Návod k obsluze

Vnitřní kamera Ubiquiti UniFi Video

UBNTUVC-G3-Dome

Popis zařízení
Zařízení slouží pro přenos obrazu z určeného místa přes Internetový Protokol. UniFi Video
kamery 3G představují novou generaci oblíbených IP kamer Ubiquiti. Poskytují rozlišení
1080p s 30 snímky za vteřinu v denním i nočním režimu. Nahrávání videa je možné jak
kontinuálně tak po detekci pohybu. Kamery jsou součástí monitorovacího systému UniFi
Video.

Připojení zařízení
1.
2.

Kamera je určená pro instalaci na strop do podhledu. Nasměrujte kameru na místo
snímání.
Kameru UniFi Video připojte k Ubiquiti PoE adaptéru do portu PoE.

3.

PoE adaptér zapojte do zásuvky 230V.

4.

Do portu LAN PoE adaptéru připojte ethernetový kabel vedoucí do PC, switche nebo
routeru.

Systémové požadavky


64-bit Microsoft Windows 7/8/10, Ubuntu 12.04 nebo 14.04, Debian 7.0



Procesor minimálně 1.86GHz a minimální RAM 2GB



Internetový prohlížeč: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 11
(a vyšší)



UniFi Video Controller software verze v3.2 a vyšší

Konfigurace
1.

Nainstalujte software UniFi Video Controller.
Ke stažení na https://www.ubnt.com/download/unifi-video

2.

Po instalaci spusťte UniFi Video Controller, otevře se Vám internetový prohlížeč. UniFi
Video kontroler automaticky detekuje kamery ve stejném rozsahu sítě.

3.

Vytvořte si účet. Klikněte na zobrazenou kameru v nastavení na pravé straně obrazovky
zvolte přihlašovací jméno a heslo ubnt, potvrďte tlačítkem Manage. Nyní máte k
dispozici konfigurační rozhraní.

Podrobné informace viz originální manuál ke stažení níže.
https://www.ubnt.com/download/unifi-video
Reset
Podržením resetovacího tlačítka po dobu 10 vteřin se kamera vrátí do továrního nastavení.
Informace k likvidaci výrobku

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro
firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto
výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a
v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má
povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací
tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.
Prohlášení o shodě
Společnost i4wifi a.s., tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a
s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 117/2016 a 118/2016 Sb. a směrnice
2014/53/EU. Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.

Kopii originálního Prohlášení o Shodě je možné stáhnout na
stránkách výrobce http://www.ubnt.com/compliance

