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1 Úvod

1.1 Charakteristika

IP kamera kombinuje vysoce kvalitní digitální kameru připojitelnou na síť a výkonný web server 

pro zajištění kvalitního video snímku z jakékoliv části vaší místní sítě nebo přes internet až na váš 

stůl.  

1.2 Obsah balení 

Digitální  kamery  jsou  nyní  čím  dál  tím  častěji  užívány  na  mnoha  veřejných  místech  jako 

supermarkety, školy, továrny atd.  Obzvláště na určitých místech jako jsou banky a křižovatky 

může výkonná správa záběrů vylepšit monitorování těchto míst.  

Na začátku je třeba zkontrolovat, že veškeré následující  položky byly dodány 
s vaší kamerou.  Pokud cokoliv chybí, prosím kontaktujte vašeho dealera. 
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Balení obsahuje: 

  IP Kamera *1

  IR Dálkový ovladač * 1

  Instalační CD *1

  Průvodce pro rychlý start *1

 5V Adaptér *1

 Eternetový kabel *1

 Záruční karta *1

 Montážní podpěra *1

1.3 Seznámení s IP kamerou 

1.3.1 Součásti IP kamery

Obrázek 1 Celkový pohled na IP kameru 
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Obrázek 2 Pohled na IP kameru zepředu 

Obrázek 3 Pohled na IP kameru zezadu 

Zásuvka na CF 
kartu 

RESET tlačítko

Kolíky pro vstup a 
výstup

RJ45 eternetová 
zásuvka

DC 5V vstupní 
zásuvka
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1.3.2 Indikace a provoz 

Obrázek 4 Pohled na displej, Indikace a provoz  

Tlačítko privacy přepíná na Privacy režim a Normal režim, v režimu Privacy nebude umožněno 

vzdáleným uživatelům sledovat video. 

Obrázek 5 LCD Indikace

LED: Privacy

Tlačítko: Privacy

LED: Připojení 
užiivatele

LED: Pracovní

LCD
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LCD střídavě zobrazuje IP Adresu / Síťovou masku/ Bránu, dle obrázku 6. 

Obrázek 6 IP Adresa / síťová maska / Brána  

Význam stavových ikon:

Ikona Význam 

DDNS Server Registrován. Úspěšné připojení na INTERNET.  

Páteřní server úspěšně připojen. 

Uživatel/uživatelé jsou napojeni na IP KAMERU.  

Čidlo aktivováno.  (Číselný vstup nebo detekce pohybu)

Vložena karta CF.  

Systém je ve stavu konfigurace. Např. aktualizace firmwaru.  

IP Adresa=192.168.0.24      Maska podsítě =255.255.255.0      Brána IP=192.168.0.1
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Indikace režimu sítě:

Ikona Význam 
Statické IP Použit režim statické IP (ručně nastavené). 
DHCP IP adresa je  dynamicky přiřazena pomocí DHCP 

serveru. 
PPPoE Funkce  interního  PPPoE  vytáčení  IP  kamery  je 

povolena (použito pro xDSL). 

Na panelu je žlutá LED, indikující přítomnost vzdáleného uživatele.  Spolu s ní se na LCD rozsvěcí 

indikační ikona, která značí, že obraz z kamery je právě sledován vzdáleným uživatelem.   

Můžete měnit stav mezi „Privacy status“ a „no privacy status“ stisknutím tlačítka privacy status. 

V „privacy status“ nemůže vzdálený uživatel  sledovat obraz a současně se rozsvítí  kontrolka 

indikace Privacy . 

Význam LED pracovního stavu: 

LED status Význam 
Normální blikání:

Zapíná se na 1/2 sekundy každé 3 sekundy

Normální provoz

Zůstává zapnuté nebo vypnuté Chyba systému  
Rychlé blikání:

Zapíná se na 1/2 sekundy každou 1 sekundu

Systém startuje, prosím počkejte.  

Pomalé blikání:

Zapíná se na 1/2 sekundy každou 6 sekundu

Aktualizace firmwaru, prosím 
počkejte.  

10



Obrázek 7 pohled zezadu 

Obrázek 8 Definice vstupu a výstupu 

Zásuvka na CF kartu

Reset tlačítko

Vstupní a výstupní 
kolíky

RJ45 eternetová 
zásuvka

DC 5V Vstupní zásuvka
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Vstupní kolík: Vstupní kolíky mohou být použity pro 2-cestný vstup externího čidla.  Například, 

můžete připojit Pasivní infračervené čidlo (PIR) pro detekci pohybu.  Po spuštění externího 

čidla může být IP KAMERA naprogramována na posílání obrázků e-mailem nebo kontrolu 

výkonu vnitřního relé.  

Napojení dvou čidel, které odesílají signály pro otevření a zavření do IO vstupních kolíků.  Kolík 3 

a kolík 4 postupně spojují dvě vstupní linky čidla 1.  Kolík 4 a kolík 5 postupně spojují dvě vstupní 

linky čidla 2. 

Výstupní kolíky: IP KAMERA má vnitřní relé.  Dva otevřené kontakty relé jsou kolík 1 a 2. Můžete 

jej použít pro ovládání jedné externí zátěže pod AX/DC 36V a 2 A.  

Pro napojení vstupních a výstupních kolíků nejprve odstraňte zhruba 5mm izolace měděného.  A 

po té zasuňte měděný drát do otvoru po stisknutí oranžové pojistky.  Po té uvolněte šroubovák a 

kabel bude zaaretován.   

 

Obrázek 9 Propojení vstupních a výstupních kolíků  

Vnější zásuvky: připojte k 5V AC-DC adaptéru. 

VAROVÁNÍ:  Nepoužívejte  žádné  neschválené  adaptéry;  pouze  ty  dodané  jako 
příslušenství.   Tímto se předejde poškození IP KAMERY.

RJ-45 Eternetová zásuvka: Slouží k přípojení vaší IP kamery na LAN.  

12



CF Zásuvka na kartu: Jako  paměťové úložné médium může CF karta uložit obraz získaný čidlem 

v reálném čase nebo přerušovaném čase.  Její maximální kapacita je 2GBity.  Před použitím ji 

musíte formátovat jako  FAT16/FAT32. Slot podporuje CF karty Typ 1 a Typ 2. 

Obraz 10 Vložení CF karty

VAROVÁNÍ:  Nevkládejte / nevyjímejte CF kartu pokud je zařízení pod proudem. 
Musíte  odpojit  přívod  napětí  IP  KAMERY  před  zapojením/odpojením CF karty. 
Tímto se předejde poškození CF karty.

RESET tlačítko:  Krátké kliknutí  tlačítka reset restartuje systém.  Pokud tlačítko stisknete a 

budete ho držet 5 sekund nebo déle, obnoví systém automatickou konfiguraci z výroby, což 

bude trvat asi 30 sekund, a poté se automaticky restartuje. 

VAROVÁNÍ:  Během obnovování automatického nastavení z továrny NEVYPÍNEJTE 
IP KAMERU.  Bude to trvat asi 30 sekund.  

1.3.3   IR Dálkový ovladač IP kamery 

1. PAN&TILT  - ovládání rotace a náklonu: nahoru & dolů, doleva & doprava, centrování 

2. Nastavení automatické rychlosti pohybu 

3. Vypínání / zapínání  stavu Privacy 
13

Poznámka:  Před  nákupem  CF  karty  ji  prosím  nejdříve 
vyzkoušejte.  Protože ne všechny značky a typy CF karet mohou 
být použity v IP kameře.



1.3.4  Tlačítka IR dálkového ovladače 

Privacy                                                                                    Rychlé posunutí

Ovládací tlačítko    

Rychlost 

Obrázek 11 Tlačítka IR dálkového ovladače 

1.3.5 Funkce IR dálkového ovladače 

1. Stiskněte PAN & TILT klávesy na ovladači pro start pohybu kamery. 

2. Stiskněte „Privacy" pro vypnutí / zapnutí funkce Privacy  

3. Stiskněte nejdříve klávesu ”Shift” , poté stiskněte “+” nebo ”-” pro zrychlení nebo zpomalení. 

2 Funkce a vlastnosti 

2.1 Základní funkce 

Základní funkcí IP kamery je dálkový přenos video a audio záznamu po IP síti.  Vysoce kvalitní 

video záznam může být  vysílán rychlostí  30fps na LAN/WAN pomocí  kompresní  technologie 

MJPEG.     

IP kamera  pracuje na TCP/IP standardu.  Uvnitř je WEB server, který může podporovat Internet 

Explorer.  Tímto se spravování a údržba vašeho zařízení stává snadnější, protože lze použít síť pro 

dálkovou konfiguraci, start, a aktualizaci firmwaru. 

 

Můžete použít tuto IP kameru pro monitorování určitých míst jako je váš domov a vaše kancelář. 

Ovládání IP kamery a správa obrazu jsou jednoduše přístupné pomocí web stránky skrze síť.  
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2.2 Pokročilé vlastnosti  

 Pokročilé kódování obrazu 

Vedle standardní identifikace uživatele existuje výkonné kódování 128-bit AES, které se používá 

pro zajištění bezpečného přenosu obrazu. 

 Záznam a přenos digitálního videa  

IP kamera může uložit záznam na CF kartu nebo jej podle nastavení automaticky poslat do vaší 

emailové schránky.   

 Detekce pohybu  

Můžete použít interní funkce detekce pohybu nebo externí PIR čidlo pro automatické ukládání 

obrazů a jejich přenos. 

 Vstup/výstup čidla alarmu 

Detekční čidlo vysílá zprávu o poplachu a pořizuje záznam v případě vzniku ohně nebo nehody. 

Toto čidlo Vám pošle emailovou zprávu.  (lze zvolit vstupní/výstupní citlivost)

 DDNS podpora 

Použití IP kamery se službou ADSL s dynamickou IP adresou je mnohem pohodlnější, protože IP 

kamera poskytuje funkci dynamického DNS. 

3 Požadavky na systém 

 LAN: 10Base-T Ethernet / 100BaseTX Fast Ethernet

 Web prohlížeč podporující ActiveX, jako Internet Explorer 5.0 nebo vyšší

 Web prohlížeč  podporující Java Applet, jako Firefox 1.5

 PC – Intel Pentium III nebo ekvivalent, 1GHz nebo vyšší

 128MB RAM

 800x600 rozlišení s 16-bit barvami nebo vyšší

15



 Windows 2000, Windows XP, Linux

 Další zařízení: CD-ROM mechanika

16

Poznámka: IP  adresa  může  být  přístupná  z  internetu  nejen 
prostřednictvím statické IP adresy, ale také dynamické IP. Pokud 
je  IP  adresa  od  vašeho  poskytovatele  internetových  služeb 
dynamická  (proměnlivá),  bude  vhodnější  zaregistrovat  se  pro 
DDNS  servis  a  tím  usnadnit  přístup  z  internetu.  Registrace 
k DDNS  ke  zdarma  a  snadná;  informace  jsou  na  webových 
stránkách. 



4 Postup pro nastavení 

Před použitím IP kamery ji prosím nastavte podle následujících postupů.  

4.1 Napojení kamery k napětí a síti

Krok1 : Připojte kabel LAN do portu RJ45 pro připojení do místní sítě.  

Obrázek 12 Napojení ethernetového kabelu 

Krok2 : Do zásuvky IP kamery připojte napájecí adaptér a poté zastrčte přípojku do dostupné 

zásuvky elektrické energie. 

Obrázek 13 napojení napětí  
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4.2 Připojení přes Router/Switch/Hub/xDSL Modem

Zasuňte další konec eternetového kabelu do libovolného volného LAN portu.  Typické zapojení 

domácího routeru/brány je zobrazeno níže.  LED dioda zapojeného LAN portu se poté rozsvítí. 

Obráek 14 LAN spojení 

Zkontrolujte tyto LED na RJ45 zásuvce IP kamery.  Pokud je spojení úspěšné, rozsvítí se zelené 

světlo.  Pokud právě probíhá přenos dat, oranžová LED bude blikat. 

Současná IP adresa IP kamery, síťové masky a brány se zobrazí na LCD panelu po jedné minutě.  

IP kamera je nyní dostupná.  Existují dvě metody pro návštěvu domovské stránky: 

1. Použijte program pro správu IP kamery “EU3CWizard_EN.exe” na CD. Tento software 

bude hledat IP kamery ve vaší  LAN. Zvolte požadovanou kameru ve výpisu a poté 

klikněte na (visit) pro pokračování. 

2. Spusťte Internet Explorer a vložte IP adresu dle LCD do IE lišty pro adresy, například: 

http://192.168.0.234.
18

VAROVÁNÍ:  Nepoužívejte  žádné 
neschválené adaptéry; pouze ty dodané 
jako příslušenství.   Tímto se předejde 
poškození IP kamery. V jiné zemi nebo 
regionu  může  být  napětí  jiné 
(110V/220,  50Hz/60Hz),  prosím, 
ujistěte  se,  že  odpovídá  označení  na 
adaptéru. 

http://192.168.0.234/


4.3 Použití vyhledávacího nástroje pro nastavení IP kamery

Vložte CD do mechaniky CD-ROMU.  Po spuštění  nástroje pro správu IP kamery 

“EU3CWizard_EN.exe” se objeví následující rozhraní. 

Obrázek 15 Vyhledávací nástroj IP kamer

Tento nástroj ukazuje všechny IP kamery nalezené na LAN s jejich sériovými čísly/IP adresami 

/verzí firmwaru.  Jestliže IP adresa vaší IP kamery není ve stejné oblasti jako adresa vašeho PC 

(určeno  IP  adresou  a  síťovou  maskou),  nebudete  možná  schopni  vaši  IP  kameru  navštívit. 

Například, vaše IP adresa je 192.168.100.33, síťová maska je 255.255.255.0, pak vaše PC je 

schopno dosáhnout pouze IP adresy od 192.168.100.1 do 192.168.100.255. Jestliže IP adresa 

vaší IP kamery nespadá do této řady, není pro vás přístupná.  Následně můžete kliknout na 

tlačítko (Setup IP) a změnit IP adresu IP kamery a seřídit ji tak, aby se přizpůsobila nastavení 

vašeho PC. 

Klikněte [Auto Set] a nechte vyhledávací nástroj najít dostupnou IP adresu. 
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Poznámka: IP kamera má pro první použití 
ručně  nastavenou  (statickou)  IP  adresu. 
Automatická IP  adresa  je  :192.168.0.234, 
Síťová  maska  je  255.255.255.0,  Brána  je 
192.168.0.1



Obraz 16 Modifikace IP adresy vaší IP kamery 

Klikněte [OK], a vložte uživatelské jméno administrátora a heslo.  

Obrázek 17 vložte uživatelské jméno administrátora a heslo 

Vložte správné uživatelské jméno  a heslo, klikněte OK a uvidíte pole se zprávou, která ukazuje 

změnu IP adresy vaší IP kamery (IP kamera je nyní ve statickém IP režimu). 
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Poznámka:  Původní uživatelské  heslo  administrátora  je: 
admin, heslo je: 123456



Poté klikněte [Visit IPCam] pro načtení rozhraní do Internet Exploreru, pro další konfiguraci 
klikněte na [System Setup] na domovské stránce IP kamery.

4.4 Prohlížení videa z IP kamery ve webovém prohlížeči  

Můžete navštívit IP kameru pomocí IE nebo jiného podobného web prohlížeče.  

Obrázek 18 Hlavní stránka IP kamery

Klikněte na „User visit“ pro sledování videa.  Objeví se okno s požadavkem na zalogování do 

systému kamery, viz níže.
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Poznámka: Váš web prohlížeč musí podporovat funkci Javascript. 
 

Poznámka: Pokud nemáte při ruce nástroj pro správu IP kamery, 
můžete změnit IP adresu vašeho PC na stejný segment podle IP 
zobrazeného na předním LCD kamery. Poté můžete pro přístup ke 
kameře  vložit  její  IP  adresu  do  pole  adresy  v  internetovém 
prohlížeči. 



Obrázek 19 Logování do systému

Vložte správné uživatelské jméno a heslo, poté můžete sledovat video.  

Když system užíváte poprvé , připomene vám instalaci ActiveX ovládání. Následující dialogové 

pole bude zobrazeno po správném nastavení volby bezpečnostní zóny Internet Exploreru.   

Obrázek 20 Bezpečnostní varování 

Klikněte na (Install)-nainstaluj a pokračujte. Jestliže se tato zpráva nezobrazí, je třeba, abyste 

modifikovali bezpečnostní nastavení Internet Exploreru 
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Poznámka: Původní uživatelské heslo administrátora je: 
admin, heslo je: 123456

Poznámka:  Neautorizovaný ActiveX ovladač nemůžete stáhnout, 
dokud není správně nastaveno zabezpečení sítě.



Můžete postupovat následovně pro nastavení konfigurace IE bezpečnosti: 

1. Vyberte (Internet Options) v (Tools) menu IE; 

2. Přepněte na (Security) kartu možností, 

3. Vyberte (Custom level)

4. Nastavte následovně:

a) Inicializovat  a  skriptovat  ovládací  prvky  ActiveX,  které  nejsou  označené  jako 

bezpečné: Vyberte (Dotázat se),

b) Stahovat neoznačené ActiveX ovladače:  Vyberte (Dotázat se),

c) Spustíte ovládací prvky ActiveX moduly a plug-iny: Vyberte (Povolit),

Obrázek 21 Bezpečnostní nastavení pro ActiveX ovladače

5. Klikněte na (OK) pro uložení.
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Dále, webové stránky IP kamery také mohou být uloženy mezi "Důvěryhodné servery", postup 

nastavení je následující:

1. Vyberte (Internet Options) v (Tools) menu IE; 

2. Přepněte na kartu možností (Security), 

3. Vyberte (Trusted Sites)-důvěrné servery, 

4. Odškrtněte “√“ před “……https:(S) ”;

5. Vložte IP adresu IP kamery nebo URL,  například, http://192.168.0.250 

6. Klikněte na (Add), (OK) pro uložení.

Obrázek 22  Nastavte IP kameru jako důvěrnou stránku

Po instalaci ActiveX Control, uvidíte následující obrázek. 
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Poznámka:  Pro provoz v novém nastavení musíte znovu 
restartovat Internet Explorer. 

http://192.168.0.250/


Obrázek 23 Stránka rozhraní s videem 

V levém horním rohu web stránky je ovladač panoramy/naklonění.  Můžete kliknout pro pohyb 

kamery Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava; nebo zvolit pravý-levý pohyb, pohyb nahoru - dolů a 

centrování.    

Vlevo můžete také nastavovat rozlišení, kvalitu, jasnost, kontrast a zoom. 

Rozlišení může být  640x480, 320x240, a 160x120. Čím vyšší  rozlišení,  tím lepší  ostrost,  což 

vyžaduje větší šířku datového pásma. 

Kvalita může být vysoká,  standardní a  nízká.  Vysoká spotřebuje největší  šíři  pásma a počet 

snímků za sekundu se sníží. 

Pokud se vám zdá, že počet snímků za sekundu (fps) je příliš pomalý a chcete rychlost zvýšit, 

zvolte mižší kvalitu a/nebo nižší rozlišení.  Pokud chcete vidět zřetelnější obraz, zvolte „high“ 

(vysokou) kvalitu a vyšší rozlišení.

Jas a kontrast se mohou měnit podle různých prostředí.  “+” znamená přidat, “-” znamená ubrat, 

“STD” znamená standardní (střední) hodnotu.

Zoom zobrazí video v polovičním nebo dvojitém měřítku.  Neovlivní počet fps nebo šíři pásma. 

Klikněte [Snapshot] a objeví se nová strana pro vyfocení statické fotografie v JPEG, klikněte 

pravým tlačítkem na myši a zvolte “save as…” pro uložení na vašem počítači. 
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Klikněte [History], objeví se strana s přehledem již vyfocených snímků (Nejdříve musíte vložit CF 

kartu). 

Obrázek 24 Pohled na historii snímků

V  rámci  režimu  ActiveX  Control  můžete  ukládat  video  na  místní  hard  disk.   Klikněte  na 

zobrazovací prostor obrázku v appletu ActiveX, poté zvolte odpovídající funkci pravým kliknutí 

na myši. 

Obrázek 25 Menu ActiveX Control pomocí pravého kliknutí  

Z volby ve spodní části ActiveX Control můžete zvolit funkci, kterou potřebujete.  

Obrázek 26 Spodní menu ActiveX Control  
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Existují dva druhy formátu videa – JPEG a MPEG4.  Velikost video složky ve formátu JPEG je větší 

než formát MPEG4.   

Obraz  může být  uložen na předem připravené místní  adrese kliknutím na tlačítko snapshot. 

Obrázku se vždy přiřadí automatický název. 

4.5 Nastavení IP kamery pro internet

Klikněte na [System Setup] pro modifikaci všech parametrů.  Pro více podrobností se obraťte na 

Kapitolu 5. 

4.6 Montáž IP kamery 

IP kamera může být umístěna na ploché povrchy, jako například police nebo knihovna. 

Může být také nainstalována na stěnu s připevněným podstavcem nebo na stativ za použití 

standardního závitu.   Prosím, před použitím IP kamery se ujistěte, že síťový kabel  je  řádně 

připevněn.  Tímto se předejde poškození IP kamery, ke kterému může dojít při utržení přístroje 

od podkladu.

IP KAMERA může být připevněna na svislou stěnu pomocí montážního podstavce.  Volba místa 

pro sledování je pohodlnější po úpravě platformy IP KAMERY v každém úhlu. 

Krok 1. Najděte vhodné místo pro montáž kamery. 

Krok 2.  Pomocí dodaného úchytu kamery si na zdi vyznačte dva montážní otvory. 

Krok 3. Vyvrtejte “1/4” díru pro každý šroub. 

Krok 4. Použijte kladivo pro umístění dvou umělých hmoždinek do děr. 

Krok 5. Použijte dva šrouby pro upevnění úchytu ke zdi. 

Krok 6. Umístěte kameru na podstavec úchytu a nasměrujte kameru na pokrytí požadovaného 

prostoru.

Krok 7.  Upevněte kameru na montážní podpěru za použití šroubu na spodku podstavce. 

Krok 8. Uvolněte šrouby pro sklon a nakloňte kameru směrem ke sledované oblasti. 
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VAROVÁNÍ:  IP  KAMERA by  měla  být  připevněna  uvnitř 
místnosti nebo v pouzdře, které je odolné vlivům počasí. 
Venku by mohlo dojít k poškození bez možnosti uplatnit 
záruku. 
VAROVÁNÍ: Nepřipevňujte  IP KAMERU na místo,  kde je 
vystavena  přímému  slunci.  Delší  vystavení  přímému 
slunci poškodí čidlo. 



5 Konfigurace systému 

5.1 Status systému 

Tato strana zobrazuje status systému pro přehlednou diagnostiku.  

Obrázek 27 Pohled na status systému 

28



5.2 Správa uživatelů

Obrázek 28 pohled na správce uživatelů

“User name”: Určuje jméno uživatele, který se chce přihlásit.  Administrátor může nastavit až 

16ti místná , na velikost písmen citlivá jména. 

“Password”: Nastavení hesla pro účet uživatele.  Heslo může obsahovat čísla a základní znaky 

abecedy.  

“Authority”: Určete úroveň povolení pro „administrátora“, „uživatele“, „hosta“ nebo „zakázáné 

uživatele“. 

 
Administrator: Tato  úroveň  opravňuje  uživatele  k  plnému  ovládání  a 

přístupu ke všem funkcím a nastavení systému.   

User: Tato  úroveň  povolení  umožňuje  uživateli  přístup  k  IP 
kameře  bez povolení k nastavení systému. 

Guest: Tato úroveň povolení umožňuje uživateli  přístup pouze k 
obrazu  z  IP  kamery.  Uživatel  nemá  povolení  provádět 
změny. 

Disabled Účet tohoto uživatele je zmrazen, nelze se přihlásit.

”Allow Anybody Visit” (umožnit přístup každému):   IP  kamera vytvoří oblast pro hosty; každý 

uživatel může vstoupit do Guest (host) zóny a prohlížet video bez nutnosti vložení uživatelského 

jména/hesla.   Pokud  toto není  schváleno (automaticky),  hosté  musí  vložit  alespoň „guest“ 

povolení s uživatelským jménem/heslem pro návštěvu „Guest Zone“. Oproti tomu “User Zone” 

umožňuje přístup pouze oprávněním “User” & “Administrator”.
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Nastavení ” Backbone” (páteřní) služby: Tato služba je jako spojení s centrálním serverem velmi 

užitečná pro zákazníka.   Můžete zvolit  start  „backbone“  funkce a vložit  správné uživatelské 

jméno,  heslo,  IP  adresu  serveru  a  informace  o  portu.   (Služba  Backbone  závisí  na  dalších 

službách, které provozuje poskytovatel vašeho připojení. Prosím , kontaktujte vašeho prodejce 

kamery, pro informace o dostupnosti této služby ve vašem okolí a cenu za tuto službu.)

5.3 Síť 

Obrázek 29 pohled na nastavení sítě 
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5.4 Datum a Čas 

Obrázek 30 Pohled na nastavení data a času

5.5 Video

Obrázek 31 pohled na nastavení videa 
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5.6 JPEG Kódování 

Obrázek 32 Pohled na nastavení JPEG Kódování  

Obrázek 33 Zadání hesla v klientském web prohlížeči
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Obrázek 34 Vložení hesla ve web prohlížeči (ActiveX) 

Obrázek 35 Vložení hesla ve web prohlížeči (Java) 

5.7 E-mail 

Obrázek 36 Pohled na nastavení Emailu

33



Tento oddíl nastavuje potřebné údaje o e-mailovém serveru.  Administrátor bude muset 
vložit  platný  Název  Účtu  a  Heslo  k  e-mailovému  serveru.  Tato  informace  je  nutná  pro 
správnou funkci zasílání emailových zpráv.  

“SMPT Server”: Adresa odchozího e-mailového serveru.  

“Sender’s Email”: e-mailová adresa IP kamery.  

“Email  Requires  Authentication”  –  email  vyžaduje  ověření:  Je-li  zaškrtnuto, 
administrátor bude muset poskytnout jméno účtu a heslo pro přístup na E-mail server. 

“E-mail  Sender  Username”  –  uživatelské  jméno  odesílatele:  Vložte  název  účtu  pro 
přihlášení k emailovému serveru.  

“E-mail Sender Password” – heslo odesílatele: Vložte heslo pro výše zmíněný název 
účtu. 

5.8 FTP 

Obrázek 37 pohled na nastavení FTP 
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5.9 Čidla a detekce pohybu

Obrázek 38 Pohled na nastavení čidel a detekce pohybu 

5.10  Plánovač akcí  

Obrázek 39 pohled na nastavení spouštění plánovače
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5.11  Údržba systému 

Obrázek 40 Pohled na údržbu systému 

5.12  Záznamník systému  

Obrázek 41  Pohled na záznamník systému 
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5.13  Zóna pro hosty  

Obrázek 42 Pohled na zónu pro hosty 

6 Přístup na IP kameru přes Internet

IP kamera je určena pro využití v jednom ze zmíněných síťových prostředí:  

1. Pouze na místní síti (LAN). 

2. Přímé napojení na INTERNET přes  xDSL (PPPoE) Modem.

3. Sdílené připojení k internetu s dalším počítačem a napojení na INTERNET přes bránu 

nebo router.  
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Obrázek 43 aplikační prostředí IP kamery 

Pokud je vaše LAN napojena na internet přes vysokorychlostní (širokopásmý) Internet, můžete 

mít  přístup  k vašim  IP  kamerám  pomocí  web  prohlížeče  odkudkoliv  na  Internetu.   Pro  to 

potřebujete: 

1. Znát  vaší  WAN  (internet)  IP  adresu.  Toto  je  IP  adresa,  kterou  získáte  od  vašeho 

internetového poskytovatele pro přístup na internet. Může být statická (neměnná) 

nebo dynamická (čas od času se mění). 

2. Ujistěte se, že router nebo brána mají přístup na IP kameru přes port 80. 

3. Ujistěte se,  že  automatická brána kamery  je nastavena na LAN (místní)  IP  adresu 

vašeho routeru/brány. 

6.1 WAN IP adresa 

WAN IP adresa je nutná, když chcete napojit váš domov nebo místo podnikání na internet.  WAN 

IP  adresa  se  liší  od  LAN  IP  adresy.  Může  být  přístupná  pro  vnější  síť  a  je  dodávána 

poskytovatelem internetových služeb jako záruka přístupu na internet. 

Vaše WAN  IP  adresa  je  uložena vaším směrovačem brány,  který  ji  využívá  pro napojení  na 

internet.  Veškerá zařízení na vaší síti se napojují na internet přes váš router.  Můžete najít vaší 

současnou  WAN  IP  adresu  pomocí  rozhraní  vašeho  routeru.   Take  různé  web stránky  jako 

www.whatismyip.com vám pomohou nalézt vaší současnou IP adresu.
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Termín  gateway (brána) se obecně používá pro označení  zařízení,  které spojuje místní  síť  k 

internetu.  Brána může být router, software pro PC, který umožňuje PC pracovat jako brána , 

např. proxy server nebo jiné zařízení.  Většina domovských sítí užívá NAT (překladač adresy sítě) 

router jako bránu.  Termín směrovač brány znamená právě takové zařízení. 

Statická versus dynamická IP adresa 

IP adresa (nebo adresy), kterou poskytl váš ISP, bude buď statická (to znamená, že IP adresa se 

nikdy nemění), nebo dynamická (IP adresa se mění periodicky). Dynamická adresa bývá více 

problematická,  protože  IP  adresa  se  může  změnit  v době  užívání  kamery.  Frekvence  změn 

dynamické adresy závisí  na vašem internetovém poskytovateli.   A co víc,  nová adresa bude 

generována, když se DSL modem znovu napojuje nebo aktualizuje.  IP adresa není nutná , když 

používáte DDNS skrze jméno domény pro vyhledání vaší sítě.

6.2 Překladač adresy sítě (NAT) 

Většina domácích routerů a firemních firewallů mají funkci překladače síťové adresy (NAT).  NAT 

překládá vaší vnější síť nebo WAN IP adresu na vnitřní adresu gateway routetu. Router obsluhuje 

dvě části, jedna je LAN (vnitřní část) a další je WAN (vnější nebo internetová část).  Některá 

zařízení  nebo  služby  ve  vaší  síti  nemohou  dostupná  z  internetu,  dokud  nejsou  na  routeru 

správně nakonfigurována.  Tento proces je znám jako forwardování portu nebo přesměrování 

portu.

6.3 Forwardování portu 

Veškeré TCP/IP (internet) sítě používají softwarové porty pro vzájemné propojení.  Port si lze 

představit  jako televizní kanál.  Implicitní  nastavení web stránek je přes kanál 80 (port),  web 

stránky a obrazy mohou být poslány via port 80 na váš web prohlížeč pomocí IP kamery.  Proto 

tento  kanál  (port)  může  přijmout  klientskou  aplikaci  bez  zatížení  vašeho  routeru/firewall. 

Můžete navštívit IP kameru z externí sítě a tyto dva porty musí přenést nebo přesměrovat na 

port LAN IP adresy pomocí vašeho směrovače brány. A tedy váš router musí být softwarově 

nastaven pro přenosu nebo přesměrování.      

Před nastavením forwardování portu je nejlepší konfigurovat vaší IP kameru pro použití statické 

LAN IP,  protože nastavení forwardování vašeho portu bude při změně LAN IP adresy kamery 

potřebovat aktualizaci.

6.4 Implicitní nastavení portu 

Zařízení (PC, kamery atd.) ve vaší síti se napojují na internet přes bránu.   Pro většinu domácích 

sítí je jako brána používán NAT router.  Pro firemní LAN může jako brána fungovat např. PC se 

softwarovou bránou. Pro připojení všech zařízení na vaší síti k internetu musí brána znát svou 

LAN IP adresu. Pokud je vaše kamera nastavena pro použití DHCP, automaticky získá tuto adresu 

z vašeho routeru.  
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Poznámka: Forwardování portů na vaši kameru nepředstavuje 
bezpečnostní rizika pro vaši LAN.  



Pokud jste ovšem konfigurovali vaší kameru pro použití statické IP adresy, musíte se ujistit, že 

jste nastavili správnou  IP adresy  brány pro napojení vaší kamery na internet.  

Vaše kamera nyní přenáší obraz živě na internet. Prohlížení vaší kamery z internetu je stejné jako 

prohlížení vaší LAN, jenom musíte vložit  WAN IP adresu kamery (nebo název domény kamery 

pokud jste nastavili DDNS službu) místo LAN IP adresy. 

6.5 Přístup k více kamerám na internetu 

Chcete-li přistupovat k většímu počtu kamer, musíte pro každou určit různé porty pro přístup z 

internetu.   Jenom tak může vaše brána přenášet  správný požadavek korespondující  kameře. 

Veškeré požadavky web stránek budou poslány portu 80 pomocí prohlížeče, pokud se nezmění 

implicitní nastavení.  Port 80 umí obhospodařovat pouze jednu LAN IP adresu a tím pádem by 

veškeré web požadavky na portu 80 byly poslány na tu samou kameru. 

Řešením je nastavit router a určit jiné číslo portu pro každou kameru.  Například, můžete 

nastavit vaší druhou kameru pro použití na portu 81.  Když chcete mít přístup k této kameře, 

oznámíte  prohlížeči,  aby  užil  port  81  místo  80.   V  nastavení  forwardování  portu  na vašem 

routeru budete potřebovat forwardovat port 81 na adresu LAN IP druhé kamery. Požadavek web 

strany dojde na port 81 a bude automaticky přesměrován na adresu druhé kamery. 

Abyste instruovali váš vyhledávač pro použití jiného portu než 80 pro přístup na web stránku, 

přidáte číslo poetu na konec IP adresy nebo URL, které oddělíte dvojtečkou.  Například je-li vaše 

WAN IP adresa 210.82.13.21, pro přístup na kameru na portu 81 vložíte do lišty pro adresu 

browseru http:// 210.82.13.21:81.

Kroky pro nastavení dálkového přístupu jsou následující: 

1. jděte na stránku nastavení vašeho routeru brány a knaonfigurujte forwarding portu 81 

na LAN IP adresu kamery_1 (například 192.168.0.151) a port 82 na LAN IP adresu 

kamery _2 (například 192.168.0.152).

2. Odněkud  z  internetu  otevřete  Internet  Explorer  a  vložte  vaší  WAN  IP  adresu  a 

dvojtečku a číslo portu:  http://210.82.13.21:81 pro přístup na kameru_1.
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Poznámka: Není  možné testovat přístup na vaší  IP kameru z 
vnějšího internetu pomocí PC napojeného na stejné LAN síti. Pro 
ujištění,  že  vaše  kamery  jsou  přístupné  pomocí  internetu, 
požádejte o pomoc někoho mimo vaši síť o prověření přístupu na 
vaši IP kameru z internetu pomocí WAN IP adresy.   



6.6 Služba dynamického doménového jména (DDNS) 

Váš poskytovatel  internetových služeb (ISP)  poskytuje vždy alespoň jednu IP adresu,  kterou 

používáte pro připojení na internet.  Adresa, kterou obdržíte při přihlášení, může být statická, 

která se nikdy nemění, nebo dynamická, která se mění pravidelně.  Jak často se mění, závisí na 

vašem  ISP.   Dynamická  IP  adresa  komplikuje  dálkový  přístup,  protože  nemusíte  znát  vaší 

současnou  WAN  IP  adresu,  když  chcete  mít  přístup  na  vaší  síť  přes  internet.   Problém 

dynamické IP adresy lze řešit formou dynamické DNS služby. 

Internet používá DNS servery pro vyhledávání jména domény a překládá je do IP adres.   Jména 

domén  se  snadno  zapamatují  jako  alternativní  jména  IP  adres.  Dynamická  DNS  služba  je 

jedinečná, protože poskytuje prostředky pro aktualizaci vaší IP adresy, která zůstane aktuální při 

změně vaší WAN IP adresy.  Existuje několik skvělých DDNS služeb jako  www.vipcam.cn nebo 

www.dyndns.com, které jsou dostupné na internetu a zdarma.  Bude třeba se zaregistrovat u té 

služby a nastavit název domény, kterou určíte.  Prosím, obraťte se na domáckou stránku služby 

pro bližší informace.    

DDNS služba pracuje na základě pravidelného stažení vaší WAN IP adresy na svůj server.  Váš 

směrovač brány může podporovat DDNS přímo a pak můžete vložit váš DDNS účet do vašeho 

routeru, který aktualizuje DDNS servery automaticky při změně vaší IP adresy.  Více informací 

získáte z dokumentace k vašemu routeru.  Pokud váš router nepodporuje DDNS, můžete nastavit 

DDNS klienta IP kamery. 

6.7 Příklad konfigurace 

Na domácí nebo firemní LAN je  jeden nebo více počítačů a IP kamer napojených na stejné 

zařízení sdílející IP (brána/router). Toto zařízení získalo veřejnou IP adresu prostřednictvím ISP 

(například 210.82.13.21), a každé zařízení v LAN dostalo jinou LAN IP adresu od routeru 

(například 192.168.0.151/192.168.0.10/192.168.0.11).
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Poznámka:  Některé směrovače používají port 80 pro dálkovou 
konfiguraci  a  při  použití  portu 80 jako přístupu ke  kameře by 
mohlo dojít ke konfliktu.  Pro vaší první kameru je lepší použít 
port 81, 82 pro druhou atd. Při tomto nastavení si lze snadno 
zapamatovat, která kamera používá jaký port. 

http://www.dyndns.com/


Obrázek 44 Typické prostředí sítě 

Nyní jsou veškerá LAN zařízení napojená na Internet přes NAT funkci zajištěnou zařízením 

sdílejícím IP.  Nicméně PC přistupující zvenku "vidí" pouze toto zařízení a neví, kolik PC existuje 

uvnitř privátní LAN.   Toto zařízení sdílející IP  funguje také jako firewall.  

Proto jsme změnili nastavení zařízení, aby mělo veřejné PC možnost přístupu k přístroji uvnitř 

LAN, například IP kameře.  

Můžete toho docílit povolením Reverse NAT – Network Address Translatoion (RNAT) IP routeru.

1. “Virtual Server”: Mnoho routerů má podporu „virtuálního serveru“. Musíte nastavit WAN 

80 TCP port na LAN port a IP adresu vaší IP kamery. (Přistupujete-li na adresu 210.82.13.21, 

port 80 zvenčí, budete přesměrováni do portu 80 LAN adresy 192.168.0.2).

2. Jinou metodou je „DMZ Host“ Pokud povolíte používání síťového zařízení jako DMZ 

hostitele, vnější PC bude schopno s přístrojem přímo komunikovat, jako by mezi přístroji 

žádný router nebyl. Tato metoda podporuje pouze jeden přístroj místní sítě, exponovaný do 

vnější sítě WAN. Proto jestliže vlastníte více než jednu IP kameru, je třeba použít předchozí 

metodu.

Jako  příklad nám poslouží D-Link (http://www.dlink.com) DI-604/DI-614+/DI-624:

1) Přihlašte se na váš router;

2) V konfiguraci WAN vložte PPPoE uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi od vašeho 

ISP;

3) Klikněte na Advanced na vrchu stránky;

Zařízení sdílející IP
Public: 210.82.13.21
Private:192.168.0.1

PC1
192.168.0.10

IP Kamera
192.168.0.151

PC2
192.168.0.11

INTERNET
ISP

Dálkové PC
xDSL Modem
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4)  Klikněte  na  Virtual  Server  (Poznámka: Pokud používáte  režim Virtual  Server,  musíte 

nejdříve vypnout DMZ host funkci.  DMZ host funkce znemožní veškeré funkce Virtuel Serveru) 

5) Na stránku vložte následující informace:

Enabled/Disabled:  Enabled

Název: IP kamera

Privátní IP:  Vložte adresu IP kamery, například 192.168.0.151

Typ protokolu:  TCP

Privátní Port: 80

Veřejný Port: 80

Rozvrh: Vždy 

6) Klikněte na Apply pro uložení.  IP kamera může být nyní dostupná z WAN. 

7 Technické parametry  

Položky Popis 

Video 

Video snímač Vysoce kvalitní CMOS čidlo (300.000 pixelů) 

Komprese Motion-JPEG

FPS 30 snímků za sekundu (640x480) max.

Rozlišení VGA (640x480)   QVGA  (320x240)   QQVGA (160x120)    volitelné 

Typická šíře
datového 
pásma

160x120@10fps :  300 kilobitů  ～ 480 kilobitů 

320x240@10fps :  640 kilobitů  ～  960 kilobitů 

640x480@10fps :  3.2 Megabitů～  4.8 Megabitů

160x120@30fps :  900 kilobitů  ～  1.44 Megabitů

320x240@30fps :  1.92 Megabitů～  2.88 Megabitů

640x480@30fps :  9.6 Megabitů～  14.4 Megabitů
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Rozhraní 

Digitální vstup 2-cestný otevřený/zavřený vstup  

Výstupní relé 1-cestný  výstup（36V AC/DC, 2A）

Spojení 5 kolíků 

Síť 

Rozhraní Ethernet 10/100Base-T  RJ-45 

Protokol Přenos:  UDP/IP，TCP/IP，SMTP/HTTP/FTP

Další:  DNS a DHCP klient, DDNS
Energie 

Přívod 5V DC

Spotřeba 5W max.

Vzhled 

Materiál těla ABS plast 

Velikost balení 27×24×12.4 cm

Teplota 0 ~45℃ ℃

Vlhkost 50  95%℃

Správa

Nastavení 
systému 

Webová stránka 

Aktualizace Aktualizace firmwaru z internetu 

Další

CPU 32bit ARM, frekvence 66MHz 

SDRAM 16MB 

FLASH 4MB
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