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Thank you for purchasing Milesight Network Camera. This Guide provides basic instructions on
installing and accessing Milesight Network Camera. For more details, please refer to the User
Manual.

1. Package Contents

Before installation, please verify that all the necessary items are supplied in the gift box as the
package contents listed below. If any item is missing or damaged, please contact the shipper and
your Milesight sales representative.

Items Quantity Description

Default

Milesight Network
Camera

1 PC The purchased model

Power Adapter 1 PC DC 12V (optional for part of devices)
Quick Start Guide 1 PC Printed material
Warranty Card 1 PC Printed material

Optional
Lens If purchased
Bracket& Screw Pack If purchased

2. Cautions

 Do not expose the product to rain or moisture

 Make sure the device is firmly fixed when mounting them on the wall or ceiling

 Make sure that the power supply voltage is correct before using the camera

 Do not use a third party power adapter

 Never attempt to disassemble or modify the camera

3. System Requirements

Operating System:Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2000/Server 2008

CPU: 1.66GHz or higher

RAM: 1G or higher

Graphic memory: 128MB or more

Internet protocol: TCP/IP (IPv4/IPv6)

Web Browsers: Internet Explorer 8.0 and above version, Mozilla Firefox, Google Chrome and Safari

HP
Děkujeme vám, že jste si vybrali síťovou kameru Milesight. V tomto průvodci jsou uvedeny základní pokyny k instalaci a k přístupu k síťové kameře Milesight. Více podrobných informací naleznete v uživatelském manuálu ("User Manual"). 

HP
1. Obsah dodávky

HP
Dříve než začnete s instalací, zkontrolujte dle seznamu níže úplnost dodávky. Pokud některá položka schází, nebo je poškozená, kontaktujte dopravce a vašeho prodejce Milesight. 

HP
Standardní položky: 
Síťová kamera Milesight (1ks)
Průvodce rychlým spuštěním ("Quick Start Guide") (1ks)
Záruční kartička (1ks)

Volitelné položky: 
Objektiv
Držák & sada šroubováku

HP
2. Upozornění

HP
>  Ujistěte se, že je zařízení řádně připevněno na zeď nebo strop. 
>  Ujistěte se, že k napájení kamery používáte správný napájecí zdroj. 
>  Nepokoušejte se kameru rozebrat nebo modifikovat. 

HP
3.  Systémové požadavky 

HP
Operační systém: Windows XP/Vista/7/8/10/Server 2000/Server 2008
CPU: A.66GHz nebo vyšší
RAM: 2GB nebo vyšší
Grafická paměť: 128MB nebo více
Internet protokol: TCP/IP (IPv4/IPv6)
Webový prohlížeč: Internet Explorer 8.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
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4. Hardware Overview

4.1 Mini Dome Network Camera

Note:
1) Error LED Indicator: Error LED Indicator is on when the device starts up or runs error;
2) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
3) Only PoE is available for power supply.

HP
4. Přehled hardware

HP
4.1  Mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx81)

HP
Pozn.: 
1) Kontrolka Error LED: Tato kontrolka svítí, kyž dojde k chybě při najetí nebo při provozu kamery.
2) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
3) Kameru lze napájet pouze přes PoE. 
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4.2 IR Mini Dome Network Camera

Note:
1) Error LED Indicator: Error LED Indicator is on when the device starts up or runs error;
2) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
3) Only PoE is available for power supply.

HP
4.2. IR Mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx83)

HP
Pozn.: 
1) Kontrolka Error LED: Tato kontrolka svítí, kyž dojde k chybě při najetí nebo při provozu kamery.
2) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
3) Kameru lze napájet pouze přes PoE. 
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4.3 Vandal-proof Mini Dome Network Camera

Note:
1) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
2) Only PoE is available for power supply.

HP
4.3  Antivandal mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx73)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet pouze přes PoE. 



5

Quick Start Guide

www.milesight.com

4.4 Weather-proof Mini Dome Network Camera

Version A：

Version B：

Note:
1) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
2) Only PoE is available for power supply.

HP
4.4  Venkovní mini dome síťová kamera 

HP
Verze A (řada MS-Cxx75-PB/J)

HP
Verze B (řada MS-Cxx75-PB)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet pouze přes PoE. 
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4.5 AF Motorized Mini Dome Network Camera

Note:
1) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
2) DC 12V and PoE are available for power supply.

HP
4.5  AF motor zoom mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx75-EPB)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet 12V DC nebo přes PoE. 
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4.6 Mini Bullet Network Camera

Note:
1) Only PoE is available for power supply;
2) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default.

HP
4.6  Mini bullet síťová kamera (řada MS-Cxx63)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet pouze přes PoE. 
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4.7 Vandal-proof Mini Bullet Network Camera

Version A：

Version B：

Note:
1) Only PoE is available for power supply;
2) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default.

HP
4.7  Antivandal mini bullet síťová kamera (řada MS-Cxx64-PB)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet pouze přes PoE. 
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4.8 (Vandal-proof) Motorized Mini Bullet Network Camera

Note:
1) DC 12V and PoE are available for power supply;
2) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default.

HP
4.8  Antivandal motor zoom mini bullet síťová kamera (řada MS-Cxx64-FPB)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet pouze přes PoE. 
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4.9 Motorized Pro Bullet Network Camera

Note:
1) DC 12V and PoE are available for power supply;
2) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
3) There are two versions for Pro Bullet: the interface’s pictures are shown as below.

HP
4.9 Motor zoom profi bullet síťová kamera (řada MS-Cxx62)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet 12VDC nebo přes PoE. 
3) Jsou k dispozici 2 vreze: níže jsou znázorněny interface. 



11

Quick Start Guide

www.milesight.com

Motorized Pro Bullet Network Camera(Version A)

Motorized Pro Bullet Network Camera(Version B)

HP
Motor zoom profi bullet síťová kamera (verze A)

HP
Motor zoom profi bullet síťová kamera (verze B)
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4.10 Motorized Pro Dome Network Camera

Note:
1) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
2) DC 12V and PoE are available for power supply.

HP
4.10  Motor zoom profi dome síťová kamera (řada MS-Cxx72)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet 12VDC nebo přes PoE. 
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Motorized Pro Dome Network Camera multiple interface

Here is one equipped cable for multiple interface usage:

Motorized Pro Dome Network Camera multiple interface cable

HP
Rozhraní motor zoom profi dome síťové kamery

HP
Popis rozhraní připojovacího kabelu: 

HP
Vícenásobná rozhraní připojovacího kabelu motor zoom profi dome síťové kamery 
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4.11 (ABF) Pro Box Network Camera

Note:
1) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
2) DC 12V and PoE are available for power supply.

HP
4.11  (ABF) Profi box síťová kamera (řada MS-Cxx51)

HP
Pozn.: 
1) Tlačítko Reset: Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Kameru lze napájet 12VDC nebo přes PoE. 
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4.12 12x Mini PoE PTZ Bullet Network Camera

Wall Mount: Pedestal Mount:

Mini PTZ Bullet: Mini PoE PTZ Bullet:

Note:
1) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default;
2) Only DC 12V is available for Mini PTZ Bullet power supply. DC 12V and PoE (802.3at) are

available for Mini PoE PTZ Bullet power supply.

HP
4.12  Mini PTZ bullet síťová kamera (řada MS-Cxx61)

HP
Verze Mini PTZ bullet

HP
Verze Mini PoE PTZ bullet

HP
Pozn.: 
1) Když stisknete na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 
2) Verzi "Mini PTZ bullet" lze napájet pouze 12V DC.  Verzi "Mini PoE PTZ bullet" lze napájet 12V DC nebo přes PoE. 
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4.13 Speed Dome Network Camera

Note:
1) Only AC 24V is available for power supply;
2) Built-in SD card slot can be seen after removing the 4 screws and open the front panel.

HP
4.13  Speed dome síťová kamera (řada MS-Cxx42)

HP
Pozn.: 
1) Kameru lze napájet pouze 24V AC.
2) SD slot je přístupný po povolení 4 šroubů a otevření čelního panelu. 
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4.14 Fisheye Network Camera

Note:
1) DC 12V and PoE are available for power supply;

HP
4.14 Fisheye síťová kamera (řada MS-Cxx74)

HP
Pozn.: 
1)  Kameru lze napájet 12V DC nebo přes PoE. 
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4.15 Wi-Fi Mini Cube Network Camera

Note:
1) SIP Button: Trigger alarm via SIP calling. After this button is pressed, the camera will call the SIP

Phone;
2) WPS Button: Press this button, and then press the WPS button on your router to set up

wireless connection automatically;
3) DC 12V and PoE are available for power supply;
4) Reset Button: Press “Reset” button for 5 seconds, then the device will be restored to factory

default.

Microphone

Lens

Light Sensor

IR LEDs

LED Indicators

Speaker

PIR Sensor or SIP Button

Micro SD/SDHC/SDXC
Card Slot

SIP Button

Ethernet Port(PoE)

WPS/Reset Button

DC 12V

Alarm Input/Output

HP
4.15  WiFi mini cube síťová kamera

HP
Pozn.: 
1)  Tlačítko SIP: Spuštění alarmu přes SIP volání. Po stisku tohoto tlačítka kamera zavolá na SIP telefon. 
2)  Tlačítko WPS: Stiskněte toto tlačítko, a pak stiskněte tlačítko SIP na vašem routeru pro automatickou konfiguraci bezdrátového spojení. 
3) Kameru lze napájet 12V DC nebo přes PoE. 
4)  Tlačítko Reset: Když stiskněte na 5s tlačítko Reset, kamera se vrátí na tovární nastavení. 



19

Quick Start Guide

www.milesight.com

5. Hardware Installation

5.1 Mini Dome Network Camera

Step1: Remove the dome cover;

Step2: Fix the camera on ceiling or wall directly or using Wall Mount (A71), then secure the screws.
Connect the cables;

Step3: Loosen the clamp screw to adjust lens angle, then tighten it again;

HP
5.  Instalace hardware

5.1  Mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx81)

Krok 1: Sejměte dome kryt. 

HP
Stiskněte tlačítko

HP
Krok 2: Kameru připevněte na strop nebo na zeď buď přímo, nebo pomocí stěnového držáku (A71) a pak utáhněte šrouby. Připojte kabely. 

HP
Krok 3: Povolte jistící štoubek a nastavte požadovaný zorný směr kamery. Pak jistící šroubek opět utáhněte. 
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Step4: Attach the dome cover.

5.2 IR Mini Dome Network Camera

Step1: Remove the dome cover;

Step2: Fix the camera on ceiling or wall directly or using Wall Mount (A71), then secure the screws.
Connect the cables;

http://www.milesight.com/product/Product-IR-Mini-Dome-Camera.asp
HP
Krok 4: Nasaďte dome kryt.

HP
5.2  IR mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx83)

Krok 1: Sejměte dome kryt. 

HP
Stiskněte tlačítko

HP
Krok 2: Kameru připevněte na strop nebo na zeď buď přímo, nebo pomocí stěnového držáku (A71) a pak utáhněte šrouby. Připojte kabely. 
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Step3: Loosen the clamp screw to adjust lens angle, then tighten it again;

Step4: Attach the dome cover.

HP
Krok 3: Povolte jistící štoubek a nastavte požadovaný zorný směr kamery. Pak jistící šroubek opět utáhněte. 

HP
Povolte jistící šroubek pro nastavení kamerové koule

HP
Krok 4: Nasaďte dome kryt.
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5.3 Vandal-proof Mini Dome Network Camera

Step1: Remove the dome cover;

Step2: Fix the camera on ceiling or wall directly or using Wall Mount (A71), Adapter Plate (A73),
Junction Box (A74), then secure the screws. Connect the cables;

HP
5.3  Antivandal mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx73)

Krok 1: Sejměte dome kryt. 

HP
Krok 2: Kameru připevněte na strop nebo na zeď buď přímo, nebo pomocí stěnového držáku (A71), nebo pomocí distanční destičky (A73) nebo pomocí připojovacího boxu (A74) a pak utáhněte šrouby. Připojte kabely. 
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Step3: Loosen the clamp screw to adjust lens angle, then tighten it again;

Step4: Attach the dome cover.

HP
Krok 3: Povolte jistící štoubek a nastavte požadovaný zorný směr kamery. Pak jistící šroubek opět utáhněte. 

HP
! Mezera v pěnovém materiálu by měla být zarovnaná s foto senzorem tak, jak je znázorněno na obrázku !

HP
Krok 4: Nasaďte dome kryt. 
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5.4 Weather-proof Mini Dome Network Camera

Step1: Remove the dome cover, loosen the setscrew and take the bracket off;

Step2: Fix the bracket in the position where the camera is intended to be installed. Wall Mount
(A71) is available for installation;

Step3: Connect the cables, rotate the camera to bracket and tighten the setscrew;

Step4: Loosen clamp screw and adjust shooting direction, tighten clamp screw;

HP
5.4  Venkovní mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx75)

Krok 1: Sejměte dome kryt, povolte stavěcí šroub a oddělejte držák. 

HP
Krok 2: Připevněte držák na místo, kam chcete kameru nainstalovat. Pro instalaci je volitelně k dispozici stěnový držák (A71). 

HP
Krok 3: Zapojte kabely, nasaďte kameru na držák a zatočte s ní a utáhněte stavěcí šroub. 

HP
Krok 4: Povolte jistící šroub, nastavte zorný směr kamery a jistící šroub opět utáhněte. 
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Step5: Attach the dome cover.

5.5 AF Motorized Mini Dome Network Camera

Step1: Remove the dome cover, loosen the setscrew and take the bracket off;

Step2: Fix the bracket in the position where the camera is intended to be installed. Wall Mount
(A71) is available for installation;

HP
Krok 5: Nasaďte dome kryt. 

HP
5.5  AF motor zoom mini dome síťová kamera (řada MS-Cxx75-EPB)

Krok 1: Sejměte dome kryt, povolte stavěcí šroub a oddělejte držák. 

HP
Krok 2: Připevněte držák na místo, kam chcete kameru nainstalovat. Pro instalaci je volitelně k dispozici stěnový držák (A71). 
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Step3: Loosen the shoulder screw and open the dome body. Take out the waterproof connector,
pull out connector center. Place Piercing Cap on Ethernet Connector, and put cable through
from large opening to small one. Finally, plug connector into Cable Entry Hole and rotate
camera to bracket clockwise, then secure setscrew;

Step4: Connect the cables to respective connectors, then attach camera body to the base and
secure shoulder screw;

Step5: Loosen clamp screw, then tighten it after adjusting shooting direction;

HP
Krok 3: Povolte přední jistící šroub a otevřete tělo kamery. Vyjměte gumovou průchodku a odřízněte (ustříhněte) potřebný kus středové části průchodky. Protáhněte kabel průchodkou, nasaďte gumovou průchodku zpět na otvor v základně, přiložte kameru na držák a připevněte ji jejím otočením. Potom utáhněte stavěcí šroub. 

HP
Krok 4: Připojte kabely k odpovídajícím konektorům v základně kamery, zavřete tělo kamery a utáhněte jistící šroub. 

HP
Krok 5: Povolte jistící šroub, nastavte zorný směr kamery a pak šroub opět utáhněte. 
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Step6: Attach the dome cover.

5.6 Mini Bullet Network Camera

Step1: Loosen the plastic connector, and then remove the rubber seal and cap nut of the
waterproof connector;

Step2: Loosen and open the rear cover, then install a microSD/SDHC/SDXC card;
Step3: Pass the Ethernet cable through the center of the mount bracket, cap nut, rubber seal and

rear cover orderly for connection;

Step4: Install and tighten the rear cover;
Step5: Tighten the plastic connector, rubber seal, and cap nut of the waterproof connector;

Step6: Put the bracket and camera together, rotate the bracket and fasten it using screws;

HP
Krok 6: Nasaďte dome kryt. 

HP
5.6  Mini bullet síťová kamera (řada MS-Cxx63)

Krok 1: Odšroubujte plastovou průchodku a rozeberte ji. 
Krok 2: Povolte a otevřete zadní krytku a nainstalujte SD/SDHC/SDXC kartu.
Krok 3: Protáhněte připojovací kabel postupně držákem kamery, jednotlivými díly průchodky a zadní krytkou kamery. Připojte kabel k odpovídajícímu konektoru v zadní části kamery. 


HP
Krok 4: Připevněte zpět zadní kryt kamery. 
Krok 5: Složte a řádně utáhněte plastovou průchodku. 

HP
Krok 6: Nasaďte držák na kameru, otočte jím a připevněte pomocí šroubů. 
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Step7: Mount Camera to ceiling, wall or Junction Box (A63);

Step8: Adjust shooting direction and fix setscrew;

Note:
1) The upper cover of the Mini Bullet Network Camera could only be moved forward for 5mm at

most to ensure better field of view;
2) It will be much easier to remove the rubber seal with a screwdriver when tearing

down the camera.

HP
Krok 7: Připevněte kameru na zeď, ke stropu, nebo pro připevnění použijte připojovací box (A63). 

HP
Krok 8: Povolte jistící šroub, nastavte zorný směr kamery a jistící šroub opět dotáhněte. 

HP
Pozn.: 
1)  Stříšku lze posunout dopředu max. 5mm, aby nebyl zakrytý výhled kamery. 
2)  Při demontáži kamery může být k odstranění gumového těsnění potřeba použít šroubovák.
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5.7 Vandal-proof Mini Bullet Network Camera

Step1: Connect the cables to the corresponding interface on the rear cover of the Junction Box.
Then fix the rear cover on the position where it is intended to be installed;

Step2: When the front cover is correctly fixed to the rear cover, the camera will be powered on by
contact power supply. Adjust shooting direction and rotate locking ring.

Note:
Loosen the screws of SD card structure to get access to the SD card slot if you need. Fix the screws
again after inserting the SD card to complete the operation.

HP
5.7  Antivandal mini bullet síťová kamera (řada MS-Cxx64)

Krok 1: Připojte kabely k odpovídajícím konektorům v připojovacím boxu. Potom připevněte připojovací box na zvolené místo na zdi nebo stropu. 

HP
Krok 2: Když je čelní víko připojovacího boxu správně připevněno k jeho zadní části, kamera je napájena prostřednictvím napájecího kontaktu. Zorientujte správně víko a otočte uzamykacím kroužkem. 

HP
Pozn.: 
Pokud je třeba, povolte šrouby prostoru pro SD kartu. Po vložení SD karty šrouby opět dotáhněte. 
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5.8 (Vandal-proof) Motorized Mini Bullet Network Camera

Step1: Loosen the plastic connector, and then remove the rubber seal and cap nut of the
waterproof connector;

Step2: Loosen and open the rear cover, then install a microSD/SDHC/SDXC card;
Step3: Pass the Ethernet cable through the center of the mount bracket, cap nut, rubber seal and

rear cover orderly for connection;

Step4: Install and tighten the rear cover;
Step5: Tighten the plastic connector, rubber seal, and cap nut of the waterproof connector;

Step6: Put the bracket and camera together, rotate the bracket and fasten it using screws;

Step7: Mount Camera to ceiling, wall or Junction Box (A63);

HP
5.8 Antivandal motor zoom mini bullet síťová kamera (řady MS-Cxx64-FPB)

Krok 1: Odšroubujte plastovou průchodku a rozeberte ji. 
Krok 2: Povolte a otevřete zadní krytku a nainstalujte SD/SDHC/SDXC kartu.
Krok 3: Protáhněte připojovací kabel postupně držákem kamery, jednotlivými díly průchodky a zadní krytkou kamery. Připojte kabel k odpovídajícímu konektoru v zadní části kamery. 

HP
Krok 4: Připevněte zpět zadní kryt kamery. 
Krok 5: Složte a řádně utáhněte plastovou průchodku. 

HP
Krok 6: Nasaďte držák na kameru, otočte jím a připevněte pomocí šroubů. 

HP
Krok 7: Připevněte kameru ke stropu, ke zdi, nebo k připojovacímu boxu (A63). 
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Step8: Adjust shooting direction and fix setscrew;

Note:
3) The upper cover of the Motorized Mini Bullet Network Camera could only be moved forward

for 5mm at most to ensure better field of view;
4) It will be much easier to remove the rubber seal with a screwdriver when tearing

down the camera.

5.9 Motorized Pro Bullet Network Camera

Default Junction Box (A62):
Step1: Fix a sticker on the position where the camera is intended to be installed;

HP
Krok 8: Povolte jistící šroub, nastavte zorný směr kamery a jistící šroub opět dotáhněte. 

HP
Pozn.: 
1)  Stříšku lze posunout dopředu max. 5mm, aby nebyl zakrytý výhled kamery. 
2)  Při demontáži kamery může být k odstranění gumového těsnění potřeba použít šroubovák.

HP
5.9  Motor zoom profi bullet síťová kamera (řada MS-Cxx62)

Standardní verze s připojovacím boxem  (A62)
Krok 1: Samolepku přilepte na místo, kam chcete instalovat kameru. 
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Step2: Remove the tension disc on the rear cover of the Junction Box, and cut an opening on the
rubber plug and get cables through the opening then fasten the rear cover to the sticker;

Step3: Install the front cover from the angle near 90°to the rear cover. Pay attention to the two
“Tops”. The “Top” on the bullet shall be aligned to the “Top” on the Junction Box;

Step4: Adjust the cables length, and connect the cables to corresponding interfaces and fix the
tension disc. Close the junction box and fix screws at last. Please remember to plug the
small rubber plug whenever the holes on the rubber plug is not in use;

HP
Krok 2: Oddělejte černou přítlačnou destičku v připojovacím boxu, zhotovte otvor v gumové průchodce, protáhněte kabely průchodkou a připevněte box na samolepku (resp. zeď / strop). 

HP
Přítlačná destička

HP
Gumová průchodka

HP
Síťový kabel

HP
Napájecí kabel

HP
Gumová průchodka

HP
Krok 3: Nainstalujte čelní víko boxu k připojovacímu boxu (cca pod úhlem 90°). Značka "Top" na bullet kameře by měla být zarovnána se značkou "Top" na připojovacím boxu. 

HP
Krok 4: Nastavte požadovanou délku kabelů, připojte je k odpovídajícím konektorům a přidělejte zpět černou přítlačnou destičku. Zavřete připojovací box a zajistěte jej utažením příslušných šroubů. Pokud některý otvor v gumové průchodce není využitý, ujistěte se, že je uzavřený gumovou zátkou. 
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Step5: Adjust shooting direction and fix the setscrew.

Junction Box (Optional):
Step1: Fix a sticker on the position where the camera is intended to be installed;

Step2: Take out the black rubber plug on the base, put the cables you need through the base and
rubber plug (for more convenient and easier setup, the cables can get through from the
side opening of rubber plug); Fasten the base to the sticker;

HP
Nezapoměňte šrouby řádně dotáhnout !

HP
Krok 5: Nastavte zorný směr kamery a utáhněte jistící šroub. 

HP
Volitelná verze s kulatou připojovací základnou (A62_verB)
Krok 1: Přilepte samolepku na místo, kam chcete instalovat kameru. 

HP
Krok 2: Vyjměte černou gumovou průchodku, protáhněte kabely základnou a gumovou průchodkou (pro snadné protažení kabelů jsou průchodky z boku nařízlé). Připevněte základnu na samolepku (resp. zeď / strop). 
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Step3: Hang the bullet via the hook on the base;

Step4: Adjust the cables to a suitable length and place, then connect the cables to the
corresponding interfaces. Plug the black rubber plug back to the cable entry hole to
prevent the ingress of dust or water. Buckle the cables by the black clamp on the base in
case that the cables turning twisted and mussy. Whenever you don’t need to use the holes
on the rubber plug, making sure that the small black plug is tightly stuffed up;

Step5: Install the Pro Bullet to the Junction Box, and pay attention to the two “Tops”. The “Top” on
the Bullet shall be aligned to the “Top” on the Junction Box. Then fix the screws. At last,
adjust the shooting direction and fix the setscrew.

Note:
Loosen the screws of PTFE Membrane structure to get access to the SD card slot if you need. Fix
the screws again after inserting the SD card to complete the operation.

HP
Krok 3: Zavěste bullet kameru na háček v základně. 

HP
Krok 4: Nastavte požadovanou délku kabelů a připojte je k odpovídajícím konektorům. Zastrčte gumovou průchodku zpět do základny. Přichyťte kabel pomocí černé úchytky v základně. Pokud je druhý otvor v černé průchodce nevyužitý, ujistěte se, že je tento otvor uzavřený malou černou zátkou. 

HP
Krok 5: Nainstalujte kameru k připojovacímu boxu. Značka "Top" na kameře musí být zarovnána se značkou "Top" na připojovacím boxu. Potom utáhněte šrouby. Nakonec nastavte zorný směr kamery a zajistěte ji utažením jistících šroubů. 

HP
Pozn.: 
Povolte šrouby na PTFE membráně, abyste se dostali k SD slotu. Po vložení SD karty šrouby opět utáhněte. 
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5.10 Motorized Pro Dome Network Camera

Loosen the screws of the dome cover and take it off.
Loosen the setscrew and take the bracket off.
Step1: Fix the bracket on the position where the camera is intended to be installed. Wall Mount

(A72) and Junction Box (A75) are available for installation;
Note: Only the new bracket is compatible with A75.

Step2: Loosen the shoulder screw and open the camera body. Remove the waterproof connector
in the Cable Entry Hole, and then pass the cables through the Cable Entry Hole;

Step3: Rotate the camera unit clockwise, and then fix the camera to the bracket with the setscrew;

HP
5.10  Motor zoom pro dome síťová kamera (řada MS-Cxx72)

Ze spodní části kamery sejměte plechový držák. 
Krok 1: Připevněte držák na místo, kam chcete instalovat kameru. Volitelně jsou pro instalaci k dispozici stěnový držák (A72) a připojovací box (A75). 
Pozn.: S boxem (A75) je kompatibilní pouze nová verze držáku. 

HP
Krok 2: Povolte 3 šrouby na kameře (hvězdička) a sejměte dome kryt z kamery. Povolte jistící šroub a odklopte tělo kamery od připojovací základy. Ze vstupního otvoru vyšroubujte černou plastovou průchodku a vyjměte bílé gumové těsnění. Protáhněte Ethernet kabel vstupním otvorem do kamery. 

HP
Krok 3: Nasaďte kameru na plechový držák a připevněte ji potočením proti směru hodinových ručiček. Kameru zajistěte utažením odpovídajícího fixačního šroubku. 
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Step4: Put the cables through the White Rubber Ring and Black Rubber Bung successively (Place
the Piercing Cap on the Ethernet Connector, and put the cables through White Rubber Ring
from large opening to the small one). Combine the Ring and Bung and plug them into the
Cable Entry Hole. Connect the cables to respective connectors, then attach the camera body
to the base;

Step5: Loosen the clamp screw, adjust the camera lens to the desired direction(360° Pan and
-5~75°Tilt). Tighten the clamp screw to fix the lens;

HP
Krok 4: Protáhněte kabel bílým gumovým těsněním a pak černou průchodkou (ke snadnému protažení nasaďte na konektor přiloženou černou čepičku a pak protáhněte kabel nejprve velkým a pak malým otvorem v bílém gumovém těsnění). Spojte těsnění s průchodkou, vsaďte je zpět do vstupního otvoru a průchodku zašroubujte. Připojte kabely k odpovídajícím konektorům, přiklopte tělo kamery k základně a zajistěte ji utažením odpovídajícího stavěcího šroubu. 

HP
Krok 5: Povolte odpovídající jistící šroub a nastavte požadovaný zorný směr kamery (rozsah horizontálního natočení je 360°, rozsah vertikálního naklopení je -5° až 75°). Pak jistící šroub opět utáhněte. 
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Step6: Attach the dome cover and make sure that the groove above is aligned to the one below as
the picture shows, then fix the camera tightly ;

5.11 (ABF) Pro Box Network Camera

Step1: Fix the lens and the cable for Iris controlling to the Pro Box, then tighten the screw;

Step2: Connect the cables. Fix the camera on the accessory which has already been installed on
the position where the camera is intended to be mounted (Milesight provides Protective
Housing (A51) for installation).

HP
Krok 6: Nasaďte dome kryt na kameru tak, aby vybrání v těle kamery směřovalo proti vybrání v základně. Dome kryt zajistěte utažením šroubů. 

HP
Vybrání v základně musí směřovat proti výstupku gumového těsnění. 

HP
5.11  (ABF) Pro box síťová kamera (řada MS-Cxx51)
Krok 1: Našroubujte objektiv na kameru, případně připojte auto-iris kabel ke kameře. Objektiv zajistěte utažením šroubku. 

HP
Krok 2: Připevněte kameru k držáku nebo nainstalujte do povětrnostního krytu (k dispozici kryt Milesight (A51)). Připojte kabely ke kameře.



38

Quick Start Guide

www.milesight.com

Note:
You can press ABF button on the back panel of camera to help focusing.

5.12 12x Mini PTZ Bullet Network Camera

Install with Junction Box (A62)
Step1: Fix a sticker in the position where the camera is intended to be installed;

Step2: Unbolt the screws on the Junction Box (A62) between the front cover and rear cover and
remove the front cover. Remove the tension disc on the rear cover, and cut an opening on
the rubber plug and get cables through the opening then fasten the rear cover to the
sticker;

HP
Pozn.: 
Ke snadnému zaostření stiskněte tlačítko ABF na zadním panelu kamery (funkce ABF je volitelná). 

HP
5.12  12x mini PTZ bullet síťová kamera

Instalace s připojovacím boxem (A62)
Krok 1: Nalepte samolepku na místo, kam chcete kameru nainstalovat. 

HP
Krok 2: Povolte jistící šroub a oddělejte čelo od připojovacího boxu. Oddělejte černou přítlačnou destičku v boxu, protáhněte kabely gumovou průchodkou a připevněte box na  samolepku (resp. na zeď nebo strop). 
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Step3: Install the camera to front cover by using 4 torx screws and then reinstall the front cover
from the angle near 90°to the rear cover;

Step4: Adjust the cables length, and connect the cables to corresponding interfaces and fix the
tension disc. Close the junction box and fix screws at last. Please remember to plug the
small rubber plug whenever the holes on the rubber plug is not in use;

Install to wall directly
Fix the screws to the installed wall if you don’t use junction box.

Note:
If you need to use the SD card, please remove the screw of the top cover and pull out the cover,
then loosen the screws of SD card cover to get access to the SD card slot. After inserting SD card,
fix the screws again.

HP
Krok 3: Pomocí přiložených šroubů (M4x22) přidělejte kameru k čelu boxu a potom připojte čelo k připojovacímu boxu (pod úhlem cca 90°). 

HP
(Přítlačná destička)

HP
Gumová průchodka

HP
Síťový kabel

HP
Napájecí kabel

HP
Gumová průchodka

HP
Krok 4: Nastavte potřebnou délku kabelů a připojte je k odpovídajícím konektorům. Přidělejte zpět černou přítlačnou destičku. Zavřete připojovací box a zajistěte ho utažením jistícího šroubu. Pokud je některý otvor v gumové průchodce nevyužitý, ujistěte se, že je uzavřený pomocí přiložené gumové zátky.

HP
Jistící šroub řádně utáhněte. 

HP
Přímá instalace na zeď (bez připojovacího boxu)
Pokud nepoužijete připojovací box, přidělejte patici kamerového držáku přímo na zeď. 


HP
Pozn.: 
Pokud chcete použít SD kartu, sejměte nejprve horní stříšku kamery a pak oddělejte kytku SD prostoru. Vložte kartu do SD slotu a přidělejte zpět krytku a stříšku. 
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5.13 Speed Dome Network Camera

Step1: Check the wall or ceiling condition. Ensure that there is sufficient strength to avoid flaking. It

should be able to bear the weight eight times larger than the camera’s;

Step2: Use the wall or ceiling hanging holder to mark the holes. Drill 4 holes on the wall or ceiling;

Step3: Put the cables through the holder. Match the holder with the screw holes of the camera
body and secure them;

Step4: Make sure that the camera body has been correctly installed to the holder, and match the

HP
5.13  Speed dome síťová kamera (řada MS-Cxx42)

Krok 1: Nejprve zkontrolujte nosnost zdi nebo stropu, na který má být kamera nainstalována. Podklad by uměl unést minimálně 8-násobek hmotnosti kamery. 
Krok 2: Přiložte držák na zeď / strop, označte si otvory a vyvrtejte je. 

HP
Krok 3: Protáhněte kabely držákem. Zorientujte proti sobě otvory v držáku a v těle kamery a připevněte kameru k držáku. 

HP
Krok 4: Ujistěte se, že je kamera řádně připevněna k držáku. Přiložte držák s kamerou na zeď / strop, zorientujte otvory v držáku proti otvorům ve zdi / stropu a přišroubujte držák ke ke zdi / stropu. 
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holder to the holes on the wall or ceiling, then tighten up the screws.

5.14 Fisheye Network Camera

Hold the camera and turn the top cover anticlockwise, then take it off.

Install with Bracket or Wall Mount (A72)
Step1: Fix bracket on ceiling or wall where the camera is intended to be installed. Then secure the

screws. Connect the cables, and rotate the camera to the bracket clockwise and tighten the
setscrew;

Step2: Turn the top cover clockwise till the anchor points are aligned.

HP
  

HP
5.14  Fisheye síťová kamera (řada MS-Cxx74)

Držte kameru, pootočte horním krytem a sejměte jej. 

HP
Instalace pomocí plechového úchytu nebo stěnového držáku (A72)
Krok 1: Přidělejte úchyt na zeď / strop, kam chcete kameru nainstalovat. Potom utáhněte šrouby. Připojte kabely, přiložte kameru na úchyt, pootočte jí ve směru hodinových ručiček a utáhněte stavěcí šroub. 

HP
Krok 2: Nasaďte na kameru horní kryt a pootočte jím, dokud nejsou kotevní značky proti sobě. 
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Install with Junction Box (A75).
Step1: Fix the junction box in the position where the camera is intended to be installed. Secure the

bracket to the junction box. Pay attention that the two marks on the junction box and the
bracket shall be aligned. Then connect the cables and rotate the camera to the bracket.
Secure them;

Step2: Turn the top cover clockwise till the anchor points are aligned.

Install with Pendant Mount (A76)
Step1: Use the Pendant Head to mark holes. Drill 4 holes in the ceiling;

Step2: Secure Mounting Adapter with Pendant Base. Put the cables through Pendant Base and
then rotate the camera clockwise. Tighten the setscrew to fix the camera, then turn the top
cover clockwise till the anchor points are aligned;

HP
Instalace s připojovacím boxem (A75)
Krok 1: Připevněte připojovací box na požadované místo na stropu / zdi. Přidělejte plechový úchyt k boxu. Dejte pozor, aby značky na boxu a na úchytu byly proti sobě. Připojte kabely. Přiložte kameru k úchytu, pootočte jí ve směru hodinových ručiček a utáhněte stavěcí šroub.  

HP
Krok 2: Nasaďte na kameru horní kryt a pootočte jím, dokud nejsou kotevní značky proti sobě. 

HP
Instalace se závěsným držákem
Krok 1: Přiložte hlavu držáku na požadované místo na stropu, označte si otvory a vyvrtejte je. 


HP
Krok 2: Přidělejte plechový úchyt k základně držáku. Protáhněte kabely základnou. Přiložte kameru k úchytu, pootočte jí ve směru hodinových ručiček a zajistěte kameru utažením stavěcího šroubu. Přiložte na kameru horní kryt a pootočte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby kotvící značky byly proti sobě. 
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Step3: Put the cables through the pendant pipe in turn. And rotate it with the base and secure the
setscrew. Put the cables through the pendant head, and rotate it with the pipe and secure the
setscrew;

Step4: Connect the cables, then fix the whole pendant and camera to the drilled holes in ceiling.

HP
Krok 3: Protáhněte postupně jednotlivé kabely trubkou držáku. Našroubujte trubku na základnu a utáhněte stavěcí šroub. Protáhněte kabely hlavou držáku, našroubujte ji k trubce a zajistěte stavěcím šroubem. 

HP
Kabely protahujte jeden po druhém. 

HP
Krok 4: Zapojte kabely, přiložte kameru s držákem na zvolené místo na stropě a připevněte ji k vyvrtaným otvorům. 
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.

5.15 Wi-Fi Mini Cube Network Camera

Step1: Mount the cube camera to the ceiling or wall, or place the cube camera horizontally;

Step2: Connect the power adapter and Ethernet cable;

Step3: Adjust the shooting direction.

HP
5.15  Wi-Fi mini cube síťová kamera

Krok 1: Přidělejte kameru na strop nebo zeď, nebo můžete kameru umístit horizontálně na stůl apod. 

HP
Krok 2: Připojte ke kameře napájecí kabel a Ethernet kabel. 

HP
Krok 3: Nastavte zorný směr kamery.
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6. How to Connect to Alarm Interface

External interface of camera is as the following, you can refer to the picture to install the external
alarm device:

PIN1: Alarm Output NC/NO 24V DC 1A
PIN2: Alarm Output NC/NO 24V DC 1A
PIN3: Alarm Input NC/NO ≤12V
PIN4: Alarm Input NC/NO ≤12V

HP
6. Zapojení alarmového rozhraní

Alarmové rozhraní kamery je posáno níže, při instalaci externího alarmového zařízení se řiďte níže uvedeným obrázkem. 

HP
PIN1: Alarmový výstup NC/NO 24VDC 1A
PIN2: Alarmový výstup NC/NO 24VDC 1A
PIN3: Alarmový vstup NC/NO ≤12V
PIN4: Alarmový vstup NC/NO ≤12V



HP
Digitální výstup

HP
Digitální vstup
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7. How to Connect the Water-proof Connector

Step1: Get the network cable through the screw nut, rubber ring and the screw bolt;
Step2: Insert the rubber ring into the screw bolt;
Step3: Connect the screw nut to the screw bolt;
Step4: Place the O-Ring on the network port connector;
Step5: Connect the RJ45 to the network port connector, tighten the screw bolt and the connector.

HP
7. Zapojení vodotěsného konektoru

HP
Krytka se závitem

HP
Závitový ořech

HP
Gumové těsnění

HP
Síťový konektor od kamery

HP
O-kroužek

HP
Krok 1: Protáhněte síťový kabel skrz závitový ořech, gumové těsnění a krytku se závitem. 
Krok 2: Vložte gumové těsnění do krytky se závitem. 
Krok 3: Připojte závitový ořech ke krytce se závitem. 
Krok 4: Nasaďte O-kroužek na síťový konektor od kamery. 
Krok 5: Připojte LAN konektor ke konektoru od kamery, našroubujte krytku se závitem ke konektoru od kamery. 
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8. Accessing the Milesight Network Camera

The camera must be assigned an IP address to be accessible.

8.1 Assigning an IP Address

The Network Camera must be assigned an IP address to be accessible. The default IP address of
Milesight Network Camera is 192.168.5.190. The default user name is “admin”, and password is
“ms1234”.
You can either change the IP address of the camera via Smart Tools or browser. Please connect the
camera in the same LAN of your computer.

8.1.1 Assigning an IP Address by Using Smart Tools

Smart Tools is a software tool which can automatically detect multiple online Milesight network
cameras in the LAN, set IP addresses and manage firmware upgrades. It’s recommended to use
when assigning IP addresses for multiple cameras.

Step1: Install Smart Tools (The software could be downloaded from Milesight official website);
Step2: Start Smart Tools, click the IPC Tools page, then enter the device information such as IP

address, MAC address, Port number, Netmask, and Gateway , then all related Milesight
network cameras in the same network that will be displayed;

Step3: Select a camera or multiple cameras according to the MAC addresses;

HP
8.  Přístup k síťové kameře Milesight

Aby byla kamera přístupná, musí jí být přiřazena nějaká IP adresa. 

HP
8.1  Přiřazení IP adresy

Aby byl síťová kamera přístupná, musí jí být přiřazena IP adresa. Výchozí IP adresa síťové kamery Milesight je 192.168.5.190. Výchozí uživatelské jméno je "admin" a výchozí heslo je "ms1234". 
IP adresu kamery můžete změnit buď pomocí utility "Smart Tools" nebo pomocí webového prohlížeče. Zapojte kameru do stejné LAN jako vaše PC. 

HP
8.1.1  Přiřazení IP adresy pomocí "Smart Tools"

"Smart Tools" je softwarový nástroj pro detekci kamer Milesight v LAN síti, k nastavení IP adres a k aktualizaci fimware. Rovněž se doporučuje jeho použití nastaveín IP adres u více kamer najednou. 

Krok 1: Nainstalujte na váš PC program "Smart Tools" (software si můžete stáhnout z oficiálních stránek společnosti Milesight). 
Krok 2: Spusťte "Smart Tools", klikněte na stránku "IPC Tools", pak zadejte informace o zařízení jako jsou IP adresa, MAC adresa, číslo portu, maska sítě a adresa brány. Potom budou zobrazeny všechny odpovídající síťové kamer Milesight ve stejné posíti. 

HP
Krok 3: Podle MAC adresy zvolte požadovanou kameru (nebo více kamer). 
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Select single camera

Select multiple cameras

Step4: Type the User Name and Password (admin/ms1234 for default, please change your
password for your device security);

HP
Zvolení jedné kamery

HP
Zvolení více kamer

HP
Krok 4: Zadejte uživatelské jméno a heslo (výchozí: admin/ms1234). Pro zajištění bezpečnosti vašeho zařízení změňte co nejdříve výchozí heslo. 
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Step5: Change the IP address or other network values, and then click “Modify” button;

Step6: Change the IP address successfully;

HP
Krok 5: Změňte IP adresu, případně další síťové parametry, a pak klikněte na "Modify". 

HP
Krok 6: Úspěšná změna IP adresy.
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Step7: By double clicking the selected camera or the browser of interested camera, you can access
the camera via web browser directly. The Internet Explorer window will pop up.

More usage of Smart Tools, please refer to the “Smart Tools User Manual”.

8.1.2 Assign an IP Address via Browser

If the network segment of the computer and that of the camera are different, please follow the
steps to change the IP address:
Step1: Change the IP address of computer to 192.168.5.0 segment, here are two ways as below:

a. Start→ Control Panel→ Network and Internet Connection→ Network Connection→ Local
Area Connection, and double click it. (Refer to Figure 8-8);

HP
Krok 7: Klikněte 2x na zvolenou kameru. Nebo můžete ke kameře přistupit pomocí webového prohlížeče, když do řádky pro adresu zadáte IP adresu kamery. Pak se zobrazí okno níže. 

HP
Více informací k použití "Smart Tools" naleznete v návodu "Smart Tools User Manual"

HP
8.1.2.  Přiřazení IP adresy pomocí webového prohlížeče

Pokud se síťový segment PC a kamery liší, postupujte následovně: 
Krok 1: Nastavte IP adresu PC na nějakou adresu ze segmentu 192.168.5.x. Jsou k dispozici 2 způsoby: 
a)  "Start" -> "Control Panel" -> "Network and Internet Connection" -> "Network Connection" -> "Local Area Connection", 2x na to klikněte. Viz obr níže. 
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Figure 8-8

b.Click “Advanced”, and then click “IP settings”→ “IP address”→ “Add” (See Figure 8-9). In
the pop-up window, enter an IP address that in the same segment with Milesight Network
Camera ( e.g. 192.168.5.61, but please note that this IP address shall not conflict with the
IP address on the existing network);

Figure 8-9

Step2: Start the browser. In the address bar, enter the default IP address of the camera:
http://192.168.5.190;

http://192.168.5.190/
HP
b) Klikněte na "Advanced", pak na "IP Settings" -> "IP Address" -> "Add". V zobrazeném okně zadejte IP adresu ze stejného síťového segmentu jako kamera Milesight (např. 192.168.5.61; nejprve se ale ujistěte, že stejnou IP adresu již nemá nějaké jiné stávající zařízení v síti). 

HP
Krok 2: Spusťte webový prohlížeč. Do lišty pro adresu zadejte výchozí IP adresu kamery: 
http://192.168.5.190
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Step3: Enter the user name and password when the LOGIN page appears;
Default user name: admin
Default password:ms1234

Figure 8-10

Step4: After login, please select “Configuration”→“Basic Settings”→ “Network”→ “TCP/IP”. The
Network Settings page appears;

Step5: Change the IP address or other network values. Then click “Save” button;
Step6: The change of default IP address is completed.

8.2 Accessing from the Web Browser

The camera can be used with the most standard operating systems and browsers. The
recommended browsers are Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari.

8.2.1 Access over IE Browser

Before using the browser to get access to your camera, you need to install the MsActiveX firstly.
You can refer the steps as follows:

Step1: Launch the IE browser and enter the IP address of the camera.
Step2: Enter the User Name and Password and click “Login”.

(The default user name is “admin”, password is “ms1234”)

HP
Krok 3: Když se zobrazí přihlašovací stránka, zadejte uživatelské jméno a heslo. 
Výchozí uživatelské jméno: admin
Výchozí heslo: ms1234

HP
Krok 4: Po přihlášení zvolte "Configuration" -> "Basic Settings" -> "Network" -> "TCP/IP". Zobrazí se stránka se síťovými nastaveními. 

HP
Krok 5: Změňte IP adresu, případně další síťové parametry. Pak klikněte na "Save" pro uložení.
Krok 6: Tím je změna výchozí IP adresy ukončena.  


HP
8.2  Přístup ke kameře z webového prohlížeče

Kameru je možné použít s většinou běžných operačních systémů a webových prohlížečů. Doporučenými prohlížeči jsou Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. 

8.2.1  Přístup pomocí prohlížeče Internet Explorer (IE)

Nejprve je potřeba nainstalovat komponentu MsActiveX. Postupujte následovně: 
Krok 1: Spusťte IE a zadejte IP adresu kamery. 
Krok 2: Zadejte jméno a heslo a klikněte na "Login". (Výchozí jméno / heslo: admin / ms1234).  
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Step3: At the first time to log in the device, the browser will prompt to install Controls, please click
“Click here to download and install controls manually” as Figure 8-12.

Figure 8-12

Note：
During installing the controls, please keep the browsers close.

Step4: Follow the prompts to install the Controls, when it’s finished, it will pop out a window as
Figure 8-12. Please click “Finish” and refresh the browser, then you will see the video.

Figure 8-13

If IE9 or higher version browser is used, it is suggested that the Milesight camera web link should
be added as a trusted site. See the instructions as follows:
Step1: Start the IE9 or higher version browser, and select “Tools”→ “Internet Options”;

Figure8-14

Step2: Select “Security” to “Trusted”;

HP
Krok 3: Když přistupujete ke kameře poprvé, zobrazí se výzva ke stažení komponenty. Klikněte na "Click here to download ans install controls manually". 

HP
Pozn.: 
Během stahování komponenty musí být prohlížeč IE zavřený. 

Krok 4: Při instalaci komponenty postupujte podle pokynů. Když je instalace ukončena, klikněte na "Finish", spusťte znovu IE a pak již můžete sledovat video z kamery. 

HP
Pokud používáte verzi IE9 nebo vyšší, doporučuje se přidat kameru Milesight mezi důvěryhodné weby. Postupujte následovně: 
Krok 1: Spusťte IE (ver.9 nebo vyšší) a zvolte "Tools" (Nástroje) -> "Internet Options" (Možnosti Internetu). 

HP
Krok 2: Zvolte "Security" (Zabezpečení) -> "Trusted" (Důvěryhodné weby). 



54

Quick Start Guide

www.milesight.com

Figure 8-15

Step3: Enter the IP address of the camera in the blank and click “Add”;

Figure 8-16

Step4: Enter the IP address. After logging on Network Camera’s web GUI successfully, user is
allowed to view live video as follows.

HP
Krok 3: Klikněte na "Sites" (Weby), zadejte IP adresu kamery a pak klikněte na "Add" (Přidat). 

HP
Krok 4: Klikněte na "Close" (Zavřít) a pak na "OK". Do řádky pro adresu zadejte IP adresu kamery. Po úspěšném přihlášení ve webovém rozhraní kamery pak můžete sledovat živé video. 
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Network Camera
Megapixel Network camera for video surveillance

Thank you
for choosing
Milesight product
© 2018 Milesight Technology Co., Ltd.
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