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Kamera IP 

 
|       H-963 ; 78-772# | 

|       H-250 ; 78-773# | 

|       H-257 ; 78-770# | 

|       H-258 ; 78-771# | 
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Podłączanie sprzętu 
 
Podłączenie bezprzewodowe. 

 
 

Podłączenie przewodowe. 

 
 

Podłączanie urządzenia 

1. W pobliżu routera bezprzewodowego podłączyć kabel zasilacza do wejścia zasilania 

kamery  i zasilacz do gniazdka. 

2. Kamera skończy się obracać i wyda sygnał dźwiękowy – oznacza to oczekiwanie na 

odbiór sygnału Wi-Fi. W wypadku podłączenia kamery za pomocą kabla Ethernet, 

kamera nie wyda sygnału dźwiękowego. 

3. Połączyć telefon komórkowy z siecią Wi-Fi. 

Uwaga: W stanie wdrażania do pracy kamera wydaje sygnał dźwiękowy. Istnieją trzy 

sposoby na wstrzymanie go: 

 Podłączyć kamerę za pomocą kabla Ethernet; 

 Połączyć kamerę z routerem metodą konfiguracji Wi-Fi; 

 Wyłączyć kamerę. 
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Pobieranie i instalacja aplikacji BLOW CAM 
Użytkownicy telefonów z Androidem mogą wyszukać BLOW CAM w sklepie Google 

Play bądź zeskanować poniższy kod. 

    
 

Użytkownicy systemów iOS mogą pobrać aplikację BLOW CAM  z AppStore. 

 

 

 

 

 

Po pobraniu na telefonie widoczna będzie następująca ikona: 

 

Dodawanie kamery 

1. Uruchomić aplikację BLOW CAM. Kliknąć przycisk . Nacisnąć przycisk 

dodawania kamery (rys. 1-1) a następnie wybrać opcję „Dodaj ręcznie”. Kliknąć 

„Dalej” (rys 1-2). Podczas konfiguracji WiFi i pierwszym ustawieniu kamery z siecią 

bez kabla, urządzenie (smartfon, tablet, telefon, musi być podłączony z routerem 

bezprzewodowym).  

   

    
                       (1-1)                                                                         (1-2) 
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2. Zastosować się do instrukcji z rys. 2-1: podłączyć kamerę do zasilania i odczekać, aż 

zacznie szukać sygnału Wi-Fi (sygnał dźwiękowy). Następnie nacisnąć przycisk 

„Dalej”. W polu Wi-Fi wyświetli się aktualna nazwa sieci Wi-Fi z którą połączone jest 

urządzenie  (smartfon, tablet, telefon). W polu hasło Wi-Fi, należy wpisać hasło sieci 

bezprzewodowej. Następnie nacisnąć przycisk „Połącz”. Podążać dalej za procesem 

instalacji (rys. 2-2). W następnym oknie (rys. 2-3) ukaże się pasek postępu dodawania 

kamery do sieci Wi-Fi.  

 

      
                          (2-1)                                                                           (2-2) 

 

 
     (2-3) 

 

Informacja. 

Konfiguracja Wi-Fi, kamera obsługuje jedynie częstotliwość sieci bezprzewodowej 2.4 

GHz. W przypadku, gdy nasze urządzenie (smartfon, tablet, telefon) łączy się z routerem 

korzystając z częstotliwości 5 GHz, należy przestawić urządzenie do działania w 

częstotliwości 2,4 GHz . 
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3. Po ustaniu sygnału dźwiękowego i zakończenia paska postępu, wyświetli się lista kamer  

należy wybrać odpowiedni numer UID urządzenia (rys. 3-1), klikając na niego. Wpisać  

nazwę dla kamery lub pozostawić domyślną. Kliknąć „OK”  jak na (rys. 3-2.)  

 

    
               (3-1)                             (3-2) 

 

4. Po dodaniu kamery program wróci do ekranu głównego, gdzie można zarządzać 

kamerą. Klikając na jeden z podglądów możemy wejść w tryb pełnoekranowy. W trybie 

tym działa również rotacja ekranu. Wyjść z trybu pełnoekranowego można  klikając 

przycisk „Wstecz” lub poprzez kliknięcie przy krawędzi. 

   `  

                        (3-3)    (3-4) 
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Ustawienia zaawansowane  

5. Jak pokazuje rys.5-1, kliknąć przycisk , aby wyświetlić pasek menu funkcji. Kliknąć

, aby przejść do edycji ustawień kamery. Jak pokazuje rys. 5-2 kliknij ,Połącz” w 

menu „Ustawienia zaawansowane”. Możliwa jest zmiana hasła, ustawienie wykrywania 

ruchu, nagrywania itd. (rys. 5-3 i rys. 5-4) 

 

    
       (5-1)                                                                            (5-2) 

 

    
                         (5-3)           (5-4) 
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Zmiana hasła zabezpieczającego 

6. W menu  „Ustawienia zaawansowane”(rys. 5-1)  Kliknąć „Zmiana hasła” .Jak 

pokazuje rys. 6-1, w polu „Stare” wpisać stare hasło, domyślne hasło to: admin. W 

polu „Nowe” wpisać nowe hasło w polu „Potwierdź” ponownie wpisać nowe hasło, 

następnie kliknąć OK. Hasło zostanie zmienione (rys.6-2).  

 

    
                        (6-1)                             (6-2) 

 

Program przejdzie do widoku edycji ustawień kamery.  

Nawiązać ponowne połączenie, aby oglądać transmisję wideo w czasie rzeczywistym.  
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Ustawienia Wi-Fi 

7. Z menu „Ustawienia zawansowane” kliknąć „Zarządzanie sieci Wi-Fi” (rys. 7-1), 

rozwinąć listę dostępnych sieci Wi-Fi wybrać odpowiednią przez kliknięcie (rys. 7-2), 

W następnym oknie wpisać hasło do wybranej sieci Wi-Fi i nacisnąć „OK” (rys. 7-3). 

Poprawne dodanie kamery do sieci WiFi przedstawia rys. 7-4. Wyświetli się nazwa sieci 

Wi-Fi i „połączono” 

Można wyjąć kabel Ethernet. Przez chwilę podgląd z kamery będzie nie dostępny, 

pojawi się ponownie po wykonaniu przełączenia się kamery na połączenie za pomocą 

sieci Wi-Fi. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (7-2) 

 

 

 

 

 

 

                                 (7-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (7-3)             (7-4) 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

  9   
 

Detekcja ruchu 

8. Z menu „Ustawienia zaawansowane”, „Detekcja ruchu” (rys. 8-1) rozwinąć menu 

(rys. 8-2) i wybrać czułość detekcji ruchu. W regulacji czułości mamy możliwość 

wyboru od wyłączonego czujnika („Wyłącz”) do maksymalnej czułości („Max”). Im 

wyższa czułość, tym kamera będzie rejestrować więcej ruchów. W menu „Powiadom” 

z listy (rys. 8-3) można wybrać rodzaj powiadomienia o zdarzeniu/alarmie. 

Po ustawieniu czułości kamera może wydawać sygnał dźwiękowy. 

 

    
            (8-1)                 (8-2) 

 

 
(8-3) 
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Nagrywanie na karcie SD 

9. Funkcja nagrywania na karcie SD jest dostępna wyłącznie po zamontowaniu w 

urządzeniu karty SD. Z menu „Ustawienia nagrywania”. z listy wybrać jedną z opcji 

(rys. 9-2). Wyłącz (wyłączenie nagrywania), Cały czas (ciągłe nagrywanie w trybie 

dwudziestoczterogodzinnym), Alarm (nagrywanie wideo po wykryciu ruchu) . Ważne 

jest, aby tworzyć kopie zapasowe istotnych danych.  W przypadku zapełnienia miejsca 

na karcie SD kamera automatycznie nadpisuje najstarsze nagrania. 

    
              (9-1)                                                                      (9-2) 

 

Odtwarzanie z karty SD 

10. Po udanym ustawieniu nagrywania wideo w trybie ciągłym, na karcie SD pojawiać będą 

pliki wideo o długości 10 minut. Aby sprawdzić nagranie, wrócić do ekranu głównego 

i kliknąć „Nagrania” (rys. 10-1). Z listy (rys. 10-2) wybrać wideo z określonym czasem 

i typem nagrania, aby je odtworzyć.  

    
                              (9-3)                                                  (9-4) 
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Obsługa i ustawienia wideo 

 
Poniższe ustawienia można wprowadzić w trybie podglądu wideo. 

 

1. Kontrola ruchu kamery:  

Obrót kamery w poziomie i w pionie,  

Sterowane strzałkami pozwalają na wybranie obszaru monitorowania. 

2. Przekaz audio w dwie strony 

a)  Przycisk ten pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięków z monitorowanego 

obszaru. 

b)  Przycisk ten włącza i wyłącza mikrofon, przez który można porozumiewać się z 

monitorowanym obszarem. 

3. Nagrywanie ręczne 

Kliknąć , aby rozpocząć nagrywanie i , aby zakończyć. 

Pliki są zapisywane w albumie ( przycisk na pasku menu kamery), w którym 

możemy je wyświetlać, edytować i wysyłać. 

4. Zdjęcia 

Kliknąć , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcia będą przechowywane w albumie ( przycisk 

 na pasku menu kamery). 

5. Odbicia lustrzane obrazu. 

Przycisk  pozwala na przerzucenie obrazu w pionie. Przycisk  pozwala na 

przerzucenie obrazu w poziomie. 
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6. Jakość wideo  

Istnieje 5 poziomów jakości wideo do wyboru. Im wyższa rozdzielczość wideo lub 

zdjęcia, tym większe będzie większy Bit-rate i obciążenie sieci lan. Jakość wideo należy 

dopasować do przepustowości własnej sieci. 

7. Zoom optyczny 

Funkcja zoomu optycznego jest kompatybilna jedynie z modelem wyposażonymi w 

ZOOM. Zoom cyfrowy jest możliwy poprzez rozszerzenie palców na ekranie wideo, 

powiększając daną sekcję obrazu. 

Kliknąć , aby przybliżyć obraz i , aby oddalić. 

 

 

 

 

 

 

Wyprodukowano w ChRL dla: 

 

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. 

Stary Puznów 58B 

08-400 Garwolin, Polska 

www.blow.com.pl 

 

 

Serwis: 

Serwis BLOW 

Stary Puznów 58B 

08-400 Garwolin, Polska 

www.blow.com.pl 

 

 

 

 

 

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie 

może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt 

podlega zbiórce oraz recyklingowi. 
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KARTA GWARANCYJNA 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie 

zakupu oraz w karcie gwarancyjnej).  

2. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. 

3. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie 

Sprzedawcy przez Nabywcę: 

– poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; 

– ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą 

sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej; 

– wadliwego produktu. 

Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia 

niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach. 

4. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczątkę punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. 

Karta gwarancyjna wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna. 

5. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w 

sprzedanym produkcie. 

6. Gwarancją nie są objęte: 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w 

szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa; 

– mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady; 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty 

nieupoważnione (w tym przez Nabywcę); 

– uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, 

współpracujących z produktem; 

– części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w 

szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie 

itp..; 

– czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez 

użytkownika; 

– uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, 

przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne; zalanie, działanie środków 

chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy 

plamy; 

– produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna; 

7. Każdorazowa reklamacja sprzętu wiąże się z przywróceniem oprogramowania do 

stanu fabrycznego. Wiąże się to z utratą danych przechowywanych przez użytkownika,  

jak i utratą indywidualnych ustawień urządzenia.  

8. Autoryzowany Serwis BLOW nie wykonuje kopii zapasowych danych i ustawień. Za 

wykonywanie kopii zapasowych odpowiedzialny jest użytkownik. 

9. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów 

zarobkowych. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów 

komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie 

ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a 

czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni 

się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech 

miesięcy. 

11. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do 

naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji 
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mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis BLOW w możliwie jak 

najkrótszym terminie. 

12. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz BLOW, nie ponoszą 

odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa 

nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części 

zamienne/ lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane 

podmioty nie mają wpływu. 

10. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W 

przypadku uszkodzenia w transporcie, proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.  

11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamacje w miejscu 

zakupu.  

12. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis BLOW 

stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest nie możliwe. Sprzęt podlegający wymianie 

powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty 

brakującego wyposażenia ponosi Nabywca. 

13. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu 

sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, 

czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi. 

14. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży 

przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. BLOW jako 

gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęty 

uszkodzone mechanicznie. 

15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy 

lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają 

wygaśnięciu. 

16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Szczegółowe dane techniczne, instrukcje, pliki z oprogramowaniem, pliki z 

aktualizacjami  w formie elektronicznej do pobrania ze strony:   

www.blow.com.pl  lub  www.prolech.com.pl 

 

Kamera BLOW IP 

(model): ............................................................................................................................ 

 

 

Data 

sprzedaży: ......................................................................................................................... 

 

 

Pieczęć i podpis 

sprzedawcy: ...................................................................................................................... 

 

 

Akceptuję warunki niniejszej 

sprzedaży: ......................................................................................................................... 

 

 

 www.blow.pl    |    www.prolech.com.pl 

http://www.prolech.com.pl/

