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Upozornění před instalací

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

Neumisťujte síťovou kameru na 
nestabilní povrchy.

Nevkládejte do síťové kamery žádné 
předměty, například jehly.

Informace o provozní teplotě naleznete 
v uživatelské příručce.

Nedotýkejte se síťové kamery za 
bouřky.

Nenechte síťovou kameru spadnout.

Obsah balení1

510000210G

FE8174V Upínací deska / Šroubovák

Nálepka pro vyrovnání Šrouby / Pohlcovač vlhkosti / 
Oboustranná páska / Gumové těsnění 
/ Gumová podložka

Stručná instalační příručka CD se softwarem

Napájení a kabely I/O

Pro montážní 
desku

Pro základnu 
kamery
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Fyzický popis2

Vnitřní pohled

Hlava kolíku (J7)

Pérová podložka (A)

Objektiv

Podložka pro interní mikrofon (B)

Hlava kolíku (J6)

Zásuvka Ethernet 10/100 RJ45

i Při připojování horního krytu 
připojte (B) k (A)

Slot na karty MicroSD/SDHC/SDXC

Tlačítko reset

Stavové LED
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Vnější pohled

Vestavěný mikrofon

Kopulovitý kryt odolný proti 
vandalismu podle IP66

DŮLEŽITÉ:

Než budete instalovat kameru, poznamenejte 
si MAC adresu.

Instalace hardwaru3

Gumová zarážka pro napájení a 
kabely IO

Šroub proti neoprávněné 
manipulaci

Gumové těsnění pro 
ethernetový kabel RJ45

K uvolnění čtyř šroubů a sejmutí krytu ze základny použijte dodaný šroubovák. Potom postupujte 
podle níže uvedených kroků a kameru nainstalujte buď na strop, nebo na zeď.

Vyjměte zarážky a kabely veďte otvory.
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Rozměry kabelu RJ45 (zařízení: mm)

Kroky montáže

1. Vyvrtejte otvor v těsnění a provlékněte jím 
ethernetový kabel.

2. Z ethernetového kabelu odstraňte část 
izolace.

Doporučená specifikace kabelu: 24AWG (0,51 mm)

Připojování ethernetového kabelu RJ45

Gumové těsnění

1

2

Připojení napájecího kabelu DC
1. Ke kabelu přidejte dodanou gumovou zarážku, 

jak je zobrazeno na obrázku.
2. Veďte kabel ze spodní části kamery a utáhněte 

ho, aby byla zachována vodotěsnost.

1

2

3. Pro připojení ethernetových kabelů ke 
konektoru budete potřebovat kleště 
RJ-45. Po dokončení, zapojte kabel do 
zásuvky Ethernet RJ45.o

O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

3

4 4. Ethernetový kabel veďte otvorem ze spodní části ka-
mery. Pro účely těsnění zasuňte gumovou zástrčku.

o: bílý/oranžový pruh
O: oranžový díl
g: bílý/zelený pruh
B: modrý díl
b: bílý/modrý pruh
G: zelený díl
br: bílý/hnědý pruh
BR: hnědý díl

Pokud váš spínač nepodporuje PoE, zapojte 
dodané kabely IO.

POZN.:
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Montáž na strop/zeď bez montážní desky
(Chcete-li vést kabely ze spodní části kamery, vyberte si tento typ montáže)

POZN.:

Hlava kolíku 
(J7)

Hlava kolíku 
(J6)

1 2

3

8 9

4
5

6

1. Štítek pro základnu kamery připevněte na strop/zeď.
2. S použitím tří kruhových otvorů na štítku vyvrtejte do stropu/zdi tři otvory. Potom do děr zatlučte 

tři dodané plastové hmoždinky.
3. Na stropu/zdi vyvrtejte otvor pro kabel a kabely otvorem protáhněte.
4. Zapojte ethernetový kabel do zásuvky.
5. Připojte dva bile konektory ke konektorům J6 a J7.
6. Základnu kamery připevněte ke stropu/stěně s pomocí tří dodaných šroubů.
7. U krytu naleznete pytlík silikagelu. Silikagel vyjměte a to i z kamery a tašky na příslušenství.
8. Připevněte horní kryt.
9. S pomocí dodaného šroubováku utáhněte čtyři šrouby. Zkontrolujte, zda jsou všechny části ka-

mery nainstalované bezpečně.

Upravte kabely tak, aby se při připojování horního 
krytu nedostaly do cesty.
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Montáž na strop/zeď s montážní deskou
(Tento typ montáže si vyberte v případě, že chcete kabely vést ze strany)

1
2

3

4
7

9 10

7-1

7-2

1. Připevněte dodaný štítek na montážní desku na strop/zeď.
2. S použitím tří kruhových otvorů na štítku vyvrtejte do stropu/zdi tři otvory. Potom do děr 

zatlučte tři dodané plastové hmoždinky.
3. Protáhněte kabely stranou montážní desky.
4. Připevněte montážní desku ke stropu/zdi s pomocí tří dodaných šroubů.
5. Zapojte ethernetový kabel do zásuvky.
6. Dvě bílé svorky zapojte ke konektorům J6 a J7.
7. Základnu kamery připevněte k montážní desce tak, jak je zobrazeno na následujícím (obrázku 

7-1). Potom dodané šrouby utáhněte a připevněte k základně kamery. (obrázku 7-2)
8. U krytu naleznete pytlík silikagelu. Silikagel vyjměte a to i z kamery a tašky na příslušenství.
9. Připevněte horní kryt.
10. S pomocí dodaného šroubováku utáhněte čtyři šrouby. Zkontrolujte, zda jsou všechny části 

kamery nainstalované bezpečně.
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1. Připojte ethernetový kabel RJ45 ke spínači.
2. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.
3. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k svorkovnici s 

obecným vstupem/výstupem.

Obecné připojení (bez PoE)

Vytvoření sítě4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

Obecný vstup/výstup Svorkovnice
Konektor pro napájecí kabel 
(černý)
Vstup pro mikrofon (růžový)
Zvukový výstup (zelený)

+ 3V3: napájení, 3.3 V DC
DO: digitální výstup
DI: digitální vstup
GND: uzemnění

POZN.:

Je-li preferováno napájení DC, musí splňovat O/
P:12VDC, 1.5Amin, L.P.S na IEC 60950-1.

Pro přichycení kamery k běžné 4” instalační krabici můžete take 
použít diagonální otvory označené jako A, B nebo C na samo-
lepicí montážní šabloně.
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Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor (volitel-
ný).

Při používání přepínače nepodporujícího technologii PoE

Power over Ethernet (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.

Při používání přepínače podporujícího technologii PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Přepínač PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE injektor 
(volitelný)

Přepínač nepodporu-
jící technologii PoE

POZN.:

1. Toto zařízení má být zapojeno pouze do sítí PoE, bez 
zapojení do vedlejších sítí.

2. Pro vstup PoE, používejte pouze UL I.T.E. s výstupem 
PoE.
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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 pro-
gramem klepnutím na tlačítko „Next“ (Další).

3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné síti LAN.
4. Po krátkém hledání se zobrazí hlavní instalační okno. Dvakrát klikněte na adresu MAC, která 

odpovídá adrese vytištěné na štítku na kameře nebo sériovému číslu na obalu a otevřete relaci 
Síťová kamera.

Přiřazení IP adresy5

1. Měl by se zobrazit prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno níže.
2. Z kamery byste měli sledovat živé video. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat 

32kanálový software pro nahrávání pro vice kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz  sou-
visející dokumenty.

Připraveno k použití6

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

1P

POZN.:

Dojde-li k problémům se zobrazením živého přenosu nebo zapojením displeje, můžete se zástrčku 
pokusit odebrat manálně, může být nainstalovaná na vašem počítači. Odstraňte následující složku: C:\
Program Files (x86)\Camera Stream Controller.
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