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

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

V takovém případě kontaktujte
distributora.

V takovém případě kontaktujte
distributora..

Informace o provozní teplotě
naleznete v uživatelské příručce.

Chraňte síťovou kameru před
přímým slunečním světlem.

Neumisťujte síťovou kameru do
prostředí s vysokou vlhkostí.

Česky

Neumisťujte síťovou kameru do
blízkosti zdrojů tepla, například
televizoru nebo trouby.
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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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Obsah balení
Napájecí adaptér

Stojan kamery

Objektiv CS-mount

Stručná instalační příručka

CD se softwarem

Záruční karta

Imbusový klíč

Česky

IP8162/62P
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Fyzický popis

Přední panel
Světelné čidlo

Objektiv

Vestavěný mikrofon

Zadní panel

Zvukový výstup

Video výstup BNC

Stavová kontrolka
Patice pro kartu SD/
SDHC

Vstup pro mikrofon
Přepínač externího/
interního mikrofonu
Zásuvka Ethernet
10/100 RJ45
Zasazené tlačítko
reset

Přepínač NTSC/PAL
Konektor pro napájecí
kabel
Obecný vstup/výstup
Svorkovnice
Tlačítko pro zaostření
Zásuvka ovládacího kabelu pro DC-iris (IP8162)
Zásuvka ovládacího kabelu pro P-iris (IP8162P)

Objektiv
Ovládání zaostření
Ovládání zoomu
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Montáž objektivu na kameru

1. Při montáži objektivu na kameru jej otáčejte doprava, dokud se nezastaví. V případě
potřeby otočte objektiv pomalu doleva, dokud nebude v nejlepší poloze.
2. Zapojte ovládací kabel DC-iris do zásuvky. (IP8162)
Zapojte ovládací kabel P-iris do zásuvky. (IP8162P)

1

2

Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce objektivu
v balení objektivu.
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Vytvoření sítě

Obecné připojení (bez PoE)
1. Pokud máte externí zařízení, například snímače a alarmy, zajistěte připojení k
svorkovnici s obecným vstupem/výstupem.
2. Připojte kameru k přepínači ethernetovým kabelem.
3. Zapojte napájecí kabel ze síťové kamery do elektrické zásuvky.
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1: napájení +12V
2: digitální výstup
3: digitální vstup
4: uzemnění
5: AC 24V
6: AC 24V
7: RS485+
8: RS485-
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4

5

LINK
RECEIVE
PARTITION

Ethernetový přepínač

Česky

1

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.

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

PoE injektor
(volitelný)
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Přepínač nepodporující
technologii PoE
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Přiřazení IP adresy

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).

IW2

Installation
Wizard 2

3. Program vyhledá video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK ve stejné
síti LAN.
4. Po skončení hledání se zobrazí hlavní okno instalačního programu. Klepněte na
adresu MAC, která odpovídá adrese uvedené na boku objektivu kamery nebo
sériovému číslu na štítku, a připojte se pomocí aplikace Internet Explorer k síťové
kameře.
Network Camera
Model No: IP8162P R o HS
MAC:0002D1730202

00-02-D1-73-02-02

192.168.5.151

IP8162

0002D1730202

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.

Made in Taiwan

Česky

Pat. 6,930,709
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Připraveno k použití

1. K síťové kameře se můžete připojit přes Internet.
2. Živé video můžete získat přes webové prohlížeče nebo záznamový software.

3. Chcete-li nastavit zoom, uvolněte ovládání zoomu. Až budete hotoví, ovládání zoomu
znovu utáhněte.
4. Chcete-li nastavit zaostření, uvolněte ovládání zaostření. Až budete hotoví, ovládání
zaostření znovu utáhněte.
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Další podrobnosti o instalaci naleznete v uživatelské příručce na disku CD
se softwarem.
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Ladění CS-držáku

1. Odpojte čočku CS-držáku od fotoaparátu.
2. Otočte pravou stranu fotoaparátu nahoru.
3. K uvolnění šroubu držícího čočku použijte dodaný klíč typu L, poté lze
kroužkem CS-držáku otáček.
4. Pro otočení kroužku CS-držáku použijte minci; lehce nastavte vzdálenost
mezi čidlem a čočkami.
5. Po dokončení utáhněte šroub čočky k upevnění kroužku CS-držáku.
6. Připojte čočku CS-držáku zpět na fotoaparát.

Šroub pro upevnění objektivu
Kroužek pro objektiv CS-mount
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Poznámka
Při výběru čoček pro váš IP8162/62P nezapomeňte na níže uvedené pokyny.
1. Okraj (vzdálenost A-B) musí být delší než 12,5 mm. Je-li vzdálenost okraje příliš
krátká, spodní část šroubu může zasáhnout ICR, nebo může při nastavování
ovladače čočky, nebo může vést k vypadnutí čočky.
2. Šroub (vzdálenost A-C) musí být kratší než 4,5 mm; v případě, že by spodní část
šroubu mohla zasáhnout ICR.
3. Vzdálenost mezi okrajem čočky (A) a předním panelem (D) NESMÍ být delší než
0,5 mm ; nebo může při nastavování ovladače čočky, nebo může vést k vypadnutí
čočky.
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A (okraj čočky)
D (přední panel)
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