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

Informace o provozní teplotě
naleznete v uživatelské příručce.

Neumisťujte síťovou kameru na
nestabilní povrchy.

Nedotýkejte se síťové kamery za
bouřky.

Nevkládejte do síťové kamery žádné
předměty, například jehly.

Nenechte síťovou kameru
spadnout.

Výměna nebo nesprávná instalace
vodotěsných součástí, např. kabelů
nebo kabelových těsnění, ruší naši
záruku na IP65/66/67.
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Obsah balení

MD8531H
CD se softwarem

Samolepicí šablona

Stručná instalační příručka

Šrouby

Šroubovák

Silikagel

Česky

Šroubovák na úpravu ohniska
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Fyzický popis

Vnitřní pohled

Konektor Ethernet 10/100 RJ45
Svorkovnice vstupu/výstupu

Objektiv

Otvory pro šrouby

Otvory pro šrouby

Tlačítko reset
Slot na karty
MicroSD/SDHC
Stavová kontrolka

Vnější pohled

Mikrofon

DŮLEŽITÉ:
Než budete instalovat kameru,
poznamenejte si MAC adresu

MD8531H

Stupeň vodotěsnosti: IP66
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Instalace hardwaru

Nejprve použijte dodaný šroubovák a odmontujte dómový kryt od základny kamery. Bude-li to nezbytné, vložte kartu MicroSD/SDHC.
Šroub proti neoprávněné
manipulaci

Kopulový kryt

Plastový kryt

Základna kamery

3.1 Připojení kabelu RJ45 Ethernet
Rozměry RJ45 ethernetového kabelu (mm); 5 ~ 8mm.
Používejte pouze kabely CAT5e.
Kroky montáže
Gumové těsnění

1. Vyvrtejte otvor v těsnění a provlékněte jím
ethernetový kabel.
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2. Z ethernetového kabelu odstraňte část
izolace.

Česky

2
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3. Pro připojení ethernetových kabelů ke konektoru budete potřebovat kleště RJ-45. Po
dokončení, zapojte kabel do zásuvky Ethernet RJ45.
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o: bílý/oranžový pruh
o: white/orange stripe
O: oranžový díl
O: orange solid
g: bílý/zelený
pruhstripe
g: white/green
B: modrý
B: bluedíl
solid
b: bílý/modrý
pruh
b: white/blue
stripe
greendílsolid
G: G:
zelený
br:
white/brown
br: bílý/hnědý pruhstripe
BR: brown solid
BR: hnědý díl
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3.2 Připojení kabelů IO
1. Odšroubujte vodotěsný konektor z kamery a veďte kabely IO přes gumové těsnění, jak ukazuje
obrázek. Až budete hotovi, upevněte a namontujte konektor.
Rozsah průřezu kabelů: 1.5 ~ 1.8mm; 20AWG
Délka odstranění izolace: 6~7mm

17

m

m

2. Pužijte malý plochý šroubovák k dotažení IO kabelů v
přibalené svorkovnici. Svorkovnice je vyobrazena níže:
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DIDI+
DODO+
Audio GND
Audio Out

Česky

Šroub: M2

3. Připojte svorkovnici ke kameře.
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3.3 Držák na strop
1. Připevněte dodanou montážní nálepku na strop nebo na stěnu.
2. Podle 4 kroužků označujících šrouby na nálepce vyvrtejte 4 základní otvory do stropu nebo
stěny. Potom do vzniklých otvorů zatlučte plastikové hmoždinky.
3. Tato síťová kamera může být přimontována s kabelem vedeným ze stropu/zdi nebo ze strany.
Chcete-li kabel zapojit přes strop/zeď, vyvrtejte otvor na kabel (A) tak, jak je zobrazeno na
obrázku. Pkud kabel vedete ze strany krytu, sejměte plastový kryt (B).
4. Třemi otvory v základně kamery protáhněte šrouby, zasuňte do příslušných hmoždinek a
šroubovákem utáhněte tak, aby základna kamery bezpečně držela.”
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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 klepnutím na
tlačítko „Next“ (Další).
3. Program vyhledá ve stejné síti LAN video přijímače, video servery a síťové kamery VIVOTEK.
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.
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Připraveno k použití

1. Zobrazí se prohlížeč se síťovou kamerou, jak je zobrazeno níže.
2. Dojde k zobrazení živého obrazu z kamery. Rovněž můžete z instalačního CD nainstalovat
32kanálový software pro nahrávání více kamer. Podrobnosti týkající se instalace viz související dokumenty.

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

K seřízení snímacího úhlu
1. Uvolněte šroub modulu čočky (ale ne zcela) v horní části modulu.
2. Nastavte požadovaný úhel záběru podle obrázku vpravo.
3. Pak upevněte šroub tak, aby bylo možné upravit orientaci čočky a aby vydržela
působení nárazu a vibrací.
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Zaostření kamery
Zaostření této síťové kamery je z výroby nastaveno
od 1,0 m do nekonečna. Pokud potřebujete zaostřit
na objekty, které jsou blíže než 1,0 m, nebo
pokud objektiv ztratil zaostření, dolaďte nastavení
následujícím způsobem.
1. Uvolněte šroub v horní části modulu čočky.
2. Otočte modul čočky na stranu. Tak získáte
přístup k šroubu ohniska čočky.
3. Uvolněte šroub držící ohnisko čočky. "
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POZNÁMKA:

1

Modul čočky můžete také otočit a opravit zorné pole,
pokud je kamera upevněna na nakloněném povrchu.

CZ - 129

Česky
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4. Upravte ohnisko čočky otáčením čočky po
nebo proti směru hodinových ručiček pomocí
šroubováčku.
5. Otočte modul čočky zpět do správné polohy.
Umístěte kryt, ale zatím neutahujte šrouby.
6. Zkontrolujte konzolu, zda je obraz jasný.
Opakujte proces, dokud není snímaný obraz
jasný.
7. Upevněte šroub ohniska čočky.
8. Upevněte šroub modulu čočky.
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Dokončení

Otevřete vakuový vak z hliníkové fólie a vyjměte
desikant. Dodaný desikant připojte k vnitřní straně
krytu kupole pod zachytávací svorku. (Vždy když
otevřete dvířka kupole vyměňte desikant.)

Zachytávací
svorka
Připevněte kopulový kryt ke kameře.
Zajistěte šroubky krytu kopule dodaným
šroubovákem. Nakonec se přesvědčte,
že jsou všechny díly kamery pevně
nainstalovány.
DŮLEŽITÉ:
Pro odolnost vůči vlhkosti prosím řádně
dotáhněte šrouby.
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Vysoušecí
sáček

