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Ostrzeżenie dotyczące promieniowania 

Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20 cm od pracującego urządzenia. 

Kraje przeznaczenia 

Produkt jest przeznaczony do użytkowania na terenie Polski. 

Oświadczenie dotyczące zakłóceń 

Urządzenie generuje i odbiera fale o częstotliwościach radiowych. Instalacja niezgodna z podanymi w 

instrukcji zaleceniami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i spowodować pracę 

urządzenia niezgodną z przepisami prawa. 

Ostrzeżenie 

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek 

własnych zmian w urządzeniu lub zasilaczu może spowodować utratę możliwości jego legalnego 

użytkowania i może być niebezpieczne. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo 

osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do 

wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. 

komputera PC, tabletu, telefonu). 

Zasady bezpieczeństwa 

Produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych 

oraz radiowych. 

 Przed podłączeniem kamery do zasilania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

 Należy używać tylko zasilacza  dostarczonego wraz z produktem lub dodatkowego 

zakupionego  u Producenta. Użycie innego zasilacza może uszkodzić produkt oraz  może być 

niebezpieczne; 

 Zasilacz należy podłączać bezpośrednio do kamery. Stosowanie jakichkolwiek urządzeń  

przejściowych może być niebezpieczne lub prowadzić do uszkodzenia kamery. 

 Nie należy używać zalicza, który został mechanicznie uszkodzony, w szczególności nie należy 

podłączać go do gniazda zasilającego. Użytkowanie uszkodzonego zasilacza może być 

niebezpieczne dla użytkownika i może spowodować uszkodzenie kamery. Uszkodzony 

zasilacz należy  zutylizować i zakupić u Producenta nowy. 

 Dołączony do kamery zasilacz może być stosowany tylko wewnątrz budynków i w żadnym 

wypadku nie może być narażony na kontakt w wodą, lub innymi substancjami płynnymi.  

 Przy podłączaniu zasilacza do gniazda elektrycznego należy trzymać go za plastikową część, 

dotykanie, przy podłączaniu zasilacza, elementów metalowych wtykanych do gniazda 

elektrycznego, może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. 

 W żadnym wypadku nie można podłączać do gniazda elektrycznego mokrego zasilacza, a w 

przypadku jego zamoknięcia , kiedy już jest podłączany do gniazda zasilającego, przed jego 
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odłączeniem należy bezwzględnie odłączyć od zasilania gniazdo elektryczne przy pomocy 

bezpiecznika prądowego zabezpieczającego obwód elektryczny do którego wpięty jest 

zasilacz.  

 Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w 

tym w szczególności nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i nie 

dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego. 

 Zasilacz powinien  zostać wpięty do naściennego gniazda z zasilaniem 220 V prądu 

przemiennego, podłączonego do obwodu elektrycznego zabezpieczonego właściwym 

bezpiecznikiem elektrycznym. 

 Produkt jest przeznaczony do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy: 

o Kamera Zerkam CP-8H601: -2°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, wewnątrz 

budynków 

o Kamera Zewnętrzna HD CP-8H701: -20°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, na 

zewnątrz 

o Kamera Wewnętrzna HD CP-8H501: -2°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, 

wewnątrz budynków 

o Wideo Niania Zerkam CP-8H601: -2°C - 50°C oraz wilgotności 10%-90%, wewnątrz 

budynków 

 Należy unikać kontaktu kamery i zasilacza z substancjami oleistymi, parą wodną, czy innymi 

zabrudzeniami. Jeżeli kamera  będzie miała kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć ją 

od zasilacza ( z wyjątkiem kamery zewnętrznej CP-8H701). W przypadku zamoknięcia 

również zasilacza należy go również odłączyć od gniazdka elektrycznego po wcześniejszym 

wyłączeniu przy pomocy bezpiecznika obwodu elektrycznego do którego do którego 

podłączone jest gniazdo zasilające. ; 

 Nie należy wystawiać kamery na nadmierne oddziaływanie słońca oraz naświetlanie, 

ponieważ nadmierne światło może uszkodzić sensor kamery; 

 Nie należy samodzielnie rozmontowywać kamery oraz żadnej jej części, jak również nie 

należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie lub w jakiekolwiek jego części oraz 

modyfikować oprogramowania kamery; 

 W przypadku długotrwałego nie używania kamery, należy ją zabezpieczyć przed 

ewentualnymi uszkodzeniami; 

 Do poprawnego działania systemu monitoringu potrzebny jest komputer z dostępem do 

Internetu ( z wyjątkiem Wideo Niani Zerkam, gdzie wystarczy telefon ) 

 Kamera oraz inne dostarczone wraz z nią elementy przeznaczone są do użytkowania wewnątrz 

budynków ( z wyjątkiem kamery zewnętrznej CP-8H701). Użytkowanie kamery 

przeznaczonej do  zastosowań wewnątrz budynków zewnętrznie jest niedopuszczalne i może 

być niebezpieczne.  

 Jeżeli kamera jest podłączona do Internetu z wykorzystaniem budynkowej instalacji sieciowej 

przed odłączeniem kamery od zasilania należy ją wcześniej odłączyć od instalacji sieciowej. 

 Przy montowaniu kamery do ściany budynku należy używać dostarczonych wraz z kamerą 

śrub lub zamienników o takich samych wymiarach. Należy zwrócić uwagę na to, aby 

nawiercone otwory w ścianie  miały średnicę dopasowaną do śrub montażowych. 
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Dane producenta: 

Zerkam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000449866, Regon  146 531 572, 

NIP 527-26-39-768   

Radom 26-600, ul. Struga 60/51, telefon +48 500 00 22 44, email: pomoc@zerkam.pl , 

www.zerkam.pl 

Skrócona Deklaracja Zgodności 

Zerkam Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 60/51, 

26-600 Radom niniejszym oświadcza, że Kamera Zerkam  CP-8H601, Kamera Zewnętrzna 

HD CP-8H701, Kamera Wewnętrzna HD CP-8H501, Wideo Niania Zerkam CP-8H601, są 

zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny od 

następującym adresem internetowym: www.zerkam.pl/files/deklaracja_zgodnosciUE.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pomoc@zerkam.pl
http://www.zerkam.pl/files/deklaracja_zgodnosciUE.pdf
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Wstęp 
Dzięki kamerze Zerkam z dowolnego miejsca i w dogodnym dla Ciebie czasie zobaczysz, co dzieje się 

z Twoimi bliskimi, sprawdzisz stan mienia lub aktualną sytuację w swojej firmie. 

Nasza kamera dostarcza obraz wysokiej jakości i szyfruje transmisję wideo przez Internet, którą 

obejrzysz na ekranie komputera, smartfonu lub tabletu. 

Wygląd 

Zawartość opakowania 
Opakowanie kamery Zerkam zawiera: 

 Kamerę Wewnętrzną HD CP-8H501 

 Ładowarkę AC/DC model: DEP-12 

 Klucz Torx do odkręcenia obudowy 

 Kołki i śruby do mocowania uchwytu w ścianie 

 Kabel sieciowy 

 Skróconą Instrukcję Obsługi 
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Wymagania 
Do poprawnego działania systemu Zerkam niezbędny jest: 

 Internet przewodowy  

 Komputer stacjonarny lub laptop z jedną z poniższych przeglądarek Internetowych: 

- Internet Explorer; 

- Mozilla Firefox; 

- Google Chrome; 

- Opera; 

- Safari. 

 Kabel sieciowy  

Do oglądania obrazu na telefonie potrzebny jest smartfon z jednym z poniższych systemów 

operacyjnych: 

-IOS; 

-Android. 

Specyfikacja Kamera Wewnętrzna HD CP-8H501 

 Kamera HD do zastosowań wewnątrz budynku 

 Wzmocniona obudowa odporna na uszkodzenia 

 Sensor: CMOS 1 MP 

 Rozdzielczość 1280x720 pikseli (HD) 

 Soczewki: 3,6 mm  

 Kąt widzenia 85° 

 Nowoczesne diody na podczerwień 

 Widoczność do 6 m w nocy 

 Automatyczny filtr IR-CUT 

 Zakres temperatur: -2°C do +50°C 

 Szyfrowanie wideo i całej komunikacji z kamerą 

 Wykrywanie ruchu i generowanie powiadomień 

 5 sekundowy bufor nagrań sprzed momentu wykrycia ruchu 
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 Ustawianie czułości wykrywania ruchu oddzielnie na noc i na dzień 

 Kompresja H.264 Dual Date Rate- minimalizacja zużycia pasma internetowego 

 Port sieciowy Ethernet (Brak Wi-Fi) 

 Zapamiętywanie ustawień kamery 

 Zdalny upgrade oprogramowania kamery 

 Zasilanie DC 12V/1.5A  

 Opcjonalne zasilanie POE 

 Gwarancja 2 lata 

 Wymiary: 13 cm/15 cm (wysokość/średnica)  

 

Uwaga! 

Kamera Zerkam ma zainstalowane dedykowane oprogramowanie firmy Zerkam Sp. z o.o., które 

powoduje, że będzie ona poprawnie działać tylko w Systemie Zerkam. Oprogramowanie to, między 

innymi definiuje rozdzielczość video, ilość klatek, czułość systemu wykrywania alarmów, parametry 

wideo - jasność, kontrast, saturację, kolor, format kompresji oraz uniemożliwia korzystanie z funkcji 

audio za wyjątkiem odgrywania zdefiniowanych w Zerkam dźwięków. 

Poniższa tabela przedstawia parametry video używane w Systemie Zerkam: 

 bitrate:  do 200 kbps; 

 rozdzielczość: 640x480; 

 liczba klatek: 5 fps. 

Sygnalizacja dźwiękowa kamery 

 

Kamera nie posiada wbudowanego głośnika. Dźwięki można usłyszeć po podłączeniu głośnika do 

gniazda audio out.  Dźwięki nie są niezbędne przy instalowaniu, czy użytkowaniu kamery, ale mogą 

ułatwić obsługę urządzenia przy pierwszym podłączaniu.  

 Dźwięk wydawany podczas resetowania kamery; 

 Dźwięk odczytania QR kodu; 

 Dźwięk udanej instalacji; 

 Dźwięk nieudanej instalacji. 
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Instrukcja obsługi 
Aby rozpocząć użytkowanie kamery Zerkam, należy postępować według instrukcji poniżej. Instalacja 

kamery jest prosta i nie wymaga żadnych umiejętności informatycznych. 

Przygotowanie kamery do użycia składa się z trzech prostych kroków; zmontowania kamery, 

założenia konta w serwisie Zerkam i dodania kamery do swojego konta. 

Zmontuj kamerę 
W opakowaniu produktu znajduje się kamera, przygotowana do podłączenia do prądu i sieci 

internetowej. Podłączając kamerę do prądu należy używać ładowarki dołączonej do produktu. Kamera 

nie posiada Wi-Fi, więc należy podłączyć ją do gniazdka sieciowego lub rutera za pomocą kabla 

sieciowego.  

Uwaga! 

Nie należy w żaden fizyczny sposób podłączać kamery do laptopa lub komputera. Kamerę należy 

podłączyć jedynie do prądu i gniazda sieciowego lub routera. 

Zarejestruj się na www.zerkam.pl 
 

Wejdź na www.zerkam.pl, a następnie kliknij Logowanie znajdujące się w prawym górnym roku 

strony. Kliknij link Nie masz konta? Zarejestruj się. 

Następnie należy podać adres email oraz hasło, a także zaznaczyć pole Akceptuje regulamin serwisu 

zerkam.pl . Tych danych będziesz używał do każdego kolejnego logowanie do panelu klienta na 

www.zerkam.pl oraz na stronie mobilnej m.zerkam.pl. 

W celu weryfikacji twojego adresu email otrzymasz od nas wiadomość zawierającą link oraz kod 

aktywacyjny do twojego konta. Aby aktywować konto, wejdź na swoją pocztę email i kliknij link 

aktywacyjny znajdujący się w otrzymanej wiadomości. Jeżeli nie możesz kliknąć linku 

aktywacyjnego, zaloguj się do panelu klienta na stronie www.zerkam.pl, a następnie wpisz otrzymany 

w emailu kod aktywacyjny na stronie Ustawienia/ Moje konto. 

Uwaga! 

Pamiętaj o aktywacji swojego konta. Jeżeli nie aktywujesz konta w ciągu 7 dni od jego założenia, 

konto może zostać usunięte z Serwisu. 

 

 

http://www.zerkam.pl/
http://www.zerkam.pl/
http://www.zerkam.pl/
http://www.zerkam.pl/
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Internet przewodowy (podłączenie do Internetu z wykorzystaniem kabla 

sieciowego) 
 

1. Odłącz zasilanie od kamery, 

2. Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego znajdującego się na końcówce jednego z kabli 

kamery i gniazda sieciowego w ścianie lub routerze z drugiej strony. Pamiętaj, aby nie 

podłączać kamery kablem sieciowym  do komputera! Podłącz kamerę do zasilania i poczekaj 

ok. 20 sekund aż kamera się uruchomi. 

 

3. Upewnij się, że diody na końcówce kabla przy gnieździe sieciowym świecą (zielona świeci 

ciągle, żółta miga), 

 

4. Następnie zaloguj się w systemie Zerkam, wejdź w Ustawienia i kliknij Dodaj Kamerę. 

Zaznacz pole „podłączenie kablem”. Wypełnij pole formularza: 

 

 

Nazwa kamery – wpisz nazwę, po jakiej chcesz rozpoznawać tą kamerę. Jeżeli chcesz posiadać kilka 

kamer pozwoli Ci to na ich łatwą identyfikację w panelu klienta. Po wypełnieniu formularza kliknij 

przycisk Generuj kod. Na ekranie pojawi się QR kod, na który należy skierować obiektyw kamery. 

Obiektyw kamery musi być skierowany prostopadle do ekranu monitora. Następnie oddalaj powoli 

kamerę od ekranu tak, aby obiektyw kamery cały czas patrzył na QR kod. Kamera musi być trzymana 

stabilnie, bez drgania.  Udane podłączenie zostanie zasygnalizowane komunikatem (jeśli jest 

podłączony głośnik). Następnie kliknij w link znajdujący się w komunikacie i kamera jest podłączona. 
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Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu proces instalacji trwa zbyt długo i upłynie okres ważności QR 

kodu. Wtedy należy nacisnąć guzik Generuj nowy kod na komunikacie informującym o upływie 

ważności i powtórzyć czytanie kodu przez kamerę. Po udanym zeskanowaniu kodu kamera zostanie 

podłączona. 

 

 Problemy z instalacją kamery 
Jeżeli kamera nie czyta QR Kodu należy postępować według instrukcji poniżej: 

 Upewnij się że kamera jest podłączona do zasilania. 

 Sprawdź czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony (diody na końcówce kabla przy 

gnieździe sieciowym powinny świecić (zielona świeci ciągle, żółta miga)) 

 Jeśli kamera jest połączona prawidłowo proszę raz jeszcze wygenerować nowy QR kod, 

klikając w Generuj nowy kod i spróbować raz jeszcze zaczytać go, pamiętając o stabilnym 

trzymaniu kamery, obiektyw powinien być skierowany prostopadle w kierunku monitora, z 

wyświetlonym QR kod-em. 

 Jeżeli masz dalej problem z instalacja kamery, należy nacisnąć przez 10 sekund przycisk reset 

znajdujący na końcówce jednego z kabli kamery. Następnie powtórzyć  instalacje zaczynając 

od  naciśnięcia przycisku Generuj nowy kod. 

 Jeżeli problem dalej występuje, proszę się z nami skontaktować korzystając z formularza 

kontaktowego na stronie www.zerkam.pl lub pisząc na adres pomoc@zerkam.pl 

 

http://www.zerkam.pl/
mailto:pomoc@zerkam.pl
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Użytkowanie kamery 
Użytkowanie kamery jest proste i nie wymaga żadnej wiedzy informatycznej. 

Oglądanie obrazu na żywo 
Możesz oglądać obraz z kamery z dowolnego miejsca na świecie; przez telefon, tablet lub komputer. 

Dostęp do obrazu, nagrań oraz ustawień kamery uzyskasz logując się do panelu klienta na stronie 

www.zerkam.pl , lub m.zerkam.pl (z telefonów). 

Komputer lub Tablet 
Aby oglądać obraz na komputerze lub tablecie, wejdź na www.zerkam.pl, zaloguj się w na swoje 

konto. Teraz, klikając na odpowiednią miniaturę kamery pod playerem, wybierz kamerę, z której 

chcesz oglądać obraz. Obraz z kamery pokaże się na playerze. Aby włączyć transmisję obrazu na 

żywo należy kliknąć Play znajdujący się w Playerze. 

 

Oglądaj obraz – zacznij odtwarzanie obrazu na żywo. 

Zatrzymaj obraz– kliknij, aby zatrzymać oglądanie obrazu. 

Uzbrój teraz– włącz system wykrywania ruchu. 

Rozpocznij nagrywanie – kliknij, aby rozpocząć nagrywanie na żądanie.  

http://www.zerkam.pl/
http://www.zerkam.pl/
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Urządzenie mobilne 
Aby oglądać obraz z kamery na urządzeniu mobilnym, należy ściągnąć aplikację mobilną Zerkam 

dostępną w App Store oraz Google Play. Następnie należy zalogować się do aplikacji w sposób 

analogiczny do strony www. 

Aby oglądać obraz na żywo, należy kliknąć znaczek  Oglądaj. 

Wykrywanie ruchu 
Kamery Zerkam posiadają funkcję wykrywania ruchu. System wykrywania ruchu można włączyć w 

jeden z poniższych sposobów: 

 Możesz uzbroić kamerę wchodząc w zakładkę OGLĄDAJ, wybierając właściwą kamerę i 

klikając Uzbrój teraz. 

1. Wchodząc w zakładkę Alarmy, a następnie Harmonogram czuwania i zaznaczając dni oraz 

godziny, w jakich system wykrywania ruchu ma być włączony. Harmonogram będzie aktywny 

aż do jego zmiany, lub usunięcia. 

2. Kamerę można również uzbroić z urządzenia mobilnego. W tym celu, po zalogowaniu na 

portal mobilny, należy kliknąć przycisk  Uzbrój. 

 

 

 

Uwaga! 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że chcąc używać funkcji Uzbrój, dobrze jest wcześniej wyłączyć 

zaplanowany harmonogram wykrywania alarmów. Jeżeli tego nie zrobisz, to: 
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 Jeżeli przykładowo masz włączony harmonogram czuwania od godziny 9 do 14, a użyjesz 

funkcji Uzbrój o godzinie 8.30, to system będzie uzbrojony od godziny 8.30 do godziny 14.      

O godzinie 14 kamera się rozbroi zgodnie z aktywnym harmonogramem. 

 Jeżeli natomiast, przy tak ustawionym harmonogramie czuwania, o godzinie 8:30 użyjesz 

funkcji Rozbrój  to kamera pozostanie rozbrojona przez 2 godziny a następnie będzie działać 

zgodnie z harmonogramem czuwania. 

Harmonogram czuwania 
W zakładce Harmonogram czuwania możesz ustalić, kiedy kamera ma być uzbrojona (system 

wykrywania alarmów jest włączony). Jeżeli posiadasz więcej niż jedną kamerę, najpierw wybierz 

kamerę, którą chcesz uzbroić (zobacz obraz poniżej). Aby zaplanować harmonogram czuwania 

wybierz dzień tygodnia oraz zakres godzinowy, a następnie kliknij „Ustaw czuwanie”. 

Uwaga! 

Ta funkcjonalność nie jest dostępna w kanale mobilnym. 

Po wybraniu odpowiadających Ci czasów czuwania kliknij „Włącz harmonogram”.  Jeżeli w danym 

tygodniu nie chcesz, aby kamera wykrywała ruch, kliknij „Wyłącz harmonogram”. Twoje 

wcześniejsze ustawienia godzin i dni czuwania pozostaną wówczas zapisane, ale nie będą aktywne do 

czasu ponownego włączenia harmonogramu. 

 

Lista alarmów 
W zakładce Lista alarmów znajdują się wszystkie zarejestrowane przez kamerę alarmy wraz z datą, 

czasem oraz nazwą kamery, która wykryła ruch. Jeżeli masz wykupione nagrywanie oraz w  

Ustawieniach na swoim koncie zaznaczyłeś okienko Nagranie obrazu z kamery, w liście alarmów 
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będą również znajdowały się nagrania zdarzeń wywołujących alarm. Gdy uruchomisz zapisywanie 

nagrań z alarmu, system automatycznie zapisze nagranie z kamery z 5 sekund sprzed włączenia 

alarmu aż do momentu, w którym kamera przestanie wykrywać ruch. Jeżeli oglądasz obraz live i 

jednocześnie kamera wykryje ruch, nagranie alarmowe zacznie się w momencie wykrycia ruchu, nie 5 

sekund wcześniej. 

Uwaga! 

Pamiętaj, że jeśli chcesz nagrywać zdarzenia wywołujące alarmy, musisz w Ustawieniach, dla każdej 

kamery, zaznaczyć okienko Nagranie obrazu z kamery. Jeżeli chcesz również otrzymywać emaile o 

wykryciu ruchu przez kamerę- zaznacz także wysyłka email. 

 

Nagrywanie obrazu 
Oprócz oglądania obrazu z kamery na żywo, system Zerkam umożliwia również nagrywanie video.  

Nagrywanie obrazu można włączyć w jeden z poniższych sposobów: 

 Logując się do panelu klienta na www.zerkam.pl, wybierając właściwą kamerę i klikając na 

obrazie z kamery Nagraj teraz . Od tej chwili obraz z tej kamery jest nagrywany na zdalnym 

serwerze. Nagranie skończy się po upływie 6 godzin lub po skorzystaniu przez Ciebie z 

funkcji zakończ nagrywanie- kliknięcie w Zatrzymaj nagrywanie. 

Funkcjonalność ta jest dostępna również w aplikacji mobilnej (aby włączyć nagrywanie 

kliknij Nagraj; w celu wyłączenia nagrywania kliknij Zatrzymaj). 

 Korzystając z planowania nagrań w panelu klienta (opisanego poniżej). Planowanie nagrań 

umożliwia ustawienia nagrywania na dowolną przyszłą datę i godzinę. 

 Korzystając z systemu wykrywania ruchu- po włączeniu systemu wykrywania ruchu kamera 

będzie rejestrować nagrania za każdym razem, kiedy wykryje ona ruch. 

 

 

http://www.zerkam.pl/
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Planowanie nagrań 
Aby zaplanować nagrywanie, należy zalogować się do panelu klienta w portalu www.zerkam.pl, a 

następnie wejść w zakładkę Nagrania/Plan nagrań i kliknąć  Zaplanuj nagranie. Jeżeli posiadasz 

więcej niż jedną kamerę, nie zapomnij na początku wybrać kamery, z której obraz chcesz nagrywać 

(zobacz obrazek poniżej). Teraz podaj datę, godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia 

nagrywania, a następnie kliknij Zapisz. Czas nagrania nie może być dłuższy niż 6 godzin. 

Twoje zaplanowane nagranie pokaże się w Lista zaplanowanych nagrań. W tym miejscu możesz 

również usunąć zaplanowane nagranie lub dodać kolejne. 

Uwaga! 

Aby zobaczyć nagrania na liście zaplanowanych nagrań, trzeba najpierw wybrać kamerę z listy. Po 

wyborze kamery pokażą się nagrania zaplanowane wyłącznie dla tej kamery. 

Uwaga! 

Ta funkcja nie jest dostępna w aplikacji mobilnej. 

 

Lista nagrań 
Lista nagrań to miejsce, w którym możesz znaleźć wszystkie swoje zapisane nagrania. Na liście 

znajduje się data nagrania, godzina oraz typ (na żądanie/ planowane/ alarmowe). Aby obejrzeć 

nagranie, kliknij na liście nagrań  podgląd wybranego nagrania . 

Możesz również ściągnąć i zapisać każde nagranie na swoim komputerze. W tym celu należy kliknąć 

w ikonkę  przy wybranym nagraniu.  

Uwaga! 

Jeżeli nie chcesz stracić nagrań, pamiętaj o ich regularnym zapisywaniu na komputerze i usuwaniu z 

serwera Zerkam. W ramach usługi nagrywania posiadasz określoną ilość miejsca na dysku (na 

przykład 7 dni), po wykorzystaniu, której nowe nagrania nadpisywane są na najstarszych. 

http://www.zerkam.pl/


17 

Copyright 2014 Zerkam Sp. z o.o. 
  

Miejsce na dysku 
W ramach usługi Zerkam możesz zapisać określoną liczbę dni/godzin nagrań, zależną od wielkości 

wykupionego pakietu. Zakładka Miejsce na dysku pokazuje, ile masz jeszcze czasu nagraniowego 

możliwego do wykorzystania. Jeśli nie masz już więcej miejsca na nowe nagrania, wejdź w Lista 

nagrań i usuń wybrane nagrania. Pamiętaj, że możesz je wcześniej zapisać lokalnie na swoim 

komputerze. Aby usunąć nagranie z listy, należy je oznaczyć klikając kwadrat z lewej strony każdego 

nagrania, a następnie kliknąć Usuń zaznaczone na dole strony. Możesz również kliknąć Usuń 

wszystkie, aby skasować wszystkie nagrania. 

 

 

Uwaga! 

Jeżeli skończy Ci się miejsce na nagrania, to nowe nagrania będą nadpisywane na najstarszych 

nagraniach. Jeżeli nie chcesz stracić nagrań, pamiętaj o ich regularnym zapisywaniu na komputerze i 

usuwaniu z serwera Zerkam. 

Ustawienia kamery i czułości wykrywania ruchu 
W zakładce Ustawienia możesz zmieniać ustawienia kamer, edytować swoje dane oraz udostępniać 

obraz na żywo z kamery innym osobom. 

Ustawienia/Kamery 
W zakładce Kamery możesz dodać nową kamerę postępując dokładnie tak, jak przy dodawaniu 

pierwszej kamery. Możesz również usunąć  kamerę klikając Usuń przy nazwie kamery. System 

Zerkam działa tylko z kamerami Zerkam, więc żadna inna kamera nie będzie obsługiwana. Na tym 

panelu możesz również zdefiniować adresy mailowe dla powiadomień o wystąpieniach zdarzeń 

alarmowych, oraz włączyć/wyłączyć powiadamianie o alarmie na adres e-mail i nagrywanie zdarzenia 

wywołującego alarm. 
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W zakładce Czułość Kamery możesz zmienić ustawienia kamery odpowiadające za wykrywanie ruchu 

oraz przełączanie trybów dzień/noc.  W wyborze domyślnej czułości kamery, firma Zerkam starała się 

ustawić optymalną czułość wykrywania ruchu i moment przełączania kamery w tryb nocny. Ponieważ 

niektóre zastosowania kamery wymagają innych ustawień parametrów, umożliwiliśmy własną 

konfiguracje czułości kamery tak, aby spełniała ona jak najlepiej wymagania klienta. 
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W zakładce Czułość Kamery możesz: 

 Zmienić parametr wielkość poruszającego się obiektu w dzień i w nocy. 

 Zmienić parametr czułość na ruch w dzień i w nocy. 

 Zmienić moment przełączania kamery w tryb nocny i dzienny. 

Po zapisaniu ustawień czułości i wybraniu Zapisz, ustawienia te zapisywane są na kamerze. Po 

odłączeniu kamery od zasilania będzie ona dalej działała zgodnie z wyznaczonymi ustawieniami. 

Ustawienia czułości możesz zmienić w każdej chwili, jeżeli nowe parametry nie będą spełniać twoich 

oczekiwań. 

Aby zmienić ustawienia czułości kamery: 

 Zaloguj się do panelu klienta na stronie www.zerkam.pl. 

 Wejdź w zakładkę Ustawienia/ Kamery/ 

 Wybierz odpowiednią kamerę i kliknij Ustawienia/Czułość kamery 

 Wybierz interesujący Cię parametr, a następnie przesuwając suwakiem zmieniaj jego 

ustawienie. 

 Przesuwając suwak Wielkość poruszającego się obiektu zmniejszasz lub zwiększasz wielkość 

obiektu, jaki może wywołać alarm. Dzięki temu możesz wybrać takie ustawienia, w których 

przelatująca mucha nie wywoła alarmu, ale piłka już tak. Możesz zdefiniować różną wielkość 

obiektu wywołującego alarm w dzień i w nocy. Jest to przydatna funkcja zwłaszcza dla 

kamery zewnętrznej, gdzie owady mogą generować fałszywe alarmy. 

  Przesuwając suwak Czułość na ruch w dzień i w nocy, zmniejszasz lub zwiększasz, czułość 

kamery na ruch. Jeżeli Twoja kamera generuje fałszywe alarmy przy na przykład 

krótkotrwałej zmianie światła, zalecane jest zmniejszenie czułości kamery na ruch. Parametr 

ten definiuje jak długo ma trwać ruch, aby został potraktowany jako alarm. Możesz 

zdefiniować różną czułość kamery na ruch w dzień i w nocy.  

 Określ Czułość przełączania w tryb dzień/noc przesuwając suwakiem. Parametr ten definiuje, 

kiedy kamera ma przełączać się w tryb noc lub dzień, włączając lub wyłączając diody na 

podczerwień. Jeżeli kamera przełącza się w tryb noc za wcześnie, należy zmniejszyć czułość 

przełączania. 

 Drugi parametr – Różnica przełączania,  określa martwą strefę czujnika, czyli zakres, w 

którym kamera nie reaguje na zmiany oświetlenia pozostając w obecnym stanie. Jest to 

niezbędne, aby uniknąć przełączania się kamery o zmierzchu lub o świcie w kółko – noc-

dzień-noc-dzień. Zobrazuje to poniższy przykład. 

Czułość przełączania kamery ustawiona jest na 90. Różnica przełączania wynosi 10. 

Kamera jest w trybie dzień i zaciemnianie osiąga 90. Kamera przełącza się w tryb noc. Z trybu 

noc przełączy się w tryb dzień, jeżeli poziom zaciemniania osiągnie wartość 90 – 10, czyli 80.  
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Określ optymalną dla Ciebie różnice przełączania przesuwając suwak. Jeżeli w trakcie 

zmierzchu kamera przełącza się w kółko noc-dzień-noc, czyli gdy włącza i wyłącza diody na 

podczerwień, należy zwiększyć różnicę przełączania. 

 Kliknij Zapisz ustawienia. 

 Jeżeli chcesz przetestować optymalne dla Ciebie parametry, zalecamy włączenie funkcji 

wydawania dźwięku przy wykryciu ruchu. Możesz to zrobić w klikając w Ustawienia, 

wybierając daną kamerę i klikając Ustawienia kamery (nie dotyczy Kamery Zewnętrznej i 

Kamery HD). 

 Wykonaj próbę nowych ustawień. Jeżeli kamera wykryje ruch, zasygnalizuje to dźwiękiem. 

Nie będzie więc konieczne sprawdzanie na komputerze, czy kamera wykryła ruch przy 

aktualnych ustawieniach czułości. 

  Po wejściu na stronę suwaki są ustawione w pozycji odpowiadającej aktualnym ustawieniom 

Twojej kamery. Zawsze możesz wrócić do standardowych ustawień wybierając przycisk 

„Przywróć ustawienia domyślne”. 

Moje konto 
W zakładce Moje konto znajdują się wszystkie Twoje dane, które podałeś przy rejestracji. Możesz 

każdą z tych danych zmienić w dowolnym momencie, klikając Zmień obok wybranej przez Ciebie 

danej. Tutaj możesz również usunąć całkowicie Twoje konto, klikając Usuń konto na dole strony. 

Uwaga! 

Jeżeli usuniesz swoje konto, stracisz bezpowrotnie wszystkie nagrania oraz historię alarmów, a my 

przestaniemy świadczyć usługę. 

Udostępnianie kamer 
System Zerkam umożliwia udostępnianie obrazu na żywo z kamery określonej liczbie osób 

wybranych przez właściciela kamery. 

Osoba, której chcesz udostępnić obraz z kamery, musi wcześniej posiadać konto Zerkam, które może 

założyć bezpłatnie rejestrując się na www.zerkam.pl. Taka osoba nie będzie ponosić żadnych kosztów 

względem serwisu Zerkam związanych z oglądaniem udostępnianego obrazu z kamery. Zarówno 

założenie przez nią konta, jak i oglądanie obrazu jest darmowe. 

Aby udostępnić obraz na żywo z kamery, zaloguj się na swoje konto w www.zerkam.pl i w zakładce 

Ustawienia/Udostępnianie kamer kliknij Udostępnij kamerę. Wpisz adres email osoby, której chcesz 

udostępnić kamerę. Następnie należy dodać kamerę, z której obraz chcesz udostępnić i potwierdzić 

udostępnienie obrazu wprowadzając swoje hasło oraz klikając Udostępnij kamerę. 

Lista osób, którym Twoja kamera została udostępniona znajduje się poniżej (Użytkownicy Twoich 

kamer). Zaznaczając kwadrat obok wybranej osoby, możesz cofnąć jej dostęp i  usunąć z listy. Taka 

osoba nie będzie mieć już możliwości oglądania obrazu z Twojej kamery. 

 

 

 

http://www.zerkam.pl/
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Uwaga! 

Pamiętaj, że osoby, którym udostępniasz kamery będą mogły oglądać wideo na żywo z Twoich kamer 

w dowolnym czasie. Może to naruszać Twoją prywatność. Udostępniasz widok z kamer na swoją 

wyłączną odpowiedzialność. 

Osoba, której udostępniasz kamerę będzie miała dostęp do obrazu live z kamery, nie może jednak 

ustalać harmonogramu nagrań, harmonogramu czuwania, ani oglądać Twoich nagrań z kamery. 
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Dostęp przez urządzenie mobilne 
Portal Zerkam jest również dostępny z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Na 

tabletach dostępna jest pełna wersja serwisu taka, jak na komputerze. Na smartfonach, ze względu na 

ich ograniczenia, dostępna jest uproszczona wersja serwisu w postaci aplikacji mobilnej.  

 

 

 Oglądanie obrazu z kamery- zaloguj się do aplikacji mobilnej i kliknij Oglądaj przy wybranej 

przez Ciebie kamerze. 

 Włączanie/ wyłączanie systemu wykrywania ruchu- aby włączyć system wykrywania ruchu 

kliknij Uzbrój. Kamera zostanie uzbrojona natychmiast po kliknięciu i pozostanie uzbrojona 

do momentu kliknięcia Rozbrój. Pamiętaj, że jeżeli klikniesz Uzbrój Twoja kamera zostanie 

uzbrojona nie zależnie od harmonogramu czuwania ustawionego online. 

 Włączanie/ wyłączanie nagrywania- aby rozpocząć nagrywanie kliknij Nagraj. 

Sklep 
Po zakupie kamery możesz dokupić dodatkowe usługi  w panelu klienta. Aby kupić na przykład 

usługę nagrywania, należy kliknąć w ikonę sklepu znajdującą się w menu górnym z prawej strony 

(koszyk zakupowy). 

Następnie zaznaczyć produkt na liście i przejść do płatności. 
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Konserwacja 
Kamera nie wymaga specjalnych działań konserwacyjnych. 

Ochrona środowiska 
Produktu nie należy wyrzucać łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Produkt należy powierzyć 

wykwalifikowanej firmie, która zajmuje się zbiórką oraz recyklingiem sprzętu elektronicznego. 

 

Firma 
Właścicielem serwisu w rozumieniu Prawa Polskiego oraz producentem urządzenia Zerkam jest firma 

Zerkam Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Struga 60/51 

 tel. +48 500 00 22 44 

 biuro@zerkam.pl 

W przypadku awarii urządzenia, lub pytań dotyczących użytkowania prosimy o kontakt mailowy na 

adres: pomoc@zerkam.pl. 

 

 

 


