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UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro ovládací rozhraní kamer Sérií
RC-ID10xF 
RC-IW10xF 
RC-ID10xV 
RC-IW10xV 
RC-ID10xF 
RC-IW10xF
RC-ID20xV 
RC-IW20xV 



Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů a IP sítí přesahují možnosti 
tohoto manuálu a obvykle vyžadují hlubší znalosti z oblasti výpočetní techniky a komunikací.

OBSAH BALENÍ

IP kamera, PoE injektor

 RC-IW...                                            RC-ID...

POPIS KONEKTORŮ KAMERY

IP kamera je připojena k napájení a PC síti pomocí konektoru RJ45. Ten zajišťuje propojení  
kamery s datovou zásuvkou, případně switchem či routerem a zároveň připojuje síťový zdroj se
stejnosměrným napětím 12V pomocí PoE injektoru. 

RJ45                                                 PoE injektor

INSTALACE HARDWARE 
1. Před konečnou montáží doporučujeme provést alespoň základní konfiguraci.
2. Držák s kamerou připevněte na vhodném místě k podkladu.
3. Připojte kameru do sítě LAN
4. Připojte napájení
5. Natočte kameru do požadovaného směru a polohu zajistěte šroubky pomocí montážního

klíče.
6. V případě že již máte provedenou konfiguraci a vidíte obraz, nastavte šroubky na 

kameře zoom a zaostření.



PŘIHLÁŠENÍ KE KAMEŘE 

1. Spusťte prohlížeč internetu Internet Explorer a do řádku adresa vepište IP kamery
Výchozí IP adresa pro přihlášení: http://192.168.0.200 

2. Při prvním načtení webu kamery budete vyzváni k povolení instalace ActiveX pluginu 
potřebného pro zobrazení a konfiguraci kamery (nastavení prohlížeče a Vaše oprávnění 
musí tuto instalaci umožňovat)

3. Přihlašte se ke kameře: Výchozí přihlašovací jméno je „admin“ bez hesla (u některých 
sérií firmware může být heslo „admin“ nebo „123456“)  



KONFIGURACE KAMERY

Menu Síť

Podmenu Síťový status:
Zobrazení informací o nastavení sítě, ID a připojení k Cloud serveru

Podmenu Nastavení síťového rozhraní:
Nastavení základních hodnot síťového rozhraní, jako je IP adresa, maska, brána a DNS, 
případně povolení funkce DHCP klient.

Podmenu Nastavení Media streamu:
Nastavení ověření a čísel portů pro komunikaci s kamerou:
Port přístupu k médiím je pro RTSP protokol, výchozí je 554, přehrávání na rtsp://IP:554//0 
(main stream, nebo //1 je substream).
Port přístupu k PTZ je Onvif port připojení k NVR nebo mobilním aplikacím, výchozí je 8091.
Port přístupu k internetu je HTTP port pro zobrazení webové stránky kamery, výchozí je 80.

Podmenu Nastavení rozhraní:
V aktuální verzi firmware je bez vlivu na funkci, nechat vypnuté.



Menu Media

Podmenu Zachytávání videa:
Nastavení IRCUT – různé režimy - podle množství světla, ručně přepnutí tlačítkem, nebo podle 
hodin 
Zachytávání videa – nastavení časů elektronické závěrky, 50/60Hz, denní/noční režim, 
vyvážení bílé, vynechání nebo slučování pixelů a otočení obrazu kolem vodorovné nebo svislé 
osy

Podmenu Čas a titul:
Nastavení umístění a obsahu OSD menu.

Podmenu Kódování videa:
Nastavení způsobu a parametrů kódování videa pro hlavní a sekundární stream.

Podmenu Vymaskování obrazu:
V aktuální verzi firmware je bez vlivu na funkci.

Podmenu Media info:
Zobrazí informaci o aktuálním nastavení kódování videa.



Menu Systém

Podmenu Správa účtů:
Můžete přidat nového uživatele, po označení v seznamu jej můžete upravit nebo odebrat.

Podmenu Nastavení času:
Zvolte typ aktualizace – nastavením na ruční dle obrázku je synchronizace prováděna s NVR, 
v případě NTP serveru můžete tento dále nastavit včetně intervalu aktualizace.

Podmenu Nastavení logování:
Zde nastavíte co všechno a na jak dlouho se bude ukládat do log souboru. 
Volba „Záloha“ a „Typ zálohy“ není aktivní.

Podmenu Správa logů:
Po nastavení cesty a zakliknutím příslušného logu jej můžete potvrzením „Stáhnout“ uložit na 
počítač.



Podmenu Údržba systému:
Správa konfiguračního souboru – po nastavení cesty můžete uložit nebo načíst soubor s 
konfigurací kamery.
Aktualizace systému – načtěte soubor s firmware a „Aktualizovat“ potvrďte jeho nahrání do 
kamery (po úspěšném nahrání se kamera restartuje).
Obnovení systému – aktivace nastavení výchozích hodnot nebo jenom restart kameru.

Podmenu Pravidelná údržba:
Povolte zdali a kdy má docházet k preventivnímu pravidelnému restartu kamery a potvrďte 
„Uložit“.

Podmenu Ovládací
jazyk:
Zvolte výchozí jazyk, ve kterém se má zobrazovat menu po přihlášení a potvrďte „Uložit“.

Podmenu Informace o verzi:
Verze souborového systému: aktuální verze firmware 



Menu Úložiště

Podmenu Správa úložiště:
V aktuální verzi firmware je bez vlivu na funkci.

Podmenu Nastavení úložiště:
V aktuální verzi firmware je bez vlivu na funkci, nechat vypnuté.

Podmenu Informace o datovém úložišti:
V aktuální verzi firmware je bez vlivu na funkci.

Menu Alarm

Podmenu Detekce pohybu:
V aktuální verzi firmware je bez vlivu na funkci, nechat vypnuté.

Podmenu Alarm při ztrátě obrazu:
V aktuální verzi firmware je bez vlivu na funkci, nechat vypnuté.


