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Úvod 
Tento návod popisuje, jak nastavit webserver AVX931B pro zasílání PUSH Videa na chytrý mobilní 

telefon při detekci pohybu v obraze. Jde pouze o drobnou změnu při zapojení I/O kontaktů a 

následnému softwarovému nastavení. 

Dbejte zvýšené opatrnosti! Při nastavení webserveru na detekci pohybu, bude s největší 

pravděpodobností docházet k falešným poplachům a zasílání PUSH Videa na telefon, například při 

pohybu stromů, dešti atd. Doporučujeme využívat přesnější detekce, například s využitím PIR čidel 

nebo magnetických kontaktů na dveře. Tato čidla mají menší chybu detekce než pohyb v obraze. 

Krok 1: hardwarová propojka 
Na webserveru propojíme svorky 3 a 4 (výstup se vstupem) drátovou propojkou jako na obrázku. 

 

 

Popis pinů: 

1. RS-485-B 

2. RS-485-A 

3. OUT (výstup) 

4. IN (vstup) 

5. GND (zem) 

   1  2  3  4  5 
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Krok 2: nastavení 
Jděte do nastavení webserveru 

 

Krok 3: zapnutí detekce 
V postranním menu vyberte položku Aktivace, v části Detekce zapněte položku „Externí alarm“ 

 a „Pohyb“. Tlačítkem Detekce nastavte požadované zóny a citlivost. 

 

Poznámka (PUSH aktivované PIR nebo magnetickým kontaktem): 
Pokud byste chtěli místo detekce pohybu zvolit raději spolehlivější PIR čidlo nebo magnetický kontakt,  

v postranním menu vyberte položku Aktivace. V části Akce zrušte zaškrtnutí Pohyb u položky „Vystup alarmu“. 

Pokud budete chtít nahrávat do interní paměti webserveru v části Akce zaškrtněte Externí alarm a Pohyb  

u položky „Záznam“. 
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Krok 4: nastavení vstupu 
V části Detekce klikněte na text Externí alarm:, kde nastavíte vstup alarmu „Aktivní:“ na N.O.  

 

Krok 5: nastavení výstupu 
V části Akce zašktněte Pohyb u položky „Výstup alarmu“, pokud budete chtít nahrávat do interní 

paměti webserveru zaškrtněte Pohyb u položky „Záznam“. Dále klikněte na text Výstup alarmu:,  

kde nastavíte výstup alarmu „Aktivní:“ na NIZKY,  

 

*„Manuální trvání“ slouží pouze při aktivaci výstupu z Internet Exploreru, Videovieweru nebo telefonu. 

Krok 6: zapnutí střežení 
V postranním menu vyberte položku Push Video, v části Push Video zapněte „Střežení“, vyplňte text 

zprávy a uložte. Pokud byste chtěli využívat plánovače, zapněte jej a zvolte požadovaný čas. 
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Krok 7: spuštění na telefonu 
 Stáhněte si z Google Play nebo Apple store aplikaci EagleEyes a nainstalujte ji.  

 Přidejte Vaše zařízení, podobně jako na obrázku 1, zvolte Get Type a uložte (zařízení je 

přidáno, viz Obr2.).  

 Po kliknutí na tlačítko Vyp se tlačítko rozsvítí zeleně, změní  se na ZAP a přijde zpráva o 

zapnutí PUSH Videa. 

 Tímto je vše hotovo a PUSH Video by mělo být aktivní při detekovaném pohybu. 

 
Obr1. Přidání zařízení 

 
Obr2. Přidané zařízení 

 
Obr3. Zapnutí PUSH Videa 

 


