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

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.

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Płyta CD z oprogramowaniem

FD8163 Naklejka montażowa

Śrubokręt T10 Torx / Śruby / złącze 
DC / kołki plastikowe  / kabel AV

510000211G

Sprawdź zawartość pakietu1

Skrócona instrukcja instalacji /  
Karta gwarancyjna
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Opis fi zyczny2

123 74 5 86EthernetMicro SD Card

Audio InAV Out

Reset

Int. NTSC

PALExt.

Widok przedni kamery

Widok tylni kamery

Sensor światła
Soczewki

Wbudowany mikrofon

Czujnik PIR

Czarna pokrywa

Czujniki IR
(8 jednostek, efektywność aż do 15m)

Przycisk 
automatycznego 
nastawiania ostrościs

Ogólne I/O blok 
terminala

Zwieracze
Mikrofon Wyjście wideo

Wewnętrzny

Zewnętrzny

NTSC
60Hz

PAL
50Hz

1 2

Przycisk Reset

Gniazdo karty MicroSD/
SDHC/SDXC

10/100BaseT  
Ethernet

Wyjście dźwięku/
wideo (Zielone)

Wejście mikrofonu 
(Różowe)

1 Prąd stały 12V-
2 Prąd stały 12V+

3 Prąd zmienny 
24V_2

4 Prąd zmienny 
24V_1

5 DI- (GND)
6 DI+
7 DO-
8 DO+ (+12V)

Usuń podkładkę 
gąbkową 
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Instalacja sprzętu3

Użyj załączonego śrubokręta Torx T10 aby poluzować śruby umieszczone z boku kopuły 
pokrywy w celu jej usunięcia. Następnie powinieneś spisać adres MAC widnięjący na spodzie 
kamery.

FD8163

50

50

5m

41

41 5m

Przed zainstalowaniem swojej 
kamery, upewnij się iż wbudowany 
czujnik ruchu PIR(pasywny 
czujnik podczerwieni)może zostać 
skierowany w stronę obszaru 
zainteresowania, gdzie może dojść do 
wtargnięcia. (Wrażliwość sensora PIR 
zależy od rozmiaru obiektu i różnicy 
temperatury pomiędzy obiektem a 
otaczającym go otoczeniem.)

Obudowa kopuły

Spód aparatu

Üstten görünüm Yandan görünüm

UWAGA:

Można użyć dołączonego kabla AV, by podłączyć tester kamery w celu początkowej 
konfiguracji w miejscu instalacji.   

Monitor LCD/ tester 
kamery Wyjście AV

Użyj załączonego śrubokręta Torx T10 aby poluzować śruby 
umieszczone z boku kopuły pokrywy w celu jej usunięcia. 
Następnie powinieneś spisać adres MAC widnięjący na 
spodzie kamery. 
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Podłączenie do sieci4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. Przyłącz nakładkę wyrównującą do ściany/sufitu.
2. Poprzez dwa koła na nakładce, wywierć dwa otwory do ściany sufitu.
3. Kamera sieciowa może być zamontowana z kablem przepuszczonym przez sufit lub z 

boku. Jeśli chcesz przeprowadzić kabel przez sufit/ścianę, wywierć odpowiedni otwór.
4. Wciśnij dostarczone kołki rozporowe w wywiercone otwory.
5. Dopasuj dwa otwory na każdej ze stron podstawy kamery do plastikowych zaczepów 

na ścianie/suficie, przyłącz dołączone śrubki i zabezpiecz śrubokretem

Ethernet  
switch

Wtyk3 & 4 AC 24V

Uchwyt mocujący do ściany

Uchwyt mocujący do sufitu

Podłączenie ogólne (bez PoE)
1. Jeśli posiadasz zewnętrzne urządzenia DI, utwórz połączenie poprzez generalny blok 

terminału I/O.
2. Kable do prądu, Ethernet oraz inne dostarcza użytkownik. 
3. Podłącz kable AC do listwy zaciskowej jako dodatkowe źródło prądu. Kable IO dostarcza 

użytkownik.
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

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

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.

Switch bez PoE

Wtyczka zasilająca PoE 
(opcja)

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

4. Po krótkim przeszukaniu, wyskoczy główne okno instalacyjne. Podwójnie kliknij na adres 
MAC, który pasuje do wydrukowanego adresu na etykiecie kamery lub na numer seryjny 
widniejący na opakowaniu, aby otworzyć sesje zarządzającą przeglądaniem kamery sie-
ciowej.

Przypisywanie adresu IP5

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.

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

Gotowy do użycia6

1. Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
2. Powinieneś być zdolny do zobaczenia wideo na żywo ze swojej kamery. Możesz 

rónież zainstalować 32-kanałowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej 
oprogramowanie, we wdrożeniu składającym się z wielkorotnych kamer. Dla szczegółow 
instalacyjnych, proszę odnieść się do powiązanych dkomumentów.
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Opierając się na obrazie uchwyconym przez kamerę, dopasuj soczewki kamery do 
pożądanego kąta oglądania.
1. Przekręć modul soczewek w prawo i lewo.
2. Poluzuj śrubę regulacji nachylenia, znajdującą się po obu stronach aparatu i obróć 

modułsoczewek w górę i w dół. Następnie dokręć śruby.
3. Obróć soczewki, aby dopasować orientację zdjęcia.

Regulacja obiektywu7

1

2
3

Przesuwanie 350° Obracanie 350°
Nachylenie 65°

Wyrafinowany projekt 3-osiowego mechanizmu, oferuje bardzo elastyczne i łatwe do 
instalacji rozwiązania, przy użyciu narzędzi domowych zarówno do sufitu lub wierzchołka 
ścian.

Projekt 3- osiowego mechanizmu

Aby ustawić współczynnik powiększenia i zakres ostrości

Focus window

1. Kamera wyposażona jest w zmotoryzowany moduł 
obiektywu o zmiennej ogniskowej. Wraz z konsolą 
sieci, możesz wejść do Konfiguracja > Media> 
Obraz > Strona fokusa aby dostroić zoom obrazu 
i fokus. 

2. Na niniejszej stronie,możesz przesuwać 
wskaźnikami Zoomu i Fokusa, ustawiać okno 
Fokusa oraz użyć przycisku Rozpocznij 
automatyczny fokus aby automatycznie otrzymać 
optymalny rezultat fokusa. Możesz również 
ręcznie dostroić zoom i fokus używając różnych 
wyspecjalizowanych przycisków. Proszę zapoznać 
się z Instrukcją obsługi w celu uzyskania dalszych 
informacji.
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Podczas montowania kamery, możesz użyć spodniego rowka wpustowego.Rowek 
wpustowy wspomaga instalację i bezpieczny montaż. 

1. Najpierw, dokręć początkową śrubę do ściany/sufitu. Przyłącz kamerę do śrub.
2. Użyj ołówka aby zaznaczyć położenie 3 głównych otworów montażowych.
3. Gdy kablowanie i początkowe regulacje zostaną poczynione, zamontuj komerę 

poprzez dokręcenie śrub w 3 otworach montujących.

Otwory montujące

Rowek wypustowy

Początkowa śruba

UWAGA:

3. W celu uzyskania tych samych wyników możesz także 
wcisnąć w kamerze przycisk automatycznego nastawiania 
ostrości, zwłaszcza podczas korzystania z testera kamery 
przy regulacji na miejscu.
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1. Jeśli wybrałeś umocowanie kabla ciągnącego się wzdłuż sufitu/ściany, zaaranżuj kable 
płynace z otworu na kable A (nie pokazano na obrazku). Jeśli kable biegną z boku, usuń 
nakładkę B.

2. Przyłącz pokrywę kopuły do kamery jak pokazano poniżej. Dokręć dwie śruby po 
bokach pokrywy kopuły.

3. Na koniec sprawdź, czy wszystkie elementy kamery są pewnie zamocowane.

Czynności końcowe8

1

B
3

2

A

Uważaj na 
przebiegający kabel!

Obudowa kopuły






