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

Skontaktuj się ze sprzedawcą i 
poinformuj go o wypadku.

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

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.

Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

Nie wkładaj do wnętrza obudowy 
kamery sieciowej żadnych 
przedmiotów (np. igieł itp.).
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Płyta CD z oprogramowaniem

MD7530 / MD7560 or MD7530D / MD7560D

Skrócona instrukcja instalacji / 
Karta gwarancyjna

Wkrętak

Naklejka montażowa

Ziemia / Wkręty

510000210G

Sprawdź zawartość pakietu1

Żel silikonowy / Przedłużacz RJ 45 
gniazdko/gniazdko

(PoE)
Ogólne I/O blok terminala

(Z kablem zasilania)

Wtyczka Ethernet 10/100 RJ45
Wejście mikrofonu (różowe)
Gniazdo zasilania (czarne)
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Network Camera

Model No: MD7530

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

RoHSV  I

MAC:0002D107258A

Przed zainstalowaniem kamery 
zanotuj jej adres MAC.

Otwory na śrubki

Opis fi zyczny2

Widok wewnątrz

Widok z zewnątrz

Soczewki

Gniazdo karty MicroSD/
SDHC

Przycisk Reset

Dioda stanu

Czujnik temperatury

Gdy tempera tu ra  wewną t r z 
kamery sieciowej osiągnie 60°C 
zdarzenie zostanie wywołane.

Poziom wodoodporności: IP67
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Najpierw użyj dołączonego śrubokrętu, by odłączyć kopułę od podstawy kamery. Jeśli to konieczne, 
włóż kartę MicroSD/SDHC. 

1
2
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4

A

B

A

Instalacja sprzętu3

Przykręć tak, by nie można 
było przy tym manipulować

Uchwyt mocujący do sufi tu

Obudowa kopuły

Podstawa kamery

Zatyczka gumowa

Wykonaj poniższe czynności, aby zamontować kamerę na sufi cie, lub na ścianie:
1. Przyklej dołączoną naklejkę do wyrównywania na ścianie/sufi cie.
2. Użyj 3 kół śrub na naklejce, by wywiercić 3 otwory pilotażowe w sufi cie/ścianie. Następnie w 

razie konieczności przybij haki plastikowe do otworów.
3. Niniejsza kamera sieciowa może być zamontowana z kablem przeprowadzonym przez sufi t/

ścianę lub z boku. Jeśli chcesz przeprowadzić kabel przez sufi t/ścianę, proszę wyciąć, lub 
wywiercić otwór (A) na kabel jak pokazano na rysunku. Jeśli kabel idzie przez bok kopuły, 
proszę wyjąć korek gumowy (B).

4. Przez 3 otwory z podstawie kamery wprowadź śrubki do odpowiednich otworów i zamocuj 
podstawę kamery śrubokrętem.
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Uchwyt mocujący do ściany

Instalacja przewodu uziemiającego

Jak pokazano na poniższej ilustracji, należy zamocować jeden koniec dołączonego przewodu 
uziemiającego do otworu śrubki, a drugi koniec przeciągnąć do gruntu.

Proszę mocno dokręcić śruby, by 
uniknąć zawilgocenia.

1

2

B

A

3

4
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Podłączenie ogólne (bez PoE) (MD7530D / MD7560D)

Podłączenie do sieci4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

2

3

Ethernet switch

1

1. Jeśli posiadasz zewnętrzne urządzenia DI,  utwórz połączenie poprzez generalny blok terminału 
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.

+ : Wyjście cyfrowe
-  : Wejście cyfrowe
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Podłączenie do sieci5

Zasilanie przez Ethernet (PoE) (MD7530 / MD7560)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE switch

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 Eth-
ernet. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy kabla Ethernet.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Wtyczka zasilająca PoE 
(opcja)

Switch bez PoE
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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 adres MAC zgodny ze wskazanym na 
etykiecie w dolnej części urządzenia w celu połączenia przeglądarki Internet Explorer z kamerą 
sieciową.

0002D107258A

00-02-D1-07-25-8A                192.168.5.151                 MD7530

Installation
Wizard 2

Przypisywanie adresu IP6

Network Camera

Model No: MD7530

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

RoHSV  I

MAC:0002D107258A
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Instrukcje dotyczące dalszej konfi guracji zawiera podręcznik użytkownika 
na płycie CD z oprogramowaniem.

Gotowy do użycia7
1. Uzyskaj dostęp do kamery sieciowej przez Internet.
2. Przechwytuj video na żywo z przeglądarki lub oprogramowania nagrywającego.

Aby wyregulować kąt widzenia

Wyreguluj soczewki do żądanego kąta oglądania, jak pokazano na poniższym diagramie.

90°

Regulacja obiektywu8

NIE okręcaj zbytnio soczewek. 
Niezastosowanie się może doprowadzić do 
uszkodzenia modułu soczewek kamery.
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Zamocuj  kopu łę  do kamery.  Przy 
pomocy do ł ączonego ś rubokrę tu 
zamocuj kopułę śrubami. Na koniec 
sprawdź ,  czy wszystk ie elementy 
kamery są pewnie zamocowane.

Czynności końcowe9

Dostrajanie ostrości kamery

Domyślna, fabryczna ostrość niniejszej kamery sieciowej wynosi od 1 metra do nieskończoności. 
Jeśli chcesz ustawić ostrość na obiekty bliższe niż 1 metr, lub jeśli soczewki straciły ostrość, 
wyreguluj w następujący sposób:

Dokręć śrubę blokującą soczewki.

1. Poluzuj śrubę blokującą soczewki.
2. Ręcznie pokręć soczewki, by wyregulować 

ostrość, aż obraz stanie się ostry.
3. Dokręć śrubę blokującą soczewki.

Proszę mocno dokręcić śruby, by 
uniknąć zawilgocenia.

Usuń próżniową torbę z folii aluminiowej i 
wyjmij żel silikonowy. Po wewnętrznej stronie 
kamery sieciowej zamocuj dostarczony 
żel silikonowy. (Jeśli tył obudowy został 
po instalacji otwarty, proszę wymienić żel 
silikonowy na nowy.)
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