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Desligue a Câmara de Rede se vir 
fumo ou sentir cheiros estranhos.

Contacte o distribuidor sempre que 
aconteçam casos destes.

Mantenha a câmara de rede afastada 
da água. Se a câmara de rede se 
molhar, desligue-a imediatamente.

Não coloque a câmara de rede 
próximo de fontes de calor como, por 
exemplo, um televisor ou um forno.

Consulte o manual do utilizador 
para obter informações sobre a 
temperatura de funcionamento.

Mantenha a câmara de rede afastada 
da luz solar directa.

Não utilize a câmara de rede em 
locais onde haja muita humidade.

Contacte o distribuidor sempre que 
aconteçam casos destes.

Aviso antes da instalação
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Não coloque a Câmara de Rede em 
superfícies instáveis.

Não toque na Câmara de Rede 
quando houver trovoada.

Não desmonte a câmara de rede. Não deixe cair a Câmara de Rede.

Não introduza nenhum objecto dentro 
da Câmara de Rede, como agulhas.
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Suporte da câmara

IP8132

Cartão de garantia

Parafusos

Guia de Instalação Rápida

Adaptador de Energia (+5V, 2A) & 
Núcleo de Ferrita

Verifi que o conteúdo da embalagem1

CD do software

510000202G

IP8133

Antenas (IP8133W)

IP8133W
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Descrição física2

Painel frontal LED de 
estado

Lente

Microfone 
incorporado

IP8132

IP8133W

Microfone 
incorporado

LED de luz branca

Alto-Falante

Sensor PIR

NOTA:

LED de estado

Item LED de status Descrição

D
efinições do LED

1 Vermelho Constante Ligar e inicialização do sistema
LED vermelho apagado Desligar

2 Verde piscando a cada 1 seg. Rede conectada
Vermelho Constante Falha da Rede

3 Verde piscando a cada 2 seg. Áudio silenciado
4 Laranja piscando a cada 2 seg. Botão de privacidade pressionado.
5 Verde, Vermelho e L:aranja  

piscando continuamente
Atualizando firmware

6 Laranja piscando a cada 0.15 seg. Restaurando o padrão

A vista frontal do IP8133 é identica a 
vista do IP8133W exceto pela antena 
sem fio.
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Painel traseiro

MAC:0002D132C353
IP8132

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

Bloco de terminal E/S 
geral

Botão de reposição
recolhido

Ficha de tomada de 
corrente

Socket Ethernet 10/100 RJ45

Botão privativo

2

MAC:0002D132C353
IP8133W

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

IP8133 & 8133W

IP8132

Botão privativo

Conector 
de Antena 
(IP8133W)

Ficha de tomada 
de corrente

Botão WPS 
(IP8133W)

Botão de reposição
recolhido

Socket Ethernet 
10/100 RJ45

Conector 
de Antena 
(IP8133W)

Bloco de terminal 
E/S geral

NOTA:

Duas antenas vêm com o IP8133W. Elas são instaladas 
pelos usuários ao girá-las no sentido horário para fixá-las 
aos conectores.
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Utilização da Rede4

1. Se possuir dispositivos externos tais como sensores e alarmes, faça a ligação da E/
S geral ao bloco terminal.

MAC:0002D132C353
IP8132

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

3. Ligue o cabo de 
corrente da Câmara 
de Rede a uma 
tomada de parede.

2. Ligue a câmara a um hub 
utilizando o cabo Ethernet.

4: Corrente
3: Saída Digital
2: Entrada Digital
1: Terra

Conexão LAN

NOTA:

1. Use um Cabo Cruzado de Categoria 
5 quando a Câmera de Rede estiver 
diretamente conectada a um PC.

2. O IP8133 pode adquirir energia através 
de uma conexão de cabo com um 
comutador PoE. Contudo, quando é 
conectado dessa maneira, a câmera 
se conecta somente às redes PoE sem 
rotear para as instalações externas.

Instalar Núcleo de Ferrita3

1. Desencaixe as duas metades do núcleo de ferrita.
2. Fixe o núcleo de ferrita ao fio de alimentação o mais próximo do conector DC como 

seja possível. Dobre o núcleo de ferrita ao redor do fio de alimentação, envolva o fio 
de alimentação de uma vez, e encaixe juntas as pequenas travas.

Núcleo de Ferrita
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WPS

2

Conexão Sem Fio: Usando o Botão WPS

1. Assegure-se de que o seu AP (Ponto de Acesso) e o Sistema Operacional suportem 
as funções  WPS (Configuração Protegida Wi-Fi). WPS permite configuração fácil 
com Aps compatíveis.

2. Desconecte o seu cabo LAN e espere até que o LED se torne vermelho.
3. Pressione o botão WPS por 1 segundo. Você pode ouvir as instruções vocais (em 

Inglês) pelo alto-falante da câmera.
4. Pressione e mantenha pressionado o botão WPS no 

seu AP (algum roteador/AP terá ao invés disto um 
botão virtual no seu software gerenciador). Consulte a 
documentação do seu AP para obter detalhes do uso 
das suas funções WPS.

Quando a configuração WPS estiver feita, a conectividade sem fio será estabelecida 
e a codificação de segurança, tal como  WEP ou WPA-PSK, estará sincronizada com 
o AP. Use o utilitário IW2 para encontrar a câmera. Quanto à configuração IP, o uso 
de DHCP da câmera ou IP estático é determinado pela sua configuração na câmera 
de rede através da configuração baseada na rede ou firmware. O padrão da câmera 
é DHCP.

NOTA:

Botão WPS
Botão WPS

AP Sem Fio

1. WPS pode não funcionar se o seu AP estiver configurado com SSID “oculto”.
2. Se nenhum AP ativado por WPS for detectado, a câmera repetirá as instruções 

vocais a cada 20 segundos, e se a câmera ainda não puder detectar um AP 
depois de 2 minutos, a configuração sem fio será cancelada.

3. Se a câmera está atribuída com um IP fixo for a do segmento da rede AP, a 
configuração sem fio falhará.

4. Uma conexão com fio sempre tem prioridade mais alta, e por isso a configuração 
sem fio não terá efeito quando a porta RJ45 LAN estiver conectada.
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MAC:0002D132C353
IP8132

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Soft-
ware no CD de software.

2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, 
clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.

0002D132C353

Installation
Wizard 2

Atribuição de um endereço de IP4

2011/01/05 01:50:28

3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as 
Câmaras de Rede na mesma LAN.

4. Depois de uma busca breve, a janela do instalador principal aparecerá. Faça um 
clique duplo no endereço MAC que corresponde ao endereço impresso na etiqueta da 
câmera ou no número S/N na etiqueta da caixa do pacote para abrir uma sessão de 
gerenciamento do navegador com a  
Câmera de Rede.

5. Uma sessão do navegador 
com a Câmera de Rede apa-
recerá como mostrado abaixo.

6. Você poderá ver o vídeo ao 
vivo a partir da sua câmera. 
Você poderá instalar tam-
bém o software de gravação 
para 32 canais a partir do 
CD de software em uma 
aplicação consistindo de 
múltiplas câmeras. Para os 
detalhes da sua instalação, 
consulte aos seus documen-
tos relacionados.



This guide describes the basic functions of IP8335H. More 
details can be found in the User Manual.
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