
Tiandy IP kamera - SK manuál
Krok 1: Zapojenie kabeláže
VŽDY ODPORÚČAME TESTOVAŤ KAMERU NA STOLE PRED 
FINÁLNOU INŠTALÁCIOU!!
Dôrazne odporúčame otestovať kameru vnútri, ideálne na stole - dočasný 
test pred trvalou montážou Vám urýchli montáž a ušetrí prípadne čas pri 
diagnostike problémov. Akonáhle máte za sebou tento úvodný test a úvodné 
nastavenie kamery, kameru môžete namontovať na jej trvalé miesto. 

➡  Ako zapájate kameru?
Podľa spôsobu zapojenia si vyberte ako budete používať IP kameru:

1、ZAPOJENIE PRIAMO DO TIANDY NVR (nahrávacieho zariadenia)
Ak zapájate kameru do Tiandy NVR zapojenie je nasledovné

POE NVR: Tiandy nahrávacie zariadenie s PoE portami
NETWORK CABLE: sieťový kábel (UTP, FTP, STP… 8 žilový kábel)
IP CAMERA: Tiandy IP kamera
ROUTER: prívod internetu / lokálnej siete
VGA/HDMI video monitor: zapojenie monitora/TV do NVR
POWER CABLE: napájací kábel 230V



2、PRIAMO DO SAMOSTATNÉHO POE SWITCHA 
Ak inštalujete viac ako jednu kameru, prosím konfigurujte a pripájajte kamery 
jednu po druhej. Nezapájajte všetky kamery naraz bez konfigurácie. Akonáhle 
nastavíte jednu kameru, pokračujte ďalšiou.

NVR without POE: Nahrávacie zariadenie bez PoE portov
PoE router: switch s PoE portami
Network cable: sieťový kábel /UTP, STP, FTP/
IP camera: Tiandy IP kamera
VGA/HDMI monitor: konektor na pripojenie monitoru/TV
Power cable: napájací kábel 230V

3、ZAPOJENIE NA SWITCH S 12V ZDROJOM /bez POE/
Ak inštalujete viac ako jednu kameru, prosím konfigurujte a pripájajte kamery 
jednu po druhej. Nezapájajte všetky kamery naraz bez konfigurácie. Akonáhle 
nastavíte jednu kameru, pokračujte ďalšiou.



DC12V Power supply: 12V zdroj napájania pre kameru
NVR without POE: Nahrávacie zariadenie bez PoE portov
PoE router: switch s PoE portami
Network cable: sieťový kábel /UTP, STP, FTP/
IP camera: Tiandy IP kamera
VGA/HDMI monitor: konektor na pripojenie monitoru/TV
Power cable: napájací kábel 230V

KROK 2: PRIDELENIE IP ADRESY
Ak inštalujete viac ako jednu kameru, prosím konfigurujte a pripájajte kamery 
jednu po druhej. Nezapájajte všetky kamery naraz bez konfigurácie. Akonáhle 
nastavíte jednu kameru, pokračujte ďalšiou.

AKO PRIDELIŤ IP KAMERE IP ADRESU POMOCOU PC
V prvom rade si z CD priloženého pri kamere nainštalujte Search Config Tool.
SearchConfigTool V1.1.exe

Ďalej sa uistite, či máte IP kameru a Vašu sieť na tom istom subnete.
○ Otvorte SearchConfigTool V1.1.exe  a uvidíte všetky pripojené kamery k 
Vašej sieti (toto môže trvať aj 2 minúty kým kamera nabootuje).



○ Ďalej si vyberte kameru, ktorej chcete zmeniť IP adresu
Nová kamera ma takmer vždy IP adresu: 192.168.1.2



Ak chcete nastaviť IP adresu postupujte nasledovne:
Manuálne zmeňte IP adresu:
Dbajte na to, aby DHCP box nebol zaškrtnutý.
Zadajte IP adresu z Vášho rozsahu tak, aby žiadne iné zariadenie na Vašej 
sieti nemalo tú istú adresu a nenastal tak konflikt IP adries. Toto číslo bude 
medzi 0-255.
Kliknutím na kameru jej zmeňte,  IP adresu /masku siete/gateway  or DNS .   
Napríklad:

Kliknutím na ChangeIP  sa zmení adresa a reštartuje kamera.



Kliknutím na refresh za za krátko ukáže nová IP adresa našej kamery. 



Ovládanie kamery cez Internet Explorer
1.Do stavového riadku Internet Explorer-a (OCX plugin nefunguje v iných 
prehliadačoch, používajte teda výhradne tento prehliadač) vpíšte adresu IP 
kamery. (prednastavená je 192.168.1.2 avšak v tomto príklade používame inú 
adresu

2. Zobrazí sa výzva na nainštalovanie pluginu “Prosím kliknite na stiahnutie 
pluginu. Keď plugin nainštalujte stlačte F5 na znovunačítanie stránky. Prosím 
zatvorte prehliadač počas inštalácie”

3. Nainštalujte plugin kliknutím na “Run” alebo “Spustiť”



4.Povoľte plugin (Povoliť) alebo (Allow)

5.Prihláste sa do kamery. Prednastavené meno = admin , heslo = 1111. HneĎ 
po prihlásení sa by ste mali vidieť živý obraz z kamery.




