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W takich przypadkach nale!y 
skontaktowa" si# z dystrybutorem.

Kamer! sieciow" nale#y trzyma$ 
z dala od wody. Je%li kamera 
sieciowa zamoczy si! nale#y 
natychmiast wy&"czy$ zasilanie.

Sprawd' podr!cznik u#ytkownika 
w celu uzyskania informacji o 
temperaturze dzia&ania.

Kamer! sieciow" nale#y wy&"czy$ 
natychmiast po wykryciu 
nienormalnego dymu lub zapachu.

Nie nale#y umieszcza$ kamery 
sieciowej w pobli#u 'róde& ciep&a, 
takich jak telewizor lub kuchenka.

Kamer! sieciow" nale#y izolowa$ 
od bezpo%redniego %wiat&a 
s&onecznego.

Nie nale#y umieszcza$ kamery 
sieciowej w wilgotnych miejscach.

W takich przypadkach nale!y 
skontaktowa" si# z dystrybutorem.

Ostrze#enie przed instalacj"
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Nie nale#y umieszcza$ kamery 
sieciowej na niestabilnych 
powierzchniach.

Nie nale#y dotyka$ kamery 
sieciowej podczas wy&adowa( 
atmosferycznych.

Nie nale#y demontowa$ kamery 
sieciowej.

Nale#y uwa#a$, aby nie opu%ci$ 
kamery sieciowej.

Nie nale#y wk&ada$ do kamery 
sieciowej #adnych obiektów, takich 
jak ig&y.
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Podstawa kamery Soczewka CS-mount

IP7251

Karta gwarancyjna

Adapter zasilania

Instrukcja szybkiego 
uruchomienia

Dysk CD z oprogramowaniem

1 Sprawd' zawarto%$ opakowania

Klucz nasadowy typu L / 
pier%cie( mocuj"cy C-mount 
(do soczewek C-mount)do soczewek C
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Gniazdo przewodu 
zasilaj$cego

Gniazdo RJ 45 
Ethernet 10/ 100

Wg%#bienie przycisku 
resetu

G%ówny blok 
z%$czy we/wy

Wyj&cie audioWej&cie mikrofonu

Prze%$cznik mikrofonu 
zewn#trznego/
wewn#trznego

Panel przedni

Panel tylny

Obiektyw

Regulator ostro&ci

Regulator zoom

2 Opis elementów fizycznych

Wbudowany mikrofonSensor &wiat%a

Dioda LED stanu
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W celu wykonania dalszych ustawie', sprawd( podr#cznik instrukcji 
obiektywu znajduj$cy si# wewn$trz opakowania.

1. Zamontuj obiektyw wkr#caj$c go zgodnie ze wskazówkami zegara do kamery, 
a! do zatrzymania. W razie potrzeby, obró" wolno obiektyw przeciwnie do 
wskazówek zegara, a! do uzyskania najlepszego ustawienia.

2. Pod%$cz wtyczk# kabla obiektywu do z%$cza kamery.

3 Monta# obiektywu w kamerze

1

2

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

1

2

Ogólne po!"czenia (bez PoE)
1. Pod%$cz kamer# do huba kablem Ethernet.
2. Pod%$cz dostarczony kabel zasilaj$cy od kamery do (ród%a zasilania.

4 Rozwijanie sieci

Ethernet switch



PL - 106

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

U#ywanie huba bez PoE
U!yj modu% zasilaj$cy PoE (opcjonalny) w celu pod%$czenia kamery do huba bez 
PoE.

Switch bez PoE

Wtyczka zasilaj$ca PoE
(opcja)

U#ywanie huba z w&"czonym PoE
Kamera jest zgodna z PoE, co umo!liwia transmisj# zasilania i danych pojedynczym 
kablem Ethernet. Nast#puj$ca ilustracja pokazuje pod%$czanie kamery kablem 
Ethernet do huba.
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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.

RoHS

Network Camera

Model No: IP7251

Pat. 6,930,709 Made in Taiwan

Mac: 0002D106DB41 

1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na p%ycie CD z 
oprogramowaniem.

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# g%ówne okno instalatora. Kliknij adres MAC zgodny 
ze wskazanym na etykiecie w dolnej cz#&ci urz$dzenia w celu po%$czenia 
przegl$darki Internet Explorer z kamer$ sieciow$.

0002D106DB41

Installation
Wizard 2

IW2

5 Przydzielanie adresu IP
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Instrukcje dotycz$ce dalszej konfiguracji zawiera podr#cznik
u!ytkownika na p%ycie CD z oprogramowaniem.

Network Camera

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.

3. Odkr#" regulator zoom w celu regulacji 
wspó%czynnika zoom. Po zako'czeniu, 
dokr#" regulator zoom.

4. Odkr#" regulator ostro&ci w celu regulacji 
zakresu ostro&ci. Po zako'czeniu, dokr#" 
regulator ostro&ci.
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Dostrajanie ostro%ci kamery 7

1. Od%$cz soczewk# CS-mount od korpusu kamery.
2. Obró" korpus kamery dnem do góry.
3. U!yj do%$czonego klucza nasadowego typu L, aby poluzowa" wkr#ty mocuj$ce 

soczewki; pier&cie' mocuj$cy CS-mount b#dzie mo!na obraca".
4. U!yj monety aby przekr#ci" pier&cie' mocuj$cy CS-mount; dostrój odleg%o&" 

mi#dzy sensorem a soczewk$.
5. Kiedy sko'czysz, doci&nij wkr#ty mocuj$ce soczewki, aby unieruchomi" 

pier&cie' mocuj$cy CS-mount.
6. Przymocuj soczewk# CS-mount od korpusu kamery.

Wkr#t mocuj$cy soczewki

Pier&cie' mocuj$cy 
CS-mount

1

2

3

4
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