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Upozornění před instalací

Pokud bude ze síťové kamery 
vycházet kouř nebo neobvyklý 
zápach, okamžitě ji vypněte.
Neumisťujte síťovou kameru na 
nestabilní povrchy.

Nevkládejte do síťové kamery 
žádné ostré či malé předměty.

Informace o provozní teplotě 
naleznete v uživatelské příručce.

Nedotýkejte se síťové kamery za 
bouřky.

Nenechte síťovou kameru 
spadnout.

Obsah balení1
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Samolepící šablony

Šrouby / Hmoždinky / Vázací pásky

Stručná instalační příručka 

CD se softwarem

Kabely pro napájení a zapojení 
vstupu a výstupu
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Fyzický popis2

Vnitřní pohled

J6J7

Konektory

Kontakty
Objektiv

Kontakty pro IR jednotky

Zásuvka Ethernet 10/100 RJ45

Slot na karty MicroSD/SDHC/SDXC
Tlačítko reset

Stavové kontrolky

Výřez na kabeláž
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Vnější pohled

Vestavěný mikrofon

Kupolový kryt

Než budete instalovat kameru, 
poznamenejte si MAC adresu.

DŮLEŽITÉ:

Instalace hardwaru3

Uvolňovací 
tlačítko

Nejprve sejměte kopulový kryt kamery tak, že stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu. Pokud nejde kryt 
sejmout snadno, při stisku tlačítka tlačte na protilehlou stranu krytu. Pro instalaci na zeď nebo strop 
poté postupujte podle návodu níže.

Pokud plánujete ke kameře přivést kabeláž ze strany, 
odejměte prosím gumovou posuvnou krytku z krytu ka-
mery.

Posuvná krytka

IR světla skrytá pod panelem
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J6J7

Pokud váš spínač nepodporuje PoE, zapojte 
dodané kabely pro napájení a vstup / výstup.
Připojte bílé konektory ke konektorům J6 a J7 
na kameře.

Kabely pro napájení a 
vstup / výstup

Připojení ethernetového kabelu RJ45

Připojení kabeláže
Pokud potřebujete kabely do kamery přivést ze strany, pokračujte takto:
1. Připojte kabel pro Ethernet a kabely pro napájení a vstup / výstup. Síťový kabel není součástí 

dodávky. 
2. Pomocí dodaných kabelových spon zajistěte ethernetový a IO kabel k základně. Zasuňte kabelové 

spony skrze svislé upevňovací výčnělky na straně plastového krytu a na okraji výřezu kabiny. 
3. Vytvořte mezeru mezi kabeláží a instalačním očkem. Upravte kabely tak, aby se při připojování 

horního krytu nedostaly do cesty.
4. Odřízněte přebytečnou část vázací pásky.

Doporučuje se použít ethernetový kabel, který je bez krytky konektoru. 
Pokud Vás kabel krytku má, odstraňte ji prosím.

EthernetKabely pro napájení a 
vstup / výstup

Vytvořte mezeru 
mezi kabeláží a 
instalačním očkem.

Krytka konektoru

Pokud povedete kabely skrz vyvrtaný 
otvor ve zdi nebo stropě, jednoduše 
protáhněte kabely skrz výřez na kabeláž.
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Montáž na strop nebo stěnu

1 2

3

4

1. Přilepte dodanou samolepicí instalační šablonu na zeď nebo strop.
2. Vyvrtejte do stropu nebo zdi otvory v místech naznačených na šabloně. Poté zatlučte do otvorů 

dodané plastové hmoždinky.
3. (Volitelné) Na stropu/zdi vyvrtejte otvor pro kabely a kabely otvorem protáhněte.
4. Základnu kamery připevněte ke stropu/stěně pomocí tří dodaných šroubů.

Kameru lze také nainstalovat na instalační krabici dle standardu U.S. 
4”. Kameru je možné slícovat s upevňovacími otvory na instalační kr-
abici. V případě tohoto způsobu montáže slícujte diagonální instalační 
otvory s těmi na boxu. 

POZNÁMKA:
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Slícujte výstupky na kopulovém krytu s příslušnými 
otvory v základně kamery. Přitlačte kryt na základnu 
kamery.

Před zatlačením krytu kamery se ujistěte, že kryt a 
základna kamery jsou správně slícované. Kryt kamery 
je uchycen pomocí zacvakávacího zajišťovacího mech-
anismu.

Připevněte horní kryt.

Jazýčky zajišťovacího 
mechanismuKupolový kryt



CZ - 115

Č
es

ky

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

ného vstupu a výstupu.

Obecné připojení (bez PoE)

Vytvoření sítě4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

Obecná svorkovnice vstupu a výstupu

Konektor pro napájecí kabel 
(černý)
Vstup pro mikrofon (růžový)
Zvukový výstup (zelený)

+ 3V3: napájení 3,3 V DC
DO: digitální výstup
D I: digitální vstup
GND: uzemnění

DŮLEŽITÉ:

1. Když je IR světlo v noci zapnuté, celková spotřeba je 23 W. 
2. Upřednostňujete-li stejnosměrné napájení, mělo by splňovat následující parametry: O/P: 12 V DC, 2 A 

min.,L.P.S. podle IEC 60950-1.
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Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE injektor 
(volitelný).

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

PoE injektor (vo-
litelný)

Přepínač nepodporující 
technologii PoE

POZNÁMKA:

1. Toto zařízení má být zapojeno pouze do sítí PoE bez zapojení do vedlejších sítí.
2. Při použití technologie PoE prosím použijte UL certifikované zařízení s PoE výstupem.

DŮLEŽITÉ:

Když je IR světlo v noci zapnuté, celková spotřeba je 23 W. Vyžaduje se 802.3at PoE PSE, například 
přepínač PoE. 



CZ - 117

Č
es

ky

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 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 okno 
prohlížeče se síťovou kamerou.

Přiřazení IP adresy5

1. Zobrazí se prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno dole.
2. Z kamery lze sledovat živé video. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat 32kanálový 

software pro nahrávání více kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz  související dokumenty.

Připraveno k použití6

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

POZNÁMKA:

Pokud se setkáte s problémy při zobrazení živého obrazu nebo s ovládacími prvky doplňku, můžete 
zkusit ručně odstranit doplňky, které mohou být nainstalovány ve Vašem počítači. Smažte následující 
adresář: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller.
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