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Aktywacja kamer IPOX

W  związku  ze  zmianą  polityki  bezpieczeństwa  dotyczącej  kamer  IPOX,  producent
wprowadza mechanizm aktywacji kamer przy ich pierwszym uruchomieniu. Zmiana dotyczy kamer
z oprogramowaniem w wersji 5.1.1 i nowszym. Aktywacja kamery następuje poprzez ustanowienie
hasła dostępu dla głównego konta  admin.  Hasło musi zawierać się w przedziale 9 – 15 znaków
i zawierać małe i wielkie litery, cyfrę, a także znak specjalny.

Procedurę aktywacji kamery można przeprowadzić na kilka sposobów:
a) poprzez oprogramowanie do wyszukiwania kamer IPOX PRO Manager
b) poprzez przeglądarkę internetową, wpisując domyślny adres IP kamery – 192.168.1.201

a) Oprogramowanie do wyszukiwania kamer IPOX PRO Manager

1. Pobierz najnowszą wersję IPOX PRO Manager.

2. Uruchom program jako administrator, zezwalając na dostęp do sieci.

3. Podłącz kamerę do tej samej sieci lokalnej, do której podłączony jest komputer, wykorzystując
odpowiednie zasilanie dla kamery.

4. Fabrycznie  nowa  kamera  IPOX  PRO  w  programie  wyświetli  się  z  domyślnie  ustawionym
adresem IP 192.168.1.201. Jej stan będzie nieaktywny.
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https://ipox.pl/w-10-wyszukiwanie-kamer-ip
http://www.ipox.pl/
https://www.ipox.biz/tmp/IPOX_PRO_Manager_wVC_1.0.6.2.exe
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5. Zaznacz nieaktywną kamerę lub kilka takich kamer. W dolnej części  okna programu przejdź
do zakładki  „Aktywacja”.  Wpisz  hasło do kamery składające się  z  9-15  znaków. Hasło  musi
zawierać cyfrę, znak specjalny (!,@,#,$,%,^,&,*,(,),_,+,=,-,) oraz wielką i małą literę. 

6. Gdy aktywacja przebiegnie w sposób poprawny, to w kolumnach „Stan aktywacji” i „Status”
pojawią się odpowiednio status Aktywny i zielona ikona potwierdzenia. Teraz można przejść
do ustawienia właściwego adresu IP kamery i jej dalszej konfiguracji.
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http://www.ipox.pl/
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b) Aktywacja przy pomocy przeglądarki internetowej

1. Uruchom  przeglądarkę  internetową  i  przejdź  do  domyślnego  adresu  kamery
http://192.168.1.201. W tym celu kamera i komputer muszą znajdować się w tej samej grupie
adresowej.

2. Na wyświetlonej stronie zaakceptuj politykę prywatności klikając w przycisk „Odczytane”.

3. Pojawi się okno wprowadzania hasła. Hasło musi składać się z 9-15 znaków i posiadać cyfrę,
znak specjalny (!,@,#,$,%,^,&,*,(,),_,+,=,-,), a także wielką i małą literę.

Tworząc  hasło  można  wspierać  się  skalą  siły  hasła.  W  ustawieniach  domyślnie  zaznaczona
jest również opcja włączenia konta Onvif. Jest to istotne w przypadku chęci łączenia się kamery
z rejestratorami innymi niż IPOX. Po dokonaniu zmian kliknij w przycisk „OK” i aktywuj kamerę.
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http://192.168.1.201/
http://www.ipox.pl/
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4. Zaloguj się do kamery nowo utworzonym hasłem dla konta admin. 

Kamera zaproponuje wprowadzenie pytania pomocniczego i odpowiedzi, które mogą okazać
się  pomocne  w razie  resetowania  zapomnianego hasła  w przyszłości.  Czynność  ta  nie  jest
wymagana, lecz może okazać się wygodniejsza, niż inna metoda resetu hasła. Aby pominąć ten
krok należy odświeżyć stronę. Kamera jest gotowa do dalszej konfiguracji.

5. W razie problemów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem wsparcie technicznego
pod adresem info@ipox.pl lub numerem telefonu 774-404-404.
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