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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.
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Riktningsetikett

Skruvar / förankringar / buntband

Snabbinstallationsguide 

Programvaru-CD

Kraft och signalkablar
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Fysisk beskrivning2

Kamerans insida

J6J7

Rubriker

Kontakter
Lins

Kontakter för Mikrofon

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

Skjutlock
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J6J7

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 kablarna 
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:  

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.

802.3af
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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 analy-

serats, 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 förpackningsetik-
etten 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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What Is Covered : This warranty covers any hardware defects in materials or  
workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts:  This warranty lasts fo r THIRTY-SIX MONTHS from 
the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered : This warranty does not cover cosmetic damage or any  
other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of  
instructions, repair by an unauthorized third part y, or an act of God.  Also, if serial 
numbers have been altered, defaced, or removed. Furthe r, consequential and  
incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do:  VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace  
any product that proves to be defective in material or workmanship.  Any repair or 
replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service:  Contact our authorized distributors in your region. Please  
check our website (www .vivotek.com) for the information of an authorized  
distributor near you.

Your Rights:  SOME S TATES DO NO T ALLOW EXCLUSION OR LIMIT ATION 
OF CONSEQUENTIA L OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-
SION OR LIMI TATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS W ARRANT Y GIVES  
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS 
WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such        
document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has 
been existed at the time of purchase. 

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, 
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com
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