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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.

Kamer# sieciow" nale!y trzyma% z 

dala od wody. Je&li kamera sieciowa 

zamoczy si# nale!y natychmiast 

wy$"czy% zasilanie.

Nie nale!y umieszcza% kamery 

sieciowej w pobli!u 'róde$ ciep$a, 

takich jak telewizor lub kuchenka.

Zakres temperatury otoczenia 
zalecanej podczas pracy urz"dzenia 

znajdziesz w podr#czniku 

u!ytkownika.

Kamer# sieciow" nale!y izolowa% od 

bezpo&redniego &wiat$a s$onecznego.

Nie nale!y umieszcza% kamery 

sieciowej w wilgotnych miejscach.

Skontaktuj si! ze sprzedawc" i poinformuj 
go o wypadku.

Zanim zaczniesz — zalecenia dotycz"ce bezpiecze(stwa
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Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wy$adowaniami 

atmosferycznymi.

Nie nale!y demontowa% kamery 

sieciowej.
Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysoko&ci.

Nie wk$adaj do wn#trza obudowy 

kamery sieciowej !adnych 

przedmiotów (np. igie$ itp.).
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P$yta CD z oprogramowaniem

FD8161

Wkr#tak

Naklejka monta!owa

Wkr#ty i z$"cze we/wy

Zasilacz sieciowy

510000210G

Sprawd' zawarto&% pakietu1

Kabel A/V Skrócona instrukcja instalacji /
Karta gwarancyjna
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Soczewki

#ruba regulacji 
nachylenia

Wbudowany mikrofon
Czujnik PIR

LED podczerwieni

Gniazdo zasilania

Wtyczka Ethernet 10/100 

RJ45

Wg$!bienie przycisku 
resetu

Audio In1  2  3  4  
AV Out

ON

Int.  NTSC

1 2

Ext  PAL

Regulator ostro%ci

Regulator zoom

Ogólne I/O 
blok terminala

Audio/Video Out
Audio In

Prze$"cznik mikrofonu 
zewn!trznego/
wewn!trznego

Przed zainstalowaniem kamery 

zanotuj jej adres MAC.

Network Camera

Model No: FD8161

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:0002D107258A

Otwory 

monta&owe

#ruba regulacji 
przesuwania

Obudowa 

kopu$y

#ruba regulacji 
obracania

Dioda stanu

Sensor %wiat$a

Opis fi zyczny2

Prze$"cznik NTSC/PAL

Gniazdo na kart! SD/
SDHC

Czarna pokrywa
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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 suficie lub na %cianie.

Uchwyt mocuj!cy do sufitu

W$ó& dostarczone wkr!ty w otwory po obu stronach kamery I 
przykr!' je wkr!takiem.

Uchwyt mocuj!cy do "ciany
1. Zamocuj naklejk! monta&ow" na %cianie.
2. W miejscach oznaczonych okr!gami na naklejce wywier' 

dwa otwory w %cianie.
3. Wci%nij dostarczone ko$ki rozporowe w wywiercone otwory.
4. Wyrównaj otwory po obu stronach kamery z ko$kami w 
%cianie, w$ó& dostarczone wkr!ty i przykr!' je wkr!takiem.

Naklejka 

monta&owa

Wskazówki instalacyjne

Przed zainstalowaniem kamery znajd( najbardziej odpowiednie miejsce jej zamocow-
ania. Wbudowany czujnik PIR jest wyzwalany, gdy w jego zasi!gu znajdzie si! osoba. 
Dlatego bardzo wa&ne jest ainstalowanie kamery w miejscu, w którym czujnik PIR 
mo&e by' zwrócony w odpowiednim kierunku. (Czu$o%' sensora PIR zale&y od rozmi-
aru obiektu i ró&nic temperatury pomi!dzy obiektem a otoczeniem.)

Audio In 1 2 3 4 
AV Out

ON

Int.  NTSC

1 2

Ext  PALWidok z 

boku

Widok z 

góry

Instalacja sprz#tu3
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Pod#!czenie ogólne (bez PoE)

1. Je%li masz zewn!trzne urz"dzenia takie jak czujniki i alarmy, pod$"cz je z ogólnym bloki-
em terminala I/O.

2. Pod$"cz kamer! do huba kablem Ethernet.
3. Po$"cz kabel zasilania z kamery sieciowej do (ród$a zasilania.

Ethernet switch

Pod$"czenie do sieci4

1: Zasilanie

2: Wyj%cie cyfrowe
3: Wej%cie cyfrowe
4: Uziemienie

POWER COLLISION

LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

2

3

Audio In1  2  3  4  
AV Out

ON

Int.  NTSC

1 2

Ext  PAL

1

Wskazówki instalacyjne
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Switch bez PoE

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

POWER COLLISION

LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE switch

POWER COLLISION

LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Kiedy u!ywasz switcha bez PoE

U&yj wtyczki zasilaj"cej PoE (opcja) aby po$"czy' kamer! ze switchem bez PoE.

Wtyczka zasilaj"ca PoE 
(opcja)

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$"czy' kamer! do switcha z PoE przy pomocy 
kabla Ethernet.
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1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na p$ycie CD z oprogramow-
aniem.

2. Porgram przeprowadzi analiz! otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij “Dalej” aby 
kontynuowa'.

3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe fi rmy VIVOTEK 
dost!pne w 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".

0002D107258A

!!"!#"$%"!&"#'"()****************%+#,%-(,',%'%*****************.$(%-%

Installation

Wizard 2

Przypisywanie adresu IP5

Network Camera

Model No: FD8161

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:0002D107258A
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Instrukcje dotycz"ce dalszej konfiguracji zawiera podr!cznik 
u&ytkownika na p$ycie CD z oprogramowaniem.

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:

NIE okr!caj zbytnio soczewek. 
Niezastosowanie si! mo&e doprowadzi' do 
uszkodzenia modu$u soczewek kamery.

Aby wyregulowa$ k!t widzenia
1. Poluzuj %rub!regulacji przesuwania i nast!pnie obró' modu$ soczewek  w prawo i lewo.
2. Poluzuj %rub! regulacji nachylenia, znajduj"c" si! po obu stronach aparatu i obró' 

modu$soczewek w gór! i w dó$. Nast!pnie dokr!' %ruby.
3. Poluzuj %rub! regulacji obracania i nast!pnie obró' soczewki, aby wyregulowa' 

ukierunkowanie obrazu. Nast!pnie dokr!' sruby.

Audio In 1 2 3 4 
AV Out

ON

Int.  NTSC

1 2

Ext  PAL

Audio In 1 2 3 4 
AV Out

ON

Int.  NTSC

1 2

Ext  PAL
Audio In 1 2 3 4 

AV Out

ON

Int.  NTSC

1 2

Ext  PAL

2

3

1

Obró' pokr!t$o
Obró' obiektyw

Regulacja obiektywu7

Wyrafinowany projekt 3-osiowego mechanizmu, oferuje bardzo elastyczne i $atwe do 
instalacji rozwi"zania, przy u&yciu narz!dzi domowych zarówno do sufitu lub wierzcho$ka 
%cian.

Projekt 3- osiowego mechanizmu

Odkr!' Dokr!'

Odkr!' Dokr!' Odkr!'

Dokr!'

Przesuwanie 350°

Obracanie 350°

Przesuwanie 350°

Obracanie 350°

Nachylenie 85°

#ruba regulacji przesuwania
#ruba regulacji nachylenia

#ruba regulacji obracania

Nachylenie 85°
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1. Przekr!' czarn" pokryw! wewn"trz sklepienia pokrywy, aby dopasowa' do kierunku 
kr!cenia zdj!' ogniskowej.

2. Zamocuj kopu$! do kamery.
3. Przykr!' kopu$! dwoma wkr!tami przy u&yciu wkr!taka. Na koniec sprawd(, czy 

wszystkie elementy kamery s" pewnie zamocowane.

Dostarczony wkr!tak jest specjalnie 
dostosowany do wkr!tów kopu$y. Nale&y go 
zachowa' na wypadek, gdyby w przysz$o%ci 
zasz$a potrzeba regulacji obiektywu.

Czynno&ci ko(cowe8

Audio In 1 2 3 4 
AV Out

ON

Int.  NTSC

1 2

Ext  PAL

W

T

8

N

Aby ustawi$ wspó#czynnik powi%kszenia i zakres ostro"ci
1. Poluzuj kontroler zoomu, aby dopasowa' wspó$czynnik zoomu. Nast!pnie dokr!' 

kontroler zoomu. 

2. Poluzuj kontroler ogniskowej, aby dopasowa' wspó$czynnik ogniskowej. Nast!pnie 
dokr!' kontroler ogniskowej.

Odkr!'

Dokr!'
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