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 Stäng av strömmen till nätverkskameran 
om det skulle ryka om den eller lukta 
konstigt.

 Placera inte nätverkskameran på ostadiga 
ytor.

 Sätt inte in några föremål i 
nätverkskameran såsom t.ex. nålar.

 CC8130

 Snabbinstallationsguide / Garantikort

 Håll nätverkskameran avskiljd från 
vatten. Stäng omedelbart av strömmen 
om nätverkskameran är våt.

 Rör inte nätverkskameran när den 
åskar.

 Placera inte nätverkskameran i 
omgivningar med hög luftfuktighet.

 Skruvar/Monteringsfäste

 Programvaru-CD

Varning innan installation

1. Paketinnehåll

Återställningsknapp

Mikrofon

Lins

Lysdiod

RJ-45 utlösningsknapp

Kamerahållare

2. Fysisk beskrivning

 Vy utifrån
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1.6~1.8m

3m

2m

Kameran är utformad för att fånga mänskliga aktiviteter i en 
närmiljö, på en plats som en kassa eller bank. På grund av 
vidvinkellinsens optiska egenskaper, minskar bildkvaliteten 
när avståndet till ett föremål ökar. Därför rekommenderas 
att montera kameran inom 3 meter eller närmare objekten 
du är intresserad av. Fokuscentret ska även vara i linje med 
viktiga föremål, dvs. mänskliga ansikten. 

Installation

Igenkänning

Perception

Kamerasikt täckning

Vertikalt: 
100º

Horizontalt: 
180º

Vy ovanifrån

Vy från sidan

3. Beaktanden

15° lutningsfäste
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Rund kabel
Flatkabel

4. Installation av hårdvara

 Ansluta ethernetkabeln
1. Infoga ethernetkabeln genom 

öppningen i botten av kamerahållaren.

2. Om en rund kabel används: när  
RJ-45-kontakten är helt infogad, 
använd spårskruven med runt huvud 
och en bricka för att säkra dess 
position från hållarens undersida.

Om en flatkabel används: för kabeln 
genom öppning och anslut till kameran.

genomföring med 
dragavlastning

VIKTIGT:
Registrera MAC-adressen innan kameran 
monteras.

OBS: 
Det rekommenderas att använda en ethernetkabel 
som levereras utan genomföring med 
dragavlastning. Du kan avlägsna genomföringen om 
kabeln har en. 

OBS: 
För att demontera en kamera, avlägsna skruvarna 
från ovan- och undersidan och infoga ett uträtat gem i 
utlösningsknappen för att trycka på RJ-45-låsflik.  
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 Montera nätverkskameran - Väggmontering
1. Du kan installera kameran på en vertikal yta med skruvar som går igenom hålen så som visas 

nedan. 
2. Du kan även installera fästet i en 4” x 2” låda (exempelvis ett uttag eller en brytare).  
3. Ett annat alternativ är att använda 15° lutningsfästet så att kameran kan installeras på en plats 

med översikt.. Montera fästet i en låda och säkra sedan monteringsfästet. Du kan dra kabeln 
genom hålet i mitten. 

4. Fäst en gummitätning mot monteringsfästets undersida.
5. Installera kameran. Se till att RJ-45-kontakten är korrekt isatt.  

1 2 3

4 5

15° lutningsfäste
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Power over Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE-kontakt

kontakt utan PoE

PoE-ströminjektor 
(valbart)

 När du använder PoE-aktiverad kontakt
Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via en enda  
Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-aktiverad kontakt via 
Ethernet-kabel. 

 När du använder en kontakt utan PoE
Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt 
utan PoE.

5. Nätverksplacering
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1. Installera “Installation Wizard 2” från katalogen för 
programvarufunktion från CD-skivan.

2. Programmet kommer att utföra analyser på din 
nätverksomgivning. Efter att ditt nätverk har analyserats, klicka 
på knappen “Next” för att fortsätta programmet.

3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, 
videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.

4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen 
att dyka upp.  Dubbel klicka på MAC adressen som matchar 
den som är tryckt på kameraetiketten eller S/N numret på 
förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med 
nätverkskameran (Network Camera).

0002D10766AD

172.16.7.13 PZ71X2CC8130

För vidare installation, se användarmanualen på  
CD-skivan.

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör 
föranleda enligt nedan.

2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du 
kan också installera mjukvaran med 32-kanaler för 
inspelning från cd:n i en utbyggnad som består av 
flera kameror.  För installationsdetaljer, se till dess 
relaterade dokument.

6. Tilldela IP-adress

7. Klar att använda
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