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Stručná příručka 

O této příručce 

Tato příručka je určena pro síťovou kameru DS-I127 DS-I227. 

Příručka obsahuje pokyny pro použití a správu výrobku. Obrázky, 

grafy, zobrazení a veškeré další informace uvedené níže slouží pouze 

k účelu popisu a vysvětlení. V důsledku aktualizací firmwaru nebo z 

jiných důvodů podléhají informace obsažené v příručce změnám bez 

předchozího upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových 

stránkách společnosti.  

Používejte prosím tuto uživatelskou příručku pod vedením 

odborníků. 

Odmítnutí odpovědnosti 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O VÝROBEK S PŘÍSTUPEM NA 

INTERNET, JE JEHO POUŽÍVÁNÍ ZCELA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. NAŠE 

SPOLEČNOST NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÝ 

PROVOZ, ÚNIK SOUKROMÝCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ 

KYBERNETICKÝM ÚTOKEM, HACKERSKÝM ÚTOKEM, ANTIVIROVOU 

KONTROLOU NEBO JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY; 

NAŠE SPOLEČNOST BUDE NICMÉNĚ POSKYTOVAT VČASNOU 

TECHNICKOU PODPORU, BUDE-LI O NI POŽÁDÁNA.  

ZÁKONY O SLEDOVÁNÍ SE V RŮZNÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. PŘED 

POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI OVĚŘTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ 

ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI, ABY SE ZAJISTILO, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ 

ODPOVÍDÁ PLATNÝM ZÁKONŮM. NAŠE SPOLEČNOST NENESE 

ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁN K 

NEZÁKONNÝM ÚČELŮM.  
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V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI KONFLIKTŮ MEZI TOUTO PŘÍRUČKOU A 

PLATNÝM ZÁKONEM MÁ PŘEDNOST POZDĚJŠÍ Z NICH. 

Informace o regulačních opatřeních 

Informace FCC 

Myslete na to, že změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana 

odpovědná za dodržování předpisů, by zneplatnily oprávnění 

uživatele provozovat zařízení. 

Soulad s FCC: Toto zařízení bylo testováno a byl potvrzen jeho soulad 

s limity platnými pro digitální zařízení třídy B podle části 15 zásad FCC. 

Tyto limity jsou vytvořeny tak, aby zajišťovaly rozumnou ochranu 

před škodlivým rušením při instalaci zařízení v rezidenčních oblastech. 

Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiových 

frekvencí a není-li instalováno či používáno v souladu s příručkou, 

může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje 

však žádná záruka, že v konkrétní instalaci toto rušení nenastane. V 

případě, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení příjmu 

rádiového nebo televizního signálu, které lze rozpoznat vypnutím 

a zapnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení vyrovnat 

prostřednictvím jednoho nebo více následujících opatření: 

—Přeorientovat nebo přesměrovat přijímací anténu. 

—Zvětšit mezeru mezi zařízením a přijímačem. 

—Připojit zařízení do výstupu na jiném okruhu, než je okruh, k 

němuž je přijímač připojen. 

—Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového nebo 

televizního technika. 

Podmínky FCC 
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Zařízení splňuje podmínky části 15 zásad FCC. Jeho provoz podléhá 

následujícím dvěma podmínkám: 

1. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 

2. Zařízení musí být schopno přijmout jakékoli rušení včetně 

takového, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení. 

Prohlášení o shodě s EU 

Tento výrobek a také dodávané příslušenství (je-li 

nějaké) jsou označeny značkou „CE“ a splňují tedy 

platné harmonizované evropské normy uvedené ve 

směrnici 2014/30/ES o EMK a ve směrnici RoHS 2011/65/EU. 

2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené 

tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat 

jako netříděný domovní odpad. Řádná recyklace 

vyžaduje vrácení produktu místnímu dodavateli 

během zakoupení podobného nového zařízení nebo jeho likvidaci na 

určených sběrných místech. Další informace najdete na: 

www.recyclethis.info 

2006/66/ES (směrnice baterií): Tento výrobek 

obsahuje baterii, kterou v Evropské unii nelze 

likvidovat jako netříděný domovní odpad. Konkrétní 

informace o baterii najdete v dokumentaci 

produktu. Baterie je označena tímto symbolem a 

může zahrnovat znaky indikující použití kadmia (Cd), olova (Pb) nebo 

rtuti (Hg). Řádné recyklace dosáhnete vrácením baterie dodavateli 

nebo na určené sběrné místo. Další informace najdete na: 

www.recyclethis.info 

Soulad s průmyslovou vyhláškou Kanady ICES-003 

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).  

Bezpečnostní pokyny 

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel výrobek používal 

správně a aby se tak předešlo nebezpečí nebo škodě na majetku.  

Preventivní opatření se dělí na „Varování“ a „Upozornění“. 

Varování: Pokud bude opomíjeno jakékoli varování, může dojít k 

vážnému zranění nebo smrti. 
Upozornění: Pokud bude opomíjeno jakékoli upozornění, může dojít 

ke zranění nebo poškození zařízení. 

 Varování 

● Řádná konfigurace všech hesel a dalších bezpečnostních 

nastavení je zodpovědností toho, kdo provádí instalaci, nebo 

koncového uživatele. 

● Při používání výrobku musíte přísně dodržovat vnitrostátní 

a regionální předpisy elektrické bezpečnosti. Podrobnější 

informace naleznete v technických specifikacích. 

  

Varování Dodržujte tato 

bezpečnostní opatření, 

abyste zabránili vážnému 

zranění nebo smrti. 

Upozornění Dodržujte tato 

preventivní opatření, abyste 

zabránili možnému zranění nebo 

hmotné škodě.  
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● Vstupní napětí by mělo vyhovovat jak zdroji SELV (Safety Extra 

Low Voltage – bezpečné nízké napětí), tak i zdroji s omezeným 

napájením s 24 VAC nebo 12 VDC podle normy IEC60950-1. 

Podrobnější informace naleznete v technických specifikacích. 

● K jednomu napájecímu adaptéru nepřipojujte více zařízení, 

protože přetížení adaptéru může způsobit přehřátí nebo 

nebezpečí požáru. 

● Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena k napájecí zásuvce. 

Pokud je výrobek instalován na stěnu nebo na strop, mělo by 

být zařízení dobře připevněno.  

● Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, okamžitě 

vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a poté se obraťte na 

servisní centrum.  

 Upozornění 

● Před použitím kamery se ujistěte, že je napájecí napětí správné. 

● Chraňte kameru před pádem a nárazem. 

● Nedotýkejte se prsty modulů snímačů. Pokud je nutné provést 

čištění, použijte čistý hadřík s trochou etanolu a jemně je otřete. 

Nebude-li kamera delší dobu používána, vraťte na objektiv 

krytku, čímž ochráníte snímač od nečistot.  

● Nesměřujte zařízení na slunce nebo obzvláště světlá místa. 

Mohlo by dojít k vykvétání nebo se mohou objevit skvrny (což 

však není porucha) a zároveň to negativně ovlivňuje životnost 

čidla. 
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● Laserový paprsek může vypálit snímač. Pokud se používá 

laserové zařízení, ujistěte se, že povrch snímače nebude 

vystaven laserovému paprsku. 

● Neumisťujte kameru do extrémně horkého nebo studeného 

(má-li model kamery v příponě svého označení písmeno „H“, 

měla by být provozní teplota mezi –30 °C až +60°C nebo mezi –

40 °C až +60°C), do prašného nebo vlhkého prostředí 

a nevystavujte ji vysokému elektromagnetickému záření.  

● Aby nedocházelo k hromadění tepla, je pro řádné provozní 

prostředí zapotřebí dobré větrání.  

● Během používání udržujte kameru mimo dosah vody a jakékoli 

kapaliny. 

● Během dodání bude kamera zabalena v originálním obalu nebo 

v obalu ze stejného materiálu, jako je originální obal. 

● Pravidelná výměna dílů: některé díly (např. elektrolytický 

kondenzátor) zařízení je třeba pravidelně vyměňovat v souladu 

s jejich průměrnou dobou životnosti. Průměrná doba životnosti 

se z důvodu rozdílů mezi provozním prostředím a historií 

používání liší, proto doporučujeme všem uživatelům provádět 

pravidelné kontroly. Další informace vám poskytne váš 

prodejce. 

● Nesprávné používání či výměna baterie může mít za následek 

nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je pouze stejným nebo 

odpovídajícím typem. Baterie likvidujte v souladu s pokyny 

jejich výrobců.  

● Pokud výrobek nepracuje správně, obraťte se na svého prodejce 

nebo na nejbližší servisní centrum. Nikdy se nepokoušejte 
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kameru rozebírat sami. (Nepřebíráme žádnou odpovědnost za 

problémy, které mohou vzniknout následkem nepovolené 

opravy nebo údržby.) 
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1 Popis vzhledu 

Kamery této řady patří do dvou typů podle vzhledu.  

1.1 Kamera typu I 

Kamera typu I má různé modely. Některé modely mají objektiv, u 

kterého je zvětšení a zaostření třeba nastavit manuálně 

prostřednictvím páčky zvětšení/zaostření, a jiné modely mají 

automatický objektiv, u něhož lze nastavení zvětšení a zaostření 

provést prostřednictvím internetového prohlížeče nebo softwaru 

klienta. Podívejte se na své zařízení. 

1.1.1 Přehled 

Přehled síťové dome kamery typu I je uveden níže. 

1

2 3

4

 

Figure 1-1 Přehled kamery typu I (1) 
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Figure 1-2 Přehled kamery typu I (2) 

Table 1-1 Přehled kamery typu I 

Č. Popis 

1 Bublina 

2 Black Liner 

3 Objektiv 

4 Základní deska 

5 Reset 

6 Pomocný výstup obrazu 

7 Sériový port 

8 Slot na paměťovou kartu 
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1.1.2 Popis kabelu 

Popis kabelu síťové dome kamery typu I je uveden níže. 

Poznámka: 

Kabely se liší model od modelu, viz níže uvedené obrázky. 

 

Figure 1-3 Popis kabelu kamery typu I (1) 

10

12

9

14

13

 

Figure 1-4 Popis kabelu kamery typu I (2) 
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Table 1-2 Popis kabelu 

Č. Popis 

9 Síťové rozhraní 

10 Napájecí rozhraní 

11 Rozhraní audio/alarm 

12 Rozhraní zvukového vstupu a výstupu 

13 Rozhraní výstupu videa 

14 Rozhraní vstupu a výstupu alarmu 

Poznámky: 

 Stiskněte tlačítko RESET asi na 10 s, když se kamera napájí nebo 

rebootuje, tím obnovíte předvolené nastavení včetně 

uživatelského jména, hesla, IP adresy, č. portu atd. 

 Některé modely podporují funkce audio a alarm.  

1.2 Kamera typu II 

Kamera typu II má různé modely. Některé modely mají objektiv, u 

kterého je zvětšení a zaostření třeba nastavit manuálně 

prostřednictvím páčky zvětšení/zaostření, a jiné modely mají 

automatický objektiv, u něhož lze nastavení zvětšení a zaostření 

provést prostřednictvím internetového prohlížeče nebo softwaru 

klienta. Podívejte se na své zařízení. 
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1.2.1 Přehled 

Přehled síťové dome kamery typu II je uveden níže. 

1

2 3

 

 Přehled kamery typu II (1) 

5

4

 

 Přehled kamery typu II (2) 
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Unit: mm

6

 

 Přehled kamery typu II (3) 

 Přehled kamery typu II 

Č. Popis 

1 Bublina 

2 Black Liner 

3 Objektiv 

4 Reset 

5 Slot na paměťovou kartu 

6 GND 
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1.2.2 Popis kabelu 

Popis kabelu síťové dome kamery typu II je uveden níže. 

Poznámka:  

Kabely se liší model od modelu, viz níže uvedené obrázky. 

DC12V IN 6

7

 

Figure 1-8 Popis kabelu kamery typu II (1) 
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Figure 1-9 Popis kabelu kamery typu II (2) 
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Table 1-4 Popis kabelu 

Č. Popis 

6 Napájecí rozhraní  

7 Síťové rozhraní 

8 Rozhraní vstupu a výstupu alarmu  

9 Rozhraní zvukového vstupu a výstupu 

10 Pomocné rozhraní obrazu 

Poznámky: 

 Stiskněte tlačítko RESET asi na 10 s, když se kamera napájí nebo 

rebootuje, tím obnovíte předvolené nastavení včetně 

uživatelského jména, hesla, IP adresy, č. portu atd. 

 Některé modely podporují funkce audio a alarm. 
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2 Instalace 

Než začnete: 

● Ujistěte se, že je zařízení v balíčku v dobrém stavu a že balíček 

obsahuje všechny díly sestavy. 

● Standardní napájení je 12 V DC nebo PoE (802.3af); ujistěte se, 

že vaše napájení odpovídá napájení kamery. 

● Veškerá související zařízení musí být během instalace vypnuta. 

● Zkontrolujte specifikaci výrobků pro prostředí instalace. 

● Ujistěte se, zda je zeď dostatečně silná, aby vydržela 

čtyřnásobek hmotnosti kamery a držáku. 

Aby se u kamer podporujících infračervené světlo zabránilo odrazu 

infračerveného světla, jste povinni věnovat pozornost následujícím 

preventivním opatřením:  

● Odraz infračerveného světla způsobí prach nebo mastnota na 

krytu objektivu. Dokud není instalace dokončena, neodstraňujte 

krycí fólii objektivu. Pokud je na krytu objektivu prach nebo 

mastnota, vyčistěte kryt objektivu čistým, měkkým hadříkem a 

isopropylalkoholem. 

● Dbejte na to, aby v blízkosti objektivu kamery nebyl žádný 

reflexní povrch. Infračervené světlo z kamery se může odrážet 

zpět do objektivu a způsobit odraz.  

● Aby byl objektiv izolován od LED infračerveného světla, musí být 

pěnový kroužek kolem objektivu usazen v jedné rovině 

s vnitřním povrchem krytu objektivu. Připevněte kryt objektivu 

k tělesu kamery tak, aby byly pěnový kroužek a kryt objektivu 

spojeny bez spáry.  
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 Příprava 

Účel: 

Před montáží musíte nejdříve kameru rozmontovat a nainstalovat 

kartu. 

2.1.1 Demontáž 

Kroky: 

1. Pomocí šroubováku uvolněte tři šrouby na okraji bubliny. 

2. Bublinu nadzdvihněte a položte stranou.  

3. Odstraňte vnitřní black liner. 

 

      

 Vyjměte bublinu a black liner (kamera typu I) 

Bublina 

Šrouby 

Black Liner 
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 Vyjměte bublinu a black liner (kamera typu II) 

2.1.2 Instalace paměťové karty 

Kroky: 

1. Otočením těla kamery úplně odhalíte slot na paměťovou kartu. 

2. Do slotu na paměťovou kartu vložte paměťovou kartu 

a zatlačením ji připevněte. 

Bublina 

Šrouby 

Black Liner 
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 Nainstalujte paměťovou kartu (kamera typu I) 

 

 Nainstalujte paměťovou kartu (kamera typu II) 

3. (Volitelné) Paměťovou kartu vyjměte tak, že na ni zatlačíte a karta 

vyskočí. 
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 Montáž 

Instalace kamery typu I a kamery typu II jsou podobné. V této 

příručce uvažujeme jako příklad kameru typu I. 

2.2.1 Montáž na strop 

Kroky: 

1. Připevněte vrtací šablonu (součást dodávky) na místo, kam chcete 

připevnit kameru. 

2. Vyvrtejte do stropu tři otvory na šrouby. 

 

 

 Vrtací šablona (kamera typu I) 
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 Vrtací šablona (kamera typu II) 

 

Poznámky: 

● Vrtací šablona se liší podle konkrétního modelu kamery 

v souladu s níže uvedenými obrázky. Podívejte se na své 

zařízení. 

● Chcete-li vést kabely vnitřkem stropu, vyvrtejte do stropu otvor 

podle vrtací šablony. Před dalším krokem kabely nainstalujte a 

zapojte. 

3. Otvory v černé skříňce slícujte s vyvrtanými otvory na šrouby ve 

stropu. Kameru připevněte pomocí dodaných šroubů. 
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 Zajistěte kameru 

4. Nastavte pozorovací úhel, úroveň zvětšení a zaměření. 

Podrobnější informace naleznete v kapitole 2.3. 

5. Do kamery namontujte vnitřní black liner. 

6. Bublinu vložte zpátky do kamery a zajistěte ji pomocí šroubů. 

  

 Zajistěte black liner a bublinu 

Zadní skříňka 

Šroub 
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Instalace vedení na boku 

Pokud chcete vést kabely z boku kamery, musíte nainstalovat vedení 

pro kabely. 

Kroky: 

1. Otočte vodotěsnou zátku proti směru hodinových ručiček, čímž ji 

odstraníte z kamery. 

 

 Vyjměte vodotěsnou zátku 

2. Prostrčte kabely výstupem kabelového vedení na straně. 

3. Vedení otočte po směru hodinových ručiček pevně vyrovnejte 

s výstupem na straně. 

 

 

 

 

 

 Nainstalujte vedení ke kameře 

Postranní výstup kabelu 

Vodotěsná zástrčka 

Vedení 
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Poznámka:  

Při montáži na stěnu umístěte boční výstup přímo dolů, aby byla 

zajištěna vodotěsnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 Směr bočního výstupu 

2.2.2 Montáž do stropu 

Než začnete: 

Držák pro montáž do stropu není součástí balení. Pokud se 

rozhodnete pro tento typ montáže, musíte si nejdříve připravit držák. 

Držák pro montáž do stropu je zde zobrazen pouze pro demonstraci. 

Kroky: 

1. Podle velikosti držáku pro montáž do stropu vyřízněte do stropu 

otvor. Průměr otvoru pro zobrazený držák je 180 mm. 

 

Dolů 
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 Vyřízněte otvor pro montáž do stropu 

2. Slícujte otvory na šrouby č. 1 s odpovídajícími otvory na šrouby v 

držáku a přišroubujte montážní základnu k držáku. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nainstalujte základní desku 

Hlavní tělo Strop 

Okraj 

Velikost otvoru 

Držák pro montáž 

do stropu 

Držák pro montáž do stropu 

Základní deska 

Č. 1 Otvory na šrouby 
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3. Slícujte otvory na šrouby pro připevnění kamery a přimontujte 

kameru k základní desce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Namontujte tělo kamery na základní desku 

4. Umístěte držák a kameru do otvoru ve stropě a zašroubováním 

kolenového šroubu po směru hodinových ručiček přimontujte 

držák do stropu. 

 

 

 

 

Držák na montáž do stropu Základní deska 

Kamera 

Otvory na šrouby pro montáž kamery 

 



Síťová Dome kamera· Stručná příručka 

 
30 

30 

 

 

 

 

 

 Připevněte držák do stropu 

 

5. Nastavte pozorovací úhel (viz Kapitola 2.3). 

6. Namontujte black liner a bublinu zpět na kameru. 

 

 Namontujte black liner a bublinu  

Kolenové šrouby: šroubujte je po směru 

hodinových ručiček 

 

Kolenové šrouby: připevněte konzoli 
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7. Připevněte okraj k držáku. 

 

 

 

 

 

 Nainstalujte okraj 

2.2.3 Montáž s použitím nástěnného držáku 

Než začnete: 

Držák pro montáž na stěnu není součástí balení. Pokud se 

rozhodnete pro tento typ montáže, musíte si nejdříve připravit držák. 

Držák pro montáž na stěnu je zde zobrazen pouze pro demonstraci. 

Poznámka:  

Pokud se rozhodnete pro držák pro montáž na stěnu, musíte věnovat 

pozornost velikosti krytu, který by měl odpovídat základní desce 

kamery. 

Okraj 

 

Okraj 

 

Okr

aj 

 

Okraj 

 
Okraj 
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 Velikost základní desky 

Kroky: 

1. Nainstalujte kabely, držák pro montáž na stěnu a připevněte kryt 

držáku. 

 

 Nainstalujte nástěnný montážní držák 

2. Otvory v základní desce slícujte s příslušnými otvory na šrouby 

krytu.  

3. Připevněte základní desku ke krytu pomocí šroubů. 

Držák pro montáž na stěnu 

 

Víko 
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 Připevněte základní desku 

4. Slícujte kameru se základní deskou a připevněte kameru pomocí 

šroubů. 

 

 Zajistěte kameru 

5. Připojte k monitoru konektor pro výstup obrazu. Připojte napájecí 

konektor ke zdroji napájení. 

Víko 

 

Základní deska 

 



Síťová Dome kamera· Stručná příručka 

 
34 

34 
6. Nastavte obraz a zaostření. Podrobnější informace naleznete v 

kapitole 2.3. 

7. Do kamery namontujte vnitřní black liner. 

8. Připevněte bublinu ke kameře pomocí šroubů.  

 

 Zajistěte black liner a bublinu 

2.2.4 Montáž s použitím závěsného držáku 

Než začnete: 

Závěsný držák pro montáž není součástí balení. Pokud se rozhodnete 

pro tento typ montáže, musíte si nejdříve připravit držák. Závěsný 

montážní držák je zde zobrazen pouze pro demonstraci. 

Poznámka:  

Pokud se rozhodnete pro montáž se závěsným držákem, musíte 

věnovat pozornost velikosti krytu, který by měl odpovídat základní 

desce kamery. 
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 Velikost základní desky 

Kroky: 

1. Nainstalujte kabely a závěsný držák. Připevněte kryt k držáku. 

 

 

 

 

 

 

 Nainstalujte závěsný montážní držák 

2. Otvory v základní desce slícujte s příslušnými otvory na šrouby 

krytu.  

Závěsný montážní držák 

 

Víko 
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3. Připevněte základní desku ke krytu pomocí šroubů. 

 

 

 

 

 

 

 

 Připevněte základní desku 

4. Slícujte kameru se základní deskou a připevněte kameru pomocí 

šroubů. 

 

 Zajistěte kameru 

5. Nastavte obraz a zaostření. Podrobnější informace naleznete v 

kapitole 2.3. 

Víko 

 

Základní deska 
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6. Do kamery namontujte vnitřní black liner. 

7. Připevněte bublinu ke kameře pomocí šroubů.  

 

 Zajistěte black liner a bublinu 

2.2.5 Montáž se složenou spojkou 

Kroky: 

1. Namontujte složenou spojku do stropu nebo do zdi. 

2. Připevněte základní desku ke složené spojce pomocí šroubů. 

 

 

 

 

 

 

 

 Připevněte základní desku 

Kabelová spojka 

 

Základní deska 
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3. Prostrčte kabely otvorem do středu základní desky. 

4. Slícujte tělo kamery se základní deskou. Kameru připevněte 

pomocí šroubů. 

  

 Připevněte kameru 

5. Nastavte obraz a zaostření. Podrobnější informace naleznete v 

kapitole 2.3. 

6. Do kamery namontujte vnitřní black liner. 

7. Připevněte bublinu ke kameře pomocí šroubů.  

 

 Zajistěte black liner a bublinu 

Strop 
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2.3 Seřízení obrazu a zaostření 

Než začnete:  

Připojte kameru k monitoru pomocí dodaného pomocného kabelu 

pro výstup obrazu a zapojte kameru do sítě. 

 

 

 

 

 

 Připojte kameru k monitoru 

Poznámka: 

U některých modelů kamery není pomocný kabel pro obraz součástí 

balení. Místo toho můžete připojit rozhraní kamery pro výstup 

obrazu k monitoru pro seřízení obrazu a zaostření. 

 

 

 

 Rozhraní kamery pro výstup obrazu 

Do monitoru 

 

Pomocný kabel pro přenos 

obrazu 

 

Pomocný výstup obrazu 

Rozhraní 

obrazového výstupu 
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2.3.1 Tříosé seřízení 

Kroky: 

1. Zobrazte obraz kamery s použitím monitoru. 

2. Otočte švenkovací stůl pro seřízení švenkovací pozice kamery. 

3. Otočte nakláněcí osy pro seřízení nakláněcí pozice kamery. 

Poznámka:  

Úhel naklonění se liší podle konkrétního modelu kamery podle 

níže uvedených obrázků. Podívejte se na své zařízení. 

4. Otočte desku s objektivem pro seřízení azimutálního úhlu obrazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tříosé nastavení (kamery typu  I) 

 

 

 

Naklonění: 0º až 90º 

 

Švenkování: 0º až 355º 

 

Otočení: 0º až 355º 
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 Tříosé nastavení (kamery typu II) 

2.3.2 Seřízení přiblížení a zaostření. 

Manuální seřízení  

Některé modely kamery z této řady mají objektiv, jehož úrovně 

zvětšení a zaostření musí být manuálně seřízeny s použitím páčky 

zvětšení/zaostření, a pro seřízení objektivu můžete použít páčku na 

zvětšení a páčku na zaostření. 

Kroky: 

1. Zobrazte obraz kamery s použitím monitoru. 

2. Uvolněte páčku přiblížení a posuňte páčku mezi T (dálkové) a W 

(šířka), tím získáte požadovaný pozorovací úhel. 

 

 

Otočení: 0º až 355º 

 

Švenkování: 0º až 355º 

 

Naklonění: 0º až 70º 
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 Páčka pro zvětšení/zaostření (kamera typu I) 

 

 

 

 

 

 Páčka pro zvětšení/zaostření (kamera typu II) 

3. Utáhněte páčku přiblížení. 

4. Uvolněte páčku zaostření a posuňte páčku mezi F (daleko) a N 

(blízko), čímž získáte optimální zaostření. 

5. Utáhněte páčku zaostření. 

Páčka zvětšení / zaostření 

 

Páčka zvětšení / zaostření 
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Automatický objektiv: 

Některé modely kamer této řady mají automatický objektiv. Úroveň 

přiblížení a zaostření můžete nastavit na ovládacím panelu PTZ tím, 

že kameru zobrazíte prostřednictvím webového prohlížeče nebo 

softwaru klienta. 

 

 Seřízení přiblížení a zaostření prostřednictvím webového 

prohlížeče 
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3 Nastavení síťové kamery přes LAN 

Poznámka:  

Myslete na to, že použití výrobku s přístupem k internetu sebou nese 

bezpečnostní rizika sítě. Chcete-li vyloučit jakýkoli síťový útok a únik 

informací, posilte svou vlastní ochranu. Pokud výrobek nepracuje 

správně, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní 

centrum. 

3.1 Instalace vedení 

Připojte kameru k síti v souladu s následujícími obrázky. 

 

 

Figure 3-1 Přímé propojení 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-2 Propojení přes přepínač nebo router 

nebo 

Síťový kabel 

Síťová kamera Počítač 

Síťová kamera 

Síťový kabel 
Síťový kabel 

Počítač 

nebo 

nebo 
Síťový kabel 

Počítač 

nebo 



Síťová Dome kamera· Stručná příručka 

 
45 

45 

3.2 Aktivace kamery 

Před použitím kamery je nejprve požadována její aktivace 

nastavením silného hesla. 

Je podporována aktivace přes webový prohlížeč, aktivace přes SADP 

a aktivace přes klientský software. Aktivaci prostřednictvím softwaru 

SADP a aktivaci prostřednictvím webového prohlížeče uvádíme jako 

příklady seznámení s aktivací kamery. Informace o aktivaci 

prostřednictvím klientského softwaru naleznete v uživatelském 

manuálu síťové kamery. 

3.2.1 Aktivace přes webový prohlížeč 

Kroky: 

1. Zapněte kameru a připojte ji k síti. 

2. Zadejte IP adresu do řádku adresy webového prohlížeče a klikněte 

na tlačítko Enter, čímž vstoupíte do aktivačního rozhraní. 

Poznámky: 

 Výchozí IP adresa kamery je 192.168.1.64. 

 Pokud kamera umožňuje ve výchozím nastavení DHCP, je třeba 

kameru aktivovat pomocí softwaru SADP a vyhledat IP adresu. 

 

Figure 3-3 Aktivační rozhraní (web) 
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3. Vytvořte heslo a zadejte ho do pole pro heslo. 

DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO – V zájmu zvýšení 

bezpečnosti vašeho výrobku velmi doporučujeme, abyste 

si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru 

(minimálně 8 znaků včetně velkých písmen, malých 

písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo 

pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s 

vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně nebo 

týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek. 

 

4. Potvrďte heslo. 

5. Kliknutím na tlačítko OK uložíte heslo a vstoupíte do rozhraní 

živého náhledu. 

3.2.2 Aktivace přes software SADP 

Software SADP se používá pro vyhledání online zařízení, aktivaci 

kamery a resetování hesla. 

Software SADP získejte z dodaného disku nebo z oficiálních 

webových stránek a nainstalujte ho podle instalačních pokynů. 

Postupujte v souladu s kroky pro aktivaci kamery, informace o dalších 

dvou metodách aktivace naleznete v uživatelské příručce síťové 

kamery. 

Kroky: 

1. Spusťte software SADP pro vyhledání online zařízení. 

2. V seznamu zařízení zkontrolujte stav zařízení a vyberte neaktivní 

zařízení. 
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Figure 3-4 Rozhraní SADP 

Poznámka: 

Software SADP podporuje aktivaci kamery v dávkách. Podrobnosti 

najdete v dokumentu Uživatelská příručka softwaru SADP. 

3. Vytvořte heslo, zadejte ho do pole pro heslo a potvrďte. 

DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO – V zájmu zvýšení 

bezpečnosti vašeho výrobku velmi doporučujeme, abyste 

si vytvořili silné heslo dle svého vlastního výběru 

(minimálně 8 znaků včetně velkých písmen, malých 

písmen, číslic a speciálních znaků). Doporučujeme heslo 

pravidelně obnovovat, a to zejména u systémů s 

vysokým zabezpečením. Obnovení hesla měsíčně nebo 

týdně pomůže lépe ochránit váš výrobek. 

 

4. Kliknutím na tlačítko OK heslo uložíte. 
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Ve vyskakovacím okně můžete zkontrolovat, zda je aktivace 

dokončena. Pokud aktivace selže, ujistěte se, že heslo splňuje 

požadavky, a zkuste to znovu. 

3.3 Úprava IP adresy 

Účel: 

Pro zobrazení a konfiguraci kamery prostřednictvím LAN (Místní síť) 

musíte připojit síťovou kameru ve stejné podsíti, jako je váš počítač. 

Potom nainstalujte software SADP nebo klientský software pro 

vyhledání a změnu IP síťové kamery. Úpravu IP adresy 

prostřednictvím softwaru SADP uvádíme jako příklad pro představení 

úpravy IP adresy. 

Kroky: 

1. Spusťte software SADP. 

2. Vyberte aktivní zařízení. 

Poznámka:  

Pokud je kamera neaktivní, informace o aktivaci kamery naleznete 

v kapitole 3.2. 

3. Změňte IP adresu zařízení na stejnou podsíť s počítačem buď 

ručně úpravou IP adresy, nebo zaškrtnutím políčka „Enable 

DHCP“ (Povolit DHCP). 
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Figure 3-5 Úprava IP adresy 

4. Chcete-li aktivovat úpravu vaší IP adresy, zadejte heslo. 

Úpravu dávkové IP adresy podporuje SADP, podrobnosti naleznete v 

uživatelském manuálu SADP. 
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4 Přístup přes webový prohlížeč 

Systémové požadavky: 

Operační systém: Microsoft Windows XP SP1 a vyšší verze  

CPU: 2.0 GHz nebo vyšší 

RAM: 1 GB nebo vyšší 

Obrazovka: rozlišení 1024 × 768 nebo vyšší 

Webový prohlížeč: Internet Explorer 8.0 a vyšší verze, Apple Safari 

5.02 a vyšší verze, Mozilla Firefox 5.0 a vyšší verze a Google Chrome 

18 a vyšší verze. 

Kroky: 

1. Otevřete webový prohlížeč. 

2. Chcete-li vstoupit do rozhraní přihlášení, zadejte do pole adresy 

prohlížeče IP adresu síťové kamery a stiskněte klávesu Enter. 

Poznámky: 

 Výchozí adresa IP je 192.168.1.64. 

 Pokud je kamera neaktivní, informace o aktivaci kamery 

naleznete v kapitole 3.2. 

3. Zadejte uživatelské jméno a heslo. 

Uživatel účtu správce by měl správně nastavit účty zařízení a 

oprávnění uživatelů/obsluhy. Odstraňte nepotřebné účty a 

nepotřebná oprávnění uživatelů/obsluhy. 

Poznámka:  
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Pokud uživatel účtu správce provede 7 neúspěšných pokusů 

zadání hesla, IP adresa zařízení se uzamkne (pro uživatele/obsluhu 

je to 5 pokusů). 

4. Klikněte na Login (Přihlášení). 

 

Figure 4-1 Rozhraní přihlášení 

5. Před zobrazením živého videa a ovládáním kamery nainstalujte 

modul plug-in. Chcete-li instalovat modul plug-in, postupujte 

podle instalačních pokynů. 

Poznámka:  

Abyste ukončili instalaci modulu plug-in, bude možná nutné zavřít 

internetový prohlížeč. 

 

Figure 4-2 Stáhnout modul plug-in 

6. Po instalaci modulu plug-in znovu otevřete internetový prohlížeč a 

opakujte kroky 2~4 pro přihlášení. 
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Poznámka:  

Podrobné informace o další konfiguraci naleznete v uživatelské 

příručce síťové kamery. 


