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Když bude ze síťové kamery vycházet 
kouř nebo neobvyklý zápach, 
okamžitě ji vypněte.

V takovém případě kontaktujte 
distributora.

Chraňte síťovou kameru před vodou. 
Když se síťová kamera namočí, 
okamžitě ji vypněte.

Neumisťujte síťovou kameru do 
blízkosti zdrojů tepla, například 
televizoru nebo trouby.

Informace o provozní teplotě 
naleznete v uživatelské příručce.

Chraňte síťovou kameru před přímým 
slunečním světlem.

Neumisťujte síťovou kameru do 
prostředí s vysokou vlhkostí.

V takovém případě kontaktujte 
distributora.

Upozornění před instalací
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Neumisťujte síťovou kameru na 
nestabilní povrchy.

Nedotýkejte se síťové kamery za 
bouřky.

Nerozebírejte síťovou kameru. Nenechte síťovou kameru spadnout.

Nevkládejte do síťové kamery žádné 
předměty, například jehly.

Výměna nebo nezdařená instalace 
voděodolných komponentů, např. 
kabelů nebo kabelových spojek, 
zruší platnost naší záruky IP65/66/67. 
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CD se softwarem

FD8133V/ FD8134V

Nálepka pro vyrovnání

Spojka RJ45 samice / samice / 
Šroubovák / Šrouby / jádro svorky

Napájecí adaptér

500024701G

Obsah balení1

Stručná instalační příručka /
Záruční karta

Drill hole

Cable hole

Cable hole

Drill hole
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Instalace hardwaru3

Fyzický popis2

Objektiv Infračervené LED diody (8 jednotek, 
vzdálenost 10 m) (pouze model 
FD8134V)

Tlačítko reset

Obecný vstup/výstup Svorkovnice

Stavová kontrolka

Světelné čidlo

Slot na karty 
MicroSD/SDHC

Černý kryt

Ethernet 10/100 
Konektor RJ45

Konektor pro napájecí 
kabel

Nejprve postupujte podle níže uvedených pokynů při sejmutí krytu.

Dómový kryt

Než budete instalovat kameru, 
poznamenejte si MAC adresu

Network Camera

Model No: FD8134V

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHSV  I

MAC:0002D107258A
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A

A

Drill hole

Cable hole

Cable hole

Drill hole

Drill hole

Cable hole
Cable hole

Drill hole

1. Připevněte zarovnávací štítek na strop/zeď.
2. Přes dva kruhové otvory na štítku vyvrtejte dva otvory do stropu/na zeď.
3. Síťovou kameru lze namontovat s kabelem vedeným přes strop/zeď nebo ze strany. 

Jestliže chcete kabel vést přes strop/zeď, vyvrtejte otvor pro kabel A, který je na 
výše uvedeném obrázku.

4. Do otvorů zatlučte dodané plastové hmoždinky.
5. Upevněte dva otvory na každé straně kamery dvěma plastovými úchyty na strop/

zeď, do odpovídající otvorů zasuňte přibalené šrouby a utáhněte je šroubovákem.
 

Držák na zeď

Držák na strop

Šroub pro úpravu naklopení

Poté sejměte černý kryt, jak je vyobrazeno níže.
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Obecné připojení (bez PoE)

Vytvoření sítě4

+: digitální výstup
- : digitální vstup

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

2

3

Ethernetový přepínač

1

1. Jestliže máte externí zařízení DI, veďte spojení z řadové svorkovnice I/O.
2. Připojte síťovou kameru k spínači pomocí dodané spojky RJ45 samice/samice.
 Při připojování síťové kamery přímo k počítači použijte překřížený kabel kategorie 5.
3. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.

6. Připněte dodanou hadicovou svorku na kabel proti záření EMI.

5 cm

Jádro svorky by mělo být od 
zařízení alespoň 5 cm.
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Power over Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Přepínač PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE
Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE 
injektor (volitelný).

PoE injektor 
(volitelný)

Při používání přepínače podporujícího technologii PoE
Síťová kamera podporuje technologii PoE a umožňuje přenos napájení a dat přes jeden 
ethernetový kabel. Síťovou kameru můžete připojit ethernetovým kabelem k přepínači 
podporujícímu technologii PoE podle následující ilustrace.

Přepínač nepodporující 
technologii PoE
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DŮLEŽITÉ!

Přestože je kamera i průchodka na jejím konci vodotěsná, druhý konec kabelu 
vodotěsný není.

Přijměte proto prosím opatření, aby do kamery nemohla vlhkost pronikat druhým 
koncem kabelu - použijte např. těsnící pěnu apod. Upozorňujeme, že pro zachování 
vodotěsnosti je také nezbytné, aby byla pevně utažena průchodka v zadní části kamery.

Vodotěsné Není vodotěsné

Kabel s konektory
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1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard 2“ z adresáře softwarových nástrojů na disku 
CD se softwarem.

2. Program provede analýzu síťového prostředí.  Po skončení analýzy sítě pokračujte s 
programem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).

3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti 
LAN.

4. Po skončení hledání se zobrazí hlavní okno instalačního programu. Klepněte na adresu 
MAC, která odpovídá adrese uvedené na boku objektivu kamery nebo sériovému číslu 
na štítku, a připojte se pomocí aplikace Internet Explorer k síťové kameře.

0002D107258A

00-02-D1-07-25-8A                192.168.5.151                 FD8134

Installation
Wizard 2

Přiřazení IP adresy5

Network Camera

Model No: FD8134V

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHSV  I

MAC:0002D107258A
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Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na 
disku CD se softwarem.

Připraveno k použití6

1. K síťové kameře se můžete připojit přes Internet.
2. Živé video můžete získat přes webové prohlížeče nebo záznamový software.
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Podle živého obrazu získaného z kamery nastavte čočku kamery do požadovaného úhlu.

1. Otočte modul čočky doleva a doprava.
2. Uvolněte šrouby pro úpravu naklopení po obou stranách fotoaparátu a otočte modul 

objektivu nahoru a dolů. Po dokončení šrouby uvolněte.
3. Čočkou otočte, abyste nastavili směr snímání obrazu.

Otáčejte šroubem
Natáčejte objektiv

Seřízení objektivu 7

1

3

2
Povolte Utáhněte

Směr záběru 350°

Otočení 350°

Propracovaná konstrukce mechanismu se třemi osami nabízí velmi flexibilní a snadnou 
instalaci hardwaru pro montáž na strop nebo stěnu.

Konstrukce mechanismu se 3 osami

Šroub pro úpravu 
naklopení

Objektiv NEPŘETÁČEJTE. 
Přetočením byste poškodili modul 
objektivu kamery.

Směr záběru 350°

Otočení 350°

Naklopení :
FD8133V: 85°
FD8134V: 70°

Naklopení :
FD8133V: 85°
FD8134V: 70°
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1. Připojte vnitřní část černého krytu do drážek po obou stranách čoček, černý kryt 
upevněte. 

2. Jestliže se rozhodnete vést kabel přes strop/zeď, zasuňte kabel do otvoru pro kabel. 
Jestliže se rozhodnete vést kabel z boku, vyjměte destičku B.

3. Připevněte kryt kamery jak je zobrazeno níže. Díky snadnému designu mechanismu 
nelze kryt připevnit jestliže není ve správném úhlu. Při správném upevnění uslyšíte 
cvaknutí.

4. akonec se přesvědčte, že jsou všechny díly kamery bezpečně nainstalovány.

Dokončení8

1

B 3

2

Dávejte pozor na trasu 
kabelu!
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