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Varning innan installation

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.

Se din användarmanual för 
drifttemperatur.

Rör inte nätverkskameran när den 
åskar.

Tappa inte nätverkskameran.

Paketinnehåll1

510000210G

FE8174V Monteringsplatta / Skruvmejsel

Riktningsetikett Skruvar / Fuktabsorbator / 
Dubbelsidig tejp / Gummiplugg / 
Gummibricka

Snabbinstallationsguide Programvaru-CD

Kraft och signalkablar

För fästplatta För kamerafäste
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Fysisk beskrivning2

Kamerans insida

Stiftlist (J7)

Fjäderbricka (A)

Lins

Bricka för inbyggd mikrofon (B)

Stiftlist (J6)

Ethernet 10/100 RJ45-kontakt

i Rikta in (B) mot (A) när övre 
locket monteras

Fack för MicroSD/SDHC/SDXC minneskort

Återställningsknapp

Statuslysdioder
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083236
4

Sedd utifrån

Inbyggd mikrofon

IP66-märkt vandalsäkert 
kupolhölje

VIKTIGT:

Håll MAC-adressen i minnet innan du monterar 
kameran.

Installation av hårdvara3

Gummiplugg för kraft och 
signalkablar

Manipuleringssäker skruv

Gummiplugg för RJ45 
Ethernet-kabel

Använd först den medföljande skruvmejseln till att lossa de fyra skruvarna och ta av kupolens lock 
från kamerafästet. Följ därefter nedanstående steg för att installera kameran på antingen en vägg 
eller i ett tak.

Ta bort anslagen och led kablarna genom öppnin-
garna.
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RJ45 Kabelmått (enhet: mm)

Monteringsprocedur

1. Borra ett hål i den gummitätade pluggen 
och för in en Ethernet kabel genom öppnin-
gen.

2. Skala bort en del av den mantlade Ethernet 
kabeln.

Rekommenderad ledararea: 0,51 mm (AWG 24)

Anslutning av 2 RJ45 Ethernet kabel

Gummitätad plugg1

2

Anslutning av DC kraftkabel
1. Montera den medföljande gummibrickan på ka-

beln som visas i bilden.
2. För in kabeln från kamerans botten och dra fast 

för att göra höljet vattentätt.

1

2

3. Du kommer behöva ett RJ-45 krimpning 
verktyg för att fästa Ethernet trådarna 
till en kontakt. När detta är gjort, anslut 
kabeln till kamerans Ethernet RJ45 ut-
tag.

o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

3

4 4. Mata Ethernet-kabeln från kamerans undersida, 
genom hålet. Fäst gummiförseglingspluggen för vat-
tentätning. 

o: vit/orange rand 
O: orange solid
g: vit/grön rand
B: blå solid
b: vit/blå rand
G: grön solid
br: vit/brun rand
BR: brun solid

Anslut de medföljande kraft- och signalkablarna 
om din omkopplare inte stöder PoE.

OBS:
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Tak-/Väggmontaget utan fästplatta
(Välj detta monteringssätt om du önskar föra in kablarna från kamerans botten)

OBS:

Stiftlist (J7)Stiftlist (J6)

1 2

3

8 9

4
5

6

1. Fäst den medföljande borrmallen för kamerans infästning på taket/väggen.
2. Borra tre hål på de markerade platserna. Sätt de tre medföljande plastpluggarna i hålen.
3. Borra hål för kablarna i taket/väggen och för de tre kablarna genom hålet.
4. Anslut Ethernet-kabeln till uttaget.
5. Anslut två samlingskopplingar med vita stift till J6- och J7-kontakterna.   
6. Fäst kamerafästet på taket/väggen med tre medföljande skruvar.
7. Du kommer att hitta en kiselgel påse fäst på kupol höljet. Byt ut kiselgel som ingår i kameran 

med den som transporterades inom tillbehörspåsen.
8. Montera övre locket.
9. Dra fast de fyra skruvarna med den medföljande skruvmejseln. Säkerställ att kamerans samtliga 

delar är säkert monterade.

Arrangera kablarna så att de inte hindrar lockets 
montering.
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Tak-/väggmontering med fästplatta
(Välj detta monteringssätt om du önskar föra in kablarna från sidan)

1
2

3

4 7

9 10

7-1

7-2

1. Fäst den medföljande borrmallen för den medföljande fästplattan på taket/väggen.
2. Borra tre hål på de markerade platserna. Sätt de tre medföljande plastpluggarna i hålen.
3. Arrangera och för in kablarna genom fästplattans sida.
4. Fäst fästplattan på taket/väggen med tre medföljande skruvar.
5. Anslut Ethernet-kabeln till uttaget.
6. Anslut två vita samlingskopplingar till J6- och J7-kontakterna.
7. Placera kamerafästet på fästplattan och vrid moturs som visas i (bild 7-1). Fäst därefter kamer-

afästet med den medföljande skruven. (bild 7-2)
8. Du kommer att hitta en kiselgel påse fäst på kupol höljet.  Byt ut kiselgel som ingår i kameran 

med den som transporterades inom tillbehörspåsen.
9. Montera övre locket.
10. Dra fast de fyra skruvarna med den medföljande skruvmejseln. Säkerställ att kamerans samt-

liga delar är säkert monterade.
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1. Anslut RJ45 Ethernet kabeln till en strömbrytare.
2. Anslut elkontakten från nätverkskameran till ett eluttag.
3. Om du har externa enheter såsom sensorer och alarm, gör du kopplingen från det allmänna I/O-

terminalblocket.

Allmän anslutning (utan PoE)

Nätverksplacering4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

Allmän I/O terminalblock
Elkontaktuttag (svart)

Mikrofon in (rosa)

Ljud ut (grön)

+ 3V3: Kraftförsörjning 12 VDC
DU: Digital utgång
DI: Digital ingång
GND: Jord

OBS:

Om likström föredras, bör det vara kompatibelt med:  
O/P:12VDC, 1.5Amin., L.P.S. per IEC 60950-1.

Du kan också använda de diagonala hålen på monteringsplat-
tan, märkta A, B eller C, för att installera kameran till en standard 
10,2 centimeters (4 tums) kopplingslåda.
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Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en kontakt utan 
PoE.

När du använder en kontakt utan PoE

Power over Ethernet (PoE)

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 PoE-aktiverad kontakt

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE-kontakt

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE-ströminjektor 
(valbart)

kontakt utan PoE

OBS:

1. Denna utrustning får endast anslutas till PoE nätverk 
utan att dirigeras till externa anläggningar. 

2. För PoE-ingång, använd endast UL-listad I.T.E. med 
PoE-utgången.
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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 nätverkskam-

eror 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 förpack-
ningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med nätverkskameran (Network Camera).

Tilldela IP-adress5

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.

Klar att använda6

För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

1P

OBS:

Om du får problem med att visa direktsändning, eller insticksmodulsstyrning på skärmen, kan du 
försöka att manuellt ta bort insticksmoduler som kan ha installerats på datorn. Ta bort följande mapp: 
C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller.
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