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

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.

Upozornění před instalací

CD se softwarem

FD8163 Nálepka pro vyrovnání

Šroubovák T10 Torx / šrouby / 
konektor DC / plastové kotvy / kabel 
AV

510000211G

Obsah balení1

Stručná instalační příručka /  
Záruční karta
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Fyzický popis2

123 74 5 86EthernetMicro SD Card

Audio InAV Out

Reset

Int. NTSC

PALExt.

Přední pohled na kameru

Zadní pohled na kameru

Světelné čidloObjektiv

Vestavěný  
mikrofon

PIR snímač (pasivní 
infračervený snímač)

Černý kryt

IR kontrolky RED
(8 jednotek, účinné až do dálky 15 m)

Tlačítko automatického 
zaostření

Obecný vstup/ 
výstup Svorkovnice

Navrtáváky
Mikrofon Video výstup

interní

externí

NTSC
60Hz

PAL
50Hz

1 2

Tlačítko reset

Slot na karty MicroSD/SDHC/
SDXC

10/100BaseT  
Ethernet

Audio/Video 
výstup (zelený)
Vstup pro mikrofon 
(růžový)

1 DC 12V-
2 DC 12V+
3 AC24V_2
4 AC24V_1
5 DI- (UZEMNĚNÍ)
6 DI+
7 DO-
8 DO+ (+12V)

Odstraňte pěnovou 
výztuž. 
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Instalace hardwaru3

K uvolnění šroubů po stranách krytu použijte přibalený šroubovák T10 Torx. Můžete si 
poznamenat adresu MAC, která je vytisknutá na spodní části kamery.  

FD8163

50

50

5m

41

41 5m

Před instalací kamery se ujistěte, že 
vestavěný PIR (pasivní infračervené 
čidlo) lze nasměrovat na oblast 
zájmu, v níž může dojít k možnému 
vniknutí. (Citlivost čidla PIR závisí 
na velikosti předmětu a teplotních 
rozdílech mezi předmětem a 
okolním prostředím.)

Dómový kryt

Spodní část  
kamery

Top View Side View

POZNÁMKA:

K připojení zařízení pro testování kamery pro první konfiguraci v místě instalace můžete 
použít dodaný kabel AV. 

LCD Monitor / 
Tester kamer Audio/Video 

výstup

K uvolnění šroubů po stranách krytu  použijte přibalený 
šroubovák T10 Torx. Můžete si poznamenat adresu MAC, 
která je vytisknutá na spodní části kamery.
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Vytvoření sítě4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. Připevněte zarovnávací štítek na strop/zeď.
2. Přes dva kruhové otvory na štítku vyvrtejte dva otvory do stropu/na zeď.
3. Při montáži síťové kamery lze kabel vést stropem/zdí nebo ze strany. Pokud chcete 

kabel vést stropem/zdí, vyvrtejte pro něj díru.
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.

Ethernetový 
přepínač

Konektor 3 a 4 AC 24V

Držák na zeď

Držák na strop

Obecné připojení (bez PoE)
1. Jestliže máte externí zařízení DI, veďte spojení z řadové svorkovnice I/O.
2. Ethernet, napájení a další kabely si zakoupí uživatel. 
3. Připojte napájecí kabely do svorkovnice. Všechny kabely si zajistí uživatel.
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Power over Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE
Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte 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

PoE injektor  
(volitelný)

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

4. Po krátkém pátrání se zobrazí hlavní instalační okno. Dvakrát klikněte na adresu MAC, 
která souhlasí s tou, která je vytištěná na štítku kamery nebo se sériovým číslem na 
štítku na krabičce, poté se otevře okno prohlížeče se síťovou kamerou.

Přiřazení IP adresy5

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).

Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem.

Připraveno k použití6

1. Prohlížeč se síťovou kamerou by se měl zobrazit, jak je zobrazeno níže.
2. Ze své videokamery byste měli sledovat živé video. Rovněž můžete nainstalovat 

32kanálový software pro nahrávání, a to z CD se softwarem pro různé kamery. 
Podrobnosti týkající se jeho instalace si přečtěte v související dokumentaci.
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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.

Seřízení objektivu7

1

2
3

Směr záběru 350° Otočení 350°

Naklopení 65°

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

Konstrukce mechanismu se 3 
osami

K seřízení součinitele zoomu a vzdálenosti zaostření

Focus window

1. Kamera obsahuje motorizovaný varifokální modul 
objektivu. Obraz se zaostřit pomocí připojení na 
stránku v nastavení kamery: Configuration > 
Media > Image > Focus.

2. Na této stránce můžete využít ovladačů pro 
přiblížení a zaostření, případně nastavit Okno 
pro zaostření a provést automatické zaostření 
pro  optimální nastavení ostrosti. Lze také ručně 
doladit přiblížení i zaostření pomocí funkčních 
tlačítek. Více informací viz. uživatelský návod. 
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Při montáži kamery můžete použít otvor ve spodní části. Tento otvor pomáhá instalaci 
zařízení a bezpečné montáži. 

1. Nejprve utáhněte šroub ke zdi/stropu. Kameru na něj zavěste.
2. Pro označení 3 stálých otvorů pro vrtání použijte tužku.
3. Poté co je kabeláž a počáteční nastavení dokončeno, připevněte kameru upínacími 

šrouby ke třem montážním otvorům.

Montážní otvory

Opěrný otvor

Šroub

POZNÁMKA:

3. Stejných výsledků dosáhnete také stisknutím 
tlačítko Automatické zaostření na kameře, zvláště 
pokud používáte zařízení k testování kamery pro 
úpravy nastavení pro dané místo.
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1. Srovnejte zářezy na vnitřní straně černého krytu šrouby po stranách objektivu a potom 
černý kryt připevněte.

2. Jestliže se rozhodnete vést kabel stropem/zdí, vsuňte ho otvorem A (na obrázku není 
označen). Jestliže se rozhodnete vést kabely ze strany, odstraňte desku B.

3. Připojte kryt kamery, tak jak je zobrazeno níže. Utáhněte dva šrouby po stranách krytu.
4. akonec se přesvědčte, že jsou všechny díly kamery bezpečně nainstalovány.

Dokončení8

1

B
3

2

A

Dávejte pozor na 
trasu kabelu!

Dómový kryt






