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Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

 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.

 Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

 Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.

 Nie należy demontować kamery 
sieciowej.

 Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

 Nie wkładaj do wnętrza obudowy 
kamery sieciowej żadnych 
przedmiotów (np. igieł itp.).
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 Podstawa kamery

 Karta gwarancyjna

 Wkręty

 Skrócona instrukcja instalacji

 Zasilacz sieciowy (+12V, 2A)

Sprawdź zawartość pakietu1

 Płyta CD z oprogramowaniem

500024701G

 Antena 

 IP8336W
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Opis fi zyczny2

 Panel przedni

Dioda stanu

Obiektyw

Mikrofon 

Pozycja Status LED Opis

D
efinicje LED

1 Stałe czerwone włączanie i uruchamianie systemu lub błąd sieci
2 Dioda niebieska migająca co 0,15 sekund szukanie WPS
3 Dioda zielona migająca co 1 sekundę sieć podłączona do punktu dostępowego
4 Zielone i czerwone migające kolejno co 0,15 

sekund
aktualizacja oprogramowania

5 Stałe niebieskie praca w domyślnym trybie punktu dostępowego 
kamery.

6 Pomarańczowe migające co 0,15 sekund przywracanie ustawień domyślnych
7 Wszystkie diody zgaszone urządzenie wyłączone

Czujnik światła

Antena 

 Panel tylny

Dziura montażowa

Zasilanie i kabel Combo I/O

Diody podczerwieni z 
tyłu panelu
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Wgłębienie przycisku 
resetu

Przycisk WPS

UWAGA:

Do kamery dodana jest antena. Umocuj wkręcając w 
prawo w złącze.

Podłączenie do sieci3

1. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki czy alarm, połącz je z cyfrowego 
złącza wejściowego.

2. Podłącz przewód zasilający do zasilacza.

DI+/
DI-

Podłączanie zasilania

 Widok od spodu

Gniazdo karty 
MicroSD/SDHC
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WPS

Połączenie bezprzewodowe # 1: Korzystanie z przycisku WPS

1. Upewnij się, iż twój AP (Punkt dostępu) oraz system operacyjny obsługują 
WPS (Ustawienie zabezpieczające Wi-Fi). WPS umożliwia łatwe ustawienie z 
kompatybilnym AP. 

2. Otwórz dolną pokrywę przy pomocy dołączonego klucza imbusowego. 

3. Użyj klucza sześciokątnego, by nacisnąć przycisk WPS na 1 sekundę.  

Dioda kamery powinna mrugać na zielono. Po zakończeniu konfiguracji WPS, 
bezprzewodowe połączenie zostanie ustanowione oraz szyfrowanie bezpieczeństwa, 
takie jak WEP lub WPA-PSK zostanie zsynchronizowanie z AP. Dla ustawień IP, użycie 
kamery DHCP lub statycznego IP jest zdetermonowane twoją konfiguracją kamery 
sieciowej poprzez konsolę sieci. Domyślnie jest to DHCP.

UWAGA:

Przycisk WPS

Przycisk WPS

Bezprzewodowy AP

1. WPS może nie działać jeśli twój AP skonfigurowany został z ”ukrytym” SSID.
2. Jeśli kamera nie może wykryć AP po dwóch minutach, ustawienie bezprzewodowe 

zostanie anulowane.

Po włączeniu dioda kamery powinna przez 
minutę świecić na czerwono, a następnie 
zmienić kolor na niebieski. Kiedy świeci na 
niebiesko, kamera działa w trybie punktu 
dostępowego. 

4. Wciśnij i równocześnie przytrzymaj przyciski WPS na swoim AP i 
kamerze przez co najmniej 1 sekundę. (Niektóre routery/AP posiadają 
wirtualny przycisk w swoich oprogramowaniach zarządzających). Dla 
szczegółów dotyczących funkcji WPS, zapoznaj się z dokumentacją AP.
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AP

Połączenie bezprzewodowe # 2: Połączenie bez WPS

1. Podłącz zasilanie do kamery. Domyślnie kamera działa w trybie punktu dostępowego. 
Połącz się z kamerą za pomocą notebooka z Wi-Fi lub komputera z kartą sieci 
bezprzewodowej. Otwórz okno dialogowe Internetu, klikając na ikonę sieci 
bezprzewodowej na pasku zadań.  

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij dwukrotnie na ikonę VIVOTEK (adres MAC) 
Nazwa aparatu: “VIVOTEK:. (Ostatnie 4 cyfry adresu MAC kamery)”.

 Otwórz przeglądarkę za pomocą domyślnego IP kamery “192.168.1.1” 

Jeśli nie korzystasz z metody WPS możesz skonfigurować kamerę ręcznie:

VIVOTEK (1C:CC)

Tryb punktu 
dostępowego

Tryb 
klienta
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Kamerę można wykryć także przy 
użyciu narzędzia IW2. Zainstaluj 
narzędzie IW2 z dołączonej płyty CD. 

3. Wpisz identyfikator SSID punktu dostępowego i hasło zabezpieczające, by połączyć 
się z istniejącym punktem dostępowym. Możesz też użyć przycisku “Szukaj punktu 
dostępowego”, by zlokalizować punkt dostępowy według swoich preferencji. Kliknij 
dwukrotnie na punkt dostępowy, by nawiązać połączenie.  

Wybierz szyfrowanie zabezpieczeń, 
takie jak szyfrowanie WEP lub 
WPA-PSK, algorytm i wprowadź 
klucz dzielony. Kliknij Zapisz, by 
kontynuować. 

Kamera będzie pracowała w trybie 
klienta.  
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5. Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
6. 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.

4. Otwórz narzędzie IW2. Kamerze zostanie przydzielony nowy adres IP. Kliknij dwukrotnie 
na niego, by rozpocząć sesję internetową. Dioda kamery zacznie migać na zielono co 
sekundę.  

UWAGA:

Jeśli wystąpią błędy konfiguracji, możesz 
na 5 sekund wcisnąć przycisk WPS aby 
przywrócić ustawienia sieciowe. Kamera 
powróci do trybu punktu dostępowego, 
a dioda będzie się świecić na niebiesko. 

WPS 
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Połączenie bezprzewodowe # 3: Konfiguracja wstępna przy użyciu telefonu 
komórkowego

VIVOTEK (1C:CC)

2. Po podłączeniu, należy podłączyć kamerę do 
innego punktu dostępowego. Należy otworzyć 
przeglądarkę i wpisać domyślny adres IP kamery 
(192.168.1.1) w polu URL. Po podłączeniu ręcznie 
wprowadź identyfikator SSID i kod dostępu do innego 
punktu dostępowego, lub użyj “Szukaj punktu 
dostępowego”, by znaleźć pobliski punkt dostępowy.  

Szukanie może zająć kilka sekund.

3. Wybierz preferowany punkt dostępowy i połącz 
się z nim.    

1. Podłącz zasilanie do kamery. Szukaj kamery w sieci Wi-Fi. Kamera pierwotnie pracuje w 
trybie punktu dostępowego. Zrzuty ekranu zostały zrobione z iPhone®.  



PL - 110

4. Otwórz narzędzie IW2 na komputerze PC lub w laptopie, znajdującym się w tej samej 
podsieci co kamera. Kamerze zostanie przydzielony przez punkt dostępowy nowy adres 
IP. Kliknij dwukrotnie na niego, by rozpocząć sesję internetową.   

Instalacja sprzętu4

1. Na ścianie lub suficie wywierć dziury. 2. Wprowadź kołki plastikowe i przymocuj 
podstawę kamery przy pomocy dołączonych śrub. 3. Zamknij i zabezpiecz dolną pokrywę, 
jeśli została otworzona. 4. Umieść kamerę, obracając ją wokół gwintowanego mocowania. 5. 
Ustaw kąt fotografowania kamery i zabezpiecz kamerę na podstawie. 






