
 

 

VUpoint  

Wewnętrzna kamera IP typu 

„cube” 

 

Model: RVCM11H 

 

Instrukcja instalacji 



 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

Celem poniższych instrukcji jest zapewnienie, że użytkownik użyje tego produktu w poprawny 

sposób i uniknie zagrożenia lub strat materialnych.  

OSTRZEŻENIA: 
� Instalacja lub użycie tego produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem 

określonym przez dostawcę i opisanym w instrukcji może spowodować straty materialne, 

uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. 

� Upewnij się, że dzieci i osoby nieuprawnione nie mają dostępu do produktu. 

� Wszystkie czynności związane z montażem i eksploatacją muszą być zgodne z krajowymi 

przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Zasilanie musi spełniać wymagania 

SELV (Safety Extra Low Voltage).  Zasilanie o ograniczonej mocy (Limited Power Source)  

o napięciu 12V= , według normy IEC60950-1. 

� Jeśli urządzenie jest na stałe podłączone do instalacji elektrycznej , to należy włączyć w 

obwód łatwo dostępny element odłączający, na przykład bezpiecznik. Nie wolno 

podłączać do urządzenia dwóch źródeł zasilania jednocześnie, gdyż może to 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia! 

� Nie wolno naprawiać urządzenia samodzielnie, ponieważ grozi to  uszkodzeniem, 

zranieniem lub śmiercią. Zawsze należy kontaktować się z instalatorem lub dostawcą w 

celu uzyskania pomocy serwisowej. 

PAMIĘTAJ: 
� Upewnij się, że zasilacz daje odpowiednie napięcie zasilania, zanim podłączysz zasilanie 

do kamery. 

� Nie upuść kamery ani nie narażaj jej na silne uderzenia. 

� Nie dotykaj palcami modułów czujników. Jeśli potrzebne jest czyszczenie, użyj czystej 

ściereczki z odrobiną etanolu i przetrzyj delikatnie.  

� Nie kieruj obiektywu w kierunku silnego światła, na przykład w kierunku słońca lub 

źródła sztucznego światła. Silne światło może uszkodzić kamerę. 

� Czujnik może zostać wypalony wiązką lasera, wiec jeśli jest używane  jakiekolwiek 

urządzenie laserowe to upewnij się, że powierzchnia czujnika nie będzie narażona na 

oświetlenie wiązką lasera. 

� Nie umieszczaj kamery w ekstremalnie gorącym lub zimnym miejscu (zakres temperatur 

pracy to:  -10°C ~ +50°C).  

� Aby uniknąć akumulacji ciepła, należy zapewnić dobrą wentylację. 

� Kamera powinna być zlokalizowana z daleka od wody i innych cieczy. 

� Podczas wysyłki kamera powinna się znajdować w oryginalnym opakowaniu. 

UWAGA:  
Nie ponosimy odpowiedzialności za pożary lub porażenia prądem spowodowane przez 

nieprawidłową instalację i użycie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy 

spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje lub próby naprawy. 
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Wprowadzenie 

RISCO Group przedstawia VUpoint, rewolucyjne rozwiązanie wizyjnej 

weryfikacji, w prosty sposób integrujące kamery IP z naszymi profesjonalnymi 

systemami alarmowymi. Oparty o  Chmurę RISCO  VUpoint (serwer aplikacji 

RISCO) zapewnia bezprecedensowy poziom bezpieczeństwa z możliwością 

rzeczywistej weryfikacji wizyjnej tak dla stacji monitorujących jak i 

użytkowników prywatnych. Kamera IP RISCO typu „cube” jest ważnym 

elementem tego rozwiązania. Kamera jest kontrolowana poprzez intuicyjne 

aplikacje internetowe i smartfonowe RISCO Group.  

Właściwości 

• Prosta instalacja typu „plug & play” (podłącz i używaj) 

• 1.3 Mega pikseli 

• Kolorowa, standard HD  

• Gniazdo kart SD dla lokalnej rejestracji 

• Opcja Wi Fi 

 

Komponenty i akcesoria 

Kamera IP RISCO z uchwytem 

montażowym: 

 

Zasilacz i komplet akcesoriów 

instalacyjnych: 

Instrukcja instalacji: 
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Komponenty kamery IP oraz wymiary 

 

Rysunek 1: Komponenty kamery IP 

 

Nr Nazwa  Wskaźnik Złącze Opis 

1 Wskaźnik 

zasilania  

POWER / � Kiedy kamera uruchamia się po 

włączeniu zasilania – świeci na zielono.  

� Kiedy kamera jest aktualizowana – miga 

na zielono, interwał 0.5s. 

� Kiedy kamera jest w alarmie – miga na 

zielono, interwał 0.2s. 

2 Wskaźnik 

sieci  

NET / � Łączność przez sieć przewodową – 

świeci na czerwono.  

� Łączność przez sieć bezprzewodową – 

świeci na zielono.  

3 Głośnik / / Do emisji audio (funkcja opcjonalna). 

4 Białe światło  / / Możliwa aktywacja: detekcja ruchu, detekcja 

intruza przez PIR, zewnętrzny alarm. 

5 N/D N/D N/D N/D 

6 Mikrofon  / / Do pobrania sygnału audio (funkcja 

opcjonalna). 
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Nr Nazwa  Wskaźnik Złącze Opis 

7 Karta mikro 

SD 

Mikro SD Gniazdo 

karty mikro 

SD  

Zapis na karcie SD (funkcja opcjonalna). 

Wymagania:  

Typ: klasa 4 

Pamięć: do 64GB 

Uwaga: dodanie karty umożliwi zapis klipów 

wideo. 

8 Przycisk 

resetu 

Reset / Powrót to ustawień fabrycznych. Podczas 

normalnego działania, naciśnij przycisk 

RESET na co najmniej 5s, a przywrócone 

zostaną ustawienia fabryczne. 

9 Przycisk 

WPS 

WPS Szybkie 

nawiązanie 

łączności 

bezprzewo-

dowej.  

Naciśnij przycisk WPS w routerze oraz w 

kamerze na czas 2 sekund. Zwykle kamera 

skomunikuje się z routerem w ciągu 1 

minuty. Proszę zwrócić uwagę, że dotyczy to 

tylko routerów bezprzewodowych z funkcją 

WPS.  

10 N/D N/D N/D N/D 

11 Gniazdo 

zasilania  

DC12V / Podłączenie zasilania 12V=. 

12 Gniazdo sieci 

TCP/IP 

LAN Port 

Ethernet 

Podłączenie standardowego kabla Ethernet. 

 

Rysunek 2: Wymiary kamery IP 
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Instalacja kamery IP 

Przeczytaj instrukcję i zanim przystąpisz do instalacji kamery IP, przygotuj plan 

montażu w chronionym obiekcie. Wyznaczenie odpowiedniego miejsca montażu 

kamery jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy efektywności systemu 

bezpieczeństwa i monitoringu. Najpierw należy określić jaki obszar ma być 

chroniony, a następnie tak zainstalować kamerę IP, aby uzyskać pokrycie tego 

obszaru. 

WAŻNE!  Przed instalacją proszę zapisać adres MAC 

znajdujący się na pudełku lub na obudowie kamery 

IP. Adres będzie potrzebny na etapie konfiguracji 

łączności w sieci. 

 

 

Montaż kamery IP 

Kamera IP może być zainstalowana na ścianie lub na suficie (rysunki 3 i 4 

poniżej). 

 

Rysunek 3: Montaż na suficie 

 

Rysunek 4: Montaż na ścianie 

WAŻNE! Należy się upewnić, że powierzchnia do której mocujemy uchwyt jest 

w stanie utrzymać ciężar równy trzykrotnej wadze kamery z uchwytem. 

 

Adres MAC 
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Krok Opis 

1 Szablon do pozycjonowania otworów należy umieścić w miejscu instalacji na 
ścianie lub suficie.  

2 Wykonaj otwory w miejscach wyznaczonych za pomocą szablonu. 

3 W otwory włóż kołki znajdujące się w wyposażeniu kamery. 

4 Umieść uchwyt kamery IP tak aby otwory w uchwycie pokryły się z kołkami. 

5 Użyj wkrętów znajdujących się w wyposażeniu i zamocuj uchwyt kamery IP do 
ściany. 

6 Poluzuj pokrętło regulacyjne i ustaw kamerę IP w takim położeniu, aby 
obserwowała odpowiedni obszar. 

7 Dokręć pokrętło regulacyjne aby unieruchomić kamerę IP.  

 

Włączenie zasilania kamery IP 

1.  Weź zasilacz kamery i podłącz wtyczkę zasilającą niskim napięciem do 

gniazda zasilania (DC12V) w kamerze. 

2.  Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego 230V~ . Kiedy kamera będzie się 

uruchamiać wskaźnik zasilania (Power) zaświeci się na zielono. 

Podłączanie kamery IP do sieci komputerowej 

Kamera IP może być podłączona do sieci komputerowej na kilka sposobów, w 

tym przewodowo lub bezprzewodowo. 

Podłączenie do sieci LAN 

Podłączenie przewodowe kamery IP do sieci LAN (Local Area Network) jest 

łatwe i wymaga jedynie skonfigurowania odpowiedniego urządzenia 

dostępowego takiego jak brama lub router. 

1.  Podłącz kabel sieci LAN do gniazda LAN w kamerze IP. 

2.  Poczekaj kilka minut aby kamera IP połączyła się automatycznie z serwerem 

RISCO Cloud. Wskaźnik sieci NET zaświeci się na czerwono, co oznacza 

gotowość kamery IP do konfiguracji jej ustawień (patrz: Definiowanie 

ustawień kamery IP). 
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Podłączanie do sieci bezprzewodowej z użyciem funkcji WPS 

Aby podłączyć kamerę IP do sieci bezprzewodowej Wi-Fi przy użyciu funkcji 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) konieczne jest aby urządzenie dostępowe, np. 

router bezprzewodowy, obsługiwało funkcję WPS. 

UWAGA! – Niektóre urządzenia dostępowe posiadają włącznik WPS w 

oprogramowaniu. Należy przejrzeć dokumentację urządzenia (np. routera 

bezprzewodowego) w celu uzyskania informacji o użyciu funkcji WPS. 

1.  Po podłączeniu zasilania do kamery, poczekaj około 1 minuty aby nastąpiło 

jej pełne uruchomienie.  

2.  Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk WPS na kamerze IP oraz 

przycisk WPS na urządzeniu dostępowym. Wskaźnik sieci NET zaświeci się 

na zielono, co oznacza gotowość kamery IP do konfiguracji jej ustawień 

(patrz: Definiowanie ustawień kamery IP). 

Podłączanie do sieci bezprzewodowej z użyciem RISCO Cloud 

Aby skonfigurować kamerę IP do pracy w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)  i 

komunikowania się z RISCO Cloud, należy najpierw podłączyć kamerę IP za 

pomocą kabla do urządzenia dostępowego (np. routera),  a następnie przy 

użyciu Aplikacji Instalatora na serwerze RISCO Cloud, skonfigurować 

ustawienia kamery IP oraz uruchomić łączność bezprzewodową w kamerze. 

Kiedy komunikacja bezprzewodowa kamery zostanie uruchomiona, można 

odłączyć kabel łączący kamerę z urządzeniem dostępowym i zainstalować 

kamerę w jej docelowej lokalizacji. 

1.  Połącz kamerę IP (gniazdo LAN) kablem sieci LAN  do urządzenia 

dostępowego (np. router). 

2.  Poczekaj kilka minut aby kamera IP połączyła się automatycznie z serwerem 

RISCO Cloud. Wskaźnik sieci NET zaświeci się na czerwono, co oznacza 

gotowość kamery IP do konfiguracji jej ustawień (patrz: Definiowanie 

ustawień kamery IP). 

3.  Po uruchomieniu łączności bezprzewodowej kamery IP, odłącz ją od 

urządzenia dostępowego i zainstaluj w miejscu docelowej lokalizacji. 
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Kamery IP i Aplikacja Instalatora Chmury RISCO 

Aplikacja Instalatora na serwerze Chmury RISCO zapewnia interfejs do twojej 

centrali alarmowej z komputera połączonego lokalnie lub zdalnie przez Internet. 

To pozwala dodawać kamery IP, konfigurować ustawienia kamer oraz 

definiować zasady wyzwalania przez zdarzenia alarmowe. 

WAŻNE – Centrala alarmowa musi być najpierw zarejestrowana na Chmurze 

RISCO aby można było przypisywać i konfigurować IP kamery (Patrz: Instrukcja 

Aplikacji Instalatora w Chmurze RISCO) 

Definiowanie ustawień kamery IP 

Po podłączeniu kamery IP do sieci komputerowej (patrz: Podłączanie kamery IP 

do sieci) możesz zdefiniować jej parametry pracy. 

Aby zdefiniować parametry kamery IP: 

1.  Po wpisaniu do przeglądarki adresu uzyskanego od dostawcy usługi, 

zaloguj się do aplikacji Administracyjnej Instalatora podając nazwę i hasło. 

UWAGA: rekomendowane przeglądarki do tego logowania to: Google Chrome 

lub Mozilla Firefox 

2.  Wybierz odnośnik Lista Central Alarmowych (Control Panels List). 

Wyświetlona zostanie lista central alarmowych. 

 

Rysunek 5: Lista central alarmowych 

3.  Na stronie Listy Central Alarmowych (Control Panels List), wybierz centralę 

alarmową którą chcesz przejrzeć. Zostanie wyświetlona strona Zmiana 

Danych Centrali (Control Panels Update). 



9 

 

Rysunek 6: Strona zmiany danych centrali 

4.  Kliknij odnośnik Kamery Sieciowe (Network Cameras) w kolumnie po lewej 

stronie. Zostanie wyświetlona lista Kamer IP. 

  

Rysunek 7: Lista Kamer IP 

5.  Kliknij odnośnik Dodaj Kamerę. Otworzy się okno dodawania kamery. 

 

Rysunek 8: Dodaj kamerę 

6.  Zdefiniuj następujące pola w oknie Dodaj Kamerę. 

Pole Opis 

Nazwa Wpisz nazwę kamery. 

Partycje Wybierz partycję z listy zdefiniowanych partycji. 

Typ Wybierz typ kamery RISCO (dla ustawień typów: ONVIF lub Generic patrz 
Instrukcja Instalatora w Chmurze RISCO) 

Adres MAC Podaj adres MAC podany na obudowie kamery IP lub na jej opakowaniu . 
Adres MAC jest unikalnym identyfikatorem przydzielonym kamerze IP do 
komunikacji w sieci w warstwie fizycznej. 

Uwaga: Pola Adres MAC jest wrażliwe na wielkość liter dlatego należy go 
wprowadzić w takiej postaci jak widoczna na tylnej ściance lub opakowaniu 
np.:  AA:BB:CC:DD:EE:FF 
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7.  Kliknij Dodaj.  

Jeżeli wyświetli się komunikat „ Twoja kamera została zidentyfikowana” 

przejdź do punktu 8. 

 

Rysunek 9: Komunikat o zidentyfikowaniu kamery  

Jeżeli wyświetli się komunikat „nie można skonfigurować dostępu do Internetu”, „błąd 
ustawień opcji UPnP” lub podobny przejdź do sekcji „Rozwiązywanie Problemów”. 

UWAGA – Ten komunikat dotyczy tylko kamer IP które są fizycznie podłączone 

do sieci LAN poprzez urządzenie dostępowe np. router. 

8.  Wybierz jedną z następujących opcji: 

Podłącz do Wi-Fi – aby stworzyć bezprzewodowe połączenie sieciowe 

(przejdź do punktu 9 aby podłączyć kamerę IP bezprzewodowo do sieci). 

Nie teraz – aby stworzyć połączenie w sieci LAN (pomiń punkty 9,10,11 

dotyczące podłączania bezprzewodowego i podłącz kamerę IP do sieci LAN). 

9.  Jeśli wybrałeś opcję „Podłącz do Wi-Fi”, wyświetli się lista dostępnych sieci 

bezprzewodowych. 

 

Rysunek 10: Lista dostępnych sieci bezprzewodowych 

10.  Wybierz sieć bezprzewodową z listy i kliknij Połącz.  
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UWAGA – Jeśli twoja sieć jest chroniona hasłem, to po wyświetleniu okna 

podawania hasła należy wpisać hasło. 

11.  Kliknij OK aby nawiązać połączenie bezprzewodowe (Patrz: Podłączanie do 

Sieci Bezprzewodowej używając Chmury RISCO). 

WAŻNE – Kiedy połączenie bezprzewodowe zostanie nawiązane, nie zapomnij 

odłączyć kamery IP od urządzenia dostępowego. 

12.  Kiedy pojawi się komunikat, że „kamera jest gotowa do użycia” - kliknij OK. 

Zdefiniowana kamera IP będzie wyświetlona na liście kamer IP. 

 

Rysunek 11: Lista kamer IP 

UWAGA – Możesz także edytować  lub usunąć   wybraną kamerę IP. 

Definiowanie opcji wyzwalania kamery 

Każde zdarzenie z poniższej listy może być wybrane do wyzwolenia kamery. 

Zdarzenia dotyczące partycji 

Alarm pożarowy Alarm napadowy Alarm medyczny Alarm 

Pełne uzbrojenie Uzbroj. częściowe Rozbrojenie Przymus 

Sabotaż Alarm z linii 24h Alarm zalanie Alarm gaz 

Alarm środowisk. Alarm brak ruchu Alarm przy wyjściu Niska temperatura 

Zdarzenia dotyczące linii dozorowych (czujek) 

Alarm Blokada linii Odblokowanie linii Sabotaż linii 
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Aby zdefiniować opcje wyzwalania  kamery: 

1.  Na stronie Kamery Sieciowe kliknij zakładkę Wyzwalanie (Triggers). 

Zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych konfiguracji wyzwalania kamer. 

 

Rysunek 12: Lista zdefiniowanych konfiguracji wyzwalania kamery 

2.  Kliknij Dodaj Wyzwolenie (Add Trigger). Pojawi się okno definiowania 

wyzwolenia. 

 

Rysunek 13: Dodawanie konfiguracji wyzwalania kamery 

3.  Zdefiniuj następujące pola w oknie konfiguracji wyzwalania kamery: 

Pole Opis Typ zdarzenia 

Nazwa Podaj nazwę konfiguracji wyzwalania nd 

Kamera Wybierz kamerę z listy nd 

Typ Zdarzenia Wybierz typ zdarzenia z listy Zdarzenia partycji lub linii 

Zdarzenie Wybierz konkretne zdarzenie  
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W oknie konfiguracji wyzwalania kamery wyświetlane są dodatkowe pola w 

zależności od typu wybranego zdarzenia, dotyczącego partycji lub linii. 

 

Rysunek 14: Wyzwalanie zdarzeniem z partycji Rysunek 15: Wyzwalanie zdarzeniem z linii 

4.  Definiowanie kolejnych pól w oknie konfiguracji wyzwalania kamery po 

uprzednim wybraniu typu zdarzenia. 

Pole Opis Typ zdarzenia 

Partycje Wybierz partycje z listy.  
UWAGA – Wyświetlane są tylko partycje 
powiązane z kamerą. 

Tylko zdarzenia dotyczące 
partycji 

Linie Wybierz linię (czujkę) z listy Tylko dotyczące linii 

Zdarzenie Wybierz zdarzenie z listy Dotyczące partycji lub linii 

5.  Definiowanie zdjęć i klipów wideo: 

Pole Opis 

Zdjęcia Czas przed zdarzeniem (sekundy) – czas przed zdarzeniem od kiedy 
będą wykonywane  i wyświetlane zdjęcia. 
Liczba zdjęć  – liczba zdjęć jakie będą wykonane i wyświetlone. 
Interwał pomiędzy zdjęciami (sekundy) – czas pomiędzy 
wykonywaniem kolejnych zdjęć. 

Klipy wideo Czas przed zdarzeniem (sekundy) – czas przed zdarzeniem, od kiedy 
będzie pobierany i wyświetlany klip wideo. 
Czas trwania (sekundy) – całkowity czas trwania klipu wideo 

Uwaga: pola te są aktualnie zablokowane i nie można zmienić wpisanych 
w nie parametrów 
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6.  Po zakończeniu, kliknij Gotowe (Done). Zdefiniowana konfiguracja 

wyzwalania kamery zostanie wyświetlona na liście. 

 

Rysunek 16: Lista konfiguracji wyzwalania kamery 

UWAGA – Dostępne są opcje edycji , duplikowania  lub kasowania   

wybranych konfiguracji wyzwalania kamery. 

WAŻNE – Nie można zdefiniować identycznych konfiguracji wyzwalania.  Jeśli 

stworzony zostanie duplikat konfiguracji to należy zmodyfikować opcje zdarzeń 

lub kamery. 

 

Rozwiązywanie problemów 

Konfiguracja sieci Internet / Błędy opcji UPnP  

Nie wszystkie routery obsługują opcję UPnP a niektóre mają ją nieaktywną 

(ustawienie fabryczne). Jeśli próbowałeś skonfigurować automatycznie dostęp 

do Internetu i otrzymałeś komunikat  „nie można skonfigurować dostępu do 

Internetu”, „błąd ustawień opcji UPnP” lub podobny może to oznaczać 

konieczność ręcznej konfiguracji systemu. 

Krok 1: Logowanie do routera 

Użyj interfejsu routera do zidentyfikowania adresu IP kamery. Interfejs routera 

powinien się otworzyć przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej.   

1. Wpisz lokalny adres IP routera do pola adresowego przeglądarki. 

Powinna pojawić się strona logowania do interfejsu. 

2. Wpisz swoją nazwę i hasło po czym kliknij OK/Login. 

UWAGA: więcej informacji na temat możliwości Twojego routera powinno być 

zawarte w jego dokumentacji. 
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3. Przejdź do zakładki DHCP Client Table. Powinna się wyświetlić lista 

urządzeń. 

 

Rysunek 3 Zakładka DHCP Client Table 

4. Zanotuj adres IP kamery, która chcesz skonfigurować ręcznie. 

 

Krok 2: Ustawienia Kamery  

Użyj interfejsu kamery aby zdefiniować jej ustawienia. Także ten Interfejs  

powinien się otworzyć przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej.   

1. Wpisz adres IP oraz port kamery np. 192.168.010.168:37080 (fabryczne 

ustawienie  portu to właśnie 37080). 

UWAGA – kiedy używasz więcej kamer porty nie mogą być identyczne. 

2. Po wyświetleniu okna logowania do interfejsu kamery wpisz nazwę i 

hasło po czym kliknij Login.  

UWAGA – fabrycznie nazwa i hasło do logowania są następujące: “admin” oraz 

“_AdmiN_+ adres MAC kamery” (e.g._AdmiN_AABBCCDDEEFF). 

3. Po wejściu do interfejsu wybierz Setup > Network > UPnP.  Pojawi się 

strona z parametrami UPnP. 
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Rysunek 18 Parametry UPnP 

4. Odznacz opcję UPnP Enable po czym kliknij Save. 

5. Przejdź do zakładki TCP/IP. Pojawi się strona z parametrami  TCP/IP. 

 

Rysunek 4 Parametry TCP/IP 

6. Wybierz tryb pracy Static Mode po czym wpisz adres IP, który chcesz 

przydzielić kamerze (tutaj: 192.168.1.122). Ustal także maskę podsieci 

oraz adres bramy (tutaj: 255.255.255.0 oraz 192.168.1.1). 

UWAGA:  fabrycznie ustawienia TCP/IP powinny być zdefiniowane. 

7. Kliknij Save aby zapisać zmiany. 

8. Wybierz opcję Connection (Połaczenie). Zostanie wyświetlona zakładka  

z parametrami. 

 

Rysunek 5  Parametry połączenia 

9. Ustaw poniższe parametry portów połączenia kamery: 
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TCP Port Ustaw port  TCP, który chcesz zdefiniować dla kamery (w 

tym przykładzie 47777).

UDP Port Ustaw port  UDP (w tym przykładzie 47778)

HTTP Port Fabrycznie ustawiony port to 80 może być zmieniony na 

dowolny z zakresu 1024 do 65535 (tutaj 10080). 

RTSP Port: Fabrycznie ustawiony port to 554 (zmieniono na  47554). 

HTTPS Port Fabrycznie ustawiony port to 443 może być zmieniony na 

dowolny z zakresu 1024 do 65535  (zmieniono na 47443). 

10. Kliknij Save aby zapisać zmiany. 

11. Powtórzyć powyższe kroki dla każdej kamery, używając odpowiedniego 

adresu IP oraz alternatywnych portów dla każdej z nich.  

Krok 3: Przekierowanie portów na routerze.  

Fabrycznie właściwości bezpieczeństwa routerów powodują, że dostęp do 

urządzeń w Twojej sieci domowej/firmowej poprzez Internet jest zabroniony. 

Aby otworzyć porty musisz aktywować funkcję “Przekierowanie portów” w 

swoim routerze. Okno administracyjne routera może być różne ale powinieneś 

wykonać co następuje aby otworzyć port:  

1. Powróć do strony interfejsu routera. 

UWAGA: więcej informacji na temat możliwości Twojego routera powinno być 

zawarte w jego dokumentacji.. 

2. Przejdź do zakładki Advanced Setup > Port Forwarding/Port Triggering. 

Wyświetlona zostanie strona przekierowywania portów. 

 

Rysunek 6 Strona przekierowywania portów (pusta) 

UWAGA: W tym miejscu określamy, który lokalny adres IP należy do danego 

zewnętrznego portu. Upewnij się, że Przekierowanie portu jest aktywne dla 

każdego adresu IP. 
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3. Dla pierwszej kamery wprowadź ustawienia jak na rysunku poniżej. 

Pamiętaj aby użyć tego samego adresu IP oraz portów jakie zostały 

ustalone w ustawieniach kamery.

 

Rysunek 7  Przekierowanie portów 

UWAGA: Dla HTTP, RTSP i HTTPs ustalić należy protokół TCP. 

4. Kliknij Zastosuj/Zapisz. 

5. Zresetuj kamerę poprzez odłączenie i ponowne podłączenie jej zasilania. 

6. Powtórzyć powyższe kroki dla każdej kamery, używając odpowiedniego 

adresu IP oraz alternatywnych portów dla każdej z nich. 

Parametry produktu 

Poniższa tabela zawiera parametry produktu. 

Parametr  

S
y
s
te

m
 

Procesor główny  TI Davinci  DSP o wysokiej wydajności 

OS Wbudowany LINUX 

Zasoby systemu Obsługa sieci w czasie rzeczywistym, lokalny zapis i zdalna obsługa w tym 
samym czasie.  

Interfejs użytkownika Interfejsy zdalnej obsługi: WEB, DSS, PSS. 

Stan systemu Statystyka strumienia, logi, wersja oprogramowania. 

P
a
ra

m
e
try

 w
id

e
o
 

Przetwornik obrazu 1/3 cala CMOS 

Rozmiar w pikselach 1280(H)*960(V) 

Kontrola wzmocnienia  Stała/Auto 

Balans bieli  Ręczny/Auto 

BLC Wł./Wył. 

Tryb ekspozycji 
Ręczny/Auto 
PAL:  od 1/3 do 1/10000. 
NTSC: od 1/4 do 1/10000. 

Format strumienia 
wideo 

PAL: 
Główny strumień(1280*960@15fps) 
Dodatkowy strumień (352*288@15fps), 
Główny strumień (1280*720@25fps） 
Dodatkowy strumień (352*288@25fps） 
NTSC: 
Główny strumień (1280*960@15fps) 
Dodatkowy strumień (352*240@15fps)) 
Główny strumień (1280*720@30fps) 
Dodatkowy strumień (352*240@30fps) 

Wielkość strumienia 
wideo 

H.264: 56Kbps-6144Kbps    
MJPEG jest konfigurowalny, wielkość strumienia (bit rate) można zmieniać.  
Możliwość konfiguracji własnej. 
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Parametr  

Odwracanie obrazu 
Obsługuje odbicie lustrzane.  
Obsługuje funkcję odwracania. 

Wykonanie zdjęcia Maksimum 1f/s. Plik typu JPEG. 

Strefy prywatności Obsługa maksimum 4 stref prywatności  

Konfiguracja wideo Obsługa ustawień: jasność, kontrast. 

Informacje o wideo Nazwa kanału, czas, detekcja ruchu, maskowanie kamery. 

Obiektyw  3.6mm. Stała ogniskowa. Kąt widzenia: 70°(H）*51.5°(V) 

Interfejs obiektywu M12.  Obiektyw w wyposażeniu.  

D
ź
w

ię
k
 

Strumień dźwięku Dwukierunkowy 

Wejście / wyjście 
dźwięku  

Wbudowany mikrofon i głośnik  

Strumień dźwięku 8kbps  16bit 

Standard kompresji 
dźwięku 

G.711A/G.711Mu/PCM 

W
id

e
o

 

N/D 

 

N/D 
 

Maskowanie kamery 

Poziomy czułości w zakresie od 1 do 6. Każdy poziom czułości odpowiada 
określonemu procentowi maskowania stref prywatności. 
Zdarzenia aktywowane: alarm urządzenia, zapis audio/wideo, zrobienie 
zdjęcia, log, funkcja e-mail SMTP i inne. 
 
 
 

Port alarmu 1-kanał wejście, 1-kanał wyjście (wł.-wył.) 

Z
a

p
is

 i 

k
o
p
ia

 

Priorytet zapisu  Obsługa tylko zdalnego zapisu Manualny >Wideo detekcja> Harmonogram 

Zapis na karcie SD Obsługa karty Micro SD, funkcja „hot-swap” 

Zarządzanie zapisem Obsługa wyświetlania stanu zapisu w sieci 

S
ie

ć
 

Sieć przewodowa 1-kanał, przewodowy port Ethernet, 10/100 Base-T 

Sieć bezprzewodowa  IEEE802.11a/b/g/n, wbudowana antena 

Protokół sieciowy 
Standard HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP,UDP, RTCP, SMTP, 
FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP. 

Zdalna obsługa 
Monitor, konfiguracja systemu, pobranie pliku, informacje logu, konserwacja, 
aktualizacja i inne. 

P
o
rt A

U
X

 
Podświetlenie  

Światło białe (maksimum 1W) 
Automatyczne włączenie podświetlenia światłem białym w momencie aktywacji 
alarmu. Podświetlenie może być włączone przez czas trwania alarmu. 
Ustawianie jasności podświetlenia poprzez przeglądarkę. 

N/D 

 

N/D 
 

WPS Naciśnij przycisk, aby zainicjować połączenie Wi-Fi 

P
a
ra

m
e
try

  g
łó

w
n
e

 

Zasilanie 
 
12VDC 
 

Pobór mocy Maksimum 6W 

Temperatura Pracy -10  ~ +50 

Wilgotność pracy  10% ~ 90% 

Wymiary (mm) 66,6mm x 99,5mm x 131,2mm 

Waga 229g（bez opakowania） 

Instalacja Instalacja na uchwycie.  
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Standard Limited Product Warranty 

RISCO Ltd., its subsidiaries and affiliates (“Risco") guarantee Risco’s hardware products to be free 

from defects in materials and workmanship when used and stored under normal conditions and in 

accordance with the instructions for use supplied by Risco, for a period of (i) 24 months from the date 

of connection to the Risco Cloud (for cloud connected products)  or (ii) 24 months from production 

(for other products which are non-cloud connected), as the case may be (each, the “Product Warranty 

Period” respectively).  

Contact with customers only. This Product Warranty is solely for the benefit of the customer who 

purchased the product directly from Risco, or from any authorized distributor of Risco. Nothing in 

this Warranty obligates Risco to accept product returns directly from end users that purchased the 

products for their own use from Risco’s customer or from any installer of Risco, or otherwise provide 

warranty or other services to any such end user. Risco customer shall handle all interactions with its 

end users in connection with the Warranty, inter alia regarding the Warranty. Risco’s customer shall 

make no warranties, representations, guarantees or statements to its customers or other third parties 

that suggest that Risco has any warranty or service obligation to, or any contractual privy with, any 

recipient of a product. 

Return Material Authorization. In the event that a material defect in a product shall be discovered 

and reported during the Product Warranty Period, Risco shall, at its option, and at customer's 

expense, either: (i) accept return of the defective Product and repair or have repaired the defective 

Product, or (ii) accept return of the defective Product and provide a replacement product to the 

customer.  The customer must obtain a Return Material Authorization (“RMA”) number from Risco 

prior to returning any Product to Risco. The returned product must be accompanied with a detailed 

description of the defect discovered (“Defect Description”) and must otherwise follow Risco’s then-

current RMA procedure in connection with any such return. If Risco determines in its reasonable 

discretion that any Product returned by customer conforms to the applicable warranty (“Non-

Defective Products”), Risco will notify the customer of such determination and will return the 

applicable Product to customer at customer’s expense. In addition, Risco may propose and assess 

customer a charge for testing and examination of Non-Defective Products. 

Entire Liability. The repair or replacement of products in accordance with this warranty shall be 

Risco’s entire liability and customer’s sole and exclusive remedy in case a material defect in a product 

shall be discovered and reported as required herein. Risco’s obligation and the Warranty are 

contingent upon the full payment by customer for such Product and upon a proven weekly testing 

and examination of the product functionality. 

Limitations. The Product Warranty is the only warranty made by Risco with respect to the Products. 

The warranty is not transferable to any third party. To the maximum extent permitted by applicable 

law, the Product Warranty does not apply and will be void if: (i) the conditions set forth above are 

not met (including, but not limited to, full payment by customer for the product and a proven weekly 

testing and examination of the product functionality); (ii) if the Products or any part or component 

thereof: (a) have been subjected to improper operation or installation; (b) have been subject to neglect, 

abuse, willful damage, abnormal working conditions, failure to follow Risco’s instructions (whether 

oral or in writing); (c) have been misused, altered, modified or repaired without Risco’s written 

approval or combined with, or installed on products, or equipment of the customer or of any third 

party; (d) have been damaged by any factor beyond Risco’s reasonable control such as, but not 

limited to, power failure, electric power surges, or unsuitable third party components and the 

interaction of software therewith or (e) any delay or other failure in performance of the product 

attributable to any means of communications, provided by any third party service provider 

(including, but not limited to) GSM interruptions, lack of or internet outage and/or telephony failure. 



21 

BATTERIES ARE EXPLICITLY EXCLUDED FROM THE WARRANTY AND RISCO SHALL NOT BE HELD 

RESPONSIBLE OR LIABLE IN RELATION THERETO, AND THE ONLY WARRANTY APPLICABLE THERETO, 

IF ANY, IS THE BATTERY MANUFACTURER'S WARRANTY.   

Risco makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or 

of fitness for any particular purpose. For the sake of good order and avoidance of any doubt:  

DISCLAIMER. EXCEPT FOR THE WARRANTIES SET FORTH HEREIN, RISCO AND ITS LICENSORS HEREBY 

DISCLAIM ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES, 

AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE  PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY 

REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND LOSS OF DATA. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF 

THE FOREGOING, RISCO AND ITS LICENSORS DO NOT REPRESENT OR WARRANT THAT: (I) THE 

OPERATION OR USE OF THE PRODUCT WILL BE TIMELY, SECURE, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; (ii) 

THAT ANY FILES, CONTENT OR INFORMATION OF ANY KIND THAT MAY BE ACCESSED THROUGH THE 

PRODUCT BY CUSTOMER OR END USER SHALL REMAIN SECURED OR NON DAMAGED. CUSTOMER 

ACKNOWLEDGES THAT NEITHER RISCO NOR ITS LICENSORS CONTROL THE TRANSFER OF DATA OVER 

COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING THE INTERNET, GSM OR OTHER MEANS OF 

COMMUNICATIONS AND THAT RISCO’S PRODUCTS, MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND 

OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF SUCH MEANS OF COMMUNICATIONS. RISCO IS NOT 

RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM SUCH 

PROBLEMS. 

RISCO WARRANTS THAT ITS PRODUCTS DO NOT, TO THE BEST OF ITS KNOWLEDGE, INFRINGE UPON 

ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, TRADE SECRET OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT  

IN ANY EVENT RISCO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY AMOUNTS REPRESENTING LOST REVENUES OR 

PROFITS, PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF THEY WERE FORESEEABLE OR RISCO HAS BEEN INFORMED OF 

THEIR POTENTIAL. 

Risco does not install or integrate the product in the end user security system and is therefore not 

responsible for and cannot guarantee the performance of the end user security system which uses the 

product.  

Risco does not guarantee that the product will prevent any personal injury or property loss by 

burglary, robbery, fire or otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or 

protection.  

Customer understands that a correctly installed and maintained alarm may only reduce the risk of 

burglary, robbery or fire without warning, but is not an assurance or a guarantee that such an event 

will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result thereof. 

Consequently Risco shall have no liability for any personal injury, property damage or loss based on 

a claim that the product fails to give warning.  

No employee or representative of Risco is authorized to change this warranty in any way or grant 

any other warranty. 
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Skontaktuj się z twoim instalatorem lub dostawcą 

Jeśli chcesz dzwonić po pomoc serwisową, w celu zamówienia komponentów lub w celu 
zadania pytań na temat twojej kamery, proszę kontaktować się z nami: 
 
Firma/przedstawiciel 

adres, telefon, e-mail: 

 

 
Kontakt / department: 

 

 
Godziny pracy: 

 

 
Strona w Internecie: 

 

 
Logo firmy: 

 

Inne informacje 

dotyczące dostawcy: 
 

Kontakt z RISCO Group 

RISCO Group jest zaangażowana w obsługę klienta i wsparcie techniczne. Możesz 
skontaktować się z nami poprzez naszą stronę internetową (www.riscogroup.com) lub 
telefonicznie i faksem: 

Wielka Brytania 

Tel: +44-(0)-161-655-5500 

support-uk@riscogroup.com 

Belgia (Benelux)

Tel: +32-2522-7622 

support-be@riscogroup.com 

Chiny (Shenzhen)

Tel: +86-755-82789285 

support-cn@riscogroup.com 

 

Włochy 

Tel: +39-02-66590054 

support-it@riscogroup.com 

USA 

Tel: +1-631-719-4400 

support-usa@riscogroup.com 

Polska 

Tel: +48-22-500-28-40 

support-pl@riscogroup.com 

 

Hiszpania 

Tel: +34-91-490-2133 

support-es@riscogroup.com 

Brazylia 

Tel: +55-11-3661-8767  

support-br@riscogroup.com 

Izrael 

Tel: +972-3-963-7777 

support@riscogroup.com 

 

Francja 

Tel: +33-164-73-28-50 

support-fr@riscogroup.com 

Chiny (Szanghaj) 

Tel: +86-21-52-39-0066 

support-cn@riscogroup.com 

Australia 

Tel: +  1800-991-542  

support-au@riscogroup.com 

 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Żadna część tej instrukcji nie może być kopiowana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej 
pisemnej zgody wydawcy. 

© RISCO Group 11/2014                                                                                                  5IN2245 B 
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