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Contacte o distribuidor quando tal 
acontecer.

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

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

Desligue imediatamente a câmara 
de rede se esta começar a deitar 
fumo ou emitir um cheiro estranho.

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

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 quando tal 
acontecer.

Aviso antes de instalar
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Não coloque a câmara de rede 
sobre superfícies instáveis.

Não toque na câmara de rede 
durante tempestades de trovoadas.

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

Não introduza quaisquer objectos 
na câmara de rede como, por 
exemplo, agulhas.
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Suporte da câmara Lente com montagem tipo CS

IP8161

Certifi cado de garantia

Transformador

Guia de instalação rápida CD com o software

1 Verifi que o conteúdo da embalagem

Chave hexagonal em L
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Ficha de tomada de 
corrente

Socket Ethernet 
10/100 RJ45

Botão de reposição 
recolhido

Bloco de terminal 
E/S geral

Saída de áudio

Entrada de microfone

Painel frontal

Painel traseiro

Lente

Controlador da focagem

Controlador do zoom

2 Descrição física

Microfone incorporado

Detector de luz

LED de estado

Ranhura para cartão 
SD/SDHC

Lente

Saída de Vídeo BNC

Comutador para 
microfone externo/interno Comutador NTSC/PAL

Socket do Cabo de Controlo 
de Iris-DC
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Para outras confi gurações, consulte o manual de instruções da lente 
que encontra no interior da embalagem desta.

1. Monte a lente sobre a câmara rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio e até 
a mesma parar. Se necessário, rode a lente no sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio até a mesma fi car devidamente encaixada.

2. Ligar o cabo de controlo de Iris-DC ao socket

3 Montagem da lente na câmara

1

2

Ligação Geral (sem PoE)
1. Se possuir dispositivos externos tais como sensores e alarmes, faça a ligação da 

E/S geral ao bloco terminal.
2. Ligue a câmara a um hub utilizando o cabo Ethernet.
3. Ligue o cabo de corrente da Câmara de Rede a uma tomada de parede.

1

2

3

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

4 Utilização da Rede

Switch de 
Ethernet

1: Corrente +12V
2: Saída Digital
3: Entrada Digital
4: Terra
5: AC 24V
6: AC 24V
7: RS485+
8: RS485-
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O protocolo PoE (Power over Ethernet)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

 Switch de PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Ao utilizar um hub não PoE
Use um adaptador PoE (opcional) para fazer a ligação entre a câmara e o hub 
não PoE.

Switch não PoE

Injector de corrente PoE
(opcional)

Ao utilizar um hub PoE
Esta câmara é compatível com o protocolo PoE o que permite a alimentação e 
a transmissão de dados utilizando um único cabo Ethernet. Consulte a imagem 
seguinte para ligar a câmara a um hub PoE utilizando o cabo Ethernet.
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1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de 
Software 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.

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

4. Após concluída a pesquisa, a janela principal do programa de instalação é 
apresentada. Clique no endereço MAC que corresponde ao afi xado na parte 
inferior do dispositivo para ligar o Internet Explorer à câmara de rede.

0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                  IP8161

Installation
Wizard 2

IW2

5 Atribuição do endereço IP

Network Camera
Model No: IP8161

Made in Taiwan

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

MAC:0002D1730202
RoHS
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Para outras opções de confi  guração, consulte o Manual do Utilizador 
no CD do software.

Pronto a Utilizar6

1. Aceder à Câmara de Rede através da Internet.
2. Disponibilizar vídeo em tempo real através de navegadores de Internet ou software 

de gravação.

3. Desaperte o controlador de zoom para ajustar o zoom. Volte a apertar quando 
terminar.

4. Desaperte o controlador da focagem para ajustar o alcance da focagem. Volte a 
apertar quando terminar.

∞

N
W

T
3

4
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Ajuste da sintonia da Focagem da Câmara7

Siga os passos abaixo para aperfeiçoar a focagem da câmara:
1. Use a chave inglesa hex tipo-L para afrouxar o parafuso de anel; o anel regulador 

se tornará girável.
2. Gire o anel regulador para aperfeiçoar a distância entre o sensor e as lentes; 

o fi ltro de corte-IV e o sensor de imagem avançarão ou retrocederão como 
mostrado na ilustração abaixo.

3. Ao terminar, aperte o parafuso de anel para fi xar o anel regulador.

CS

C

1

2

para lentes de 
montagem-C

para lentes de 
montagem-CS

Filtro de corte-IV e sensor de 
imagem
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