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	Chraňte	síťový	videorekordér	před	
vodou.	Když	se	síťová	kamera	
namočí,	okamžitě	jej	vypněte.

	Neumisťujte	síťovou	kameru	do	
prostředí	s	vysokou	vlhkostí.

	Nedotýkejte	se	síťové	kamery	za	
bouřky.

	Nerozebírejte	síťovou	kameru.

	Neotáčejte	ani	nenaklápějte	
manuálně	pohyblivé	části	kamery	
pokud je zapnutá.

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

	Neumisťujte	kameru	do	blízkosti	
zdrojů	tepla,	jako	jsou	televize	nebo	
trouby.

	Chraňte	kameru	před	přímým	
slunečním	světlem.

	Neumisťujte	síťovou	kameru	na	
nestabilní povrchy.

	Nerozebírejte	síťové	kamery.

	Nevkládejte	do	síťové	kamery	žádné	
předměty,	například	jehly.

Upozornění	před	instalací
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 PD8136  CD se softwarem

 Šrouby a spojka RJ-45 	Podložky	pro	stropní	montáž

	Stručná	instalační	příručka	/	
Záruční	karta

	Samolepicí	montážní	šablona

Obsah balení1
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Fyzický	popis2

 Pohled shora

 Pohled zdola

Zabudovaný mikrofon

Stavová LED kontrolka

Objektiv

Tlačítko reset

Kabel Ethernet 10/100 s 
konektorem RJ-45

Slot na karty MicroSD/SDHC
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Výchozí orientaceVýchozí orientace
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0° 

Výchozí orientace

Instalace hardwaru3

	Montážní	podložka	a	orientace	kamery
Při montáži kamery orientujte šipku na instalační šabloně a montážní podložce (na 
obrázku níže) směrem k oblasti zájmu. Výchozí poloha objektivu kamery je nastavena 
podle loga společnosti VIVOTEK na krytu kamery. 
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Micro
SD

 Instalace MicroSD karty
Otevřete malý plastový kryt slotu pro MicroSD kartu na spodní části kamery pomocí 
malého plochého šroubováku. Posuňte kryt dopředu a poté nahoru. Vložte MicroSD 
kartu, zavřete kryt a opět zasuňte pro zajištění. 
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 Uchycení kamery
1. Přiložte díl “A” montážní podložky ke spodní části kamery a zajistěte pomocí dvou 

malých šroubů s plochou hlavou. Upozorňujeme, že zaoblená část podložky (s 
malým otvorem) musí přečnívat okraj kamery.

2. Použijte dodanou samolepicí instalační šablonu a orientujte ji směrem, který 
požadujete.

3. Vyvrtejte tři otvory do stropu, zatlučte dodané hmoždinky.
4. Přišroubujte ke stropu díl “B” montážní podložky pomocí tří šroubů.
5. Zasuňte síťovou kameru do dílu “B” podložky.
6. Zajistěte uchycení kamery k podložce pomocí malého šroubku.



Č
es

ky

CZ - 103

POWER COLLISION
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Přepínač PoE

Přepínač nepodporující 
technologii PoE

PoE injektor 
(volitelný)

Power over Ethernet (PoE)

	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.

	Při	používání	přepínače	nepodporujícího	technologii	PoE
Při připojení síťové kamery k přepínači nepodporujícímu technologii PoE použijte PoE 
injektor (volitelný).

Vytvoření	sítě4
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Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD se 
softwarem.

Přiřazení	IP	adresy

Připraveno	k	použití

5

6

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.

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.






