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Upozornění před instalací

V takovém případě kontaktujte 
distributora.

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.

Nenechte síťovou kameru spadnout.Nevkládejte do síťové kamery žádné 
předměty, například jehly.

Obsah balení1

IP8372 s kabelem RJ45

Vodotěsný konektor (záložní) Nálepka pro vyrovnání / Vysoušecí 
sáček

Konzola k montáži na stěnu Vodotěsný konektor pro pouzdro 
RJ45 Ethernet

Sluneční clona / Klíč / RJ45 vnitřní / 
Spojka / Oboustranná páska / Šrouby
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Fyzický popis2

IR dioda

Objektiv

Světelné čidlo

Spínač NTSC-PAL Svorkovnice 
obecného vstupu / 
výstupu

Tlačítko reset
Port pro kartu SD/
SDHC/SDXC

510000221G

CD se softwaremStručná instalační příručka
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Záruční karta

NTSC PAL

Auto Focus
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1. Nalepte nálepku pro vyrovnání na zeď. Do stěny vyvrtejte čtyři otvory. Do otvorů vklepněte 
kladivem dodané plastikové hmoždinky a zajistěte destičku pomocí dodaných šroubků.

2. Konzoli připevněte pomocí dvou šroubů ke straně síťové kamery.
3. Kabel RJ45 prostrčte předním otvorem stěnové konzoly. (Pokud chcete používat externí zařízení, 

jako např. čidla a alarmy, řiďte se montážními pokyny na následující stránce.)
4. Stiskněte pružinový čep a zavěste konzolku na drážku stěnové montážní konzoly.
5. Zašroubujte dva šroubky na druhé straně stěnové montážní konzoly.
6. Zavěste stěnovou montážní konzolu na destičku.
7. Zajistěte stěnovou montážní konzolu pomocí dodaného šroubku.
8. Upravte úhel nastavení stěnové konzoly tak, aby kamera směřovala do požadované snímané 

oblasti.

1

2

6

3

5

7

8

4

Instalace hardwaru3
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Vodotěsný konektor

1
J3J6

1818

Části vodotěsného konektoru

Těsnění (C)

Pouzdro (D)

Matice zámku (E)

Zámek (B)

Matice šroubu (A)

Zapojení kolíků

1 Do+ (12V)
2 Digitální výstup
3 Digitální vstup 1
4 Uzemnění
5 Digitální vstup 2
6 Uzemnění
7 TV výstup +
8 TV výstup -

J3

1 Ext. Mik.
2 Uzemnění audia
3 Zapojení audia
4 Uzemnění audia
5 Uzemnění
6 DC 12+
7 AC 24V-
8 AC 24V+

J6

Fix

Align
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1. Rozeberte vodotěsný konektor na jednotlivé části (A) ~ (E) podle obrázku nahoře.
2. Otevřete zadní kryt síťové kamery.
3. Odstraňte gumovou záslepku ze spodní části síťové kamery a pevně zašroubujte matici (A).
4. Pokud potřebujete zvláštní napájení externích zařízení, protáhněte napájecí kabel stěnovou 

konzolou a vodotěsným konektorem (E --> D --> B --> A) tak, jak zobrazuje obrázek níže. Potom 
zapojte napájecí kabel do zásuvky. Poznámka: V těsnění (B) je 7 otvorů, největší z nich se 
zářezem na boku je určen pro napájecí kabel.

5. Pokud potřebujete zvláštní napájení externích zařízení a alarmů, protáhněte napájecí kabely 
stěnovou konzolou a vodotěsným konektorem (E --> D --> B --> A) tak, jak zobrazuje obrázek 
níže. Potom podle specifikace zapojení kolíků proveďte jejich zapojení do obecné I/O svorkovnice. 
Poznámka: Doporučená síla kabelu je 2,0 ~ 2,8 mm.

6. Těsnění (B) zasuňte zpět do pouzdra (D).
7. Vsuňte těsnění (C) do prázdných otvorů v těsnění (B), abyste zamezili pronikání vlhkosti.
8. Pevně utáhněte těsnicí matici (E).

Kroky montáže
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9. Otevřete hliníkový vakuový sáček a vyjměte 
vysušovací sáček. Připevněte ho k vnitřní 
straně zadního krytu, pod izolaci a potom 
zadní kryt utáhněte. (Sáček nahraďte novým 
kdykoli zadní kryt otevřete.)

9-29-2
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Instalace kabelů4
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(D) (B)(C)

(A)

(E)

Části vodotěsného konektoru

Matice šroubu (C)

Pouzdro (D)

Těsnění (E)

Zámek (B)

Matice zámku (A)

Rozměr kabelu RJ45 (mm)

Připravte si kabel pro síť 
Ethernet a odstraňte na konci 
izolaci.

Vložte pouzdro do matice 
šroubu.

Vložte zámek do pouzdra.

Prostrčte odizolovaný kabel 
Ethernet maticí zámku a 
pouzdrem.

Sepněte kabel kon-
covkou RJ45.

Zatlačte koncovku RJ45 
do pouzdra a potom pevně 
utáhněte matici zámku.

K čelní straně pouzdra 
připevněte těsnění.

Kroky montáže

Doporučená specif ikace kabelu: 
24AWG (0,51 mm)

Zapojte kabel Ethernet do kabelu RJ45 a pevně zajistěte konek-
tory.

Konektor kabelu RJ45
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Vytvoření sítě5

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

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Přepínač 
nepodporující 

technologii PoE

PoE injektor  
(volitelný)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Přepínač 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 
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 relaci Síťová kamera.

Přiřazení IP adresy6

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

Připraveno k použití7

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  související dokumenty.
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Chcete-li použít dodanou sluneční clonu pro venkovní prostředí, nainstalujte ji podle níže uvedených 
kroků:
1. Utáhněte dva šestihranné konektory.
2. Upevněte k síťové kameře dodanou sluneční clonu a posuňte ji do požadované polohy.
3. Upevněte sluneční clonu dvěma dodanými šrouby.

1 2

3

Poznámka:

Společnost VIVOTEK poskytuje i další doplňky k mnohostrannému použití, viz následující ilustrace. Více 
informací o možném nákupu získáte na webových stránkách společnosti VIVOTEK.

Doplňky8

Rohová montážní konzola Konzola k montáži na stožár
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