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Advarsel før installation

Sluk for Netværkskameraet så snart røg 
eller unormale lugte opdages.

Placér ikke Netværkskameraet på ujævne 
overflader.

Indfør ikke skarpe eller små objekter i 
Netværkskameraet.

Der henvises til brugermanualen for 
anvendelsestemperaturer.

Rør ikke ved Netværkskameraet ved 
tordenvejr.

Tab ikke Netværkskameraet.

Pakkeindhold1

510000210G

FE8391-V Monteringsplade/Skruetrækker

Justeringsklistermærker Skruer/Fugtabsorbering/
Dobbeltklæbende tape/Gummi 
forseglingsprop/Gummivasker

Hurtig Installationsguide Software CD

Strøm & I/O kabler

Til monteringsp-
lade

Til kameraplade



DA - 137

D
an

sk

Fysisk beskrivelse2

Indvendig oversigt

Samlekasse (J7)
Kontakter (A)

Linse

Kontakter til IR-enheder (B)

Samlekasse (J6)

Ethernet 10/100 RJ45 Sokkel i Justér (B) til (A) når 
kuppeldæksel påsættes

MicroSD/SDHC/SDXC Kortport

Genstartknap

Status LED’er
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083236

Udvendig oversigt

Indbygget mikrofon

IP66-klassificeret 
Hærværkssikker Kuppeldæksel

VIGTIGT:

Bemærk MAC-adressen under kamerapladen 
før kameraet installeres.

Hardware installation3

Gummistopperen på hullet til 
strøm & IO-kabler.

Modificeringssikker skrue

Gummi forseglingsprop på 
hullet til RJ45 Ethernet-kabel

Brug først den medfølgende skruetrækker til at løsne de fire skruer og fjerne kuppeldækslet fra ka-
merapladen. Følg så de nedenstående trin for at montere kameraet i enten loft eller på en væg.

Fjern stopperne og før kabler gennem åbningerne.

IR-lys skjult under panelet
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RJ45 Kabel Dimensioner (enhed: mm)

Samlingstrin

1. Bor et hul i gummiseglet og indfør et 
ethernet-kabel gennem åbningen.

2. Fjern en del af yderlaget fra ethernet-
kablet.

Anbefalet kabelmål: (0.51 cm)

Tilslutning af RJ45 Ethernet-kabel

Gummisegl
1

2

Tilslutning af Jævnstrømskabel
1. Påfør den medfølgende gummiskive til kablet 

som vist på billedet.
2. Før kablet fra bunden af kameraet og fastgør 

gummiseglet for at gøre installationen vandtæt.

1

2

3. Du skal bruge et RJ-45 falseringsværk-
tøj til at forbinde ethernet-ledningerne 
til en forbindelsesport. Forbind derefter 
kablet til kameraets Ethernet RJ45 sok-
kel.

o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

3

4 4. Før ethernet-kablet fra bunden af kameraet og gen-
nem hullet. Fastgør gummiseglet for at gøre instal-
lationen vandtæt.

o: hvid/orange stribe
O: orange solid
g: hvid/grøn stribe
B: blå solid
b: hvid/blå stribe
G: grøn solid
br: hvid/brun stribe
BR: brun solid

Forbind de medfølgende strøm- og IO-kabler hvis 
din switch ikke understøtteer PoE.

BEMÆRK:
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Loft/Vægmontering uden monteringsplade
(Vælg denne monteringsmetode hvis du ønsker at trække kablerne fra bunden 
af kameraet)

BEMÆRK:

Samlekasse 
(J7)

Samlekasse 
(J6)

1 2

3

8 9

4

5

6

1. Påsæt det medfølgende justeringsklistermærke til kamerapladen på loft/væg.
2. Brug de tre cirkler på klistermærket og bor tre prøvehuller i loftet. Indfør derefter de tre medføl-

gende plastikankre ind i hullerne med en hammer.
3. Bor et kabelhul i loftet/væggen, og træk kablerne gennem hullet.
4. Forbind ethernet-kablet til soklen.
5. Forbind de to hvide hovedstik til J6 og J7 kontakterne.
6. Fastgør kamerabasen til loftet/væggen med de tre medfølgende skruer.
7. Du vil finde en tørremiddelspose vedhæftet til kameraet. Udskift posen inkluderet med kameraet 

med den som findes i tilbehørstasken.
8. Påsæt kuppeldæksel.
9. Fastgør de fire skruer med den medfølgende stjerneskruetrækker. Vær sikker på at alle delene 

er sikkert fastgjort.

Arrangér kablerne ordnet for at undgå de kommer i 
vejen når kuplen fastgøres.

7
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Loft/Vægmontering med monteringsplade
(Vælg denne monteringstype hvis du gerne vil trække kablerne langs siden)

1
2 3

4 7

9 10

1. Påfør de medfølgende klistermærker til den medfølgende monteringsplade på loftet/væggen.
2. Brug de tre cirkler på klistermærket og bor tre huller i loftet. Indfør derefter de tre medfølgende 

plastikankre ind i hullerne med en hammer.
3. Arrangér og træk kablerne langs siden af monteringspladen.
4. Fastgør monteringspladen til loftet/væggen med de tre medfølgende skruer.
5. Forbind ethernet-kablet til soklen.
6. Forbind de to hvide stik til J6 og J7 kontakterne.
7. Montér kamerabunden på monteringspladen og drej mod uret som vist nedenfor (figur 7-1). 

Fastgør dernæst de medfølgende skruer for at sikre kamerabunden (figur 7-2).
8. Du vil finde en tørremiddelspose vedhæftet til kameraet. Udskift posen med den som findes i 

tilbehørstasken.
9. Påsæt kuppeldæksel.
10. Fastgør de fire skruer med den medfølgende stjerneskruetrækker. Vær sikker på at alle delene 

er sikkert fastgjort.

8
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1. Forbind RJ45 Ethernet-kablet til en switch.
2. Forbind strømkablet fra Netværkskameraet til en stikkontakt.
3. Hvis du har eksterne enheder såsom sensorer og alarmer, så forbind via den primære I/O-blok.

Generel forbindelse (uden PoE)

Netværksudrulning4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

Primær I/O Terminal-blok
Strømstiksbase (sort)

Mikrofone ind (lyserød)

Audio ud (grøn)

+3V3: Strøm, 3.3 V DC
DO: Digitalt Output
DI: Digitalt Input
GND: Jord

Du kan også bruge de diagonale huller på monteringspladen, 
markeret som A, B eller C for at fastgøre kameraet på en stan-
dard 4 tommers forbindelsesboks.

VIGTIGT:   

1. Når IR-lyset er tændt om natten, er det totale effektforbrug på 23 W. 
2. Hvis der foretrækkes DC-strømforsyning, skal den opfylde:O/P:12VDC, 2A min., L.P.S. per IEC 60950-1.
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Brug en PoE strøminjektor (valgfrit) til at forbinde Netværkskameraet og en non-PoE switch.

Ved brug af en non-PoE switch

Strøm via Ethernet (PoE)

Netværkskameraet er PoE-kompatibelt, og muliggør strømtilslutning og dataoverførsel via et enkelt 
ethernet-kabel. Følg nedenstående illustration for at forbinde Netværkskameraet til en PoE-aktiv 
switch via et ethernet-kabel.

Ved anvendelse af en PoE-aktiv switch

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE Switch

PoE strøminjektor 
(valgfrit)

Non-PoE Switch

BEMÆRK:

1. Dette udstyr bør kun forbindes til PoE-netværk uden routing til udvendige anlæg.
2. For PoE input-forbindelse, brug kun UL registrerede I.T.E. med PoE output.

VIGTIGT:   

Når IR-lyset er tændt om natten, er det totale effektforbrug på 23 W. A 802.3at PoE PSE, fx, PoE-omskifter, er 
krævet. 
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1. Installér “Installation Wizard 2” fra ’Software Utility’-stien på software-CD’en.
2. Programmet vil udføre en analyse af dit netværksmiljø. Efter dit netværk er analyseret, så klik på 

”Næste”-knappen for at fortsætte med programmet.
3. Programmet vil søge efter VIVOTEK Video-modtagere, Video-servere, og Netværkskameraer på 

samme LAN.
4. Efter en kort søgning vil hovedinstallationsvinduet dukke frem. Dobbeltklik på den MAC-adresse, 

som matcher den skrevet på kameramærkaten eller serienummeret på kassens mærkat, for at 
åbne browserstyring med Netværkskameraet.

Tildeling af IP-adresse5

1. En browsersession med Netværkskameraet bør starte, som vist nedenfor.
2. Du bør være i stand til at se live-video fra dit kamera. Du kan også installere 32-kanalsoptagel-

sessoftware fra software-CD’en i udrulning bestående af flere kameraer. For installationsdetaljer 
henvises der til de relaterede instruktioner.

Klar til brug6

For yderligere opsætning henvises der til brugermanuelen på software-CD’en.

1P

BEMÆRK:

Hvis der opstår problemer med visning af live-visning eller plug-in styring på skærmen, kan du 
prøve at fjerne plug-ins som eventuelt er installerede på din computer. Fjern følgende mappe: 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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