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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.Nerozebírejte síťovou kameru.
Nenechte síťovou kameru spadnout.Nevkládejte do síťové kamery žádné 

předměty, například jehly.

Neotáčejte a nenaklánějte síťovou 
kameru ručně, když je zapnuto napájení.

Obsah balení1

510000210G

CD se softwarem 

Držák na zeď / Kupole / ŠroubySD8333E/-M  (s prodlouženými kabely)

Šrouby / Montážní šablona / Šroubovák 
T25 torx / Vysoušecí sáček (SD8333E)

 Zemnící kabel

Rychlý návod k instalaci PC / ABS / kouřová kupole 

volitelné, zakoupitelné samostatně
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Fyzický popis2

Vnitřní pohled

Konektor na 
propojení desek

Objektivy

Vnější pohled

Slot na karty SD/SDHC/SDXC

Stavová LED
Síťová LED

Tlačítko Reset

Tělo kamery

Tento nákres zobrazuje kameru s odejmutou 
kupolí

Zdířka pro kartu SD je dostupná po 
odstranění horní části s pomocí ovladače 
T25. 
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Hardwarová instalace3

HD  WDR Pro

DŮLEŽITÉ:

Pokud se kamera nedodává s odvlhčovačem, měli 
byste zkontrolovat, zda se silika gel uvnitř rámu 
nezbarvil do ruda. Pokud ano, měli byste sáček s 
vysoušecím přípravkem vyměnit. 

Výměna sáčků s vysoušecími přípravky:
1. Demontujte kryt tak, že vyšroubujete 4 pojistné 

šrouby T25. 
2. Vyměňte sáčky s vysoušecím přípravkem, 

umístěte je dovnitř rámu. 
3. Namontujte zpět kryt kupole. 

Další upozornění:  
1. Neinstalujte kameru za deště. 
2. Trvá přibližně 2 dny, než se hladina vlhkosti 

stlačí na 30 % nebo méně, ať už s použitím 
vysoušecích přípravků nebo odvlhčovače. 

3. Do 30 minut můžete ještě stále najít kondenzaci 
na krytu kupole. 
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3-1. Instalace držáku na zeď

1

2 3

1. Kamera váží 3,66 kg. Vyberte pevné místo k montáži, aby se předešlo prenosu vibrací do 
kamery. Přiložte šablonu na stěnu.

2. Vyvrtejte 4 vodící díry (10mm průměr) do zdi a poté do nich zatlučte hmoždinky. Hmoždinky 
by měly být zatloukány s našroubovanou matkou, aby nedošlo k poškození závitu. Případně 
vyvrtejte další otvor pro připojovací kabely.

3. Připevněte držák na stěnu použitím 4 sad bezpečnostních podložek a matek.

1. IO kabely nejsou součástí dodávky

2. Nedotýkejte se základních desek, aby nedošlo k poškození statickou elektřinou

3. Používejte pouze kabely CAT5e, CAT6.

POZNÁMKA:
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3-2. Zapojení kabeláže a připojení horní části 
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15°

Demontujte těsnění z otvoru odvzdušňování 
v horní části, pokud kamera obsahuje 
odvlhčovač. 

Středová čára

C Značka

1. Jednou rukou přidržte horní část a všechny kabely veďte skrz držák na zeď.  
2. Připevněte horní díl k držáku na zeď.

Upozorňujeme, že horní část je potřeba otočit a nasměrovat tak, aby byla 
značka C o 15 stupňů odkloněná od středové čáry.



CZ-102

3. Zapojte kabely a k zajištění voděodolnosti kabelových spojů a otvoru pro kabeláž použijte 
těsnicí hmotu a tmel.

4. Upevněte přiložený uzemňovací kabel ke kupoli, protáhněte ho skrze montážní držák a poté 
připojte jeho druhou část k zemnícímu obvodu.

5. K upevnění horní části použijte dodaný imbusový klíč. 

3-3. Montáž síťové kamery
1. Zarovnejte tělo kamery s vrchní částí. Zarovnejte k sobě značky na kameře a na konektorové 

části. Zatlačte kameru směrem nahoru tak, aby se vyrovnala s vrchní částí.
2. Otočte kamerou proti směru hodinových ručiček dokud se nezarovná značka se značkou “C”.
3. Použijte přiložený šroubovák torx T25 k utažení tří zajišťovacích šroubů zvrchu. Ujistěte se, zda 

byly veškeré části řádně dotaženy.

4
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HD  WDR Pro

HD  WDR Pro

HD  WDR Pro

Zarovnávací značka

C Značka
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HD  WDR Pro

HD  WDR Pro

Zapojení sítě4

AC 24V 3.5A Síťový adaptér 
(Není součástí dodávky)

Switch bez PoE

1.  Připojte Ethernetový kabel ze síťové kamery k PoE Plus switchi použitím kabelu specifikace CAT5e, 
CAT6. 30W výstup switche nedokáže napájet topné těleso, proto je při použití PoE switche neplatný 
udávaný rozsah provozních teplot. 30W PoE Plus dokáže napájet kameru při teplotě -5° a vyšší.

Při používání spínače bez PoE
Při použití switche bez PoE použijte k propojení s kamerou High PoE injektor (není součástí dodávky) 
s 60W výstupem. Dostatečný výkon je nutný při použití za nízkých teplot, když se aktivuje integrované 
topné těleso. 

High Power PoE Injektor 

2. Připojte napájecí kabely k napájecímu adaptéru AC 24V (není součástí dodávky). Adaptér může 
napájet integrované topné tělísko v kameře.

Je možné připojit oba zdroje napájení jako zálohu při selhání jednoho z nich

Napájení přes Ethernet (High Power PoE)

Obecné připojení

IEEE 802.3at PoE Switch (výkon 30W)

a / nebo
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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 adresy5

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

Připraveno k použití6
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  souvise-
jící dokumenty.

30x
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