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10x Zoom‧Multiple Streams‧PoE

PZ8111/21/11W/21W
This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W.
All detailed information is described in the user’s manual.
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V takovém případě kontaktujte 
distributora.

Chraňte síťovou kameru před 
vodou. Když se síťová kamera 
namočí, okamžitě ji vypněte.

Informace o provozní teplotě 
naleznete v uživatelské příručce.

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

Neumisťujte síťovou kameru do 
blízkosti zdrojů tepla, například 
televizoru nebo trouby.

Chraňte síťovou kameru před 
přímým slunečním světlem.

Neumisťujte síťovou kameru do 
prostředí s vysokou vlhkostí.
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Power/MIC
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Power/MIC
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Power/MIC

V takovém případě kontaktujte 
distributora.

Upozornění před instalací
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Neumisťujte síťovou kameru na 
nestabilní povrchy.

Nedotýkejte se síťové kamery za 
bouřky.

Nerozebírejte síťovou kameru. Nenechte síťovou kameru spadnout.

Nevkládejte do síťové kamery žádné 
předměty, například jehly.
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Neotáčejte a nenaklánějte síťovou 
kameru ručně, když je zapnuto 
napájení.

Activity

Power/MIC
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510000202G

Anténa
(pouze pro modely 
PZ8111W/21W)

Šrouby

PZ8111/21/11W/21W

Kabel A/V

Napájecí adaptér

Stručná instalační příručka / 
Záruční karta

CD se softwarem

Activity

Power/MIC

Montážní konzoly na strop

Obsah balení1
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Přední panel

Zadní panel

ActivityPower/MIC Vestavěný mikrofonStavová kontrolka

Objektiv

Zasazené tlačítko reset

Přepínač externího/
interního mikrofonu

Výstup AV

Anténa (pouze pro 
modely PZ8111W/21W)

Fyzický popis2

Ethernet 10/100 
Konektor RJ45

Obecný vstup/výstup 
Svorkovnice

Vstup pro mikrofon

Konektor pro napájecí 
kabel e e

AV
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2

Montáž síťové kamery
1. Připevněte část A montážní konzoly na strop k síťové kameře a zajistěte ji 

pomocí dvou šroubků.
2. Do stropu vyvrtejte tři otvory a vsuňte do nich plastikové hmoždinky.
3. Pomocí tří šroubků upevněte ke stropu část B montážní konzoly.
4. Zasuňte síťovou kameru do části B montážní konzoly na strop.
5. Zajistěte části A a B montážní konzoly pomocí šroubku.

2

34

1

A B

5

Instalace hardwaru3
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Obecné připojení (bez PoE)
1. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k svork-

ovnici s obecným vstupem/výstupem.
2. Připojte kameru k přepínači ethernetovým kabelem.
3. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

AV

2

3

Ethernetový přepínač

Vytvoření sítě4

1

1: napájení
2: digitální výstup
3: digitální vstup
4: uzemnění
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Power over Ethernet (PoE)

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

AV

Přepínač PoE

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

AV

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

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.

Přepínač nepodporující technologii PoE
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0002D10766AD
RoHS

Network Camera

PZ8111W

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 síťová zařízení VIVOTEK v rámci stejné sítě LAN.
4. Po skončení hledání se zobrazí hlavní okno instalačního programu. Klepnutím na 

adresu MAC, která odpovídá adrese vyznačené na spodní straně přístroje, připojte k 
síťové kameře prohlížeč Internet Explorer.

0002D10766AD

172.16.7.13 PZ71X2PZ81X1

Installation
Wizard 2

IW2

Přiřazení IP adresy5
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Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku  

CD se softwarem.

Připraveno k použití6

1. K síťové kameře se můžete připojit přes Internet.
2. Živé video můžete získat přes webové prohlížeče nebo záznamový software.
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1. Zkontrolujte SSID, které je nastavené na vašem bezdrátovém přístupovém bodu (AP).
2. Přejděte na možnost konfigurace zařízení PZ8111W/21W Configuration (Konfigurace) > 

Advance mode (Pokročilá nastavení) > Wireless LAN (Bezdrátová síť LAN).
3. Zadejte SSID konzistentně s nastavením přístupového bodu AP.
4. Vyberte režim Wireless (Bezdrátový) jako „Infrastructure“ (Infrastruktura).
5. Klepněte na možnost Save (Uložit). Síťová kamera se restartuje.

Poznámka

1. Zkratka SSID, odvozená od Service Set Identifier, bude jako název přiřazena bezdrátové 
síti. Výchozí tovární nastavení SSID pro zařízení PZ8111W/21W je „default“.

2. Chcete-li aby zařízení PZ8111W/21W komunikovalo bez použití AP nebo bezdrátového 
routeru, vyberte bezdrátový režim „Ad-Hoc“.

e e

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

ADSL/Cable/Hub

AP

AV Out

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

Nakonfigurujte bezdrátové připojení (pouze pro PZ8111W/21W)7

PZ8111W/21W

6. Vyčkejte, než se živý obraz znovu načte do prohlížeče. Potom odpojte napájecí kabel a 
kabel Ethernet od síťové kamery.

7. Znovu zapojte napájecí kabel do kamery. Nyní bude síťová kamera pracovat v 
bezdrátovém režimu.
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