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Rychlý průvodce instalací - IP Kamera 960910

Tento Rychlý průvodce instalací vám poradí, jak se připojit a získat pohled kamery zevnitř když jste venku v 5 krocích 
popsaných níže :

Krok 1: Připojení kamery
1. Nejprve připojte jeden konec kabelu RJ45 ke kameře a druhý konec do Vašeho routeru nebo ADSL boxu.
2. Pak připojte dodaný napájecí transformátor. Používejte pouze originální transformátor jinak dojde k poškození 

kamery.
3. Ujistěte se, že je kamera napájená (LED dioda svítí).

PS: I když je kamera bezdrátová, první spojení musí být navázáno pomocí kabelu RJ45.

Krok 2: Instalace softwaru vyhledání váší kamery
1. Vložte disk CD-ROM dodaný s kamerou, když se načítá, klepněte na ikonu 
2. Následně proběhne instalace softwaru pro výhledání kamery
3. Po instalaci, klikněte na ikonu «IP Camera Tool».
4. Uvidíte okno zobrazené níže ,které poskytne IP adresu kamery, port a jeho název. 

5. Dvakrát klikněte, aby jste měli přístup k jeho rozhraní.

Krok 3: Připojení ke kameře z vaší vnitřní sítě

Následující okno se zobrazí ve webovém prohlížeči.
 Zbývá vybrat jazyk zobrazení a zadat přihlašovací jméno a 
heslo ve výchozím nastavení.

 - Jazyk: Zvolte jazyk, který chcete zobrazit pro webové 
rozhraní kamery.
 - Přihlásit se: Zadejte přihlašovací údaje. Výchozí nastavení 
«admin».
 - Heslo: Zadejte heslo pro přihlášení. Ve výchozím nastavení 
je bez hesla.
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3. Poté klikněte na tlačítko «Potvrdit», získáte tak přístup do administrace boxu.
4. Poté klikněte na tlačítko «NAT».
5. Pak vyplňte pole popsané výše: 

- Name: Zadejte název zařízení, pro které chcete překlad portu.
- Protocol: Vyberte «Obojí».
- Port: Vyberte «Port» z nabízeného seznamu.
- Externí porty: Zadejte externí port, který jste zadali dříve ve webovém rozhraní kamery. (Př.: 8500)
- Cílová adresa IP: Zadejte IP adresu kamery. (Př.: 192.168.1.50)
- Destination Port: Zadejte port určení musí být totožný s externím portem.

6. Poté klikněte na tlačítko «+» symbol pro ukládání informací.
7. Také se ujistěte, že UPnP je zaškrtnuto «Povoleno».

Změny na vašem boxu jsou nyní uzavřeny. To znamená, že nyní bude přístupná i zvenčí a nejen z Vaší vnitřní sítě.

Krok 5: Přístup ke kameře zvenku
Zbývá jen načíst externí adresu Vaší kamery před připojením k ní.

Zadejte adresu webového rozhraní popsané v kroku 3 bodu 6 přímo ve Vašem webovém prohlížeči.

Příklad: http://icam79077.ihome365.org:8500

Poté budete vyzváni, aby jste na vnitřní spojení použili Vaše přihlašovací jméno a heslo - jsou stejné. (Pokud jste je 
nezměnili)

Můžete zobrazit úplný záznam tohoto zařízení přímo na internetu
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