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W takich przypadkach należy 
skontaktować się z dystrybutorem.

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

Sprawdź podręcznik użytkownika 
w celu uzyskania informacji o 
temperaturze działania.

Kamerę sieciową należy wyłączyć 
natychmiast po wykryciu 
nienormalnego dymu lub zapachu.

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

Kamerę sieciową należy izolować 
od bezpośredniego światła 
słonecznego.

Nie należy umieszczać kamery 
sieciowej w wilgotnych miejscach.

W takich przypadkach należy 
skontaktować się z dystrybutorem.

Ostrzeżenie przed instalacją
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Nie należy umieszczać kamery 
sieciowej na niestabilnych 
powierzchniach.

Nie należy dotykać kamery 
sieciowej podczas wyładowań 
atmosferycznych.

Nie należy demontować kamery 
sieciowej.

Należy uważać, aby nie opuścić 
kamery sieciowej.

Nie należy wkładać do kamery 
sieciowej żadnych obiektów, takich 
jak igły.
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Podstawa kamery

IP7130

Karta gwarancyjna

Adapter zasilania

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Dysk CD z oprogramowaniem

1 Sprawdź zawartość opakowania



84

Gniazdo zasilania
Wtyczka Ethernet 

10/100 RJ45

Wgłębienie 
przycisku resetu

Ogólne I/O blok 
terminala

Wyjście dźwięku

Przełącznik mikrofonu zewnętrznego/
wewnętrznego

Wejście mikrofonu

Panel przedni

Panel tylny

2 Opis fi zyczny

Wbudowany mikrofon

Dioda stanu

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

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

1

2

3

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

3 Podłączenie do sieci

Ethernet switch

1: Zasilanie +12V
2: Wyjście cyfrowe
3: Wejście cyfrowe
4: Uziemienie
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Power over Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE switch

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Używanie huba bez PoE
Użyj moduł zasilający PoE (opcjonalny) w celu podłączenia kamery do huba bez 
PoE.

Switch bez PoE

Wtyczka zasilająca PoE
(opcja)

Używanie huba z włączonym PoE
Kamera jest zgodna z PoE, co umożliwia transmisję zasilania i danych pojedynczym 
kablem Ethernet. Następująca ilustracja pokazuje podłączanie kamery kablem Ethernet 
do huba.
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1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na płycie CD z 
oprogramowaniem.

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 główne okno instalatora. Kliknij adres MAC zgodny ze 
wskazanym na etykiecie w dolnej części urządzenia w celu połączenia przeglądarki 
Internet Explorer z kamerą sieciową.

0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                  IP7130

Installation
Wizard 2

IW2

4 Przydzielanie adresu IP

Network Camera
Model No: IP7130

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

MAC:0002D1730202

RoHS
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Instrukcje dotyczące dalszej konfi guracji zawiera podręcznik użytkownika 
na płycie CD z oprogramowaniem.

Gotowy do użycia5

1. Uzyskaj dostęp do kamery sieciowej przez Internet.
2. Przechwytuj video na żywo z przeglądarki lub oprogramowania nagrywającego.
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