
                                                                                                  

1 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síťová kamera 

Uživatelská příručka 



                                                                                                  

2 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

OBSAH 

Kapitola 1 Varování ..................................................................................... 3 

Kapitola 2 Přehled výrobků ........................................................................... 5 

Kapitola 3 Technické údaje ......................................................................... 11 

3.1 Technické údaje .......................................................................... 11 

3.2 Hardwarové rozhraní……………………………………………………………20 

3.3 Společné funkce .......................................................................... 27 

Kapitola 4 Pokyny k instalaci ....................................................................... 28 

4.1 Příprava instalace 28 

4.2 Pokyny k instalaci 29 

Kapitola 5 Pokyny k webu .......................................................................... 40 

5.1 Požadavky na systém……………………………………………………………40 

5.2 Pokyny pro integrovaný web ...................................................... 40 

5.3 Login/ přihlášení  ......................................................................  43 

5.4 A/V náhled (audio/video náhled) ............................................... 43 

5.5 Playback/ přehrávání ................................................................  47 

5.6 Prohledávání záznamů…………………………………………………………50 

5.7 Audio video nastavení ................................................................. 51 

5.8 Nastavení kamery ....................................................................... 54 

5.9 VCA/ Analýza obsahu videa (pro 2MP a 1.3MP kameru) ............. 58 

5.10 VCA/ Analýza obsahu videa ...................................................... 60 

5.11 OSD/ Menu v obrazu pro nastavení parametrů kamery ............ 72 

5.12 Správa paměti ........................................................................... 75 

5.13 Správa sítě……………………………………………………………………… 80 

5.14 Správa uživatelů ....................................................................... 86 

5.15 Správa alarmů .......................................................................... 88 

5.16 Řízení PTZ  ................................................................................ 91 

5.17 Pokročilá nastavení……………………………………………………………92 

Kapitola 6 Snadné odstranění poruch ........................................................... 97 

6.1 Selhání systému………………………………………………………………… 97 

6.2 Chyba sítě ................................................................................... 97 

6.3 Porucha provozu………………………………………………………………… 99 

6.4 Porucha ovládání…………………………………………………………………99 

6.5 Porucha videa………………………………………………………………………99 

6.6 Porucha audia……………………………………………………………………100 

6.7 Porucha alarmu ........................................................................ 101 

6.8 Po nastavení parametru nelze uložit  ........................................ 101 

6.9 Ostatní ...................................................................................... 101 

Kapitola 7 Poprodejní servis ...................................................................... 102 



                                                                                                  

3 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

 
Kapitola 1 Varování 

 
ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI 

NEBO VLHKOSTI. NEVKLÁDEJTE ŽÁDNÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY DO 

VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK NEBO JINÝCH OTVORŮ NA ZAŘÍZENÍ. 

 
Chraňte před kapající či stříkající vodou. Na zařízení nesmějí být umístěny 

žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy). 

POZOR 

VÝZNAM GRAFICKÝCH SYMBOLŮ 

Symbol blesku s šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku 

upozorňuje  uživatele na přítomnost  „nebezpečného napětí“ uvnitř 

přístroje, které může být natolik vysoké, že osobám hrozí nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem. 

 
 Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost 

důležitých provozních pokynů a pokynů k údržbě, která se nacházejí v 

dokumentaci, jež je součástí výrobku. 

 
 

Baterie 

Baterie (sada akumulátorů (battery pack) nebo vložené baterie) nesmějí být 

vystavovány nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň atd. 

Odpojení přístroje 

Pokud přístroj nefunguje správně, odpojte hlavní zástrčku. Obraťte se na 

místního servisního technika.  

Pokud je přístroj používán mimo USA, může být použit HAR kód s 

příslušenstvím schválené agentury. 

POZOR 

Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním 

pracovníkům. Pokud nejste kvalifikovaný servisní pracovník, neprovádějte 

žádné jiné údržbářské práce, než které jsou obsaženy v návodu k obsluze, 
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abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
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BNC výstup je určen ke snadnější instalaci a nedoporučuje se pro účely 

monitorování. 

 
Pokud zůstane koaxiální kabel připojený, může zásah bleskem způsobit 

poškození nebo poruchu výrobku. 

 
Použijte vstupní napájení pouze pro jednu kameru, ostatní zařízení nesmějí být 

připojena. 

Pozorně si přečtěte následující bezpečnostní  opatření. 

 Neumísťujte toto zařízení na nerovný povrch. 
 

 Neinstalujte přístroj na povrch, kde je vystaven přímému slunečnímu záření, do blízkosti 
 

 topného zařízení nebo do velmi chladného prostoru. 
 

 Neumisťujte toto zařízení do blízkosti vodivých materiálů. 
 

 Nepokoušejte se opravit tento přístroj sami. 
 

 Nepokládejte na výrobek sklenici vody. 
 

 Neinstalujte v blízkosti zdrojů magnetického záření. 
 

 Nezakrývejte ventilační otvory. 
 

 Nepokládejte na přístroj těžké předměty. 

Uživatelská příručka je návodem k používání výrobku. 

Význam symbolů je uveden níže. 

 Doporučení: poskytuje informace, které pomohou při používání výrobku.  

 Upozornění: existuje-li  nějaká možnost, že dojde k poškození zboží a újmě na 

zdraví osob kvůli nedodržení pokynů. 

Z bezpečnostních důvodů si před použitím výrobku přečtěte tuto příručku a uložte 

ji na bezpečné místo. 
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Kapitola 2 Přehled výrobků 

 
Výchozí IP adresa: http://192.168.1.2 

Výchozí uživatelské jméno: admin 

Výchozí heslo: 1111 

 
IP IR Bullet kamera 

 

 

Obr. 2.1 Rozměry IP IR bullet kamery 
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IP Mini Bullet kamera 
 

Obr. 2.2 Rozměry IP Mini bullet kamery 
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IP IR Dome kamera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jednotka

:mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.3 Rozměry IP IR dome kamery 



                                                                                                  

9 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

IP Mini Dome kamera 
 

Obr. 2.4 Rozměry IP Mini dome kamery 

 
IP IR Dome kamera s ochranou před vandalismem 

 

Obr. 2.5 Rozměry IP IR dome kamery s ochranou před vandalismem 
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Obr. 2.6 Bullet kamera změry 

 

  
 
 
 
 

IP Box kamera 
 

Obr. 2.6 Rozměry Box kamery 

IP Bullet kamera varifokální 

 o  

IP Dome kamera varifokální 
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Obr. 2.7 Rozměry Dome kamery varifokální 
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Kapitola 3 Technické údaje 
 

3.1 Technické údaje 

 
3.1.1 1.3M&2M Mini kamera – technické údaje 

 
 

Výrobek 1.3MP Mini Bullet 
1.3MP 

Mini Dome 
2.0MP Mini Bullet 2.0MP Mini Dome 

Procesor Procesor 

OS OS 

Video kodek H.264 HP/MP/BP, M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726/ADPCM/ACC_LC 

Senzor 1/3 palce CMOS 1/2,8 palce CMOS 

Rozlišení 1280*960 1920*1080 

Snímkování 
PAL:960P@25fps;NTSC: 

960P@30fps 

PAL:1080P@25fps;NTSC: 

1080P@30fps 

WDR 100dB 100dB 

Video proces NIR Enhancement/HLC/3D NR/BLC/Gamma/Margin Enhancement 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

Manual/Auto,1/100k～1s nastavitelné 

Den/noc Dual ICR 

Rozsah kódu Video:32K～16M bps, Audio: 8k,32k,48k 

Rozhraní POE/ Audio-in (volitelné) 

Dosah IR 25m～30m 20m～25m 25m～30m 20m～25m 

Síť 10M/100M 

Síťový 

protokol 
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif 

IVA(Intelligent 

Video 

Analytics) 

 
Tripwire/Perimetr 

Ochrana IP66,4000V TVS a Anti-surging (proti přepětí) 

Teplota -30℃～60℃(IR OFF/VYP) -30℃～40℃(IR OFF/VYP) 

Spotřeba 6W 5W 6W 5W 

Hmotnost 0,5 kg 0,3 kg 0,5 kg 0,3 kg 

Zdroj napájení Mimo kameru. DC12V(±10%)/PoE 
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3.1.2 1.3M&2M Dome kamera s ochranou před vandalismem – technické údaje 
 
 

Výrobek 1.3MP Dome s ochranou před 
vandalismem  

2.0MP Dome s ochranou před 
vandalismem 

Procesor ARM9 

OS Linux 

Video kodek H.264 HP/MP/BP, M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726/ADPCM/ACC_LC 

Senzor 1/3 palce CMOS 1/2,8 palce CMOS 

Rozlišení 1280*960 1920*1080 

Snímkování 
PAL:960P@25fps;NTSC: 

960P@25fps 

PAL:1080P@25fps;NTSC: 

1080P@25fps 

WDR 100dB 

Video proces NIR Enhancement/HLC/3D NR/BLC/Gamma/Margin Enhancement 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

Manual/Auto,1/100k～1s nastavitelné 

Den/noc Dual ICR 

Rozsah kódu Video:32K～16M bps, Audio: 8k,32k,48k 

Rozhraní POE/Audio-in (volitelné) 

Dosah IR 25m～30m 

Síť 10M/100M 

Síťový 

protokol 
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif 

IVA(Intelligent 

Video Analytics) 
Tripwire/Perimetr 

Ochrana IP66,4000V TVS a Anti-surging (proti přepětí) 

Teplota -30℃～60℃(IR OFF/VYP) -30℃～40℃(IR OFF/VYP) 

Spotřeba 6W(IR ON/ZAP)/3W(IR OFF/VYP) 

Hmotnost 0,5 kg 

Zdroj napájení Mimo kameru. DC12V(±10%)/PoE 

 
3.1.3 1.3M&2M Box kamera – technické údaje 

 
 

Výrobek 1.3MP Box kamera 2.0MP Box kamera 

Procesor ARM9 

OS Linux 

Video kodek H.264 HP/MP/BP, M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726/ADPCM 

Senzor 1/3 palce CMOS 1/2,8 palce CMOS 

Rozlišení 1280*960 1920*1080 
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Snímkování 
PAL:960P@25fps;NTSC: 

960P@25fps 

PAL:1080P@25fps;NTSC: 

1080P@25fps 

WDR 100dB 
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Video proces NIR Enhancement/HLC/3D NR/BLC/Gamma/Margin Enhancement 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

Manual/Auto,1/100k～1s nastavitelné 

Den/noc Dual ICR 

Rozsah kódu Video:32K～16M bps, Audio: 8k,32k,48k 

Rozhraní POE/Audio-in 

Dosah IR 25m～30m 

Síť 10M/100M 

Síťový 

protokol 
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif 

IVA(Intelligent 

Video Analytics) 
Tripwire/Perimetr 

Ochrana IP66,4000V TVS a Anti-surging (proti přepětí) 

Teplota -35℃～65℃ 

Spotřeba 4W 

Hmotnost 0,5 kg 

Zdroj napájení AC24V/DC12V(±10%)/PoE 

 
3.1.4 2M Varifokální kamera – technické údaje 

 
 

Výrobek 2.0MP VF Bullet kamera 2.0MP VF Dome kamera 

Procesor ARM9 

OS Linux 

Video kodek H.264 HP/MP/BP, M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726/ADPCM 

Senzor 1/2,8 palce CMOS 1/2,8 palce CMOS 

Rozlišení 1920*1080 1920*1080 

Snímkování 
PAL:1080P@25fps;NTSC: 

1080P@25fps 

PAL:1080P@25fps;NTSC: 

1080P@25fps 

WDR 100dB 

Video proces NIR Enhancement/HLC/3D NR/BLC/Gamma/Margin Enhancement 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

Manual/Auto,1/100k～1s nastavitelné 

Den/noc Dual ICR 

Rozsah kódu Video:32K～16M bps, Audio: 8k,32k,48k 

Rozhraní POE/Audio-in 

Dosah IR 25m～30m 

Síť 10M/100M 

Síťový 

protokol 
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif 
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IVA(Intelligent 

Video Analytics) 
Tripwire/Perimetr 

Ochrana IP66,4000V TVS a Anti-surging (proti přepětí) 

Teplota -35℃～65℃ 
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Spotřeba 8,5W(IR On/Zap),7W(IR Off/Vyp) 

Hmotnost 1 kg 

Zdroj napájení DC12V(±10%)/PoE 

 
3.1.5 3M Kamera – technické údaje 

 
 

Výrobek 3MP Box kamera 3MP VF Dome kamera 3MP VF Bullet kamera 

Procesor Cortex A7 

OS Embedded Linux OS 

Video kodek H.265/H264/M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726/ADPCM/AAC 

Senzor 1/2.8” SONY Exmor CMOS 

Rozlišení 2048x1536 

Snímkování 
Pal 2048x1536@25fps/1920x1080@50fps 

NTSC 2048x1536@30fps/1920x1080@60fps 

WDR 120dB 

Video proces 
3D DNR/NIR Enhancement/HLC/BLC/De-interlace/Margin 

Enhancement/Gamma 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

Auto/Manual,1/10000～1s 

Den/noc Dual ICR 

Rychlost kódu Rychlost videa,32K～16M bps. Rychlost audia,8k/32k/48k 

Audio-in (vstup) 
Podpora, 

vestavěný mikrofon 

Podpora, 

vestavěný mikrofon 
Podpora 

Audio-out 
(výstup) 

Podpora Podpora Podpora 

Alarm-in (vstup) 
2ch in a 1ch Sync-
switch 

(2 kanály vstup a 1 
kanál synchr.spínač) 

2ch (2 kanály) 2ch (2 kanály) 

Relay-out 
(vysílání) 

1ch (1 kanál) 1ch (1 kanál) 1ch (1 kanál) 

Analogové video ano ano ano 

RS485 ano ano ano 

RS232 ano -- -- 

USB -- ano ano 

MicroSD ano ano ano 

IR dosah -- 20-30 metrů 20-30 metrů 

Duální světlo -- -- -W model podpora 

Rozhraní 
objektivu 

DC/Piris, C/CS 
DC, motorizovaný objektiv 

2,8-12 mm 

DC, motorizovaný objektiv 

2,8-12 mm 

Ethernet 10M/100M/1000M 
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Síťový protokol 
ONVIF/TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/ 

PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour 

IVA (Intelligent 

Video Analytics) 

Tripwire / Perimetr / Detekce obličeje / Počítání lidí / Chybějící a cizí 

předmět / Dav / Pomalý pohyb / Rychlý pohyb/ Parkování / Poloha 

'Off/Vyp' / Rozmazaný 

obraz / Audio Offline / Detekce výkřiků 
Ochrana TVS 6000V/Anti-surging (proti přepětí) 

IP Uvnitř IP 66 IP 67 

/Provozní 

teplota 
-35℃～40℃ 

-35℃～65℃(IR ON/ZAP) 

-35℃～40℃(IR OFF/VYP) 

-35℃～65℃(IR ON/ZAP) 

-35℃～40℃(IR OFF/VYP) 

Příkon 

 
5,0 W 8 W 10 W 

Hmotnost 0,5 kg 1 kg 1 kg 

Zdroj napájení PoE/DC12V(±10%)/AC24V(±25%) 
 
 
 

3.1.6 4M Kamera – technické údaje 
 
 

Výrobek 4MP Mini Bullet kamera 4MP Dome kamera s ochranou před 
vandalismem 

Procesor ARM9 

OS Linux 

Video kodek H.265,H.264 HP/MP/BP, M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726/ADPCM/ACC_LC 

Senzor 1/3 palce CMOS 

Rozlišení 1440P (2560×1440) 

Snímkování PAL: 1440P@25fps, QXGA@25fps ; NTSC: 1440P@25fps, QXGA@30fps 

WDR 100dB 

Video proces NIR Enhancement/HLC/3D NR/BLC/Gamma/Margin Enhancement 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

Manual/Auto,1/100k～1s nastavitelné 

Den/noc Dual ICR 

Rozsah kódu Video:32K～16M bps, Audio: 8k,32k,48k 

Rozhraní POE/MicroSD karta/Tlačítko reset /Audio-in (vstup) (Dome kamera s 
ochranou před vandalismem) 

Dosah IR 20m～30m 

Síť 10M/100M 

Síťový 

protokol 
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif 

IVA (Intelligent 

Video Analytics) 

Tripwire / Perimetr / Detekce obličeje / Počítání lidí / Chybějící a cizí 

předmět / Dav / Pomalý pohyb / Rychlý pohyb/ Parkování / Poloha 

'Off/Vyp' / Rozmazaný 

Obraz / Audio Offline / Detekce výkřiků 
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Ochrana IP67(Bullet)/IP66(Dome),4000V TVS a Anti-surging (proti přepětí) 

Teplota -30℃～60℃(IR OFF/VYP) -30℃～40℃(IR OFF/VYP) 

Spotřeba 8 W 

Hmotnost 0,4 kg 0,6 kg 

Zdroj napájení Mimo kameru. DC12V(±10%)/PoE 
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3.1.7 5M Kamera – technické údaje 
 
 

Výrobek 5MP Box kamera 5MP VF Dome kamera 5MP VF Bullet kamera 

Procesor Cortex A7 

OS Embedded Linux OS 

Video kodek H.265/H264/M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726/ADPCM/AAC 

Senzor 1/2.8” SONY Exmor CMOS 

Rozlišení 2592×1952 

Snímkování 
Pal 2048x1536@25fps/1920x1080@50fps 

NTSC 2048x1536@30fps/1920x1080@60fps 

WDR 120dB 

Video proces 
3D DNR/NIR Enhancement/HLC/BLC/De-interlace/Margin 

Enhancement/Gamma 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

Auto/Manual,1/10000～1s 

Den/noc Dual ICR 

Rychlost kódu Rychlost videa,32K～16M bps. Rychlost audia,8k/32k/48k 

Audio-in (vstup) 
Podpora, 

vestavěný mikrofon 

Podpora, 

vestavěný mikrofon 
Podpora 

Audio-out 
(výstup) 

Podpora Podpora Podpora 

Alarm-in (vstup) 
2ch in a 1ch Sync-
switch 

(2 kanály vstup a 1 
kanál synchr.spínač) 

2ch (2 kanály) 2ch (2 kanály) 

Relay-out 
(vysílání) 

1ch (1 kanál) 1ch (1 kanál) 1ch (1 kanál) 

Analogové video ano ano ano 

RS485 ano ano ano 

RS232 ano -- -- 

USB -- ano ano 

MicroSD ano ano ano 

IR dosah -- 20-30 metrů 20-30 metrů 

Duální světlo -- -- -W model podpora 

Rozhraní 
objektivu 

DC/Piris, C/CS 
DC, motorizovaný objektiv 

2,8-12 mm 

DC, motorizovaný objektiv 

2,8-12 mm 

Ethernet 10M/100M/1000M 

Síťový protokol 
ONVIF/TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/ 

PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour 

IVA (Intelligent 

Video Analytics) 

Tripwire / Perimetr / Detekce obličeje / Počítání lidí / Chybějící a cizí předmět 
/ Dav / Pomalý pohyb / Rychlý pohyb/ Parkování / Poloha 'Off/Vyp' / 
Rozmazaný obraz / Audio Offline / Detekce výkřiků 
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Ochrana TVS 6000V/Anti-surging (proti přepětí) 

IP Uvnitř IP 66 IP 67 

/Provozní 

teplota 
-35℃～40℃ 

-35℃～65℃(IR ON/ZAP) 

-35℃～40℃(IR OFF/VYP) 

-35℃～65℃(IR ON/ZAP) 

-35℃～40℃(IR OFF/VYP) 

Příkon 5,0 W 8 W 10 W 

Spotřeba    

Hmotnost 0,5 kg 1 kg 1 kg 

Zdroj napájení PoE/DC12V(±10%)/AC24V(±25%) 
 
 
 

3.1.8 1.3M Starlight kamera – technické údaje 
 
 

Výrobek 
1.3MP Starlight 

Box kamera 
1.3MP Starlight Dome kamera 

1.3MP Starlight 

Mini Bullet kamera 
  Standard Ochrana před 

vandalismem 
Mini  

Procesor ARM9 Architecture 

OS Embedded Linux OS 

Video kodek H264/M-JPEG 

Audio kodek G.711/G.726 /ADPCM 

Senzor 1/3" Sony CMOS senzor 

Rozlišení 1280x960 

Snímkování 
50Hz: 25fps (1280x960), 25fps (1280 × 720) 

60Hz: 30fps (1280x960), 30fps (1280 × 720) 

WDR 100dB 

Video proces NIR, WDR, 3D DNR, BLC,HLC, Dual-ICR 

Elektronická 
závěrka (E-
shutter) 

1/10000～1s 

Den/noc Duální IR cut filtr s automatickým přepínačem 

Rychlost kódu 
Rychlost videa,32K～16M bps (64K ～8Mbps pro dva modely: TC-NC9500S3E-
MP-E-I 

& TC-NC9400S3E-MP-E-I). Rychlost audia,8k-48k 
Prohlížeč IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 + 

Mobil P2P (IOS/Android) 

Analytika 

videa 
Tripwire/Perimetr (k dispozici na 720P) 

Spouštěč 
alarmů 

Detekce pohybu / konflikt IP / konflikt MAC 

Protokoly 
TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/ 

RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/ 

Povolení 

uživatele 
4 úrovně/8 uživatelů 



                                                                                                  

22 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

Vzdálené 

připojení 
2-ch Access (2 kanály přístup) 

NTP ano 

Systémová 

kompatibilita 
ONVIF (Profile S), SDK 

Audio-in 
(vstup) 

1ch (1 kanál) 1ch (1 
kanál) 

1ch (1 
kanál) 

--- --- 

Audio-out 
(výstup) 

1ch (1 kanál) 1ch (1 
kanál) 

--- --- --- 

Alarm-in 
(vstup) 

1ch (1 kanál) 1ch (1 
kanál) 

--- --- --- 

USB 1X USB2.0 1X USB2.0 --- --- --- 

IR dosah 30-50 m/80 m- 20-30 m 20-30 m 15-20 m 15-25 m 

Možnosti 
objektivu 

4 mm/ 6mm/ 
8m 

m/12 mm 

2,8 mm/4 m 

m/6 mm 

2,8 mm/4 m 

m/6 mm 

2,8 mm/4 m 

M 
4 mm/6 mm 

Ethernet 1-ch RJ45 10M / 100M rozhraní Ethernet 

Síťový 

protokol 

TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PP 

PoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour 

 
Ochrana 

TVS 6000V 

Ochrana, 

IP67 

TVS 6000V 

Ochrana, 

IP66 

TVS 6000V 

Ochrana, 

IP66, IK10 

TVS 6000V 

Ochrana, IP66 

TVS 6000V 

Ochrana, 

IP66 

/Provozní 

Teplota 
-35 ℃～60℃(IR OFF/VYP) /-35 ℃～40℃(IR ON/ZAP), 0 ～95% RHG 

 
 
Příkon 

Max. 3W (IR 

OFF/VYP) (ICR 

Instant Switch 

/okamžitý 

přepínač 8W) 

Max. 6W (IR 
ON/ZAP) 

Max. 3W(IR 

OFF/VYP)

 (ICR 

Instant 

Switch 7W) 

Max. 5W(IR 

ON/ZAP) 

Max. 3W(IR 

OFF/VYP)

 (ICR 

Instant 

Switch 7W) 

Max. 5W(IR 

ON/ZAP) 

Max. 3W(IR 

OFF/VYP)

 (ICR 

Instant 

Switch 7W) 

Max. 5W(IR 

ON/ZAP) 

 
Max. 3,5 W (IR 
OFF/VYP) 

(ICR Instant Switch 

7.5W) 

Max. 5.5W (IR 
ON/ZAP) 

Hmotnost 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,3 kg 0,4 kg 

Zdroj napájení DC12V(±10%)/ POE (802.3af) 
 
 
 

3.1.9 2M Starlight kamera – technické údaje 
 
 

 
 
Výrobek 

2MP 

Bullet 

kamera 

(80 m 

IR) 

2MP 

Bullet 

kamera 

(50 m IR) 

2MP 

Dome 

kamera 

(30 m 

IR) 

2MP Bullet 

kamera (50 

m  IR 

odlehčená) 

2MP 

Dome 

kamera 

(30 m IR 

odlehčená) 

2MP 

Mini 

Bullet 

kamera 

 
2MP Mini 

Dome 

kamera 

 
2MP Mini 

Dome s 

ochranou 

před 

vandalisme

m 
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Procesor ARM9 Architecture 

OS Embedded Linux OS 

Video 

kodek 
H.265/H264/M-JPEG 

Audio 

kodek 
G.711/G.726/ADPCM/AAC 

Senzor 1/2.8” SONY Exmor CMOS 

Rozlišen 

í 
1920×1080 

Snímková
ní 

Pal 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 

NTSC 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) 

WDR 100dB 

Video 

Procesor 
3D DNR/NIR Enhancement/HLC/BLC/De-interlace/Margin Enhancement/Gamma 

Elektronic
ká 
závěrka 
(E-
shutter) 

Auto/Manual,1/100000～1s 

Den/no 

c 
Dual ICR 

Rychlost 
kódu 

Rychlost videa,32K～16M bps. Rychlost audia,8k～48k 

Audio-in 
(vstup) 

1ch (1 kanál) -- -- 1ch (1 kanál) 

Audio-out 
(výstup) 

1ch (1 kanál) -- 

Alarm-in 
(vstup) 

1ch (1 kanál) -- 

Relay-out 
(vysílání) 

-- 

USB ano Nepoužívá se -- 

MicroSD ano 

IR dosah 80 m 30-50 m 30-50 m 50 m 20-30 m 15-25 m 20-30 m 15-20 m 

Rozhraní 
objektivu 

16 mm 
4/6/8/12 

mm 

2.8/4/6 

mm 

4/6/8/12 

mm 

2.8/4/6 

mm 
4/6 mm 

2,8/4/6 m 

m 

2.8/4 

mm 

Ethernet 10M/100M/1000M 

Síťový 

protokol 

ONVIF/TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/ 

PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6/Bonjour 

IVA Tripwire/Perimetr 

Ochran 

a 
TVS 6000V, Ochrana před bleskem/přepětím: (Napájení 2000 V, RJ45 1000 V) 

IP IP 67 IP66 IP 67 IP66 
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/Provozní 

teplota 
 
-30℃～60℃(IR OFF/VYP) /-30℃～40℃(IR ON/ZAP) 

Pří 

kon 
 
3 W 

 
3 W 

 
6 W 

 
3 W 

 
5 W 

Hmotnost 1,2 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,5 kg 

Zdroj 

napájení 
PoE/DC12V(±10%) 
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3.2 Hardwarové rozhraní 

 
3.2.1 Rozhraní fixní kamery   

 
 
 

 

 
Obr. 3.2.1 Rozhraní Typ-I 

 
 

Typ Funkce Název Popis 

 
Společný 

Zdroj DC12V DC12V±10% 

Ethernet 
ETHERNE 

T 
10M/100M,RJ45 

Audio Vstup A_IN 
Line-in, GND je společný port, 

a vstupní napětí ≤ 1V; 
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Obr. 3.2.2 Rozhraní Typ-II 

Typ Funkce Název Popis 

Společný 
Zdroj DC12V DC12V±10% 

Ethernet Ethernet 10M/100M,RJ45 

 
 
 
 

Rozšířen

í 

 
 
Audio 

A_IN 
Line-in, GND je společný port 

a vstupní napětí ≤ 1V; 

AUDIO_OUT 
Line-in, GND je společný port 

Použití s aktivním reproduktorem (volitelné) 

 

 
Alarm 

 
ALARM_IN 

 
Diskrétní vstup, GND je společný port (volitelné) 

 
ALARM_OUT 

 
Diskrétní výstup, GND je společný port 
(volitelné) 

Ovládání RS-485 A je 485(+), B je 485(-) (volitelné) 

Datové 
úložiště 

Podpora USB Až 64G (doporučuje se 32G, ale ne méně než 
8G) 
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Pořadí Název Popis 
 

① micro SD slot 
Raději použijte microSD kartu větší než 

8 GB. Před použitím odpojte napájení. 
 

② 
Internetové 

rozhraní 
10M/100M,RJ45 

 

③ 
Napájecí 

rozhraní 
DC12V±10% 

 
④ 

Hardwaro-

vý reset 

Stiskněte jej po dobu 5 sekund. Tato 

operace vymaže všechny vaše osobní 

údaje a obnoví všechna 

nastavení na výchozí nastavení výrobce. 
⑤ Rozhraní pro 

mikrofon 
Připojte mikrofon. 

 

⑥ Audio in 
(vstup) 

Line-in, GND je společný port 

a vstupní napětí ≤ 1V; 
 

⑦ 
Vyhrazené 

rozhraní 
Pro vyhrazenou funkci 



                                                                                                  

28 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

3.2.2 Rozhraní varifokální kamery   
 
 

Obr. 3.2.4 Kabel varifokální Bullet kamery 
 
 

① Slot Micro SD karty  
② BNC výstup 
③ Tlačítko reset 
④ Tlačítko pro zaostření (podpora 3mp motorizované kamery ) 

 

 

 
Obr. 3.2.5 Rozhraní varifokální Dome kamery 

① Napájení:DC12V 和 AC24V 
② GND 
③ Alarm 
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④ USB port(GND/D+/D-/5V) 
⑤ Síťové rozhraní RJ45 
⑥ Tlačítko pro zaostření u modelu s motorem 
⑦  Tlačítko reset 
⑧ Mikrofon 
⑨ Debug Port (ladění) 
⑩ BNC výstup 
⑪ Slot Micro SD karty 

Poznámka: K dispozici pouze pro modely s integrovanými rozhraním 

Obr. 3.2.6 Vodotěsný uzávěr 

Poznámka: Vodotěsný uzávěr má 4 otvory, každým otvorem projde 

kabel o průměru 3-5mm. Použijte záslepku pro zakrytí otvoru, 

kterým neprochází žádný kabelový vstup. 

Rozhraní: 
 

Typ Název Popis 

 
 
 

Systém

ové 

porty 

POWER 
(napájení) 

DC12V(±10%),AC24V(±25%),POE 

ETHERNET 10M/100M/1000M,RJ45 port 

RESET Stiskněte po dobu 5 sekund pro obnovení výchozího 
nastavení 

DEBUG 
(ladění) 

Pro odborného technika na kontrolu a opravu chyb 

LENS 
(objektiv) 

Ovládání objektivu DC/P-Iris 

 
Porty 

pro 

audio a 

video  

VIDEO OUT 
(výstup) 

 
/CVBS 

 
75Ωp-p analogový signál 

AUDIO IN 
(vstup) 

Mic in/Line in (Vstup mikrofonu / Vstup linky) 

AUDIO OUT 
(výstup) 

Audio Output (výstup) 
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Alarm 

 
 

ALARM IN 
(vstup) 

G je společný port; 1 a 2 jsou vstupní porty pro 
alarm,3 je 

port spínače alarmu, připojit/ odpojit od G pro 

ovládání spínače kamery Day/Night (den/noc) . 

ALARM OUT 
(výstup) 

1A/1B, výstupní port pro signální relé 
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Datové 
úložiště 

Micro SD Podpora až 64G (funguje po vypnutí napájení) 

USB Podpora rozšířeného úložiště (max. 64 G) nebo Wifi 
modulu 

 
 

Rozšíře

ní 

RS485A/B 485 communication 

 
Objektiv: 

T/W/F/

N 

Motorizované ovládání objektivu: T-přiblížení /W- 

oddálení /F- zaostření na dálku/N- zaostření na blízko 

Stisknout pro automatické zaostření (motorizovaný 
model podporován) 

 
 
 

3.2.3 IP Box kamera 
 

3.2.3.1 Box kamera - I-Typ 

Obr. 3.2.7 Box kamera I-Typ 
① 1 a 2 vstup pro alarm, 3 je port pro spínač alarmu 
② Alarm výstup 
③ Napájecí port, DC12V a AC24V 
④ Indikátor napájení 
⑤ Port pro Ethernet 
⑥ Tlačítko reset 
⑦ BNC výstup 
⑧ RS232  Port 
⑨ RS485  Port 
⑩ GND 
⑪ Slot Micro SD karty 
⑫ 

3.2.3.2 Box kamera II-Typ 
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Obr. 3.2.8 Box kamera II-Typ 
① Napájecí port, DC12V 
② Indikátor napájení 
③ RS485 
④ Audio Port 
⑤ Alarm Port, IN je vstup pro alarm, 1A a 1B jsou výstupy pro alarm 
⑥ Port pro spínač alarmu 
⑦ Port pro analogové video 
⑧ GND 
⑨ Slot Micro SD karty 
⑩ Tlačítko reset 
⑪ Port pro Ethernet 

 
Rozhraní: 

Typ Funkce Popis 

 
 

Systém 

POWER 
(napájení) 

DC12V(±10%),AC24V(±25%),POE 

ETHERNET 10M/100M/1000M,RJ45 port 

RESET Stiskněte po dobu 5 sekund pro obnovení výchozího 
nastavení 

 
Porty 

pro 

audio a 

video  

VIDEO OUT 
(výstup) 

 
/CVBS 

 
75Ωp-p analogový signál 

AUDIO IN 
(vstup) 

Mic in/Line in (Vstup mikrofonu / Vstup linky) 

AUDIO OUT 
(výstup) 

Audio Output (výstup) 

 
 
 
 
 

Alarm 

 
 
 
 

ALARM IN 
(vstup) 

I- typ:G je společný port; 1 a 2 jsou vstupní porty pro 

alarm, 3 je port spínače alarmu, připojit/ odpojit od 

G pro ovládání spínače kamery Day/Night (den/noc). 

II- typ:G je společný port; IN je vstup alarmu, SYNC 

je port spínače, připojit/ odpojit od G pro ovládání 

spínače kamery Day/Night (den/noc). 

ALARM OUT 
(výstup) 

1A/1B, výstupní port pro signální relé 

Datové 
úložiště 

Micro SD Podpora až 64G (funguje po vypnutí napájení) 

 
Rozšíře

ní 

RS485A/B 485 communication 

RS232:RX/T 
 

X/G 

 
RX-receive (port pro příjem)/TX-transmit (port pro 
vysílání)/G-GND 
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 Výrobek je navržen jako  vodotěsná kamera. Aby byl vodotěsný, je třeba provést 

následující kroky.  Abyste zabránili vniknutí vody do ethernetového portu, musí být napájecí 

port pevně obalen páskou, aby nehrozilo nebezpečí zkratu. 
 

 
Obr. 3.2.3 Pokyny k utěsnění ethernetového portu před vniknutím vody 

 
3.3 Společné funkce 

 
3.3.1 Aktualizace 

 

Nový firmware jádra je užitečný pro stabilnější a lepší systém a je vhodnější pro 

aktualizované a odlišné situace. 

Nový vestavěný WEB firmware dokáže přizpůsobit webovou stránku tak, aby byla 

uživatelsky přívětivější. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak aktualizovat firmware 

Kroky Popis 

1 Zajistěte, aby byl počítač a kamera ve stejném segmentu sítě. 

2 Zadejte IP adresu a přihlaste webovou stránku kamery. 

3 Najděte oficiální firmware a zvolte firmware jádra (*.bin) pro spuštění 

aktualizace. 

Upozornění: Firmware jádra je třeba aktualizovat DVAKRÁT. 

4 Pro aktualizaci webové stránky, zvolte WEB firmware (*.box). Kamera 

se restartuje po aktualizaci. 

5 Přihlaste kameru a nechte si zobrazit informace o verzi stránky, zda byla 
úspěšně aktualizována. 
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Kapitola 4 Pokyny k instalaci 
 

4.1 Příprava instalace 
 

1. Příprava 

Veškeré elektroinstalační práce musí být v souladu s nejnovějšími předpisy pro 

elektrickou instalaci, požárními předpisy a příslušnými právními předpisy. Podle 

seznamu zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství a určete, kam 

umístíte vysokorychlostní dome kameru. Zkontrolujte rovněž, zda jsou instalační 

aplikace v souladu s požadavky, a pokud ne, obraťte se na svého prodejce. Při 

používání výrobku dodržujte požadavky na pracovní prostředí. V závislosti na 

prostředí, kde budete kameru instalovat, si připravte potřebné nářadí. 

 
2. Potřebné nářadí: 

 
 

Obr. 4.1.1 Nářadí 

3. Zkontrolujte, zda je v místě instalace dostatečný prostor a osvětlení. 

Ujistěte se, že je v místě instalace dostatek prostoru a světla. Strop, stěna nebo 

držák musí unést čtyřnásobek hmotnosti samotné IP kamery. 

4. Uschovejte veškerý obalový materiál 

Uschovejte originální obalový materiál, aby bylo možné poslat výrobek zpět v případě jakéhokoliv 
problému.  
★ Upozornění: Nepůvodní obalový materiál může způsobit neúmyslné poškození při přepravě.  
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4.2 Pokyny k instalaci 

 
4.2.1 IP IR Bullet kamera 

 
 

 

Obr. 4.2.1 Instalace IP IR Bullet kamery 

Kroky 

1. Popisovačem označte montážní otvory na stěně. 

2. Vyvrtejte otvory na vyznačených místech. 

3. Do otvorů zasuňte rozpěrné šrouby. 

4. Na stěnu přišroubujte držák. 

5. Pomocí dvou šroubů s maticemi nainstalujte kameru rovně a pevně je 

utáhněte. Výkyvnou hlavu na držáku nastavte správným směrem. 

6. Odtrhněte fólii na předním víčku.  

Poznámka: Držák je třeba zakoupit samostatně. Povrch k instalaci kamery by měl být 

dostatečně pevný, aby kameru unesl. 
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Kroky 

1. Popisovačem označte montážní otvory na stěně . 

2. Vyvrtejte otvory na vyznačených místech. 

3. Do otvorů zasuňte rozpěrné šrouby. 

4. Na stěnu přišroubujte držák. 

5. Pomocí dvou šroubů s maticemi nainstalujte kameru rovně a pevně je 

utáhněte. Výkyvnou hlavu na držáku nastavte správným směrem. 

6. Odtrhněte fólii na předním víčku.  

Poznámka: Držák je třeba zakoupit samostatně.  Povrch k instalaci kamery by měl 

být dostatečně pevný, aby kameru unesl. 
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4.2.2 IP Mini Bullet kamera 
 
 
 
 

 
 

Obr. 4.2.2 IP Instalace Mini bullet kamery 

Poznámka: Nastavte polohu sluneční clony po fixaci daného úhlu, aby se zabránilo 

zakrytí IR záření nebo vidění. 

Kroky 

1. Popisovačem označte montážní otvory na stěně. 

2. Vyvrtejte otvory na vyznačených místech. 

3. Do otvorů zasuňte rozpěrné šrouby. 

4. Pomocí dvou šroubů s maticemi nainstalujte kameru rovně a pevně je 

utáhněte. Výkyvnou hlavu na držáku nastavte správným směrem. 

Poznámka: Povrch k instalaci kamery by měl být dostatečně pevný, aby kameru unesl. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kroky 

1. Vyjměte šroub, vyjměte držák kamery. Odstraňte zadní kryt, jak je ukázáno na 
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obrázku, otevřete vodotěsný uzávěr, vyjměte gumovou tyčinku. 
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2. Přiložte šablonu na místo, kde je umístěná kamera. Vyvrtejte otvor B a 

protáhněte rozšiřovací trubičku nově vytvořeným otvorem. Budete-li potřebovat, otvor  A 

je výstup. Vyvrtejte otvory, tak jak je uvedeno na obrázku. Protáhněte audio linku 

(volitelně) a síťový kabel spodním otvorem. Průměr kabelu je 3 mm až 5 mm, po 

nastavení vytáhněte linku zpět a zajistěte, aby nemohlo dojít k vniknutí vody. Poté 

použijte 3 samořezné šrouby (volitelně) a upevněte kameru na strop nebo stěnu. 

Protáhněte síťový kabel vodotěsným uzávěrem a zadním krytem. 

3. Zajistěte napájení pomocí konektoru RJ-45 a 

datového síťového kabelu POE: 
 

Jiný zdroj napájení: 
 

 
4. Připevněte zadní kryt na původní místo, odhadněte délku kabelu a zavřete 

vodotěsný uzávěr. 
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5. Připevněte plášť kamery k podstavci, připevněte šrouby a sundejte masku. 
 
 

 
Poznámka: Povrch k instalaci kamery by měl být dostatečně pevný, aby kameru unesl. 

 
 
 

4.2.3 IP IR Dome kamera 
 
 

Obr. 4.2.3 Instalace IP IR dome kamery 

Kroky 

1. Vyjměte kameru z krabice, uvolněte 3 šrouby na pouzdru a sundejte základnu 

(viz obrázek 4.2.3) 

2. Popisovačem označte montážní otvory na stěně. 

3. Vyvrtejte otvory na vyznačených místech. 

4. Do otvorů zasuňte rozpěrné šrouby. 

5. Pro připevnění základny na zeď, zašroubujte 3 šrouby do otvorů o průměru 5 mm. 

Znovu sestavte díly, které jste rozebrali v kroku 1. Nastavte objektiv kamery 

správným směrem a potom utáhněte šrouby na pouzdru. 
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Poznámka: Povrch k instalaci kamery by měl být dostatečně pevný, aby kameru unesl. 
 
 
 

4.2.4 IP Mini Dome kamera 
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Obr. 4.2.4 Instalace IP Mini dome kamery 
 
 
 
 

Kroky 

1. Vyvrtejte otvory podle šablony a zasuňte do otvorů rozpěrné šrouby. 

2. Vyjměte kameru z krabice, sejměte kryt kopule, a poté upevněte dome kameru ke 

stropu. 

3. Povolte nastavovací šrouby, abyste nastavili objektiv kamery správným 

směrem a znovu je utáhněte. 

4. Nasaďte zpět kryt kopule.  

Poznámka: Povrch k instalaci kamery by měl být dostatečně pevný, aby kameru unesl. 
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4.2.5 IP Dome kamera s ochranou před vandalismem 
 
 

 

 

Obr. 4.2.5 Instalace IP Dome kamery s ochranou před vandalismem 

Kroky 

1. Vyvrtejte otvory podle šablony a zasuňte do otvorů rozpěrné šrouby. 

2. Vyjměte kameru z krabice, sejměte kryt kopule, a poté upevněte dome kameru ke 

stropu. 

3. Povolte nastavovací šrouby, abyste nastavili objektiv kamery správným 

směrem a znovu je utáhněte. 

4. Nasaďte zpět kryt kopule.  

5. Odstraňte z krytu ochrannou fólii. (Chraňte kryt před nečistotami a oškrábáním) 

Poznámka: Povrch k instalaci kamery by měl být dostatečně pevný, aby kameru unesl. 
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Kroky 

1. Vyjměte šroub, otevřete oko kamery. 

2. Přiložte šablonu na místo, kde je umístěná kamera. Vyvrtejte otvor B a protáhněte 

rozšiřovací trubičku nově vytvořeným otvorem. Budete-li potřebovat, otvor A je 

výstup. Vyvrtejte otvory, tak jak je uvedeno na obrázku. Protáhněte audio linku 

(volitelně) a síťový kabel spodním otvorem. Průměr kabelu je 3 mm až 5 mm, po 

nastavení vytáhněte linku zpět a zajistěte, aby nemohlo dojít k vniknutí vody. 

Poté použijte 3 samořezné šrouby (volitelně) a upevněte kameru na strop nebo 

stěnu.  

3. Připojte napájecí linku (volitelně) ke správnému rozhraní, dejte datový kabel 

se správným RJ45 a zapojte je. 

4. Sundejte masku, odšroubujte šroub, nastavte správný úhel, jak je vidět na 

obrázku, nastavte požadovaný pohled a upevněte šroub. 

5. Připevněte plášť kamery k podstavci, připevněte šrouby a sundejte masku. 

Poznámka: Povrch k instalaci kamery by měl být dostatečně pevný, aby kameru unesl. 
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4.2.6 IP Box kamera 
 
 

 

Obr. 4.2.6 Instalace IP Box kamery 
 

Kroky 
 

1.Vyznačte otvory na stěně; 

2.Vyvrtejte otvory do stěny; 

3.Do otvorů dejte rozpěrné gumové zátky; 

4.Pomocí šroubů připevněte držák ke stěně; 

5.Připevněte kameru k držáku pomocí dvou šroubů, nastavte správný směr a 

úhel, potom utáhněte šrouby. 

 
4.2.7 Síťová varifokální Bullet kamera: 
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Obr. 4.2.7 Instalace síťové varifokální Bullet kamery 
 

Kroky 
 

1. Přiložte šablonu ke stěně; 
 

2. Vyvrtejte do stěny otvory podle značek na šabloně; 

3.Do otvorů dejte rozpěrné gumové zátky;  

4. Připevněte držák ke stěně pomocí šroubů; 
 

5. Nastavte úhel a potom utáhněte nastavovací šroub na držáku; 
 

6. Nastavte polohu sluneční clony, abyste zabránili zakrytí infračerveného záření nebo slunečního 
světla. 

 
 

4.2.8 Síťová varifokální Dome kamera: 
 
 

 
 
 

Obr. 4.2.8 Instalace síťové varifokální Dome kamery 
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Kroky 
 

1. Přiložte šablonu ke stěně; 
 

2. Vyvrtejte do stěny otvory podle značek na šabloně; 

3.Do otvorů dejte rozpěrné gumové zátky;  

4. Připevněte držák ke stěně pomocí šroubů; 
 

5. Nastavte objektiv do správného směru a úhlu, poté zavřete kryt kopule a 

utáhněte ho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitola 5 Pokyny k webu 
 

5.1 Požadavky na systém 
 

Je podporován systém Win7 nebo vyšší, zkontrolujte, zda máte správnou instalaci 

a nastavení následujících položek: 

(1) Rozlišení displeje: 1440 * 900 nebo vyšší, barva: High Color (32-bit). 

(2) Zkontrolujte, zda systém Windows nainstaloval potřebný styl znaků. 

(3)Zkontrolujte, zda je počítačový disk rozdělen na disk C a D. 

 
5.2 Pokyny pro integrovaný web   

 
Při prvním použití výrobků pro síťové video, je třeba ovládací prvek ActiveX. 

(1) Přihlaste IP adresu a vstupte do rozhraní pro stahování ActiveX. 
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Obr. 5.2.1 Webový plug-in 
 

(2) Stáhněte ActiveX a nainstalujte ho kliknutím na 【Run】 l 
 

Obr. 5.2.2 Webový plug-in 
 

(3) Během instalace zavřete webový prohlížeč a kliknutím na 【 next 】 

dokončíte instalaci. 
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Obr. 5.2.3 Instalace webového plug-inu 

(4) Po instalaci přihlaste IP adresu a nechte operační systém načíst plug-in. 

Obr. 5.2.4 Windows XP umožňuje načítání webového plug-inu 
 

Obr. 5.2.5 Win7/Win8 umožňuje načítání webového plug-inu 

(5) Po úspěšném načtení plug-inu se zobrazí přihlašovací rozhraní, kam se zadá 

správné uživatelské jméno a heslo. 
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Obr 5.2.6 Načítání webového plug-inu 

Poznámka: Použijte prohlížeč IE Windows a ujistěte se, že máte verzi vyšší než 

6.0. Nepoužívejte žádný jiný prohlížeč než Firefox, Google. 

 
5.3 Login   (přihlášení) 

 
(1) Zadejte IP adresu a zadejte přihlašovací rozhraní. 

(2) Zadejte IP adresu a heslo, klikněte na tlačítko login. Výchozí uživatelské jméno 

je admin, heslo je 1111. 

(3) Výchozí port je 3000 

 
5.4 A/V náhled (audio/video náhled) 

 
Po přihlášení systém zobrazí rozhraní pro náhled. Pokud jste na jiném rozhraní, 

klikněte na tlačítko náhled v horní části rozhraní a přejděte zpět na rozhraní 

náhledu videa.  
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5.4.1 A/V náhled (audio/video náhled) 
 
 

Obr. 5.4.1 Rozhraní pro A/V náhled 
 

Ikona Funkce Popis 
 

 
1. stream Náhled 1. streamu a výchozí zobrazení 1. streamu 

videa 
 

 
2. stream Náhled 2. streamu 

 

 
3. stream Náhled 3. streamu 

 

 
Pevný 

poměr 

Videoobrazy udržují pevný poměr podle 

rozlišení meziprocesové komunikace (IPC) při 
nastavení 

 

 

Zobrazit video Zobrazení na celou obrazovku 

 

 

Místní záznam Výchozí cesta pro ukládání: 

D:\NetVideoBrowser\ RecordFiles 
 

 
Snapshot 
(momentka) 

Výchozí cesta pro ukládání: 

D:\NetVideoBrowser\ CapturePics 
 

 
Intercom 
(interkomunika
ce) 

Kliknutím na ikonu    spustíte intercom a dalším 
kliknutím jej zastavíte  

 

 

Open audio 
(spustit audio) 

Náhled audia 

 

 

Set mute 
(nastavit 
ztlumení) 

Zavřít náhled audia 
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Full screen 
(celá 
obrazovka) 

Kliknutím na ikonu přejdete na celou obrazovku a 
dvojitým 

kliknutím na obrazovku nebo 
stisknutím【Esc】odejdete 

Poznámka:(1)Pokud je typ streamu【Pure Video】, audio náhled je neplatný. 
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(2)【IPC】je podpora intercomu s jedním uživatelem současně. 

 
5.4.2 Nastavení streamu 

 
 

Obr. 5.4.2 Rozhraní pro nastavení streamu 

Klikněte na nastavení streamu a otevře se rozhraní pro nastavení 

parametrů. 

Posouváním šipky nastavíte jas, kontrast, sytost a barvu. 

Kliknutím na【Default】obnovíte výchozí nastavení. 

Podle situace v síti může zvolit režim náhledu od 【Low bandwidth】 

po【High quality】 
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5.4.3 Ovládání PTZ (otáčení a naklánění) 
 

Tato funkce podporuje pouze kameru s RS-485. 
 

 
Obr. 5.4.4 PTZ 

 

【PTZ control】 Zobrazí osm tlačítek a ovládání směru, kliknutím  umožníte 

automatické skenování. 

【speed】Nastavte rychlost manuálně, rozsah 0～100. 
【zoom】Umožňuje přiblížení nebo oddálení, včetně optického a digitálního zoomu. 

【focus】Ruční zaměření na objekt podle toho, jak je daleko, když automatické 

ostření nefunguje přesně. 

【Iris】Manuální spuštění nebo vypnutí clony. 



                                                                                                  

55 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

5.4.4 Poloha PTZ   

 
Zadejte číslo předvolby a klikněte na  pro vyhledání  předvolené pozice a【Set】nebo【Call】 

Obr. 5.4.5 Přednastavené rozhraní 

【set】Nastavte předvolbu, přidejte přednastavenou pozici, podporuje přidání více předvoleb. 

【call】Vyvolejte předvolbu a zadejte rychlost kopule do přednastavené polohy 

 
5.5 Playback/ přehrávání 

 
 

Obr. 5.5.1 Playback 
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5.5.1 Hledání záznamových souborů 
 

(1)Zvolte【Record】a【Picture】v【File Type】. 

(2)Zvolte cílový typ souboru【 Rec Type 】 . 

(3)Dvakrát klikněte na datum v seznamu pro 
hledání souborů. 

(4)Zvolte【remote】a zkontrolujte záznam z IPC, jinak zkontrolujete místní záznam. 

 
5.5.2 Stažení záznamových souborů 

 

(1)Zkontrolujte soubory, které mají být staženy. 

(2)Klikněte na   pro stažení záznamových souborů. 

(3) Klikněte na   pro stažení souborů do FTP  serveru. 

(4) Klikněte na   pro zobrazení stavu stahování a v případě potřeby ho pozastavte nebo 
smažte . 

5.5.3 Playback 
 

(1)Zkontrolujte soubory, které mají být staženy. 

(2)Klikněte na   pro stažení záznamových souborů. 

(3) Klikněte na   pro stažení souborů do FTP  serveru. 

(4) Klikněte na   pro zobrazení stavu stahování a v případě potřeby ho pozastavte nebo 
smažte . 

5.5.3 Playback 
 

(1)Dvakrát klikněte na hledané záznamové soubory pro jejich přehrání. 

(2)Klikněte na   pro výběr záznamových souborů. 

(3) Klikněte na   pro přehrání. Pokud kliknete na   ikona se změní 

na    pauzu. 

(4) Klikněte na   pro rychlé posunutí vpřed rychlostí 2X,4X,6X a 8X. 

(5) Klikněte na  pro pomalé posunutí rychlostí 1/2X,1/4X,1/6X a 1/8X. 
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(6)Klikněte na   a přehrajete snímek po snímku. 
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(7)Kliknutím na zrušíte ztlumení zvuku a kliknutím na zvuk ztlumíte. 

(8)Kliknutím na   přehrávání zastavíte. 

5.5.4 Nahrávání snímků 
 

Kliknutím na   pořídíte  snímek při přehrávání videa. Cesta k výchozímu 
úložišti je D:\NetVideoBrowser\ PlaybackPics. 

 
5.5.5 Videoklip   

 

Kliknutím na   nastříháte  videoklip při přehrávání videa. Jedním kliknutím  

začnete a dalším kliknutím střih ukončíte. Cesta k výchozímu úložišti je 

D:\NetVideoBrowser\ PlaybackFiles. 

 
5.5.6 Přehrávání na čtyřech obrazovkách 

 

Klikněte na  pro přehrávání na 4 obrazovkách současně, přičemž můžete 

přehrávat na každé obrazovce něco jiného. Zvolíte jednu obrazovku a spustíte 

záznamový soubor, který chcete. 

Poznámka:Klikněte na   pro opětovné přehrávání na jedné obrazovce. 

 
5.5.7 Celá obrazovka 

 

Dvakrát klikněte na obrazovku nebo klikněte na   pro vstup do režimu 
zobrazení na celou obrazovku. V režimu celé obrazovky dvakrát klikněte nebo 
stiskněte 【Esc】 pro opuštění režimu celé obrazovky. 

 
5.5.8 Přepínání režimu 

 

Klikněte na   pro přepnutí režimu. 
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5.6 Prohledávání záznamů 
 

Klikněte na【Log】pro vstup na stránku. 

Obr. 5.6.1 Rozhraní správy záznamů 

(1) 【Channel No.】Zvolte kanál, který chcete prohledat. 

(2) 【Log type】Zvolte typ záznamu, který chcete vyhledat. 

(3) 【Start time】Zvolte datum a čas začátku. 

(4) 【End time】Zvolte datum a čas konce. 

(5) 【Query】Vytvořte seznam záznamů v přednastaveném čase. 

(6) Pokud je zde mnoho stránek, můžete kliknout na【First page】【Pre page】【Next page】 

【Last page】v levém rohu pro kontrolu záznamu nebo 【Jump to】pro přechod na cílovou 
stránku. 
(7) Kliknutím na【Export current page】exportujete záznam aktuální stránky do 

svého počítače. Je uložen v D:\NetVideoBrowser. 
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(8) Kliknutím na【Export all page】 exportujete všechny požadované stránky do 

svého počítače. Jsou uloženy v D:\NetVideoBrowser. 

 
5.7 Audio video nastavení 

 
5.7.1 Nastavení streamu 

 
 

 
Obr. 5.7.1.1 Nastavení streamu – obecné nastavení 
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Obr. 5.7.1.2 Nastavení streamu – pokročilá nastavení 
 

Parametr Popis 

Typ streamu Pure video (pouze video), audio & video 

Rozlišení 4CIF,VGA,720P,960P,1080P. Různé kamery podporují typ 
rozlišení multiresolution. 

Bit Rate (bitová 
rychlost) 

Rozsah 32-16384 Kb/s 

Frame Rate 
(snímková 
frekvence) 

PAL:1 5 10 15 20 25 

NTSC: 1 5 10 15 20 25 30 

N/P Mode PAL,NTSC 

Preferovaný režim Frame Rate (snímková frekvence), kvalita 

Kvalita videa 
Best/nejlepší, Better/lepší, Good/dobrá, Fair/dostačující, 
Poor/špatná. Čím lepší kvalita, 

tím více streamu a více zabrané šířky pásma 

I Frame Rate 
(klíčová rychlost 
snímků) 

Nastavení časového intervalu pro každé dva "I frame" 

 
 
 
Komprese 

Rychlost statického kódu a rychlost dynamického kódu 

Pokud zvolíte Rychlost statického kódu, bude stream 

stabilní a umožní stabilní obsazení šířky pásma pro síťový 

přenos. Při výběru Rychlosti dynamického kódu, stream 

bude změněn podle videa, ale zabere méně šířky pásma, 

když na videu nebude žádná změna. 

Kódování H.265, H.264, M-JPEG volitelné 
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Corridor Mode 
(režim 
monitorování 
chodeb) 

Možnost otočení obrazu o 90° a výchozí nastavení je 
uzavřeno. 

Extended Code 
(rozšířený kód) 

vysoký profil, hlavní profil, základní linie volitelné 

Encrypt Type (typ 
šifrování) 

Podpora šifrování AES a výchozího typu je bez šifrování. 

EIS Podpora elektronické stabilizace obrazu. Výchozí nastavení 
je uzavřeno. 

SVC Funkce Key frame, povolení nebo zakázání funkce SVC. 

Nastavení streamu - Export  

Klikněte na【Export】pro zálohování konfiguračního souboru pro všechny  

parametry, uložte do D:\NetVideoBrowser\VideoParam.dat) 

Nastavení streamu - Import  

Klikněte na 【 Import 】 pro importování záložního souboru pro konfiguraci 

parametrů  D:\NetVideoBrowser\VideoParam.dat) 

 
5.7.2 Nastavení audia 

 
 

Obr. 5.7.2 Nastavení audia 

【Audio Encoding】Podpora G.711A,G.711U,ADPCM_D,AAC_LC. 

【Audio Sample Rate】8k,32k,48k 

【Audio Control Type】Pro aktivní audio vstup vyberte LineIn, pro pasivní vyberte MicIn MIC 

【Volume】Rozsah 0～100 

【Audio Noise Reduction】Rozsah 1～9, odstranění šumu z hlasu. 

Poznámka: Po revizi parametrů je třeba restart. 
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5.7.3 Klíčová oblast 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.7.3 Klíčová oblast 

【Key Region】Pro lepší kvalitu obrazu některých oblastí na videu, lze pro každé 

video nastavit 4 oblasti. 

1. 【Draw Region】 

Myší nakreslete klíčovou oblast na videu. 

2. Kliknutím na 【 Save 】 ji uložíte.  

3. 【Delete Region】 Pro vymazání  nakreslených oblastí. 

 
5.8 Nastavení kamery 

 
5.8.1 HD parametr 

 

Na této stránce nastavíte parametr obrazu videa. 

HD parametr - model 

Systém nabízí 8 videošablon pro různé aplikace, všechny parametry videa 

mohou být revidovány a uloženy pouze v šabloně. 
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Obr. 5.8.1 HD parametry 

【Current Template】 vyberte šablonu, kterou je třeba upravit. 

【Template Name】 vložte jméno šablony 

HD parametr – Nastavení obrazu 

Nastavení jasu, kontrastu, sytosti, odstínu, ostrosti obrazu. 

HD parametr – Nastavení expozice 

【Shutter speed】 nastavení max. doby expozice. 

Poznámka: Je-li doba expozice příliš dlouhá, obraz pohybujícího se objektu  bude  

rozmazaný, pokud bude doba expozice příliš krátká, barva obrazu bude příliš černá. 

【Auto gain】 nastavení maximálního zesílení, které ovlivňuje jas obrazu. 

Poznámka: Při příliš vysoké hodnotě zesílení vznikne hodně šumu. 

【Brightness adjustment】 nastavení jasu 

【AE adjustment】 nastavení rychlosti AE HD 

Parametr – Nastavení podsvícení 

【Smart IR】 je v modelech IR kamer, když je obraz přeexponovaný, zapne se 

【Smart IR】 kamera sníží jas, aby se zabránilo tomu, že nebude objekt viděn kvůli 

přeexponování 

【HLC】High light control (kompenzace světla s vysokým jasem), používá se 

zejména v dopravě, zapněte  【HLC】pro potlačení vysokého jasu reflektorů 

automobilů. 

【WDR】 zvolte režim WDR, 【WDR Auto】 nebo 【WDR Manual】, přetažením 

posuvníku nastavíte úroveň WDR, která je vhodná pro prostředí. 

HD parametr – Vyvážení bílé 

Zvolte režim vyvážení bílé v závislosti na aktuální scéně. 

Pokud zvolíte 【Manual】, nastavíte červenou, zelenou, modrou podle potřeby. R 

pro zesílení červené, G pro zesílení zelené, B pro zesílení modré. 

HD Parametr – Vylepšení obrazu 

【Image style】 

【Indoor/Outdoor Mode】 zvolte vnitřní nebo venkovní režim. 

【Defog】 zvolte on/zap. nebo off/vyp. 

【DNR】 digitální redukce šumu 
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Poznámka: Po nastavení klikněte na 【Save】. 
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HD Parametr – Export  

Kliknutím na 【Export】 vyexportujete aktuální šablonu HD parametrů  na 

určité místo (výchozí adresa D:\NetVideoBrowser\HDPara.dat ), tato šablona 

může být použita pro jiné modely stejných kamer. 

HD Parametr – Import  

Kliknutím na 【Import】 importujete soubor nastavení HD parametrů z 

výchozí adresy (výchozí adresa D:\NetVideoBrowser\ HDPara.dat), abyste 

dosáhli rychlé konfigurace. 

HD Parametr – Výchozí 

Klikněte na 【Default】 a obnoví se výchozí tovární nastavení všech parametrů 

šablony. 

 
5.8.2 Plán nastavení obrazu   

 

Uživatel může nastavit různá nastavení obrazu v různých časech, aby získal 

nejlepší obraz v různých časových intervalech. 

 
Obr. 5.8.2 Plán nastavení obrazu 

Je k dispozici max. 8 časových úseků 

Nastavení plánu pro každé časové období. Posunujte, chcete-li nastavit různé 

plány na časové ose. Různé barvy znamenají odlišný plán. Uložte kliknutím na 

tlačítko 【Save】 

Plán nastavení obrazu - Export  

Kliknutím na 【export】 vyexportujete aktuální plán obrazu na určité místo 

(výchozí adresa D:\NetVideoBrowser\ HDSchedulePara.dat ), tato šablona může 

být použita pro jiné modely stejných kamer. 

Plán nastavení obrazu – Import  

Kliknutím na 【import】 importujete soubor s plánem obrazu z výchozí adresy 

(výchozí adresa D:\NetVideoBrowser\ HDSchedulePara.dat), abyste dosáhli 

rychlé konfigurace. 
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5.8.3 Nastavení Den/noc   
 
 

【D/N Setup】 nastavení IP kamery pro přepínání mezi dnem a nocí s různými pravidly 

 
 

Obr 5.8.3 Nastavení D/N  

Barva došeda: 

Vlastní adaptace: V režimu barev IP kamera detekuje a analyzuje jas pomocí 

interního synchronizačního čidla. Pokud je jas nižší než nastavený noční jas, obraz 

se změní na černobílý (B/W) 

V režimu B/W. V režimu barev, IP kamera detekuje a analyzuje jas pomocí 

externího synchronizačního fotorezistoru. Pokud je jas vyšší než nastavený jas 

denního světla, obraz se změní na barevný. 

Barva: video je vždy v barevném režimu 

Šedá: video je vždy v šedém režimu 

Časovač: Uživatel může definovat čas pro den a noc 

Auto (uvnitř): kamera automaticky detekuje jas obrazu videa. Video bude 

barevné, pokud je hodnota jasu vyšší než denní hodnota. Video bude šedé, pokud 

je hodnota jasu nižší než noční hodnota; 【Realtime brightness】 je hodnota jasu 

videa v reálném čase. 

Auto (venku): zařízení detekuje světlo vnějšího prostředí pomocí fotoreceptoru. 

Video bude barevné, pokud je hodnota vnějšího jasu vyšší než denní hodnota. 

Video bude šedé, pokud je hodnota vnějšího jasu nižší než noční hodnota; (Pouze 

pro IR kameru) 
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5.9 VCA/ Anylýza obsahu videa (pro 2MP a 1.3MP kameru) 
 

【VCA】 inteligentní analýza, alarm procesní události. 

 
5.9.1 Vytvoření pravidla 

 
 

(1) 【 Enable 】 zapnutí nebo vypnutí VCA funkce aktuálního kanálu 
(2) 【 Rulename 】 zaznamenání pravidla  
(3) 【 Rule  ID 】 lze nastavit 2 pravidla na stejnou dobu. 
(4)【Event set】podpora【Virtual fence】【intrusion detection】 

【Virtual fence】: pokud objekt překročí hranici v oblasti nastavení (virtuální plot), spustí se alarm 
【intrusion detection】:【Detection mode】 obsahují :【intrusion】,【in】,【out】, 
když objekt vnikne do oblasti nebo ven z ní, spustí se alarm.  
(5) 【 Show alarm count 】: ukáže počet alarmů při detekci alarmu na obrazovce   
(6) 【 Show   alarm   rule 】: zobrazí hranici alarmu na obrazovce  
(7)【Two-way alarm】: když zvolíte nastavení události na virtuální plot, pokud zvolíte 
【Two-way alarm 】, spustí se alarm, je-li překročena hranice na obou stranách. (8) 
【 Save 】: uložit nastavení  
(9) 【 Line clear 】: vymazání hranice na videu  
(10)【Rule clear】: zrušení nastavení pravidla 
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5.9.2 Nastavení alarmu 

 
 

Obr. 5.9.2 VCA plán  
(1)Zvolte 【Rule ID】,【Enable】, nastavte čas v 【Schedule】 a 【Save】 

(2)Nastavte 【Link type】, podpora čtyř druhů  poplašných spojení 【Link out】,【Link 
record 】 , 【 Link  snapshut 】 , 【 Link PTZ 】.  
(3)【Save】 

 
5.9.3 Informace o alarmu 

 
 

Obr.      5.9.3      Informace o alarmu 
(1)Přejděte na 【 Rule ID 】a zkontrolujte informace o aktuálním pravidle alarmu. 

(2)【Reset】:vymazání alarmu aktuálních událostí kanálu a začne se od toho, 
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který nastane v příští události 
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. 

(3)【Clear】 vymazání všech informací o alarmu z aktuálního seznamu. 
 
 

5.10 VCA/ Analýza obsahu videa 
 

【VCA】 inteligentní analýza, alarm procesní události. 

 
5.10.1 Informace o alarmu 

 
 

【Event】 zkontroluje některé nebo všechny informace o poplachových událostech VCA. 

【Rule ID】 zkontroluje některé nebo všechny informace o poplachových pravidlech 

【Clear】 vymazání všech informací o alarmu z aktuálního seznamu. 
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5.10.2 Vytvoření pravidla 
 

Během konfigurace bude VCA pozastavena. 

 

 

 
【Enable】 zapnutí nebo vypnutí VCA funkce aktuálního kanálu 

【Enable Arithmetic】 

Funkce analýzy chování a funkce analýzy davů - lze aktivovat pouze jednu v 

jednom okamžiku. Abnormální detekce videa a audia může pracovat současně s 

analytickými funkcemi. 

【Save】zvolte VCA a uložte. 

Poznámka: Analýzu chování, detekci videa a abnormální detekci zvuku je třeba 

provést v 【Alarm Setup】, kde se nastaví „enable time/čas spuštění“ a “”alarm 

trigger template/šablona pro spuštění alarmu”, poté uložte kliknutím na 
【Save】 
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5.10.2.1 【Arithmetic Configuration】/ Aritmetická konfigurace 【Behavior Analysis】/ 

Analýza chování 
 
 

【Behavior Analysis】 zahrnuje 8 druhů funkcí: virtuální plot, dvojitý tripwire, 

detekce vniknutí, odložení předmětu, detekce chybějícího objektu, pomalý pohyb, 

běh, parkování. Každá funkce může být nastavena s různými nastaveními, ale 

celkový počet pravidel by měl mít méně než 8. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 

 
5.10.2.2 【Arithmetic Configuration】/ Aritmetická konfigurace 【Behavior Analysis】/ 

Analýza chování【Virtual Fence】/ Virtuální plot 
  

 

Zvolte číslo pravidla,【Event Set】virtuální plot a zaškrtněte【Valid】. 
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Nakreslete linku pro vytvoření pravidla, šipka u linky ukazuje směr zakázaného přechodu. 
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【Percentage】 nastavení cílové velikosti na celkové obrazovce (v procentech plochy). 

V případě potřeby nastavte 【Two-way Alarm】. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 

 
5.10.2.3 【Arithmetic Configuration 】/ Aritmetická konfigurace  

【Behavior Analysis 】/ Analýza chování 【Double Tripwire】/ Dvojitý 

Tripwire 

 

Zvolte číslo pravidla, 【Event Set】 dvojitý tripwire a zaškrtněte【Valid】. 

Nakreslete dvě linky pro vytvoření pravidla, šipka u linky ukazuje směr 

zakázaného přechodu, směr 2 linek by měl být stejný, spustí se alarm, když 

cílový objekt bude souvisle překračovat 2 linky ve stanoveném čase. 

【Tripwire Max Time Interval】 a 【Tripwire Min Time Interval】 nastavení časového 

rozsahu pro souvislý přechod 2 linek. 

【Percentage】 nastavení cílové velikosti na celkové obrazovce (v 

procentech plochy). V případě potřeby nastavte 【Two-way Alarm】.  

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 
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5.10.2.4 【Arithmetic Configuration】/ Aritmetická konfigurace【Behavior Analysis】/ 

Analýza chování【Intrusion Detection】/ Detekce vniknutí 
 
 

Zvolte číslo pravidla, 【Event Set】 detekce vniknutí a zaškrtněte 【Valid】. 

Nakreslete oblast detekce. 

Zvolte režim detekce, 【in】 spustí alarm, když objekt přejde do detekční oblasti; 

【out】 spustí alarm, když objekt opustí detekční oblast; 【Intrusion】 spustí 

alarm, když objekt zůstane v dosahu oblasti detekce 【Invasion Time】. 

【Percentage】 nastavení cílové velikosti na celkové obrazovce (v procentech plochy). 

【Invasion Time】 nastavení doby vniknutí, kdy objekt zůstane v detekční oblasti, 

po uplynutí doby se spustí alarm. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 
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5.10.2.5 【Arithmetic Configuration 】/ Aritmetická konfigurace 

【Behavior Analysis 】/ Analýza chování  【 Items Abandon】/ 

Odložené předměty 

 

Zvolte číslo pravidla, 【Event Set】 odložené předměty a zaškrtněte 【Valid】. 

Nakreslete oblast detekce, detekční oblast by se neměla překrývat, když 

【Items Abandon】 a 【Missing Object Detection】 jsou povoleny ve stejnou dobu. 

【Percentage】 nastavení cílové velikosti na celkové obrazovce (v procentech plochy). 

【Alarm Time】 nastavení času alarmu, kdy objekt zůstane v detekční oblasti, 

po uplynutí doby se spustí alarm. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 
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5.10.2.6 【Arithmetic Configuration】/     Aritmetická konfigurace【Behavior 

Analysis】/ Analýza chování【Missing Object Detection】/ Detekce 

chybějícího objektu 

 

 

Zvolte číslo pravidla, 【Event Set】 detekce chybějícího objektu a zaškrtněte 【Valid】 

Nakreslete oblast detekce, detekční oblast by se neměla překrývat, když 

【Items Abandon】 a 【Missing Object Detection】 jsou povoleny ve stejnou dobu. 

【Percentage】 nastavení cílové velikosti na celkové obrazovce (v procentech plochy). 

【Alarm time】 nastavení času alarmu pro objekt ztracený  v detekční oblasti, po 

uplynutí doby se spustí alarm. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 
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5.10.2.7 【Arithmetic Configuration】/ Aritmetická konfigurace【Behavior Analysis】/ 

Analýza chování【Loiter】/ Pomalý pohyb 
 
 

 
Zvolte【Rule ID】【Loiter】【Valid】 

Na snímek nakreslete oblast detekce. 

Nastavte čas alarmu, alarm se spustí, když se bude objekt pomalu pohybovat (potulovat) v době 
alarmu. 

Nastavte min. oblast, alarm se spustí, když je pohybová oblast objektu  stejná  nebo 

větší než tato min. oblast. 

Nastavte citlivost, většícitlivější 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 
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5.10.2.8 【Arithmetic Configuration】/ Aritmetická konfigurace 【Behavior Analysis】/ 

Analýza chování 【Running】/ Běh 
 
 

Zvolte 【Rule ID】【Running】【Vaild】 

Na snímek nakreslete oblast detekce. 
Nastavte čas alarmu, alarm se spustí, když bude objekt běhat v době alarmu. 
Nastavte min. oblast, alarm se spustí, když je oblast, kde objekt běží, stejná nebo 
větší než tato min. oblast. 
Nastavte procenta - procento objektu v celém obrazu. 
【Save】uložte všechna nastavení. 
【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 
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5.10.2.9 【Arithmetic Configuration】/ Aritmetická konfigurace 【Behavior Analysis】/ 

Analýza chování 【Parking】/ Parkování 
 
 

 
Zvolte 【Rule ID】【Parking】【Vaild】 

Na snímek nakreslete oblast detekce. 

Nastavte čas alarmu, alarm se spustí, když bude objekt parkovat v době 

alarmu.  Nastavte procenta - procento objektu v celém obrazu. 

Nastavte prahovou hodnotu rychlosti, alarm se spustí, když rychlost, kterou se 

objekt pohybuje (procenta/sekunda) je nižší než tato prahová rychlost. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 



                                                                                                  

82 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

5.10.2.13【Enable Arithmetic】/ Aktivace aritmetiky 【Crowd】/ Dav 
 

 

Nakreslete oblast detekce. 

Nastavte čas propojení s alarmem. 

Nastavte procenta davu. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 

 
15.10.2.15【Enable Arithmetic】/ Aktivace aritmetiky 【Video Detection】/ Video 
detekce 

 
 

Zaškrtněte diagnostiku objektivu nebo scény. 

Nastavte citlivost, vyšší hodnota znamená vyšší citlivost. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 
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5.10.2.16【Enable Arithmetic】/ Aktivace aritmetiky 【Audio Abnormal Det.】/ 

Detekce abnormálního audia 
 
 

Zaškrtněte ztrátu signálu nebo abnormální detekci 

Nastavte citlivost, vyšší hodnota znamená vyšší citlivost. 

【Save】uložte všechna nastavení. 

【Next】přejděte do 【Alarm Setup】, viz 5.9.3 

 
5.10.3 VCA plán 

 
 

Zvolte 【Rule ID】, 【Rule Name】a 【Event】se automaticky aktualizují. 

【Enable】pro aktivování pravidla.  

Nastavte datum a čas plánu. 
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Nastavte 【Link Type】: 【Link Out】,【Link Record】【Link Capture】【Link PTZ】 
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【Save】uložte všechna nastavení. 

 
5.10.4 Pokročilé nastavení 

 
 

Poznámka:【Advance】je k dispozici pouze pro firemního technika, který provádí nastavení 

 
5.11 OSD/ Menu v obrazu pro nastavení parametrů kamery 

 
5.11.1 OSD 

 

Tato funkce slouží k přidání dalších informací do náhledu obrazovky 
 

 
Obr. 5.10.1 OSD 
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Název OSD kamery                                   

Aktivujte【Channel Title】 a zadejte název kanálu 

【Color】: zvolte barvu OSD 

【Custom Location】: vyberte pozici na videu pomocí myši 

 
Datum OSD                                                                         
Aktivujte【Date】pro uvedení data,  je k dispozici 11 formátů   

Aktivujte【Show Week】pro uvedení informací o týdnu na obraze 

Zvolte 【24 hours】nebo 【12 hours】 

【Color】: zvolte barvu OSD 

【Custom Location】: vyberte pozici na videu pomocí myši 

 
Doplňující text OSD 

Zvolte číslo oblasti pro doplňující text (max. 5) 

Vložte text, je podporována angličtina a běžná interpunkční znaménka. 

【Color】: zvolte barvu OSD 

【Custom Location】: vyberte pozici na videu pomocí myši 

 
Velikost OSD 

【OSD Size】zvolte vhodnou velikost pixelu, výchozí je 【Self-Adjust】 

Typ písma OSD 

【Vector】a 【Lattice】jsou na výběr 

【Save】uložte všechna nastavení 
 
 

5.11.2 LOGO 
 
 

Obr. 5.10.2 LOGO 

Tato funkce slouží k přidání loga do náhledu obrazovky 

【Logo File】 vložte cestu, kde je uložen soubor nebo procházejte a vyhledejte logo 

【Upload】: nahrajte soubor s logem a IP kamera se restartuje  

Po restartu vyberte【Enable】pro zobrazení loga 

【Custom Location】: vyberte pozici loga na videu 
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Poznámka: 

Formát loga by měl být 24bit .bmp a velikost by měla být menší než 200*200,  

výška a šířka jsou dělitelné 4. 

Systém automaticky odstraní černé a bílé pozadí obrazu. 
 

5.11.3 Privacy Mask/ Nastavení soukromé zóny 
 

Tato funkce slouží k nastavení skryté oblasti na náhledu obrazovky pro ochranu 

důležitých informací. Podporuje až 4 oblasti. 

Obr. 5.10.3 Nastavení soukromé zóny 
 
 

(1) 【Stream】: zvolte kanál pro stream k nastavení soukromé zóny 

(2) Myší na obrazovce nakreslete danou oblast. Podporuje až 4 oblasti 

(3) 【Delete Region】: Pro vymazání nakreslených oblastí 
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5.12 Správa paměti 

 
5.12.1 Record Policy/ Zásady nahrávání 

 
 
 
 

Obr. 5.11.1 Zásady nahrávání 

(1) 【Record Status】: Zobrazí nahrávací stav zařízení 

(2) 【Manual Rec.】: Aktivuje začátek nahrávání a jeho konec 

【Alarm Rec.】: Aktivuje začátek nahrávání při spuštění alarmu 

【 Continuous 】 :  Aktivuje začátek načasovaného nahrávání 

(3)【Schedule】:  Nastavení časového období v režimu 【Continuous】. 

(4)【Offline Video Recording】:  Když je odpojen internet , je zahájeno  načasované 

nahrávání na SD kartu kamery. 

(5)【Save】: uložení všech nastavení.
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5.12.2 Pre-Alarm Recording/ Nahrávání před spuštěním alarmu 
 

Tato funkce slouží k nahrávání před spuštěním alarmu a prodloužení doby 

záznamu po skončení alarmu. 

 
Obr. 5.11.2 Nahrávání před spuštěním alarmu 

(1)【Pre-Alarm Recording】: aktivuje začátek 

(2)【Pre-record Time(5-15)s】: podporuje 5s, 10s a 15s 

【Record Delay(10-60)】: podporuje 10s, 15, 30s a 60s 

(3)【Save】: uložení všech nastavení 
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5.12.3 Storage Set/ Nastavení paměti 
 
 

Obr. 5.11.3 Nastavení paměti 

 
【Free Disk Space(MB)】: nastavte  volné místo na disku, které si chce zákazník   

ponechat. Mělo by být větší než 512 M 

【When HDD full】: Když  volné místo na disku  dosáhne  cílové velikosti, systém  

spustí následující operaci: 

【Stop Record】: Zastaví nahrávání. 

【Overwrite】: Smaže nejstarší soubor záznamu. 

【Overwrite(Except alarm)】: Smaže nejstarší soubor záznamu s výjimkou 

záznamů alarmu. 

【Save】: Uložení všech nastavení. 
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5.12.4 Snapshot Set/ Nastavení momentek 

Obr. 5.11.4 Nastavení momentek 

(1)【Timing Capture】: Aktivuje začátek načasovaných snímků. 

(2) 【Interval(s)】: Nastavte časový interval snímků  

(3) 【Capture Link】:【Link FTP】  zachycený snímek bude  nahrán na FTP server;【Link 

Email】zachycený snímek bude zaslán e-mailem. 

(4) 【Save】: Uložení všech nastavení. 

 
5.12.5 Disk Management/ Správa disku 

 

【Disk Information】: zobrazí stav disku 
 

Obr. 5.11.5 Správa disku 
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【Initialize Disk】: Nový harddisk je třeba nejprve inicializovat 

 
5.12.6 Net Storage / Síťová paměť 

 
 

Obr. 5.11.6 Správa disku 

 
(1) 【Disk No.】: Vyberte jeden disk , který chcete nastavit 

(2) 【Status】: Zobrazí instalační stav disku. Na výběr je【UnMounted】, 【Unformatted】, 

【Formated】, 【Mounted】a 【Using】. 

(3) 【Usage】: Zobrazí stav využití disku. Na výběr je 【Record】, 【Backup】, 【Redundant】 

a 【Read Only】. 

(4) 【IP Address】: Nastavte IP adresu NFS serveru.   

(5) 【Mapping Path】: Nastavte cestu mapování disku. 

【Total Size】: Zobrazí volné místo a celkovou velikost. 

【Save】: Uložení všech nastavení. 
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5.13 Správa sítě 

 
5.13.1 Nastavení TCP/IP   

 
 

5.13.1 Nastavení TCP/IP 

【DHCP】 Zaškrtněte, aby server DHCP zařízením automaticky přidělil IP 

adresu. 

【IPv6】 Zobrazení adresy IPV6 a masky podsítě. 

【MTU】 Maximum Transmission Unit (maximální přenosová jednotka), rozmezí od 

500~1500, výchozí hodnota je 1500. Po nastavení klikněte na 【Save】. 

【Ethernet Rate】 Zvolte režim a rychlost ethernetové karty, jednotka rychlosti je 

MB. Výchozí režim je【Automatic Detection】, úprava se nedoporučuje. 

Poznámka: Zařízení se po změně restartují 【Ethernet Rate】. 
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5.13.2 Registration Center / Registrační centrum 
 

Nastavte【Server Name 】【IP address】【Port】【User Name】a 【Password】v 

【Registration Center】 registračním centru. 

5.13.2 Registrační centrum 
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5.13.3 Network Service / Síťová služba 
 

5.13.3.1 DDNS 

Zaškrtněte【Enable】 DDNS, upravte 【Sever Domain】【DDNS Domain】【Port】【User Name】 

【Password】, potom klikněte na 【Save】. 
 

 

5.13.3.1 DDNS 

5.13.3.2 FTP 

Zadejte 【Server URL】【Port】【Path】【User Name】【Password】, klikněte na 

【Save】. Nezapomeňte vložit paměťovou kartu. 
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5.13.3.2 FTP 
 
 

5.13.3.3 PPPoE 

Zaškrtněte【Enable】 PPPoE funkci, zadejte【Username】【Password】a uložte nastavení. 

5.13.3.3 PPPoE 

5.13.3.4 NTP 

Zadejte【NTP Server】【Port】【Interval】, klikněte na 【Save】. 
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5.13.3.4 NTP 

5.13.3.5 MUC 

Zadejte【IP Address】a【Port】, klikněte na 【Save】pro aktivaci multicastu (vícesměrového 
vysílání). 
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5.12.3.5 Další 

5.13.3.5 Další 
 
 

HTTP Port 

Zadejte Http port, restartujte zařízení a poté úspěšně upravte. 

HTTPS Port 

Zadejte Https port, restartujte zařízení a poté úspěšně upravte. 

RTSP Port 

Zadejte RTSP port, restartujte zařízení a poté úspěšně upravte. 

UPnP 

Zaškrtněte políčko UPNP a restartujte zařízení, abyste aktivovali funkci UPnP. 

Zrušte zaškrtnuté políčko UPNP a restartujte zařízení, aby umožňovalo UPnP. 

 
SNMP 

Zaškrtněte políčko SNMP a restartujte zařízení, abyste aktivovali funkci SNMP. 

Zrušte zaškrtnuté políčko UPNP/SNMP a restartujte zařízení, aby umožňovalo 

SNMP funkci. 

 
5.13.4 IP Filtr 

 
Blacklist a whitelist se také nazývá 【IP filter】 a slouží ke správě přístupových 

práv uživatelů. 
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5.13.4 Blacklist 

Blacklist 

Používá se k blokování některých IP adres, zvolte 【 Block the Following IPs 】, 

zadejte IP adresu, kterou je třeba blokovat, poté klikněte na【Add】,【Save】. 

Na blacklist lze přidat max. 16 IP adres. Pozor: Na blacklist nezadávejte svou 

vlastní IP adresu, jinak se nebudete moci přihlásit. 

Whitelist 

Pokud má být některá IP adresa povolena, zvolte 【 Allow the Following IP 】, 

vložte důvěryhodnou IP adresu, klikněte na 【Add】 a 【Save】. Na whitelist 

můžete maximálně přidat 16 IP adres. 

Pozor: Jakmile aktivujete funkci "Whitelist", zkontrolujte, že jste na whitelist 

přidali vlastní IP adresu, jinak se do zařízení nebudete moci přihlásit. 

 
Zrušení blacklistu nebo whitelistu 
Kdykoli klikněte na【Allow All】 a 【Save】 zrušíte blacklist a whitelist.  
Poznámka: Restartujete zařízení po nastavení blacklistu nebo whitelistu. 
Smazání blacklistu 

Pro smazání některých IP adres z Blacklistu zatrhněte políčko vlevo a klikněte na 【Delete】. 

Poznámka: IP filtrování může rozpoznat pouze přihlášení nového uživatele, ale ne 

již existující IP. Velmi doporučujeme restartovat zařízení vždy po konfiguraci 

blacklistu nebo whitelistu. 

 
5.14 Správa uživatelů 

 
 

5.14.1 Přidat uživatele 

 
Při přidání nového uživatele je třeba zadat 【Username】, 【Password】a 

【authority】. Uživatelské jméno (user name) a heslo (password) může obsahovat 
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pouze anglická písmena a čísla. 
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Položka "Authority" obsahuje “Brose”,” Browse+ Control”,” browse+ control+ 

set” a “Administrator ”. 

Browse: Můžete sledovat pouze videa. 

Browse+ Control: Sledování videa a ovládání PTZ. 

Browse+ Control+ set: Povolí veškeré operace kromě správy. 

uživatelů. Administrator: Jsou možné všechny operace. 

 
5.14.1 Přidání 

uživatele Poznámka: Pouze administrátor může 

přidávat a upravovat uživatele. 

 
5.14.2 Upravit heslo 

 

V seznamu uživatelů vyberte uživatele, kterého chcete upravit, klikněte na 【Modify 

Pwd】, zadejte staré heslo, nové heslo, potvrďte heslo a klikněte na【Modify】. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.14.2 Úprava hesla 
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5.14.3 Smazat uživatele 
 

Na seznamu uživatelů vyberte uživatele, kterého chcete smazat a klikněte na【Delete】 pro 
vymazání. 

 

 
5.14.3 Vymazání uživatele 

 
 

 
5.15 Správa alarmů 

 
 

5.15.1 Zadání alarmu 
 
 

5.15.1 Zadání alarmu  



                                                                                                  

103 
www.techfors.cz                            www.techfors.sk                                        www.techfors.eu 
 

Zvolte 【 】Input port , zaškrtněte políčko „Enable“  pro potvrzení portu pro funkci 

alarmu a zrušte ho pro ukončení funkce detekce poplachu. 

【Mode set】 obsahuje „closed circuit alarm“ a „open circuit alarm“. 

【 ON 】 je alarm uzavřeného obvodu. Spustí se alarm, pokud se objeví zkrat při 

odpojení obvodu. 

【 OFF 】 je alarm otevřeného obvodu. Při odpojení připojeného obvodu se spustí 

alarm. 

【Schedule】 nastavte datum a čas. Alarm se spustí pouze v zadaném čase. 

【Link Type】nastavení aktivace alarmu,【Link Out】 a 【Link 

PTZ 】. Klikněte na 【Save】. 

Poznámka: Funkce Alarm je k dispozici pouze pro výrobky, které podporují funkci Alarm In/Out. 
 
 

5.15.2 Pohybový alarm 
 

Nastavte oblast pro alarm pohybu. Veškeré pohyblivé objekty v oblasti se objeví 

v okně náhledu. 

5.15.3 Pohybový alarm 

1. Aktivujte 【Motion Alarm】, nakreslete  oblast  tažením  levého tlačítka 

myši. Klikněte na 【Delete Region】 pro vymazání nakreslené oblasti. 

2. Nastavte 【Sensitivity】, rozsah od 0-24, nízká hodnota znamená vyšší 

citlivost.  
3. 【Schedule 】, nastavte datum a čas. Alarm se spustí pouze v zadaném čase. 

4. 【Link Out】podpora 【Link Out】【Activate Dual Light 】【Link Snapshot】. 

【Activate Dual Light】používá se pouze u modelu s dvojitým světlem. 

V noci je pro detekci pohybu zapnuté bílé světlo. V nočním režimu „Night Mode“ 

(„White& Blafl“ režim), je IR LED zapnutá. V denním režimu „Day mode“ („Color“ 

režim), je IR LED vypnutá. Když skončí pohybový alarm, dvojité světlo se vypne. 
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5. Klikněte na 【Save】 

 

 

 

 
 

5.15.3 Detekce okluze videa   
 
 

Když je video zakryté, systém spustí alarm v závislosti na nastavení citlivosti. 

5.15.5 Detekce okluze videa  

1.【Enable】Kliknutím otevřete funkci detekce okluze videa. 

2.【Sensitivity】 Nižší číslo znamená vyšší citlivost. 

3.【Schedule】Detekce okluze videa funguje pouze během tohoto časového 

harmonogramu  
4.【Link Type】Nastaví se kvůli propojení (např.  spojení PTZ) po spuštění alarmu. 

Současně nastavte 【Link Channel】, 【Link PTZ Type】a 【Number】. 

5.【Save】 

 
5.15.4 E-mailové upozornění 
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Po aktivaci této funkce pošle poplachový server automaticky e-mail na 
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nastavenou e-mailovou adresu při spuštění alarmu. 

5.15.6 E-mailové upozornění 

【Email Alarm Enable】zaškrtnutím políčka aktivujete tuto funkci. 

【SMTP Server】 Formát adresy by měl být smtp.xx.com. XX je pro e-mailový 

server jako např.: smtp.gmail.com. 

【SMIP Port】  Výchozí číslo je 25. 

【Email Account】a【Email Password】jsou pro  zasílání e-mailů. 【Email Address】je 

pro příjem e-mailů. 

【Email Mode】je doporučen „login“. 

【 Encryption   Mode 】 zahrnuje No, SSL nebo TSL.  

Nastavte 【Email Subject】 a 【Email Address】, klikněte na 【Save】. 

 
5.15.7 Alarm Server 

 
Informace o alarm serveru jsou upraveny na přání zákazníka. 

Zadejte【Address】a【port】, potom klikněte na【Save】pro dokončení. 

 
 
 

5.16 Řízení PTZ   

 
Řízení PTZ zahrnuje 【Serial Port Set】a【Protocol Set】 
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Obr. 5.16 Řízení PTZ 
 

5.17 Pokročilá nastavení 

 
5.17.1 Umístění souboru 

 
 

Obr. 5.17.1 Umístění souboru 

【Stream】 Zvolte stream pro určitý kanál. 

【Display frame and bit rate information】Zaškrtněte políčko pro zobrazení 

rychlosti snímků a bitový tok videa. 

【Browse】Kliknutím vyberete cestu pro uložení záznamových souborů, snímků, 

klipů a stahovaných souborů. 
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【Good Playback】  Nastavte pro dosažení rovnováhy mezi plynulostí a zpožděním. 

【Minimum delay 】【Good real-time】【Balance】a 【Good Fluency】 jsou k dispozici. 

【Protocol Type】 TCP, UDP nebo multicast. 

 
5.17.2 Systémové nastavení 

 
 

Obr. 5.17.2 Systémové nastavení 

【System Information】Zobrazí informace o CPU, Memory a FLASH. 

【Version Information 】Display 【SDK Version】, 【Kernel Version】, 【Web Version】, 

【Factory ID】 a 【Access Module】. 

【 System Time 】  Nastavení časového pásma a synchronního času. Podpora 

letního času. 
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5.17.3 Údržba systému 
 

Údržba systému zahrnuje 【Equipment Control】a 【Version Upgrade】 

Obr. 5.17.3 Údržba systému 

Aktualizace firmwaru, upgrade nového firmwaru. (formát firmwaru: .box/.bin) 

Proces aktualizace obvykle trvá několik minut, dokud nebude indikováno  

dokončení. Řádně dodržujte pokyny technické podpory pro aktualizaci firmwaru. 

【Specification import and export】 zahrnuje tři typy specifikace: 

【 Alarm 】  specifikace obsahuje harmonogram alarmu a informace o propojení. 

Neobsahuje informace o VCA. 

【VCA】  specifikace obsahuje harmonogram, pravidlo a související nastavení. 

【System Set】 specifikace obsahuje  další informace kromě 【Alarm】 a 【VCA】 

specifikace jako  OSD, strategie nahrávání, internetové nastavení a některá další nastavení. 
 

5.17.4 Přístupová platforma 

 
【PU set】 může nastavit IP adresu a číslo portu【Register Server】 

【Heartbeat Server】,【Alarm Server】a číslo portu VSP a číslo portu VAP. 

【Channel No. 】podpora funkce【Auto Filling Setting】. 
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Obr. 5.17.4.1 Přístupová platforma – PU nastavení 

【SIP Set】 
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Obr. 5.17.4.2 Přístupová platforma – SIP nastavení 

【Platform Enabled】 

【Platform Enabled】 Povolení a zakázání Onvif. Po nastavení se systém 

automaticky restartuje. 

 
Obr. 5.19.4.3 Přístupová platforma – Platforma povolena 

Poznámky: Současná platforma musí být zakázána před přechodem na novou platformu 
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Kapitola 6 Snadné odstranění poruch 
 

6.1 Selhání systému 
 
 

6.1.1 Nepodařilo se rozpoznat U-disk nebo SD kartu 
 

Možný důvod: 

Problém s informacemi o diskových oddílech, který způsobuje, že 

nedojde k rozpoznání.  Je potřeba formátovat disk. 

Odpojte, znovu připojte U-disk/SD kartu a restartujte kameru. 

Přenosné disky mohou přestat fungovat, pokud nemají dostatečný zdroj energie. 

Je třeba zkontrolovat způsob napájení, abyste se ujistili, že máte dostatek 

napájecího napětí nebo je vyměňte za nezávislý napájecí disk.  

 
6.1.2 Bezdrátová síťová karta (Wireless Network Card) nebyla rozpoznána 

 

Možný důvod: 

Statické přepnutí síťové karty do stavu ochrany, je třeba restartovat kameru. 

Nestabilní stav na síťové kartě, je třeba ji vyměnit za novou. 

 
6.2 Chyba sítě 

 
 

6.2.1 Kamera byla zapnuta, ale nelze ji nalézt na IP vyhledávači 
 

Postup pro odstranění problémů: 

Zkontrolujte stav počítačového/ hostitelského NIC, ovladače NIC, síťového 

kabelu a připojení k síti, ujistěte se, že jsou všechny správné. 

Přímo připojte kameru k počítači/ hostitelskému serveru a ověřte, zda 

funguje nebo ne, restartujte počítač/ hostitelský server a zkuste to znovu. 

Zkuste jinou kameru nebo jiný počítač/hostitelský server. 

Obraťte se na nás. 

 
6.2.2 Žádný obraz na IE 

 

【IE setting】 

Při prvním připojení je třeba stáhnout a nainstalovat ActiveX plug-in pro 

prohlížení IE. 
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6.2.3 Nesprávný obraz po přihlášení 
 

Možný důvod: 

V síti existuje další zařízení se stejnou IP a Mac adresou.  

Postup pro odstranění problémů: 

Odpojte kameru, zkuste odeslat testovací data do sítě (ping) a zkontrolujte, zda 

přišla odezva protistrany. 

Chcete-li zkontrolovat, zda existují zařízení se stejnou IP adresou, použijte 

vyhledávač IP, poté odpojte ostatní zařízení a ujistěte se, že je IP adresa 

kamery jedinečná. 

Připojte se k veřejné síti, přihlaste se a vyberte port, který mapuje do portu 

jiného zařízení. 

 
6.2.4 Ping serveru je ok, ale nelze se řádně přihlásit 

 

Možný důvod: 

Port 3001 je zakázán firewallem. 
Při přihlašování je chybné číslo portu.  
Chybné ID a heslo. 
Příliš mnoho přístupů ke kameře. 

Nastavuje se v seznamu zakázaných. 

Postup pro odstranění problémů: 

Použijte IP vyhledávač pro kontrolu portu kamery, ujistěte se, že je stejný jako 

software. 

 
6.2.5 UDP nemůže připojit video 

 

Možný důvod: 

Na stejném počítači je již ke kameře připojen jiný klient. 

UDP port je v konfliktu s jiným aplikačním programem ve stejném počítači, 

zkontrolujte IP adresu kamery a znovu otestujte. 

 
6.2.6 Videa ze dvou kamer se objevují střídavě nebo se někdy připojí a 
odpojí   

Možný důvod: 

Konflikt na IP adrese, zkontrolujte IP vyhledávač. 

Konflikt na MAC adrese, zkontrolujte IP vyhledávač.  

Adresa IP kamery je v rozporu s jinou IP adresou počítače. 
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6.3 Porucha provozu 
 
 

6.3.1 Nesprávné připojení videa na IE 
 

Postup pro odstranění problémů: 

Zkontrolujte, že je hostitelská IP adresa ve stejném síťovém segmentu jako kamera. 

【Attention】Proveďte směrování, pokud je v jiném segmentu sítě. 

Zkontrolujte, že používáte IE ve verzi 8.0 nebo vyšší. 

Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač grafické karty a rozhraní. 

DirectX, doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi ovladače. 

Povolte ActiveX plug-in. 

Na zkoušku vypněte antivirový software a firewall. 

Odstraňte nainstalovaný plug-in, stáhněte jej znovu a znovu jej nainstalujte. 

Na zkoušku použijte jiný počítač/ hostitelský server. 

Pokud problém přetrvává, obraťte se na nás. 
 

6.3.2 Nelze připojit sub-stream 
 

Možný důvod: 

Přístupy ke kameře jsou plné. 
 

6.4 Porucha ovládání 
 

Je možné ovládat Pan/Tilt/Zoom v IE, ale nelze ovládat software.  
Postup pro odstranění problémů: 
Zkontrolujte, zda je ovládací protokol správný. 
Možný důvod: 
Zkontrolujte, zda je adresa PTZ kamery správně nastavena v softwaru. 

Pokud problém přetrvá, obraťte se na nás. 

 
6.5 Porucha videa 

 
 

6.5.1 Video se zobrazuje správně v softwaru, ale je nestabilní nebo 

přerušované či ztrácí snímek. 

Postup pro odstranění problémů: 

Ukončete software, zkontrolujte využití CPU počítače, ujistěte se, že 

konfigurace počítače je schopna spustit software a není tam žádný virus. 

Odešlete testovací data (ping) kamery z počítače, abyste zkontrolovali, zda 

dochází k výpadkům. 

Zkontrolujte šířku pásma sítě, pokud je nedostatečná nebo nestabilní, 

obraťte se na poskytovatele internetových služeb. 
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Snižte rozlišení nebo kvalitu obrazu, pokud potřebujete plynulé video v 

úzkém pásmu sítě. 

Zkontrolujte, zda se otevřou VCA funkce, zavřete VCA funkci, a potom to 

zkuste znovu. Pokud nebyl problém vyřešen, obraťte se na nás. 

 
6.5.2 Připojení je správné, ale obrazovka je černá nebo obraz videa je 

anamorfní 

Jiné problémy: Není OSD nebo je obraz anamorfní, ale při zobrazení na celou 
obrazovku se spraví.  
Možný důvod: 
Verze DirectX nižší než 9.0c. 
Nesprávný ovladač grafické karty, který vypne doplňkovou funkci DirectX. 
Nastavte soukromou zónu (privacy mask) na celou obrazovku. 

 
6.5.3 Video se zobrazuje správně v IE, ale neobvykle v softwaru 

 

Postup pro odstranění problémů: 

Ujistěte se, že verze softwaru je správná. 

Zkontrolujte, zda je v softwaru správná IP adresa a typ serveru. V síti LAN se 

doporučuje použít typ “Main stream + TCP” a v síti WLAN “Sub-stream +TCP”. 

Ujistěte se, že všechna videa jsou připojena v hlavním rozhraní 

softwaru. Restartujte software a znovu připojte. 

Pokud nebyl problém vyřešen, obraťte se na nás. 
 

6.6 Porucha audia 
 
 

6.6.1 Video se zobrazuje a ovládá správně, ale audio ne 
 

Postup pro odstranění problémů: 

Zkontrolujte, zda je ovladač zvukové karty počítače a připojení správné, na 

zkoušku zkuste přehrát nějakou hudbu. 

Zkontrolujte, že jste vybrali Video/Audio a ne jen Video v nastavení kamery. 

Ujistěte se, že je audio kanál správný. 

Zkontrolujte, zda je mikrofon správně připojen. 

Pokud nebyl problém vyřešen, obraťte se na nás. 

 
6.6.2 Slabý audio signál 

 
Ujistěte se, že používáte zapojený mikrofon. 
Zvyšte citlivost mikrofonu. 
Použijte zapojený reproduktor pro přehrávání zvuku. 
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6.7 Porucha alarmu 
 
 

6.7.1 Alarm - výstup 
 

Ujistěte se, že je výstupní zapojení správné. 

Příkon: napětí—AC110V/DC24V, proud—1A. 

Zkontrolujte nastavení pro vstupní/výstupní port v IE. 

Ujistěte se, že alarm funguje správně. 
 

6.8 Po nastavení parametru nelze uložit   
 
 

6.8.1 Po nastavení parametru náhle ztrácí výkon   
 

Parametr je nastaven na správné ukládání po 1 minutě, pokud se kamera 

automaticky neresetuje. 

 
6.8.2 Po nastavení parametru, se musí kamery resetovat, aby to bylo 

možné. 

 
6.9 Ostatní 

 
 

6.9.1 U disk se po použití v kameře zmenší 
 

Možný důvod: U disk a TF karta byly v kameře formátovány speciální operací 

dělení, výsledek v části kapacity počítače nelze identifikovat. 

Na počítači přeformátujte U disk nebo TF kartu pomocí softwaru BOOTICE.EXE 
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Kapitola 7 Poprodejní servis 

 
Poskytujeme roční záruku na všechny naše IP kamery. Poskytujeme bezplatnou 

opravu v záruční době s výjimkou následujících okolností: 

pokud nebyl dodržen návod k použití a nesprávné používání způsobilo poškození 

kamery;  

blesk, požár a jiné nezvratné přírodní katastrofy; 

pokud byl výrobek poškozen použitím odpovídajícího produktu špatného 

typu od jiných výrobců. 

 
Prohlášení 

● Protože neustále zdokonalujeme naši technologii, mění se 

odpovídajícím způsobem parametry výrobku bez předchozího 

upozornění. 

●  Vyhrazujeme si právo na konečný výklad této příručky. 
 
 
 
Poznámka: Tato uživatelská příručka je pouze překlad do češtiny. V případě sporů či nejasností se bude 
vycházet z anglického originálu této příručky. 


