produkcyjnych materiałowych i wykonawczych, począwszy od dnia przewozowej 

FOSCAM. Niniejsza ograniczona gwarancja na sprzęt nie obejmuje:

• Oprogramowania, w tym oprogramowania dodanego do produktów za pośrednictwem naszego systemu fabrycznej integracji oprogramowania, które zawarte na płycie CD, 

itp.

• Wykorzystanie które nie jest zgodne z instrukcją produktu.

• Niezastosowanie się do instrukcji na produkcie.

• Nadużywanie firmware bez wskazówek upoważnionego technika.

• Normalnego zużycia.

Procedury powrotne

• Proszę przeczytać FOSCAM politykę gwarancyjną i politykę dystrybutora pierwszy przed wysłaniem rzeczy z powrotem do punktu-of-zakupu.

• Klient musi najpierw kontakt punktach zakupu w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do Return Merchandise (RMA) przed 

zwróceniem produktu. Jeśli produkt otrzymał podejrzewa się wadliwy produkt i gwarancja nie wygasła, numer RMA pozwoli Reseler 

śledzić zwrot znacznie łatwiejsze i pomóc im przyspieszenia przetwarzania żądania.

• Po otrzymaniu numeru sprawy RMA, zapakuj pozycji (y) bardzo dobrze z oryginalnego opakowania i wszystkie oryginalne akcesoria dołączone 

takie jak zasilacze, wsporniki, kable, podręczniki i dyski CD ze sterownikami.

• Wpisz swój numer RMA oraz przyczynę powrotu (problem z produktem) na karcie gwarancyjnej wraz z kompletnym pakietem, aby 

wysłać je z powrotem.

zamienne Usługi

• Jeśli klienci zapytać o służbie zastępczej, prosimy o kontakt z punktem zakupu-of-a za ich politykę.

• Nasi technicy będą sprawdzać wszystkie elementy zwracane dla żądań zamiennych. Jeśli retuned produkt znajduje się w stanie gotowości do 

pracy, wracamy ta sama pozycja otrzymał. Jednak klienci są odpowiedzialni za wszystko
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Koszty manipulacyjne koszty poniesione na uzyskanie jednostki z powrotem do klientów.

• Jeśli zwracane produkty znajdują się wadliwy, wymienimy produkt i zakładamy koszt wysyłki na odesłanie urządzenie zastępcze dla 

klientów.

• Jeśli z jakiegokolwiek powodu, nie jesteśmy w stanie zapewnić zastąpienie oryginalnego zwróconego przedmiotu (-ów). Będziesz miał do wyboru na „Zastępstwo” 

w tej samej pozycji równej wartości.

• Nie zapewniamy wymianę i zastąpienie wyniku normalnego modernizacji sprzętu zgodnie rynek po 14 dniach od momentu wprowadzenia 

produktu jest dostarczana.

• Nasi technicy przetestować produkt przed wysłaniem na wymianę, wszelkie inne zapotrzebowanie na więcej niż dwa razy zamiennik dla tego 

samego produktu podczas limitu zastępczej zostaną odrzucone.

• Zastąpione produkty objęte są gwarancją od stanu poprzedniego okresu gwarancyjnego.

Utrata gwarancji

• Gwarancja jest nieważna, jeżeli zakupu od nieautoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy.

• Gwarancja jest nieważna, jeżeli znak firmowy, znaczniki szeregowe, naklejki produktów zostały usunięte, zmienione lub zmodyfikowane.

• Gwarancja jest nieważna za nieprawne, niewłaściwego użytkowania lub bezczeszczenie produkt.

• Nadużywanie firmware bez wskazówek upoważnionego technika.

• Gwarancja jest nieważna na uszkodzenia fizyczne, zmieniany albo wewnętrznie lub zewnętrznie, niewłaściwe lub niewystarczające opakowanie po 

powrocie do celów RMA.

• Gwarancja jest nieważna, jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku wypadku, demontażu, nadużycia lub usługi lub modyfikacji przez kogoś innego 

niż wyznaczony sprzedawcy, sosie, rozszczepienie lub części zamiennej była w okresie gwarancji.

• Gwarancja jest nieważna, jeżeli produkt jest uszkodzony z powodu niewłaściwego środowiska pracy lub operacji. (Na przykład, niewłaściwa temperatura, 

wilgotność, niezwykłego wysiłku fizycznego lub elektrycznego lub zakłóceń, awarii lub wahań energii elektrycznej, elektryczność statyczna, przy użyciu 

niewłaściwego zasilacza, etc.)

• Gwarancja jest nieważna, jeżeli uszkodzony przez użycie części nie produkowanych lub sprzedawanych przez FOSCAM.

• Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją produktów firm trzecich.

• Gwarancja jest nieważna, jeżeli uszkodzony na nieodpartą przyczyny, takie jak trzęsienie ziemi, pożar, uderzenie pioruna, powódź, itp

• Produkt poza gwarancją.

Opłata przewozowa

• Jeżeli produkty są wadliwe lub uszkodzone podczas normalnego użytkowania lub eksploatacji w granicach zastępczej, dystrybutorzy lub 

sprzedawcy są odpowiedzialni za wysyłkę kosztować produkt z powrotem do klientów, klienci powinni zakładać, koszt wysyłki wysłać produkt do 

punktu-of-zakupu.

• Podczas limitu zastępczej, jeśli klienci poprosić o wymianę ze względu na produkt nie pasuje do osobistych oczekiwań klienta, klienci 

powinni odpowiedzialny zarówno za koszty wysyłki.

• Klienci są odpowiedzialne zarówno dla wysyłki opłaty, jeżeli ich produktów poza granicę zastępczej ale wciąż limitu gwarancyjnego.

Serwis naprawczy na gwarancji

• FOSCAM zapewniają dodatkową usługę naprawczą dla produktu, który już na gwarancji, to jest wymagalny. Całkowita opłata zawiera koszt urządzenia i 

opłaty serwisowej. Koszt urządzenia (w tym akcesoria) jest średnia cena jednolite zapewnienie przez FOSCAM.

• Inny region może mieć różne opłaty serwisowej, skontaktuj się z punktów, których zakup w celu potwierdzenia, że przed zapytać o tę usługę.

• Nasi technicy będą cytować łączna cena po wykryć produkt, Jeśli klienci odmówił naprawy po
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cytat, klienci muszą zapłacić za opłatą testowej $ 3.5 / godzinę. Jeśli zgadzasz się z cytatu, test będzie wolny.

• Naprawiony produkt z gwarancją będzie uzyskuje 3-miesięcznej gwarancji od daty odesłania produktu do klientów.

Ograniczenie odpowiedzialności

• FOSCAM nie ponosi odpowiedzialności za dodatkową gwarancją lub innym zobowiązaniem obiecanego przez sprzedawców, jeśli sprzedawca 

obiecał dodatkowe zobowiązania lub gwarancji; poproś o dokumentach w celu ochrony praw i interesów.

• FOSCAM nie oferujemy zwrotów w żadnych okolicznościach. Proszę skontaktować się z punktów, których zakup i śledzić ich polityki refundacji / 

powrotną.

• FOSCAM nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku za wszelkie pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wyjątkowe szkody wynikające z lub w 

dowolnym związku z niniejszą umową lub produktów, w tym, lecz nie ograniczając się do utraconych zysków lub jakiekolwiek roszczenia w oparciu o 

odszkodowania lub rekompensaty, lub awaria ograniczoną lub wyłącznego środka do osiągnięcia podstawowego celu, lub w inny sposób. Nabywcy 

wyłączny środek, wobec FOSCAM, będzie naprawa lub wymiana uszkodzonych części. Jeśli FOSCAM wymienia produkt na swojej stronie internetowej w 

opisie błędu lub że nie jest już dostępny z jakiegokolwiek powodu jest FOSCAM zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności.

Wszelkie prawa zastrzeżone. FOSCAM i logo są znakami towarowymi FOSCAM Shenzhen FOSCAM Intelligent Technology Limited., 

Zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

6,6 komunikat

Zaleca się ostrożność w codziennym życiu, przechowywać informacje osobiste konto ostrożnie, nie dzielić konto osobiste łatwo. Zmień hasła do 

swojego konta i urządzeń okresowo i uaktualnić firmware sprzętu wzmocnić świadomość bezpieczeństwa.

Nasza firma nie daje żadnych gwarancji, dorozumianych, że produkt ten jest odpowiedni do określonego celu lub wykorzystania. Trzeba przestrzegać 

odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych ograniczeń w ruchu przy użyciu kamer Foscam. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

nielegalnych działań przy użyciu naszych produktów.

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę siły wyższej, takich jak uszkodzenia lub wady systemu telekomunikacyjnego lub sieci 

Internet, wirusy komputerowe, atakami hakerów, uszkodzenia lub utraty informacji i usterek systemu komputerowego.

Foscam firma nie trzeba podejmować żadnych odpowiedzialność szczególne, przypadkowe lub analogicznym utraty przez produkty naszej firmy lub 

jakiegokolwiek oprogramowania zapewnić przez naszą firmę, włączając, lecz nie ograniczając się do straty operacyjnej, zysku lub celu. Firma zajmuje tylko 

odpowiedzialność mających zastosowanie do krajowych i lokalnych wymogów prawnych.

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane następującymi w ant czasu:

1) strat zamówień;

2) utraty wartości niematerialnych szkód materialnych, takich jak dane, programy;
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3) utraty wynagrodzenia zastrzeżonego przez klientów zewnętrznych.

Usunąć obrazy, należy sformatować kartę pamięci lub innych urządzeń do przechowywania danych nie powoduje całkowitego usunięcia oryginalnych danych obrazu. można 

przywrócić usuniętych plików z zużytych urządzenia pamięci masowej za pomocą oprogramowania komercyjnego, ale które będą potencjalnie prowadzić do osobistych danych 

obrazowych stosowanych złośliwie przez innych. Prywatność bezpieczeństwo danych należy do obowiązków użytkownika, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Części wymienione w niniejszym sprawozdaniu nie należy rozumieć przez opis konfiguracji zakupionego produktu przez klienta, 

konfiguracja produktu musi przyznać się do konkretnych modeli zakupionych przez klienta.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Foscam cała zawartość odpowiednich instrukcji obsługi jest powiązane z produktem nie może być 

powielana, przesyłana lub przechowywana w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji produktu i odpowiednie instrukcje. Firma zastrzega sobie prawo do 

ostatecznej interpretacji na temat naszych produktów.

7 Uzyskiwanie pomocy technicznej

Choć mamy nadzieję, że doświadczenie z kamery sieciowej kamera IP jest przyjemne i łatwe w użyciu, mogą wystąpić pewne problemy lub 

pytania, które Niniejszy Podręcznik użytkownika nie odpowiedział.

Jeśli masz problem z kamery FOSCAM IP, należy najpierw skontaktować się z FOSCAM sprzedawcę do rozwiązywania problemów. Jeśli nasz sprzedawca nie może 

świadczyć usługi, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi: tech@foscam.com ,świadczyć usługi, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi: tech@foscam.com ,świadczyć usługi, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi: tech@foscam.com ,

CE certicate WWW: http://www.foscam.com/company/ce-certificate.htmlCE certicate WWW: http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html
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