
1 | S t r o n a  
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Autonomiczna kamera WiFi 

IPCW-2021IRC6/M 

I. PRZEZNACZENIE PRODUKTU 

Kamera może byd używana tylko wewnątrz pomieszczeo. Produkt jest przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego charakterystyką pracy. 

Urządzenie nie może byd użytkowane w warunkach szczególnych np. o podwyższonej wilgotności lub zasoleniu. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

1. WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA 

 Temperatura otoczenia: od 0 do +50° C 
 Wilgotnośd powietrza *bez kondensacji+: RH ≤90% 
 

2. CECHY PRODUKTU 

 Kompresja H.265X zapewniająca wysoką jakośd przesyłanego obrazu przy relatywnie mniejszym obciążeniu łącza 

 Rozdzielczośd 1080p 

 Funkcja ICR - automatyczne przełączanie trybu czarno-białego / kolorowego 

 Zapis obrazu i dźwięku na kartę MicroSD (maksymalnie 128 GB) 

 Oświetlacz IR - 6 diod SMD o zasięgu do 15m 

 Rozmowa dwukierunkowa 

 Dedykowany, wysokorozdzielczy obiektyw HD 3.6 mm@ F2.0 

 Wsparcie dla przeglądarki Internet Explorer (ver.9+) 

 Obrót w poziomie - 350° 

 Obrót w pionie - 90° 

 

3. INTERFEJS 
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4. PARAMETRY TECHNICZNE 

Kamera 

Model IPCW-2021IRC6/M 

Przetwornik 1080P 1/2.9" Low illumination CMOS sensor 

Minimalne 
oświetlenie 

kolor：0.5Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux przy włączonym IR 

B/W：0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux przy włączonym IR 

Migawka od 1/50(1/60)s do 1/10.000s 

Obiektyw 3.6mm@F2.0 stałoogniskowy 

Oświetlacz IR 6 x Power LED, zasięg do 15 m 

Dzieo & noc IR-CUT 

Audio I/0 wbudowany mikrofon i głośnik 

Obraz 

Rozdzielczośd 1920*1080 

Kl/s 
PAL: 1080P@25fp 

NTSC: 1080P@30fps 

Parametryzacja 
obrazu 

saturacja, jasnośd, kontrast (ustawiana dostępne z interfejsu 
Web w przeglądarce IE) 

Kompresja 

Standard kompresja kodowania H.264 / H.264+ / H.265X 

Bitrate 0.1 Mbps ~ 4 Mbps 

Audio G711a 

Sied 

Zapis w chmurze lub na karcie microSD (maksymalnie 128 GB) 

Inteligentny alarm detekcja ruchu, utrata wideo, uszkodzona sied, konflikt adresu IP 

Protokół WiFi IEEE802.11b/g, 2.4 GHz 

Ogólne Anti-flicker, podwójny strumieo, zabezpieczenie hasłem 

Ogólne 

Zasilanie DC 5V,  1500 mA 

Klasa szczelności IP20 

Waga netto produktu 0,18 kg 

Wymiary (bez anteny) 105 x Ø70 mm 

 

5. ZAWARTOŚD OPAKOWANIA 

 Kamera - 1 szt. 

 Uchwyt - 1 szt. 

 Kabel i zasilacz dedykowany - 1szt. 

 Instrukcja obsługi - 1 szt. 

6. PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA KAMERY Z URZĄDZENIEM MOBILNYM [na przykładzie w systemie Android dla 

wersji oprogramowania ICSEE V6.4.6(G)(64605)] 

 
1) Pobierz aplikacje korzystając z poniższego QR kodu lub wyszukaj w sklepie Google Play (dla urządzeo z systemem Android) lub AppStore (dla 

urządzeo z systemem iOS) aplikację o nazwie: iCSee. 

 

  

mailto:3.6mm@F2.0
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2) Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zarejestruj 

się poprzez kliknięcie "Zarejestruj się" (rys.1). 

 

 

 

 

 

3) Z uwagi na ograniczony wybór rejestracji przy 

pomocy numeru telefonu dla terytorium Polski 

zalecamy wybranie rejestracji przy pomocy adresu e-

mail (rys.2). 

 

 

 

 

Uwaga: Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dostępną 

po kliknięciu w link "umowa". 

 

 
 

4) W kolejnym kroku wprowadź adres e-mail oraz 

potwierdź poprzez kliknięcie „Następny krok”(rys.3) 

5) Na Twój adres e-mail zostanie wysłany kod 

weryfikacyjny. Sprawdź skrzynkę (również folder 

SPAM) i wprowadź otrzymany kod (rys.4). 

 
Uwaga: Kod weryfikacyjny będzie ważny przez 100 

sekund. Jeżeli po upływie tego czasu kod nie zostanie 

wpisany, wyświetlony zostanie komunikat "Jeżeli nie 

otrzymałeś wiadomości z kodem weryfikacyjnym, 

spróbuj wysład ją ponownie!" - kliknij „potwierdź” i 

wprowadź ponownie adres e-mail w celu otrzymania 

nowego kodu weryfikacyjnego (rys.3). 

 

 

 

 

6) W polu "nazwa użytkownika" wprowadź nazwę 

użytkownika, która posłuży logowaniu się do konta. W 

polu „wprowadź hasło” wprowadź hasło składające się 

z kombinacji co najmniej 8 liter i liczb, po czym wpisz je 

ponownie w polu "potwierdź hasło" i dotknij  

„Zakooczono” (rys.5). 

 

 

 

7) Po pomyślnej rejestracji możesz zalogowad się do 

swojego konta i rozpocząd proces dodawania 

urządzeo. (rys.6) 
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7. DODAWANIE URZĄDZENIA 

Przygotowanie i podłączenie kamery: 

Krok 1: Montaż karty MicroSD może odbywad się tylko przy wyłączonej kamerze. Kamera może również pracowad bez karty pamięci w trybie 

podglądu. 

Krok 2: Kamerę należy zainstalowad w obrębie dobrego poziomu sygnału WiFi. Należy pamiętad, iż kamera pracuje w częstotliwości 2.4 GHz i 

nie będzie współpracowad z punktami dostępowymi pracujących w innych częstotliwościach (np. 5 GHz). 

Krok 3: Podłącz kamerę do zasilania. 

Po kilku sekundach od włączenia usłyszysz komunikat: "system starting up" (ładowanie systemu), a następnie: "wait to be configured" (czekam 

na konfiguracje), po tym komunikacie, będzie możliwe dodanie kamery. 

Dodawanie kamery: 

 
 
Krok 1: Połącz swoje urządzenie mobilne z 

istniejącą siecią WiFi, do której zamierzasz 

dodad kamerę. 

 

Krok 2: Uruchom aplikację iCSee i zaloguj się 

na wcześniej założone konto. 

 

Krok 3: W prawym górnym rogu ekranu 

naciśnij ikonę dodawania urządzenia "+" 

(rys.7). 

 

Krok 4: Wybierz opcję "Skonfiguruj moje 

urządzenie z Wi-Fi" (rys. 8). 

 

 

 

 

Krok 5: Na kolejnej planszy pojawi się 

informacja o trybie pracy kamery w 

częstotliwości 2.4 GHz. Zatwierdź klawiszem 

"Następny krok" (rys.9). 

 

 

 

Uwaga: W zależności od systemu w telefonie 

przy przejściu do następnego kroku, 

aplikacja poprosi nas o włączenie GPS 

"wysoka dokładnośd". Po procesie dodania 

kamery funkcję GPS-a można wyłączyd 

(rys.10). 
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Krok 6: „Ustawienia routera” - nazwa sieci jaka 

się pojawi automatycznie to sied z którą 

wcześniej smartfon lub tablet nawiązał 

połączenie. W rubryce „Wprowadź hasło” wpisz 

hasło do sieci WiFi i naciśnij klawisz "Potwierdź". 

Po potwierdzeniu aplikacja poprosi nas o 

wyłączenie sieci mobilnej (3G/4G/LTE) (rys.11). 

 

Krok 7: Nastąpi proces wyszukiwania i 

dodawania urządzenia kamery do sieci WiFi. 

Komunikat głosowy: "connecting, please wait" 

(łącze, proszę czekad) informuje nas o procesie 

logowania się do sieci WiFi. Następny komunikat 

głosowy "connect to radar successfully" 

(połączenie zakooczone powodzeniem) 

informuje o udanym procesie połączenia kamery 

do punktu dostępowego (routera WiFi) (rys.12). 

 

Uwaga: Jeżeli komunikat "connect to radar 

successfully" (połączenie zakooczone 

powodzeniem) nie zostanie wypowiedziany po 

około 2 minutach, zrestartuj kamerę (za pomocą 

przycisku RESET, znajdującym się obok slotu 

karty micro SD) i ponów proces dodawania 

kamery od początku. 

 

 

 

 

Krok 8: Ustaw silne hasło logowania do kamery i 

potwierdź je w polu poniżej. Aby przejśd dalej 

naciśnij klawisz "Potwierdź" (rys.13). 

 

Krok 9: Wybierz lokalizację urządzenia "1", a 

następnie nadaj nazwę "2". Naciśnij "Zapisz" 

(rys.14).   

                                 

Krok 10: "Przewodnik konfiguracji" - przy 

zainstalowanej karcie microSD w tym kroku 

można zadecydowad czy kamera ma nagrywad 

obraz w trybie ciągłym czy w trybie alarmowym 

(np. tylko przy wystąpieniu ruchu). 

Krok 11: Na kolejnej planszy konfiguracyjnej 

dostępna będzie opcja "Przełącznik alarmu", 

który służy do informowania na urządzeniu 

mobilnym o zaistniałych alarmach (np. o detekcji 

ruchu). Naciśnij klawisz "Gotowe" aby zakooczyd 

proces dodawania kamery do aplikacji. 

 

Krok 12: Od tej pory dodana kamera będzie 

widoczna na liście w aplikacji i dostępna z 

każdego miejsca, gdzie będzie dostęp do 

Internetu. 
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8. WIDOK W APLIKACJI 

Po dodaniu urządzenia, ukaże się lista z następującą funkcjonalnością: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. WIDOK PODGLĄDU NA ŻYWO 

 Po dotknięciu z listy urządzeo wybranej kamery, pojawi się obraz na żywo wraz n/w dostępnymi funkcjami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja: Obracanie obrazu można wykonywad gestem przytrzymując palec na obrazie, wówczas kamera będzie przesuwad się w 

odpowiednim kierunku. Gest "szczypania" dwoma palcami będzie oddalał cyfrowo obraz, gest odwrotny przybliżał. 

OBJAŚNIENIE IKON 
 

1 Zmiana widoku listy urządzeo 

2 
Edycja kolejności urządzeo wyświetlanych na liście (sortowanie 
odbywa się poprzez dotknięcie i przeciągnięcie wybranej pozycji w 
górę lub w dół) 

3 Dodawanie kolejnego urządzenia 

4 
Lista urządzeo. Po dotknięciu na wybraną pozycje przejdziemy do 
poglądu wybranej kamery na żywo 

5 Opcja niedostępna 

6 
Dostęp do obrazów oraz filmów zapisanych wcześniej na urządzeniu 
mobilnym 

7 Dostęp do nagranych obrazów oraz filmów w chmurze 

8 Informacje o koncie 

OBJAŚNIENIE IKON 
 

1 Powrót do listy urządzeo 

2 Ustawienia 

3 Informacja o aktualnym transferze danych 

4 Obraz na żywo 

5 Odtwarzanie dźwięku 

6 
Wybór jakości przesyłanego obrazu: SD - niska jakośd obrazu, FHD - 
wysoka jakośd obrazu 

7 Zachowanie proporcji obrazu lub rozciągnięcie 

8 
Wyzwolenie nagrywania wideo aktualnie wyświetlanego obrazu -
zapisany materiał będzie zachowany na urządzeniu mobilnym 

9 Przełączenie obrazu w tryb pełno ekranowy 

10 Funkcja podążania za obiektem 

11 Funkcja umożliwiająca ustawienia trasy dla kamery  

12 Odtwarzanie wideo oraz zrzutów ekranu z karty SD oraz z chmury 

13 
Po przytrzymaniu przycisku mikrofonu aktywuje się funkcja interkomu 
- głos wypowiadany będzie wydobywad się z głośnika w kamerze 

14 
Zrzut obrazu - zapisany materiał będzie zachowany na urządzeniu 
mobilnym 

15 Przełączenie do aktualnego widoku 

16 Przełączenie do panelu obracania kamerą  
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10. ODTWARZANIE 

Po wejściu w opcję "Odtwarzanie". Pojawi się interfejs z następującą funkcjonalnością: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Informacja:. W odtwarzaniu dostępna jest funkcja przybliżania i oddalania cyfrowego - gest "szczypania" dwoma palcami będzie oddalał cyfrowo obraz, gest 

odwrotny przybliżał. 

11. NAGRYWANIE PLIKÓW 

Aby zapisad materiał wideo - dotknij i przytrzymaj palec na slajdzie (poz. 9 w tabeli powyżej) przez około 1 sekundę. Naciskając ponownie na 
slajd/slajdy wybierz interesujące Cię nagranie/a. Naciśnij "Download" (ściągnij), aby zapisad materiał na urządzeniu mobilnym. 

 

W momencie naciśnięcia "Download" (ściągnij) pojawi się okno informujące o postępie zapisu: 

 

 

OBJAŚNIENIE IKON 
 

1 Powrót do listy urządzeo 

2 Wybranie dnia dla zapisanych materiałów 

3 Obraz odtwarzany 

4 Odtwarzanie dźwięku 

5 
Zrzut obrazu - zapisany materiał będzie zachowany na urządzeniu 
mobilnym 

6 Pauza i wznowienie odtwarzania 

7 
Wyzwolenie nagrywania odtwarzanego materiału (zapisywany 
materiał będzie zachowany na urządzeniu mobilnym) 

8 Przełączenie obrazu w tryb pełno ekranowy 

9 Slajdy zapisanych materiałów wideo 

10 
Oś czasu - przesunięcie palcem w lewo lub w prawo pozwala 
przewijad zakres czasu 

11 Wybrany dzieo odtwarzania 

12 

Pola selektywne - po wybraniu odpowiedniego rodzaju nagrania 
(„Regularnie” - tryb zapisu ciągły, „Alarm” - tryb zapisu 
zdarzeniowego np. detekcja ruchu) będą one widoczne na osi czasu 
odznaczając się odpowiednim kolorem 

13 Przełączenie osi czasu w system godzinowy lub minutowy 
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Po zakooczonym procesie, nagranie może byd odtworzone poprzez naciśnięcie "play" (odtwórz), jednocześnie nagranie będzie zapisane w 

pamięci urządzenia mobilnego. 

 

 

 

 

11. FAQ 

Q: Jak zapisywad obraz w kamerze? 

A: Kamera obsługuje karty TF Class6 oraz Class10 w systemie FAT32G o pojemności maksymalnej 128 GB. Po zapisaniu całej pamięci rozpocznie 

się proces nadpisywania. 

Q:Kamera nie widzi karty SD, co mam zrobid? 

A: Kartę należy sformatowad w systemie FAT32 korzystając z opcji formatowania w komputerze PC. 

Q: Nie mam obrazu z kamery, co mam zrobid? 

A: Wykonaj poniższe czynności: 

1) sprawdź czy kamera ma podłączone zasilanie, 

2) zrestartuj zasilanie, 

3) skonfiguruj kamerę od nowa, 

4) sprawdź swoją sied internetową. 

Q: Jak zmienid środowisko sieciowe / zapomniałem hasła do kamery? 

A: Kamerę należy zrestartowad klawiszem RESET przytrzymując klawisz na 6 sekund i ponownie skonfigurowad. 

Q: Kamera nie powiadamia mnie o alarmach, co mam zrobid? 

A: Należy przyjrzed sie ustawieniom w systemie Android/iOS. Aplikacja iCSee powinna mied włączone uprawnienia dotyczące: powiadomieo, 

automatycznego startu, blokady przed zamknięciem oraz wybrad stopieo zużycia baterii - bez ograniczeo. 

III. KONSERWACJA 

Urządzenie należy czyścid miękką szmatką - suchą lub lekko zwilżoną. Nie należy używad przedmiotów ostrych lub szorujących oraz silnych 

środków chemicznych lub rozpuszczalników 

 

IV. UTYLIZACJA 

Urządzenie wymaga specjalistycznej utylizacji i nie może byd usuwane ze śmieciami domowymi. Zużyte urządzenie należy oddad w punkcie 

dokonującym zbiórki specjalistycznej - listę podmiotów upoważnionych do wykonywania tych czynności udostępniają lokalne zakłady 

komunalne. Informację o utylizacji urządzenia można uzyskad również w punktach handlowych dokonujących obrotu identycznymi 

produktami lub podobnymi. 

 

V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ 

Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do wytycznych i wymogów niniejszej instrukcji obsługi, a w 

szczególności w przypadku zainstalowania urządzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w środowisku niezgodnym z warunkami 

instrukcji, a także w przypadku braku konserwacji lub niewłaściwej konserwacji urządzenia. 

Odpowiedzialnośd gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fizycznego urządzenia, bądź też uszkodzenia 

wywołanego przez prądy zwarciowe, przepięciowe lub skoki napięd. 

 

VI. MODYFIKACJA INSTRUKCJI UŻYTOWNIKA 

Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianom i modyfikacjom, co pozostanie bez wpływu na ważnośd dokumentu w jego treści poprzedniej, 

aktualnej w dacie zakupu produktu. 

 


