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Skontaktuj si! ze sprzedawc" i  
poinformuj go o wypadku.

Chro! kamer" sieciow# przed kon-
taktem z wod#. W razie zamoczenia 
kamery sieciowej, natychmiast 
od$#cz zasilanie.

Zakres temperatury otoczenia  
zalecanej podczas pracy urz#dzenia 
znajdziesz w podr"czniku 
u%ytkownika.

W razie zauwa%enia dymu lub dzi-
wnego zapachu wydobywaj#cego 
si" z kamery sieciowej, natychmiast 
od$#cz zasilanie.

Nie umieszczaj kamery sieciowej 
w pobli%u &róde$ ciep$a, takich jak 
odbiornik telewizyjny lub piekarnik.

Chro! kamer" sieciow# przed 
bezpo'rednimi promieniami 
s$onecznymi.

Nie umieszczaj kamery  
sieciowej w 'rodowiskach o  
wysokiej wilgotno'ci.

Skontaktuj si! ze sprzedawc" i  
poinformuj go o wypadku.

Zanim zaczniesz — zalecenia dotycz#ce bezpiecze!stwa
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Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie dotykaj kamery sieciowej  
podczas burzy z wy$adowaniami 
atmosferycznymi.

Nie demontuj kamery sieciowej. Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysoko'ci.

Nie wk$adaj do wn"trza obudowy 
kamery sieciowej %adnych  
przedmiotów (np. igie$ itp.).
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Podstawka pod kamer" Wkr"ty i uchwyt mocuj#cy od góry

IZ7151

Karta gwarancyjna

Zasilacz sieciowy

Skrócona instrukcja instalacji P$yta CD z oprogramowaniem

1 Sprawd& zawarto'( pakietu
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2 Opis fizyczny

Mic

RESET

Ethernet

Ext.   Int. Audio
Out

1 2 3 4 5 6 7 8

Gniazdo zasilania
Gniazdo sieci  

Ethernet 10/100 RJ45 

Zag#!biony w obudowie  
przycisk resetowania

Ogólne z#"cze we/wy

Wyj$cie audioWej$cie mikrofonu

Prze#"cznik mikrofony 
(Wewn!trzny/Zewn!trzny)

Panel przedni

Panel tylny

Wbudowany mikrofon

Dioda LED 
sygnalizuj"ca stan 

urz"dzenia



Po
ls

ki

PL - 105

3 Instalacja sprz"tu

Montowanie kamery
1.  Przytwierd% uchwyt montuj"cy od góry do kamery przy pomocy dostarczonych 

wkr!tów.
2. Przytwierd& podstawk! kamery do $ciany lub sufitu.
3. Zabezpiecz kamer! w uchwycie.
4. Ustaw kamer! obiektywem w kierunku monitorowanego obszaru.

2

3

4

1

2
3

4
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Pod!"czenie ogólne (bez PoE)
1. Pod#"cz kamer! do switcha kablem Ethernet.
2. Pod#"cz dostarczony kabel zasilania kamery do gniazdka.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

1 2

Ethernet switch

4 Pod$#czenie do sieci
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Zasilanie przez Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE switch

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Kiedy u%ywasz switcha bez PoE
U%yj wtyczki zasilaj"cej PoE (opcja) aby po#"czy' kamer! ze switchem bez PoE.

Switch bez PoE

Wtyczka zasilaj"ca PoE
(opcja)

Kiedy u%ywasz switcha z w$#czonym PoE
Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez 
jeden kabel Ethernet. Zobacz ilustracj! jak po#"czy' kamer! do switcha z PoE 
przy pomocy kabla Ethernet.
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0002D1ABCD99

1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na p#ycie CD z opro-
gramowaniem.

2. Porgram przeprowadzi analiz! otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij 
“Dalej” aby kontynuowa'.

3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe firmy VIVOT-
EK dost!pne w sieci LAN.

4. Po zako(czeniu wyszukiwania zostanie wy$wietlone g#ówne okno programu insta-
lacyjnego. Kliknij na adres MAC pasuj"cy do tego na etykiecie na dole urz"dzenia 
aby po#"czy' Internet Explorer z kamer" sieciow".

0002D1ABCD99

Installation
Wizard 2

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

6 Odzyskiwanie obrazów




