
           

IP video nadzorna kamera DH-IPC-A26-A46
Navodila za uporabo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           

GARANCIJSKI LIST:
Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup in vaše zaupan je.
Za kupljeni izdelek vam v času garancije zagotavljamo:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           
 Da bo v času garancijskega roka naprava delovala brez napak ob pravilnem ravnanju z njo.

 Skladno z 16. točko ZVP-ot dobavitelj jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku  12 
mesecev, šteto od datuma izročitve blaga potrošniku. 

 Zagotavljamo vzdrževanje in zagotavljanje nadomestnih delov za izdelke še tri leta po poteku garancije.

 Da bomo izdelek popravili oz. zamenjali v 45 dneh od prejema v servis.

 Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 Garancija velja na območju republike Slovenije.

Podjetje DIGITKLIK d.o.o. ne zagotavlja garancije v naslednjih primerih:

 Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo ali je v izdelek posegla nepooblaščena oseba.

 Če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom.

 Če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli brez soglasja podjetja DIGITKLIK d.o.o.

 Nastale poškodbe zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.

 Napak nastalih zaradi motenj iz okolja(udar strele, el.napeljave in podobno).

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri  transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilne montaže ali 
vzdrževanja, okolju, po stiku z odprtim ognjem, oziroma po uporabi neustreznega potrošnega materiala. Prav tako garancija 
NE velja za potrošni material (baterije, žarnice, pokanje plastičnih delov, estetske napake ki ne vplivajo na funkcionalnost in 
varnost naprave, in podobno..)
Naziv kupljenega blaga:_____________________________________

Garancija: 1 leto od datuma nakupa____________
Datum uvoza:____________
Garancijo uveljavljate z dobavnico/računom kupljenega izdelka in garancijskim listom!!

Proizvajalec:______________________________________________

PODPIS PROIZVAJALCA:
DATUM NAKUPA:  
DATUM IZROČITVE:                                                                                                                                                      žig

SERIJSKA ŠT.:                                                                                                                                                         prodajalca

12.
Dobrodošli
Zahvaljujemo se vam za nakup naše kamere!
Ta navodila so namenjena kot referenca za vaš sistem.
Prosimo hranite navodila za kasnejšo uporabo!
Prosimo odprite embalažo in preverite vse dele enega za drugim, če so v skladu s spodnjim 
seznamom.
Če kaj manjka ali če je kakršnakoli poškodba se obrnite na prodajalca.

Varnostni ukrepi in opozorila
1. Električna varnost
Vse namestitve in delovanja morajo biti v skladu z lokalnimi električnimi varnostnimi kodami. 
Pred uporabo naprave prosimo preverite, če je napajanje pravilno.
Napajanje mora biti v skladu z zahtevo SELV (varnost dodatno nizke napetosti) in vir omejene 
napetosti je 12V DC, DC5V ali AC24V v IEC60950-1. 
Prosimo pravilno namestite izklapljanje naprave med povezavo namestitve.
Prosimo zaščitite napajalni kabel, ki se ga lahko pohodi ali stisne, še posebej na delih kjer je 
vključen in izključen.
Opomba: ne povežite teh dveh napajalnih virov na napravo ob istem času, ker lahko povzroči 
poškodbo naprave!
Ne prevzemamo nobene odgovornosti glede požara ali električnega udara zaradi nepravilnega 
ravnanja in namestitve. Ne odgovarjamo za nobene morebitne težave, ki so nastale zaradi 
spreminjanja ali poizkusa popravila nepooblaščene osebe.

2. Okolje
Prosimo ne usmerite naprave na močno svetlobo (kot je luč, sončna svetloba, itd.) ker lahko pride 
do prevelike izpostavljenosti (to ni okvara kamere), kar bo vplivalo na življenjsko dobo CCD ali 
CMOS.
Prosimo da je prevoz, uporaba in shranjevanje naprave v skladu z dovoljeno vlago in temperaturo.
Ne postavljajte naprave tam kjer je mokro, prašno, zelo vroče, hladno, močno elektromagnetno 
sevanje ali v nestabilnih svetlobnih razmerah.
Ne dovolite, da pride voda ali druge tekočine v stik s kamero, ker lahko v tam primeru pride do 
poškodbe notranjih delov.
Ne dovolite, da v primeru požara ali strel dež ali vlažnost prideta v notranjost naprave.
Prosimo poskrbite za dobro prezračevanje v primeru nalaganja toplote.
Pri prevozu kamere morate uporabljati embalažo podjetja oz. enako kakovost materiala.
Močni tresljaji, nasilne vibracije ali škropljenje z vodo niso dovoljene pri transportu, skladiščenju 
in montaži.

3. Delovanje in vzdrževanje
Prosimo ne dotikajte se direktno komponente za odvajanje toplote na napravi, ker vam lahko 
povzroči opekline. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           
1.

Prosimo ne razstavljajte naprave: ni dela na napravi, ki bi ga lahko uporabnik sam popravil. To 
lahko povzroči puščanje vode ali slabo sliko na napravi zaradi nestrokovne demontaže. 
Priporočljiva je protistrelna zaščita naprave. Priporoča se ozemljitev vijakov, ki omogoča nadaljnjo 
izboljšanje zanesljivosti kamere.  
Ne dotikajte se CCD (CMOS) optične komponente. Lahko uporabite ventilator za čiščenje prahu na
površini leče. Prosimo previdno obrišite prah s suho krpo. 
Vedno uporabljajte suho mehko krpo za čiščenje naprave. Če je preveč prahu uporabite vodo z 
blagim razredčilom in očistite napravo. Na koncu obrišite napravo z suho krpo. Ne uporabljajte 
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen ali razredčilo, ker s tem lahko poškodujete površinski 
premaz ali zmanjšate delovanje učinkovitosti naprave.
Dome pokrov je optična naprava, zato vas prosimo, da se ga ne dotikate ali neposredno brišete 
pokrov med namestitvijo in uporabo. Ko ugotovite, da je umazan upoštevajte naslednje:
Če je popackano z umazanijo: uporabljajte mehko krtačko ali sušilec za lase in umazanijo nežno 
odstranite.
Umazano od masti ali prstnih odtisov: uporabite mehko krpo, da obrišete vodo ali maščobo, nato 
pa uporabite bombažno krpo ali papir namočen v alkoholu ali detergentu in nato obrišite iz 
sredine navzdol. Če ni dovolj čisto lahko zamenjate krpo in večkrat obrišete.

Opozorilo
Prosimo, uporabljajte standardno dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, pri tem mora 
popravila in namestitev izvajati usposobljena oseba.
Prosimo preprečite površino naprave od sevanja laserskih žarkov, ko uporabljate lasersko napravo.
Prosimo, ne dajajte dveh ali več načinov napajanja na napravo, v nasprotnem primeru lahko 
poškodujete napravo.
Izjava
Za podrobnejše informacije prosimo poglejte celotni izdelek; navodila so samo za referenco.
Navodila se bodo redno posodabljala v skladu z dopolnitvijo proizvodov; vsebina nadgradnje bo 
dodana v navodila brez predhodnega obvestila.
Če imate kakršne koli težave med uporabo kamere se obrnite na našo servisno službo.
Prosimo, obrnite se na našo servisno službo za najnovejši postopek ali dokumentacijo. 
Zaradi realnega okolja in drugih nestabilnih dejavnikov, se lahko nekateri podatki v navodilih 
razlikujejo od dejanskih. 
Ne odgovarjamo za nobene morebitne težave, če ne sledite navodilom za uporabo.
Opomba:
Pred namestitvijo odprite paket in preverite, če so vsi deli vključeni.

Oprema Količina
Omrežna kamera 1
Kratka navodila 1
Dodatna oprema za namestitev 1
Namestitveni podstavek 1
CD 1

2.

SPLOŠNA NAVODILA:
1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in 
skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelke pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje 
uporabljajte mehko krpo.
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako 
drugače zaprte.
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
7. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
8. Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
9. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
10. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
11. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
12. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite iz el. omrežja.
13. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
14. Različne naprave (video domofoni, video nadzorne kamere, video snemalnike, ostale naprave,..) povezujte med 
seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           
Če se prvič prijavljate bo sistem po eno-minutni prijavi prikazal opozorilo, ki vas sprašuje ali 
namestite spletni vtič ali ne. 
Po prijavi lahko vidite glavno okno. Glejte sliko 4-3.

Slika 4-3 Okno za spletno spremljanje

Opomba:
 Ta navodila so samo za referenco. Majhno razliko je možno najti v uporabniškem 

vmesniku.
 Vsi modeli in programska oprema se lahko spremenijo brez predhodnega pisnega 

obvestila.
 Če obstaja kakršnakoli težava se obrnite na nas.
 Za več informacij se obrnite na našega prodajalca.

10.
1. Zgradba
1.1 Informacije o zgradbi
Pri naslednji sliki si lahko ogledate zgradbo naprave. Glejte sliko 1-1.

Slika 1-1

Za podrobne informacije si poglejte seznam.
Št. Ime
1 Gumb za ponastavitev/WPS (za ponastavitev, držite gumb 8 sekund; za WPS, ga na hitro 

enkrat pritisnite).
2 Reža za SD kartico
3 Omrežni port (vrata)
4 Port (vrata) za napajanje
5 Indikator lučka

Za več informacij si poglejte seznam o indikatorju lučke.
Stanje indikatorske lučke Stanje naprave
Utripanje rdeče lučke Aktiviranje naprave
Utripanje zelene lučke Ujemanje naprave
Rumena lučka počasi utripa Napake omrežne povezave na napravi
Utripanje modre lučke Uspešna povezava naprave (omrežna povezava)
Utripanje rdeče lučke Nadgradnja naprave
Rdeča lučka počasi utripa Alarm na napravi

Seznam 1-2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           
3.

1.2 Ogrodje in dimenzija
Za več informacij si prosimo poglejte naslednje dve sliki. Enota je mm. Glejte sliko 1-2 in 1-3.

Slika 1-2 Dimenzije 1

Slika 1-3 Dimenzije 2

2. Namestitev naprave
Pomembno
Pred namestitvijo se prepričajte, da namestitvena površina podpira vsaj trikratno težo kamere.

4.

Slika 4-1 IP naslov

Vmesnik za prijavo je prikazan v nadaljevanje. Glejte sliko 4-2.
Vnesite uporabniško ime in geslo.
Privzeto uporabniško ime in geslo je admin.
Opomba: iz varnostnih razlogov prosimo, da po prvi prijavi spremenite geslo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           

Slika 4-2 Spletna prijava
9.

Po prijavi se vam prikaže glavni vmesnik konfiguracija orodja, kot je prikazan na sliki 3-4.

Slika 3-4 Glavni vmesnik

4. WEB delovanje
Ta serija izdelkov omrežne kamere podpira spletni dostop in opravljanje preko računalnika.
Spletna stran vsebuje več modelov; predogled spremljanje kanala, konfiguracijo sistema, alarm in 
itd.

4.1 Omrežna kamera
Prosimo sledite spodnjim korakom za omrežno povezavo.

 Poskrbite, da je kamera pravilno priključena na omrežje.
 Prosimo nastavite IP naslov, masko podomrežja, prehod na računalniku in kamero 

omrežja. Privzeti IP naslov 192.168.108 omrežne kamere. Maska podomrežja 
255.255.255.0. prehod je 192.168.1.1.

 Uporabite zaporedje ping ***.***.***.***(*naslov omrežne kamere), da preverite če je
povezava v redu.

4.2 Prijava in glavni vmesnik
Odprite IE in vnesite naslov kamere v naslovno vrstico. Glejte sliko 4-1.

8.

Slika 2-1

2.2 Obnovitev tovarniške privzete nastavitve

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           

Slike 2-2

Pritisnite gumb za ponastavitev za 10 sekund, da obnovite tovarniško privzeto nastavitev.

3. Orodje za hitro konfiguracijo
3.1 Predstavitev
Pri hitri konfiguraciji lahko najdete trenutni IP naslov ali ga spremenite. Istočasno ga lahko 
uporabite za nadgradnjo naprave.
Prosimo upoštevajte orodje, ki se uporablja le za IP naslov v istem segmentu.

5.

3.2 Delovanje
Dvakrat kliknite ikono ''ConfigTools.exe''; vidite lahko vmesnik ki je prikazan na sliki 3-1.
V seznamu vmesnika lahko vidite IP naslov naprave, številko port (vrat), masko podomrežja, 
privzet prehod, MAC naslov in itd.
  

Slika 3-1 Vmesnik iskanja

Izberite en IP naslov nato kliknite desno tipko na miški, videli boste vmesnik kot je prikazan na sliki
3-2. Izberite postavko ''Open Device Web''; zdaj lahko greste na ustrezni spletni prijavni vmesnik.

6.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



           

Slika 3-2 Vmesnik iskanja 2

Če želite spremeniti IP naslov naprave ne da bi se prijavili na spletni vmesnik, greste lahko na 
konfiguracijo orodja glavnega vmesnika za nastavitev.
V vmesniku iskanja orodja za konfiguracijo (slika 3-1) izberite IP naslov naprave in nato dvakrat 
kliknite, da se vam odpre vmesnik za prijavo. Lahko pa izberete IP naslov, nato kliknite gumb 
Login, da greste na vmesnik prijava. Glejte sliko 3-3.
Na sliki 3-3 lahko vidite IP naslov naprave, uporabniško ime, geslo in port (vrata). Prosimo 
spremenite ustrezne informacije, da se prijavite.
Prosimo upoštevajte, da morajo biti tu informacije port (vrat) enake vrednostnim port (vrat), ki ste
jo nastavili v port TCP spletnem omrežju. V nasprotnem primeru se ne morete prijaviti na 
napravo. 
Če uporabljate ozadje naprave nadgradnje port (vrat) 3800 za prijavo, bodo vse druge nastavitve 
neveljavne.

Slika 3-3 Hitra prijava

7.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


