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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

D
rill hole D

ril
l h

ol
e

510000210G

FE8181

Riktningsetikett

Skruvar / förankringar / buntband

Snabbinstallationsguide 

Programvaru-CD

Kraft och signalkablar
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Fysisk beskrivning2

Kamerans insida

J6J7

Rubriker

Kontakter
Lins

Kontakter för IR-enheter

Ethernet 10/100 RJ45-kontakt

Fack för MicroSD/SDHC/SDXC 
minneskort

Återställningsknapp

Statuslysdioder

Kabelhål
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Sedd utifrån

Inbyggd mikrofon

Kupolhölje

Håll MAC-adressen i minnet innan du 
monterar kameran.

VIKTIGT: 

Installation av hårdvara3

Frigöringsknapp

Börja med att öppna kupolhöljet genom att trycka på frigöringsknappen. Du kan trycka på den mot-
satta kanten av kupolhöljet om det inte lossnar lätt. Följ sedan stegen nedan för att installera kameran 
i antingen ett tak eller på en vägg.

Om du planerar att leda kablar från sidan av kameran 
tar du bort gummiskjutlocket från kupolhöljet.

083236
8181

IR-lampor dolda bakom panelen

Skjutlock
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Anslut de medföljande kraft- och signalkablarna 
om din omkopplare inte stöder PoE. Anslut 
de vita samlingskontakterna till J6 och J7 på 
kameran.

Kraft och 
signalkablar

Anslutning av-Ethernet-kabel och 
el- och I/U-kabel

Anslutning av kablar
Om du måste dra kabel genom sidoöppningen fortsätter du med följande:
1. Anslut Ethernet- och el- och I/U-kablarna. Användaren står för Ethernet-kabeln.
2. Använd den medföljande kabelöglan för att säkra Ethernet- och IO-kabeln i basplattan. För in 

kabelöglorna genom de vertikala monteringsflikarna på plastlockets sidor och på kanten av den 
utskurna kabeldelen. 

3. Lämna ett mellanrum mellan kablarna och den vertikala monteringsfliken. Arrangera kablarna så 
att de inte hindrar lockets montering.

4. Skär av den extra längden från buntbandet.

Vi rekommenderar att använda en Ethernet-kabel utan dragavlastning. 
Du kan avlägsna dragavlastningshylsan om din kabel har en sådan.

EthernetKraft och signalkablar

Lämna ett mellanrum 
mellan kablarna och 
den vertikala fliken

Dragavlastningshylsa

Om du drar kablar genom ett borrhål på 
en vägg/i ett tak för du helt enkelt kablar-
na genom kabelhålet.
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Tak- eller väggmontering

1 2

3

4

1. Fäst den medföljande borrmallen för kamerans infästning på taket/väggen.
2. Ta hjälp av cirklarna på dekalen när du borrar testhål i taket. Hamra sedan in de tre medföljande 

plastpluggarna i hålen.
3. (Tillval) Borra hål för kablarna i taket/väggen och för de tre kablarna genom hålet.
4. Fäst kamerabasen i taket / på väggen med medföljande skruvar.

Du kan också installera kameran på en 4-tums kopplingsdosa enligt 
USA-standard. Du kan rikta in kamerans böjda slitsar med montering-
shålen på en kopplingsdosa. Använd diagonala monteringspositioner 
på kameran så att de stämmer överens med dem på kopplingsdosan.

OBS:
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Installera plastkupolhöljet genom att rikta in snäppf-
likarna på kupolhöljet med de slitsade flikarna på kam-
erabasen. Installera kupolhöljet genom att trycka det 
jämnt mot kamerabasen.

Se till att kupolhöljet och bottenplattan är i linje med 
varandra innan du trycker nedåt. Kupolhöljet fästs med 
hjälp av en snäppmekanism.

Montera övre locket

Snäppflikar
Kupolhölje
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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
D I: Digital ingång
GND: Jord

VIKTIGT:  

1. När IR-lamporna är på under natten blir den totala strömförbrukningen 23W. 
2. Om du föredrar DC-ström ska den uppfylla kraven för:O/P:12VDC, 2A min.,L.P.S. per IEC 60950-1.
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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

PoE-ströminjektor 
(valbart)

kontakt utan PoE

NOTERA:

1. Denna utrustning får endast anslutas till PoE nätverk utan att dirigeras till externa anläggningar.
2. För PoE-ingång, använd endast UL-listad IT-utrustning med PoE-utgång.

VIKTIGT:  

När IR-lamporna är på under natten blir den totala strömförbrukningen 23W. A 802,3 vid PoE PSE, e.g., PoE-
brytare krävs.   
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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

Klar att använda6

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.

För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

NOTERA:

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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