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W razie zauwa�enia dymu lub 
dziwnego zapachu wydobywaj	cego 
si
 z kamery sieciowej, natychmiast 
od�	cz zasilanie.

Skontaktuj si� ze sprzedawc	 i poinformuj 
go o wypadku.

Zakres temperatury otoczenia 
zalecanej podczas pracy urz	dzenia 
znajdziesz w podr
czniku 
u�ytkownika.

Zanim zaczniesz — zalecenia dotycz	ce bezpiecze�stwa

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wy�adowaniami 
atmosferycznymi.

Nie wk�adaj do wn
trza obudowy 
kamery sieciowej �adnych 
przedmiotów (np. igie� itp.).

Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokoci.
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P�yta CD z oprogramowaniem

FD7141 (FD7141V)

Skrócona instrukcja 
instalacji / Karta gwarancyjna

Naklejka monta�owa / Przyk�adowa 
naklejka otworu su� towego

Podstawa / Plastikowa pokrywa (tylko 
FD7141V)

Zasilacz sieciowy

Sprawd� zawarto� pakietu1

Klucz nasadowy typu L / Przed�u�acz RJ 45 gniazdko/gniazdko / �el silikonowy / 
Wkr
ty

Ceiling Hole Template Sticker

Drill hole
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ruba 
regulacji 

pochylenia

Gniazdo na 
kart� SD LED podczerwieni

Wg��bienie przycisku resetu

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

Regulator ostro�ci
Regulator zoom


ruba regulacji 
obrazu

Dioda stanu

Sensor �wiat�a

Opis �  zyczny2


ruba regulacji obrotu

Soczewki

Widok wewn	trz

Wtyczka Ethernet 10/100 RJ45
Wyj�cie dwi�ku (zielone)
Wej�cie mikrofonu (ró�owe)
Gniazdo zasilania (czarne)

Ogólne I/O blok 
terminala

Ziemia

Wentylator
Wentylator rozpocznie prac�, gdy 
temperatura wewn	trz kamery 
sieciowej osi	gnie ponad 50°C.

F=3,3~12 mm (soczewki FD7141)
F=9~22 m (soczewki FD7141V)
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Przed zainstalowaniem kamery
zanotuj jej adres MAC, znajduj	cy 
si� na jej podstawie. Network Camera

Model No: FD7141

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:0002D1083236

Podstawa

Widok z zewn	trz

Obudowa kopu�y

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

Podstawa kamery

a

b

c

Otwór a~c:
Otwory do monta�u na su� cie, lub 
przytwierdzenia podstawy.

a

b

c
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Najpierw nale�y od�	czy� dostarczonym �rubokr�tem klosz kamery od podstawy kamery. 
Wykonaj poni�sze czynno�ci, aby zamontowa� kamer� na su� cie, lub na �cianie.

Instalacja sprz
tu3

Monta� na su� cie przy u�yciu podstawy
1. Zamocuj naklejk� monta�ow	 na �cianie.
2. W miejscach oznaczonych 10 okr�gami na naklejce wywier� w su� cie 2 symetryczne otwory po obu 

stronach. Wci�nij dostarczone cztery ko�ki rozporowe w wywiercone otwory.
3. Przez otwory w podstawie wsu� dostarczone cztery �ruby w odpowiednie otwory i zabezpiecz 

podstaw� �rubokr�tem.
4. Przeprowad kable poprzez otwór A, lub B. Je�li chcesz skorzysta� z otworu B, �rubokr�tem usu� 

gum�.
5. Umocuj podstaw� kamery w podstawie przy pomocy trzech dostarczonych �rub.

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

1

2

3

4
5

A

B
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Monta� na �cianie przy u�yciu podstawy
1. Zamocuj naklejk� monta�ow	 na �cianie.
2. W miejscach oznaczonych 10 okr�gami na naklejce wywier� w �cianie 2 symetryczne otwory po obu 

stronach. Wci�nij dostarczone cztery ko�ki rozporowe w wywiercone otwory.
3. Przez otwory w podstawie wsu� dostarczone cztery �ruby w odpowiednie otwory i zabezpiecz 

podstaw� �rubokr�tem.
4. Przeprowad kable poprzez otwór A, lub B. Je�li chcesz skorzysta� z otworu B, �rubokr�tem usu� 

gum�.
5. Umocuj podstaw� kamery w podstawie przy pomocy trzech dostarczonych �rub.

1

23

5

A

B

4
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Pod	
czenie ogólne (bez PoE)

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Pod�	czenie do sieci4

1. Je�li masz zewn�trzne urz	dzenia takie jak czujniki i alarmy, 
pod�	cz je z ogólnym blokiem terminala I/O.

2. U�yj do�	czonego przed�u�acza RJ45 
gniazdko/gniazdko aby pod�	czy� kamer� 
sieciow	 do switcha.

 U�yj skrosowanego kabla kategorii 5 kiedy 
kamera sieciowa jest po�	czona bezpo�rednio 
z komputerem.

3. Po�	cz kabel zasilania z kamery sieciowej 
do ród�a zasilania.

N.C.
N.C.
N.C.
AC24V
AC24V

GND
DI
DO
+12V

Monta� na su� cie bez u�ycia podstawy (wbudowany)
1. Zamocuj przyk�adow	 naklejk� monta�ow	 otworu su� towego na �cianie.
2. Wywier� otwór zgodnie z wewn�trznym okr�giem na naklejce.
3. Poprzez 3 okr�gi na naklejce wywier� w su� cie 3 pilota�owe otwory. Nast�pnie wbij w otwory dostarc-

zone trzy ko�ki rozporowe.
4. Zamontuj kamer� sieciow	 na su� cie i przeci	gnij kable.
5. Poprzez trzy otwory z boku podstawy kamery wprowad dostarczone trzy �ruby do odpowiednich 

otworów i zabezpiecz je �rubokr�tem.

1

5

2 3

4

Ceiling Hole Template Sticker

Drill hole

N.C.: Brak z�	cza
N.C.: Brak z�	cza
N.C.: Brak z�	cza
AC24V: Wej�cie zasilania pr	dem sta�ym 24V
AC24V: Wej�cie zasilania pr	dem sta�ym 24V

GND: Uziemienie
D I: Wej�cie cyfrowe
DO: Wyj�cie cyfrowe
+ 12V: Zasilanie, 12V pr	d sta�y
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Zasilanie przez Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

PoE switch

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

N.C.

N.C.

N.C.

AC24V

AC24V

Kiedy u�ywasz switcha bez PoE
U�yj wtyczki zasilaj	cej PoE (opcja) aby po�	czy� kamer� ze switchem bez PoE.

Kiedy u�ywasz switcha z w�	czonym PoE
Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden 
kabel Ethernet. Zobacz ilustracj� jak po�	czy� kamer� do switcha z PoE przy pomocy 
kabla Ethernet.

Switch bez PoEWtyczka zasilaj	ca PoE 
(opcja)
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Network Camera

Model No: FD7141

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:0002D1083236

1. Uruchom „kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na p�ycie CD z oprogramow-
aniem.

2. Porgram przeprowadzi analiz� otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij „Dalej” aby 
kontynuowa�.

3. Program wyszuka urz	dzenia sieciowe VIVOTEK znajduj	ce si� w tej samej sieci LAN.
4. Po wyszukaniu pojawi si� okno g�ówne instalatora. Kliknij adres MAC zgodny ze wska-

zanym na etykiecie w dolnej cz��ci urz	dzenia w celu po�	czenia przegl	darki Internet 
Explorer z kamer	 sieciow	.

0002D1083236

Installation
Wizard 2

Przypisywanie adresu IP5
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Instrukcje dotycz	ce dalszej kon� guracji zawiera podr�cznik 
u�ytkownika na p�ycie CD z oprogramowaniem.

http://192.168.5.109/index.html

Gotowy do u�ycia6

1. Uzyskaj dost�p do kamery sieciowej przez Internet.
2. Przechwytuj video na �ywo z przegl	darki lub oprogramowania nagrywaj	cego.
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Na podstawie obrazu wideo z kamery wyreguluj obiektyw kamery w nast�puj	cy sposób:

W

T

8

N

NIE dokr�caj regulatorów zbyt 
mocno. Mo�e to spowodowa� 
uszkodzenie obiektywu kamery.

Aby wyregulowa� k
t widzenia
1. Poluzuj �rub� regulacji obrotu i obró� modu� obiektywu w prawo i w lewo. Po ustawieniu 

odpowiedniego k	ta dokr�� �rub� regulacji obrotu.
2. Poluzuj �ruby regulacji nachylenia po obu stronach kamery i obró� modu� obiektywu w 

gór� i w dó�. Po ustawieniu odpowiedniego k	ta dokr�� �rub� regulacji nachylenia.
3. Poluzuj �rub� regulacji obrazu i obró� obiektyw, aby wyregulowa� orientacj� obrazu. Po 

wyregulowaniu obrazu dokr�� �rub� regulacji obrazu.

Aby ustawi� wspó	czynnik powi�kszenia i zakres ostro�ci
1. Odkr�� regulator powi�kszenia i ustaw odpowiedni wspó�czynnik powi�kszenia, 

przesuwaj	c regulator w lewo i w prawo. Po ustawieniu powi�kszenia dokr�� regulator 
powi�kszenia.

2. Odkr�� regulator ostro�ci i ustaw odpowiedni zakres ostro�ci, przesuwaj	c regulator w 
lewo i w prawo. Po ustawieniu zakresu ostro�ci dokr�� regulator ostro�ci.

3

1

2

Odkr��
Dokr��

Odkr��
Dokr��

Odkr��

Dokr��

Odkr��

Dokr��

Obró� pokr�t�o
Obró� obiektyw

Regulacja obiektywu7

Przesuni�cie 350° Nachylenie 95° Obrót 350°
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Zamocuj kopu�� do kamery. Przykr�� kopu�� dwoma wkr�tami przy u�yciu wkr�taka. Na 
koniec sprawd, czy wszystkie elementy kamery s	 pewnie zamocowane.

Czynnoci ko�cowe8

Uwaga
Je�li korzystasz z FD7141V (f= 9~22 mm), podczas regulowania ostro�ci, prosz� na�o�y� z 
przodu soczewek dostarczon	 plastikow	 pokryw�, jak pokazano na poni�szej ilustracji.

O� soczewek
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