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Upozornění před instalací

Informace o provozní teplotě 
naleznete v uživatelské příručce.

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

Nedotýkejte se síťové kamery za 
bouřky.

Neumisťujte síťovou kameru na 
nestabilní povrchy.

Nedotýkejte se síťové kamery za 
bouřky.

Nevkládejte do síťové kamery žádné 
předměty, například jehly.

Výměna nebo špatná instalace 
voděodolných komponentů, např. 
kabelů nebo kabelových spojek, 
zruší platnost záruky IP65/66/67..

Obsah balení1

510000221G

CD se softwarem

IP8332-C

Montážní klíč typu L / Sáček 
pohlcující vlhkost / Šrouby / Spojka 
RJ-45 samice-samice / Vodotěsná 
průchodka

Rychlá instalační příručka / Záruční 
karta / Samolepicí instalační šablona

Kloubový držák kamery
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Fyzický popis2

Konektory

Ethernet 10/100 Konektor RJ45

Konektor pro napájecí kabel 
(černý)

Svorkovnice vstupu/výstupu

Přední panel

IR dioda

Objektiv

Tlačítko reset

Slot na karty 
MicroSD/SDHC

Světelné čidlo

Zadní panel



CZ-99

Č
es

ky

Instalace hardwaru3

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.

Kabelová průchodka

Vodotěsná Nevodotěsná

Lišta na kabely

3

Silica gel

1

2

4

Micro
SD

Pokud chcete využít MicroSD kartu pro lokální záznam:
1. Uvolněte vodotěsné konektory, vyjměte gumové těsnění a vodotěsný konektor.
2. Uvolněte a otevřete zadní kryt.
3. Instalace MicroSD / SDHC karty.
4. Stáhněte hliníkový vakuový obal a vyjměte silikagel. Přilepte dodaný sáček pohlcující 

vlhkost na vnitřní stranu síťové kamery. (Pokud zadní kryt otevřete po instalaci, 
nahraďte silikagel novým).

5. Ujistěte se, zda jsou všechny kabely pevně připevněné.
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5. Utáhněte zadní kryt, gumové těsnění a vodotěsný konektor.

7

6

5

6. Prostrčte jeden kabel po druhém středem kruhového mechanizmu držáku kamery.
7. Připevněte držák kamery ke kameře pomocí tří dodaných šroubů.

8. Uvolněte zajišťovací prstenec na držáku kamery a nasměrujte kameru požadovaným 
směrem. Poté aretační prstenec opět utáhněte.

Zajišťovací prstenec

75° 
naklápění

360° otáčení

POZNÁMKA:

Kamera váží cca 1,3 kg, ujistěte se, 
že ji povrch udrží.
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Vytvoření sítě4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. Pokud máte externí zařízení, například 
snímače a alarmy, zajistěte připojení ke 
společné svorkovnici vstupu/výstupu.

2. Připojte síťovou kameru k spínači 
pomocí dodané spojky RJ45 samice/
samice.

3. Zapojte napájecí kabel ze síťové 
kamery do elektrické zásuvky.

GND : uzemnění
DI : digitální vstup
AC24V : 24V-
AC24V : 24V+

GND
DI
AC24V
AC24V

Obecné připojení (bez PoE)

9

Montáž na strop

Montáž na zeď

9. Připevněte síťovou kameru ke zdi nebo stropu.
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Power over Ethernet (PoE)

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.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Přepínač nepodporující 
technologii PoE

PoE injektor 
(volitelný)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

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

Připraveno k použití6

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.

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 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
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Zajištění sledovaného záběru6

Po nastavení kamery pro sledování požadované plochy zajistěte aretační prstenec a 3 
malé šrouby na kulové hlavě držáku kamery.

Orientujte kameru tak, aby vyčnívající kraj sluneční clony blokoval přímé sluneční 
světlo.

POZNÁMKA:

Vyčnívající kraj 
sluneční clony
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