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Aviso antes da instalação

Contacte o distribuidor sempre 
que aconteçam casos destes.

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

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

Não toque na Câmara de Rede 
quando houver trovoada.

Não coloque a Câmara de Rede em 
superfícies instáveis.

Não deixe cair a Câmara de Rede.Não introduza nenhum objecto 
dentro da Câmara de Rede, como 
agulhas.
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Verifi que o conteúdo da embalagem1

510000202G

CD do software

IP8331

Adaptador RJ45 fêmea/fêmea

Guia de Instalação Rápida / 
Cartão de garantia

Suporte da câmara

Adaptador de corrente

Gel de sílica

Silica gel

Conectores de fluxo (3 buracos, para 
uso de reserva)
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Descrição física2

Conectores

Ficha RJ45 10/100 para Ethernet
Ficha de tomada de 
corrente (preta)

Bloco de terminal E/S geral

Painel frontal

LED de IR 
(infravermelhos)Lente

Botão de reinício
LED de estado

Detector de luz

Painel traseiro
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Instalacao de Hardware3

1.	Soltar	os	conectores	de	fluxo,	e	em	seguida	remover	a	borracha.
2. Soltar a tampa traseira.
3. Rasgar o saco à vácuo de alumínio e remover o gel de sílica. Colocar o gel de sílica 
no	lado	interno	da	Câmara	de	Rede.	(Substituir	o	gel	de	silício	por	um	novo	se	você	
abrir a tampa traseira depois da instalação).

4.	Certifique-se	de	que	as	linhas	do	cabo	estejam	firmemente	ligadas.
5.	Aperte	a	tampa	traseira,	borracha	e	conectores	de	fluxo.
6.	Fixe	a	Câmara	de	Rede	na	parede/tecto	com	o	suporte	da	câmara	fornecido.

1

2

3

Silica gel

6

5
Montagem no 

tecto

Montagem na parede

Nota
Se desejar usar suas próprias linhas de cabo, solte os dois parafusos fornecidos e 
remova a placa de energia. Em seguida faça cuidadosamente as ligações de acordo 
com a ilustração abaixo.

Lado superior

Lado inferior

Cabo de alimentação
Bloco terminal (da esquerda para 
a direita)

1: AC24V (vermelho)
2: AC24V (vermelho)
3: DI (branco)
4: GND (preta)

Cabo de Ethernet

Parafusos
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Utilização da Rede4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION1 2 3 4 5

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

2. Utilize o adaptador RJ45 fêmea/fêmea 
fornecido	para	ligar	a	Câmara	de	Rede	
a um switch.

    Utilize um Cabo Cruzado de Categoria 
5	quando	ligar	a	Câmara	de	Rede	
directamente a um PC.

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

AC24V: 24V+
AC24V: 24V-
D I   :  Entrada Digital
G N D :  Terra

Ligação Geral (sem PoE)

AC24V
AC24V
DI
GND
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Alimentação através da Ethernet (Power over Ethernet - PoE)

Quando utilizar um switch não PoE
Utilize	um	injector	de	corrente	PoE	(opcional)	para	 ligar	a	câmara	e	o	switch	não	
PoE.

Quando utilizar um switch activado por PoE
A	câmara	é	compatível	com	PoE,	permitindo	a	transmissão	de	emergia	e	de	dados	
através de um único cabo de Ethernet. Consulte a ilustração seguinte para ligar a 
câmara	a	um	switch	activado	por	PoE,	através	de	um	cabo	de	Ethernet.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Switch não PoE
Injector de corrente PoE

(opcional)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Switch de PoE
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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.

Installation
Wizard 2

IW2

Atribuição de um endereço de IP5

Network Camera
Model No: IP8331

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

RoHS
MAC:0002D1730202

0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                 IP8331
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Para	outras	opções	de	confi	guração,	consulte	o	Manual	do	Utilizador	
no CD do software.

Pronto a Utilizar6

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	
também 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 documentos relacionados.



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