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Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Skontaktuj się ze sprzedawcą i 
poinformuj go o wypadku.

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

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

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

Nie wkładaj do wnętrza obudowy 
kamery sieciowej żadnych 
przedmiotów (np. igieł itp.).
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Sprawdź zawartość pakietu1

Płyta CD z oprogramowaniem

IP7142

Wkręty / Przedłużacz RJ 45 
gniazdko/gniazdko 

Karta gwarancyjna

Klucz nastawny Skrócona instrukcja instalacji

Podstawa kamery

Osłona przeciwsłoneczna

Zasilacz sieciowy Żel silikonowy
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Opis fizyczny2

Złącza

Wtyczka Ethernet 10/100 RJ45
Wyjście dźwięku (zielone)
Wejście mikrofonu (różowe)
Gniazdo zasilania (czarne)

Ogólne I/O blok terminala

Ziemia

Panel przedni

Dioda podczerwieni (IR)

Soczewki

Przycisk Reset

Dioda stanu

Sensor światła
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Instalacja sprzętu3

1. Otwórz osłonę soczewki.
2. Zabezpiecz kamerę sieciową przy ścianie/suficie dołączoną podstawą kamery. 

1

2
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Podłączenie do sieci4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION1 2 3 4 5

1. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie 
jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym 
blokiem terminala I/O.

2. Użyj dołączonego przedłużacza RJ45 
gniazdko/gniazdko aby podłączyć 
kamerę sieciową do switcha.

    Użyj skrosowanego kabla kategorii 5 
kiedy kamera sieciowa jest połączona 
bezpośrednio z komputerem.

3. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej 
do źródła zasilania.

N.C.
485B
485A
AC24V
AC24V

N . C . :  Brak złącza
4 8 5 B :  RS485-
4 8 5 A :  RS485+
AC24V: Wejście zasilania prądem stałym 24V
AC24V: Wejście zasilania prądem stałym 24V
G N D :  Uziemienie
D I   :  Wejście cyfrowe
D O  :  Wyjście cyfrowe
+12V  :  Zasilanie, 12V DC

GND
DI
DO
+12V

Podłączenie ogólne (bez PoE)
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Zasilanie przez Ethernet (PoE)

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.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Switch bez PoE

Wtyczka zasilająca PoE
(opcja)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE switch
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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 okno główne instalatora. Kliknij MAC zgodny z oznaczonym 
pod soczewką kamery lub numerem seryjnym na etykiecie opakowania aby 
podłączyć Internet Explorer do kamery sieciowej.

0002D17151CD

Installation
Wizard 2

IW2

Przypisywanie adresu IP5

0002D17151CD

1

2 Model No.: IP7142

P/N: 100043690G

F/W Ver.: 0100G
CARTON OF NO.  01

          MADE IN TAIWAN

Q'ty:    1    PCS

EAN: 4712123671550

S/N: 0002D17151CD
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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.

3. Odkręć regulator zoom w celu regulacji 
współczynnika zoom. Po zakończeniu, 
dokręć regulator zoom.

4. Odkręć regulator ostrości w celu regulacji 
zakresu ostrości. Po zakończeniu, dokręć 
regulator ostrości.
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5. Rozetnij próżniową folę aluminiową i wyjmij żel silikonowy. Nałóż załączony żel 
silikonowy po wewnętrznej stronie kamery sieciowej, a następnie dokręć pokrywę 
soczewek. (Wymień żel silikonowy na nowy jeśli otworzysz osłonę soczewki po 
instalacji.)

Uwaga
Jeśli chcesz użyć dołączonej osłony przeciwsłonecznej w środowisku zewnętrznym, wykonaj 
następujące kroki instalacji:
1. Dociśnij dwa dołączone wkręty.
2. Przymocuj dołączoną osłonę przeciwsłoneczną do kamery sieciowej i przesuń ją do pożądanej 

pozycji. 
3. Przykręć osłonę przeciwsłoneczną dwoma dołączonymi wkrętami. (Do mocowania do sufitu użyj 

innych wkrętów.)
4. Zabezpiecz kamerę sieciową przy ścianie/suficie dołączoną podstawą kamery. 

1 2 3

4

Uchwyt mocujący 
do ściany

Uchwyt mocujący 
do sufitu

Uchwyt mocujący 
do sufitu

Uchwyt mocujący 
do ściany






