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Upozornění před instalací

V takovém případě kontaktujte 
distributora.

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.
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Obsah balení1

510000202G

CD se softwaremZáruční karta

Držák pro upevnění na zeď

Spojka RJ45 samice/
samice 

Černý kryt / Dómový kryt

Silikagel / Kovový kroužek

Silica gel

Silica gel

Stručná instalační příručka

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

O-kroužek a šrouby / 
Nálepka pro vyrovnání

SD8311E/21E/12E/22E/13E/23E
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Vnitřní pohled

Tlačítko reset

Objektiv

Vnější pohled

Fyzický popis2

Stavová kontrolka

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
D13
D12
D11

Ethernet 10/100 
Konektor RJ45
Zvukový výstup (zelený)
Vstup pro mikrofon (růžový)
Konektor pro napájecí kabel 
(černý)

Obecný vstup/výstup 
Svorkovnice

�zemnění

Patice pro kartu SD
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Instalace hardwaru3

Montáž síťové kamery
1. Nalepte nálepku pro vyrovnání na zeď.
�. Vyvrtejte do zdi čtyři díry podle dodané nálepky.
3. Připevněte černý kryt k síťové kameře pomocí čtyř dodaných černých šroubů.
4. Nalepte dodávaný dvoudílný silikagel symetricky na vnitřní stranu vypouklého 

krytu. Pak umístěte kovový kroužek do vypouklého krytu a upevněte silikagel na 
místo.

5. �pevněte na síťovou kameru dómový kryt a zajistěte jej otočením ve směru 
hodinových ručiček.

6. �volněte tři šrouby na předním otvoru držáku pro upevnění na zeď.
7. �místěte o-kroužek na přední otvor držáku pro upevnění na zeď.
8. Protáhněte kabely přes přední otvor držáku pro upevnění na zeď a vytáhněte je 

z otvoru u zdi.
9. Připevněte síťovou kameru k držáku pro upevnění na zeď utažením tří šroubů na 

předním otvoru držáku.
10. Připevněte držák pro upevnění na zeď na stěnu.
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Silica gel

Silica gel
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Vytvoření sítě4

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. Pokud máte externí zařízení, 
například snímače a alarmy, zajistěte 
připojení k svorkovnici s obecným 
vstupem/výstupem.

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

 Při připojování síťové kamery přímo 
k počítači použijte překřížený kabel 
kategorie 5.

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
DI3
DI2
DI1

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

Při používání přepínače nepod-
porujícího technologii PoE
Použijte napájecí injektor PoE 
Plus (volitelný) pro připojení 
mezi síťovou kamerou a ne-PoE 
spínačem.

Injektor napájení PoE 
Plus (volitelný)

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

Napájení přes ethernet (PoE Plus 802.3at)

Obecné připojení (bez PoE)

GND: uzemnění
DV2: Digitální výstup 2
DV1: Digitální výstup 1
DV+: Digitální výstup (DC 12)

GND: uzemnění
DI3: Digitální vstup 3
DI2: Digitální vstup 2
DI1: Digitální vstup 1

AC 24V 3,5A adaptér 
(volitelný)

Přepínač 
nepodporující 

technologii PoE
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1. Nainstalujte průvodce „Installation Wizard �“ z adresáře softwarových nástrojů na 
disku CD se softwarem.

�. 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.

Installation
Wizard 2

IW2

Přiřazení IP adresy5

Network Camera
Model No: SD83x1E/x2E/x3E

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

MAC:0002D1730202

RoHS
00-02-D1-73-02-02               192.168.3.143                SD83x1E/x2E/x3E

0002D1730202
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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.
�. Z kamery byste měli sledovat živé video. Rovněž můžete z instalačního CD nain-

stalovat 32kanálový software pro nahrávání pro vice kamer. Podrobnosti týkající se 
instalace viz  související dokumenty.






