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Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W razie zauważenia dymu lub dziwnego 
zapachu wydobywającego się z kamery 
sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie.

Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj 
go o wypadku.

Kamerę sieciową należy trzymać z dala od 
wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się 
należy natychmiast wyłączyć zasilanie.

Nie należy umieszczać kamery sieciowej w 
pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor 
lub kuchenka.

Zakres temperatury otoczenia zalecanej 
podczas pracy urządzenia znajdziesz w 
podręczniku użytkownika.

Kamerę sieciową należy izolować od 
bezpośredniego światła słonecznego.

Nie należy umieszczać kamery sieciowej w 
wilgotnych miejscach.

Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj 
go o wypadku.

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie dotykaj kamery sieciowej podczas 
burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

Nie należy demontować kamery sieciowej. Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

Nie wkładaj do wnętrza obudowy kamery 
sieciowej żadnych przedmiotów (np. igieł itp.).
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Płyta CD z oprogramowaniem

FD7131

Karta gwarancyjna

Wkrętak

Naklejka montażowa

Wkręty i złącze we/wy

Skrócona instrukcja instalacji

Zasilacz sieciowy

Sprawdź zawartość pakietu1
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zanotuj jej adres MAC.

Network Camera

Model No: FD7131

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to 
the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHS C  I

MAC: 0002D1122299

Otwory montażowe

Obudowa 
kopuły

Opis fi zyczny2

Audio Out Mic. In Ext. Int.1  2  3  4  

Regulator ostrości
Regulator 
powiększenia

Ogólne złącze we/wy

Wyjście audio

Wejście 
mikrofonowe

Przełącznik mikrofonu 
zewn./wewn

Śruba regulacji obrotu

Śruba regulacji 
obrazu

Obiektyw

Śruba regulacji 
pochylenia

Wbudowany mikrofon
Czujnik PIR

Białe diody LED

Gniazdo zasilania
Gniazdo sieci Ethernet 
10/100 RJ45

Zagłębiony w obudowie 
przycisk resetowania

Dioda statusu
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Najpierw należy odłączyć dostarczonym śrubokrętem klosz kamery od podstawy kamery. 
Wykonaj poniższe czynności, aby zamontować kamerę na suficie lub na ścianie.

Uchwyt mocujący do sufitu
Włóż dostarczone wkręty w otwory po obu stronach kamery I 
przykręć je wkrętakiem.

Uchwyt mocujący do ściany
1. Zamocuj naklejkę montażową na ścianie.
2. W miejscach oznaczonych okręgami na naklejce wywierć 

dwa otwory w ścianie.
3. Wciśnij dostarczone kołki rozporowe w wywiercone otwory.
4. Wyrównaj otwory po obu stronach kamery z kołkami w 

ścianie, włóż dostarczone wkręty i przykręć je wkrętakiem.

Naklejka 
montażowa

Wskazówki instalacyjne
Przed zainstalowaniem kamery znajdź najbardziej odpowiednie miejsce jej zamocow-
ania. Wbudowany czujnik PIR jest wyzwalany, gdy w jego zasięgu znajdzie się osoba. 
Dlatego bardzo ważne jest ainstalowanie kamery w miejscu, w którym czujnik PIR 
może być zwrócony w odpowiednim kierunku. (Czułość sensora PIR zależy od rozmi-
aru obiektu i różnic temperatury pomiędzy obiektem a otoczeniem.)

Audio OutMic. InExt.Int. 1 2 3 4 Widok z 
boku

Widok z 
góry

Instalacja sprzętu3



PL - 105

P
ol

sk
i

Podłączenie ogólne (bez PoE)
1. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym bloki-

em terminala I/O.
2. Podłącz kamerę do huba kablem Ethernet.
3. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5 2

3

Ethernet switch

Podłączenie do sieci4

1: Zasilanie
2: Wyjście cyfrowe
3: Wejście cyfrowe
4: Uziemienie

Audio Out Mic. In Ext. Int.1  2  3  4  

1
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Switch bez PoE

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE switch

Switch bez PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Kiedy używasz switcha bez PoE
Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.

Wtyczka zasilająca PoE 
(opcja)

Kiedy używasz switcha z włączonym PoE
Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden 
kabel Ethernet. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy 
kabla Ethernet.
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Network Camera

Model No: FD7131

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to 
the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHS V  I

MAC: 0002D1122299

1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramow-
aniem.

2. Porgram przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij “Dalej” aby 
kontynuować.

3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe fi rmy VIVOTEK 
dostępne w sieci LAN.

4. Po wyszukaniu pojawi się okno główne instalatora. Kliknij adres MAC zgodny ze wska-
zanym na etykiecie w dolnej części urządzenia w celu połączenia przeglądarki Internet 
Explorer z kamerą sieciową.

0002D1122299

Installation
Wizard 2

Przypisywanie adresu IP5
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Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik 
użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.

Gotowy do użycia6

1. Uzyskaj dostęp do kamery sieciowej przez Internet.
2. Przechwytuj video na żywo z przeglądarki lub oprogramowania nagrywającego.
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Na podstawie obrazu wideo z kamery wyreguluj obiektyw kamery w następujący sposób:

T

W

∞N

NIE dokręcaj  regulatorów zbyt 
mocno .  Może  to  spowodować 
uszkodzenie obiektywu kamery.

Aby wyregulować kąt widzenia
1. Poluzuj śrubę regulacji obrotu i obróć moduł obiektywu w prawo i w lewo. Po ustawieniu 

odpowiedniego kąta dokręć śrubę regulacji obrotu.
2. Poluzuj śruby regulacji nachylenia po obu stronach kamery i obróć moduł obiektywu w 

górę i w dół. Po ustawieniu odpowiedniego kąta dokręć śrubę regulacji nachylenia.
3. Poluzuj śrubę regulacji obrazu i obróć obiektyw, aby wyregulować orientację obrazu. Po 

wyregulowaniu obrazu dokręć śrubę regulacji obrazu.

Aby ustawić współczynnik powiększenia i zakres ostrości
1. Odkręć regulator powiększenia i ustaw odpowiedni współczynnik powiększenia, 

przesuwając regulator w lewo i w prawo. Po ustawieniu powiększenia dokręć regulator 
powiększenia.

2. Odkręć regulator ostrości i ustaw odpowiedni zakres ostrości, przesuwając regulator w 
lewo i w prawo. Po ustawieniu zakresu ostrości dokręć regulator ostrości.

Audio OutMic. InExt.Int. 1 2 3 4 Audio OutMic. InExt.Int. 1 2 3 4 Audio OutMic. InExt.Int. 1 2 3 4 

2

3

1

Odkręć Dokręć

Odkręć

Dokręć Odkręć

Dokręć

Odkręć

Dokręć

Obróć pokrętło
Obróć obiektyw

Regulacja obiektywu7
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Zamocuj kopułę do kamery. Przykręć kopułę dwoma wkrętami przy użyciu wkrętaka.
Na koniec sprawdź, czy wszystkie elementy kamery są pewnie zamocowane.

D o s t a r c z o n y  w k r ę t a k  j e s t  s p e c j a l n i e 
dostosowany do wkrętów kopuły. Należy go 
zachować na wypadek, gdyby w przyszłości 
zaszła potrzeba regulacji obiektywu.

Czynności końcowe8






