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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.

Aviso antes de instalar

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.

Suporte da câmara

Lente com montagem tipo CSIP8173H

Certificado de garantia

Guia de instalação rápida

CD com o software

1 Verifique o conteúdo da embalagem

Chave hexagonal em L

510000221G

Screws

Suporte para montagem
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Socket Ethernet 
10/100 RJ45

Botão de reposição
recolhido

Bloco de terminal E/S 
geral

Furo de montagem

Painel frontal

Painel traseiro

Lente

Controlador da focagem
Controlador do zoom

2 Descrição física

LED de estado

Ranhura para cartão 
MicroSD/SDHC/SDXC

Lente

Soquete do cabo de controle da íris
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Ajuste do anel de 
montagem
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3 Montagem da lente na câmara 

1. Monte a lente girando-a no sentido horário sobre a montagem da câmara até a lente 
parar. 

2. Conecte o cabo de controle da íris ao soquete. Conecte o cabo de controle da 
íris antes de ligar. Caso contrário, você não poderá acessar as configurações 
relativas à exposição.  

21

4 Montagem da câmera no suporte

1. Use os furos no suporte da câmera para 
marcar os furos a serem perfurados na 
parede. Faça a perfuração em seu local 
preferido. 

2. Encaixe as buchas plásticas incluídas. 
3. Instale o suporte da câmera na parede 

ou teto passando os parafusos através 
do suporte. 

4. Prenda a câmera no suporte girando o 
suporte e os anéis de fixação. 
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O protocolo PoE (Power over Ethernet)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

 Switch de PoE

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.

5 Utilização da Rede

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)
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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. 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.

6 Atribuição do endereço IP

Para outras opções de confi guração, consulte o Manual do Utilizador 
no CD do software.

Pronto a Utilizar7

1. Uma sessão do navegador com a Câmera de Rede aparecerá como mostrado 
abaixo.

2. 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, con-
sulte aos seus documentos relacionados.
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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.
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Se você preferir outras lentes para sua IP8173H, por favor, observe as especificações 
abaixo. 

1. Se você selecionar lentes diferentes, a distância entre a borda da lente e do filtro de 
corte de IV na câmera deve ser menor do que 7,5 mm. Se a lente se projetar muito a 
partir da parte inferior do módulo da lente ela poderá tocar no Filtro de Corte de IV ou 
ficar fora de foco ao ajustar-se o controle de foco. 

2. Uma lente varifocal pode se projetar a partir da parte inferior do parafuso de 
montagem ao ajustar-se o operador de foco. 

Filtro de corte de 
IV

Lente se projeta a 
partir da montagem 
do parafuso 

Montagem do 
parafuso

Nota:

3. Use a chave hexagonal incluída para efetuar os ajustes no anel de montagem CS 
somente quando sentir problemas de compatibilidade com o comprimento focal da 
lente. 
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1. Ligue o suporte à parte de trás da câmera, descansando as almofadas de espuma 
no topo e na parte de trás da câmera. Fixe o suporte usando um parafuso sextavado. 

Instalado na carcaça

2. Fixe o suporte em T e a câmera no suporte da câmera. Coloque a lente da câmera 
na parte da frente tão próximo quanto possível da janela de vidro temperado do 
compartimento. Prenda a instalação apertando o parafuso hexagonal no topo. 

A câmera pode ser instalada na carcaça da 
VIVOTEK, tais como a série AE-211/-232/-233/-234/-
235  
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