
Quick Instal lat ion Guide

5MP • 360° Surround View • 10M IR • PoE 
 

All specifications are subject to change without notice. 
Copyright    2014 VIVOTEK INC. All rights reserved. 
 

c

P/N:625025700G Rev.: 1.0

FE8181 Fixed Dome 
Network Camera

English 繁中 日本語 Español Português簡中 Français Deutsch Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska

Dansk

Dutch

Indonesia



PL - 91

P
ol

sk
i

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

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

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

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

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

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.
Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

Sprawdź zawartość pakietu1
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FE8181

Naklejka montażowa

Śruby / Zatyczki / Opaska zaciskowa 
na kable

Skrócona instrukcja instalacji 

Płyta CD z oprogramowaniem

Kable mocy i I/O
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Opis fi zyczny2

Widok wewnątrz

J6J7

Złącza głowicowe

Złącza

Soczewki Złącza podczerwieni

Gniazdko RJ45 Ethernet 10/100

Gniazdo karty MicroSD/SDHC/
SDXC

Przycisk Reset

Status LED

Wycięcie na okablowanie
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Widok z zewnątrz

Wbudowany 
mikrofon

Obudowa kopuły

Przed zainstalowaniem kamery zanotuj 
jej adres MAC.

WAŻNE:

Instalacja sprzętu3

Przycisk 
wyzwalający

Najpierw otwórz kopułę poprzez naciśnięcie przycisku wyzwalającego. Możesz przycisnąć 
przeciwległą krawędź kopuły jeśli nie chce ona łatwo zejść. Następie podążaj za poniższymi krokami 
aby zainstalować kamerę zarówno na suficie jak i ścianie.

Jeśli planujesz przeprowadzić kable z boku kamery, 
usuń gumową, wysuwaną pokrywę z kopuły.

Wysuwana 
pokrywa

Lampki podczerwieni ukryte pod 
panelem
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J6J7

Podłącz załączone kable mocy i IO jeśli twój 
przełącznik nie obsługuje PoE. Podłącz złącza 
o białych główkach do J6 oraz J7 na kamerze.

Kable mocy i I/O

Podłączanie kabla Ethernet oraz 
kabla mocy i IO

Kable podłączające
Jeśli potrzebujesz przeprowadzić kable poprzez boczne otwarcie, podążaj za następującymi krokami:
1. Podłącz kable Ethernet oraz mocy i IO. Kabel Ethernet musi dostarczyć użytkownik.
2. Przy pomocy dołączonych mocowań przewodów przymocuj przewody Ethernet oraz wł./wył. do 

płytki podstawy. Włóż mocowania przewodów przez pionowe wieszaki do mocowań z boku plas-
tikowej obudowy oraz na krawędzi zabezpieczenia przewodów. 

3. Dokonaj rozróżnienia pomiędzy kablami oraz 
pionową zakładką montażową. Zaaranżuj kable 
w sposób aby nie przeszkadzały gdy górna 
pokrywa została dołączona.

4. Utnij niepotrzebną część z opaski 
zaciskowej.

Rekomendowane jest użycie kabla Ethernet, który nie posiada zabez-
pieczenia kabla strain relief. Możesz usunąć zabezpieczenie jeśli twój 
kabel je posiada.

Ethernet
Kable mocy i I/O

Dokonaj rozróżnienia 
pomiędzy kablami 
oraz pionową 
zakładką

Zabezpieczenie kabla 
strain relief

Jeśli przeprowadzasz kable poprzez 
wywiercony otwór na ścianie/suficie, 
poprostu przeprowadź kable poprzez 
otwór na okablowanie.
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Montaż sufitowy lub ścienny

1 2

3

4

1. Przyłącz dołączoną naklejkę wyrównującą dla podstawy kamery do sufitu/ściany.
2. Przy użyciu otworów na nalepce, wywierć otwory pilotażowe na suficie. Następnie przybij trzy, 

dołączone plastikowe zatyczki do otworów.
3. (Opcjonalne) Wywierć otwory na kabel w suficie/ścianie oraz przeprowadź kable przez otwór.
4. Zabezpiecz podstawę kamery do sufitu/ściany za pomocą dołączonych śrub.

Możesz rówież zainstalować kamerę do amerykańskiej, standardowej 
skrzynki przyłączonej 4. Możesz przymocować zaokrąglone wy-
pustki kamery do otworów montażowych skrzynki przyłączowej. Użyj 
ukośnej pozycji montażowej kamery aby dopasować ją do skrzynki 
przyłączowej.

UWAGA:
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Zainstaluj plastikową kopułę poprzez dopasowanie 
zatrzaskujących wypustek na kopule z wysuwanymi 
z podstway kamery. Zainstaluj kopułę poprzez równe 
dociśnięcie ich do podstawy kamery.

Upewnij się, iż kopuła i podstawa są dopasowane przez 
wciśnięciem. Kopuła jest zabezpieczona dzięki mecha-
nizmowi zatrzasującemu.

Przyłącz górną podstawę

Wypustki zatrzaskujaceObudowa 
kopuły
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1. Podłącz kabel Ethernet RJ45 do przełącznika. 
2. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.
3. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym blokiem 

terminala I/O.

Podłączenie ogólne (bez PoE)

Podłączenie do sieci4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

Ogólne I/O blok terminala
Gniazdo zasilania (czarne)

Wejście mikrofonu (różowe)
Wyjście dźwięku (zielone)

+3V3: Zasilanie, 3.3V prąd 
stały
DO : Wyjście cyfrowe
D I: Wejście cyfrowe
GND: Uziemienie

WAŻNE:

1. Kiedy lampki podczerwieni są włączone w nocy całkowity pobór mocy to 23W. 
2. Jeżeli preferowane jest zasilanie DC, powinno być zgodne z:O/P:12VDC, 2A min.,L.P.S. wg. IEC 60950-1.  
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Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.

Kiedy używasz switcha bez PoE

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden kabel Ether-
net. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy kabla Ethernet.

Kiedy używasz switcha z włączonym PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE switch

Wtyczka zasilająca 
PoE (opcja)

Switch bez PoE

UWAGA:

1.  Niniejsze wyposażenie może tylko zostać podłączone do sieci PoE bez okrążania zewnętrzych 
roślin.

2.  Dla wejścia PoE, użyj tylko umieszczonych na liście I.T.E..

WAŻNE:

Kiedy lampki podczerwieni są włączone w nocy całkowity pobór mocy to 23W. 802.3 dla PoE PSE, np. wymagany 
jest switch 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 krótkim przeszukaniu, wyskoczy główne okno instalacyjne. Podwójnie kliknij na adres MAC, 

który pasuje do wydrukowanego adresu na etykiecie kamery lub na numer seryjny widniejący 
na opakowaniu, aby otworzyć sesje zarządzającą przeglądaniem  kamery sieciowej.

Przypisywanie adresu IP5

Gotowy do użycia6

1. Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
2. 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.

Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na 
płycie CD z oprogramowaniem.

UWAGA:

Jeśli doświadczysz problemów z wyświetlaniem na żywo lub kontrolą wtyczek na ekranie możesz 
spróbować ręcznie usunąć wtyczki, które mogą być zainstalowane na twoim komputerze. Usuń 
następujący folder: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\.
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