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Varning innan installation

Kontakta din återförsäljare om 
sådan händelse inträffar.

Se din användarmanual för 
drifttemperatur.

Stäng av strömmen till 
nätverkskameran om det skulle ryka 
om den eller lukta konstigt.

Rör inte nätverkskameran när den 
åskar.

Placera inte nätverkskameran på 
ostadiga ytor.

Tappa inte nätverkskameran.Sätt inte in några föremål i 
nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
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Paketinnehåll1

510000202G

Programvaru-CD

IP8331

RJ45 hon/honkontakt 

Snabbinstallationsguide / 
Garantikort

Kameraställ

Eladapter

Kiselsyragel

Silica gel

Vattentäta kontakter (tre hål, för 
reservanvändning)
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Fysisk beskrivning2

Connectorer

Ethernet 10/100 RJ45-kontakt
Elkontaktuttag (svart)

Allmän I/O terminalblock

Frontpanel

IR LEDLins

Återställningsknapp
Statuslysdiod

Ljussensor

Bakpanel
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Installation av hårdvara3

1. Lossa på de vattentäta kontakterna och avlägsna gummit.
2. Lossa på det bakre höljet.
3. Öppna den vakuumtäta påsen av aluminiumfolie och ta ut kiselsyragelen. Stryk på 

gelen på insidan av nätverkskameran (stryk på ny kiselsyragel om det bakre höljet 
öppnas igen efter installationen).

4. Se till att alla kablar är ordentligt anslutna.
5. Dra åt det bakre höljet, gummit och de vattentäta kontakterna.
6. Säkra nätverkskameran till väggen/taket med det medföljande kamerastället.

1

2

3

Silica gel

6

5
Takmontering

Väggmonterin

Obs
Om du vill använda dina egna kablar, lossa de två medföljande skruvarna och ta ut 
kraftkortet. Var noga med att anslutningarna gör i enlighet med nedanstående illustration.

Ovansida

Undersida

Nätsladd

Terminalplint (från vänster till höger)
1: AC24V (röd)
2: AC24V (röd)
3: DI (vit)
4: GND (svart)

Ethernetkabel

Skruvar
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Nätverksplacering4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION1 2 3 4 5

1. Om du har externa enheter såsom sensorer och 
alarm, gör du kopplingen från det allmänna I/
O-terminalblocket.

2. Använd medföljande RJ45 
hon/honkontakt för att koppla 
nätverkskameran till en kontakt.

    Använd korskabel av kategori 5 när 
nätverkskameran är direkt kopplat till en 
dator.

3. Anslut elkontakten från nätverkskameran 
till ett eluttag.

AC24V: 24V+
AC24V: 24V-
D I   :  Digital ingång
G N D :  Jord

Allmän anslutning (utan PoE)

AC24V
AC24V
DI
GND
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Power over Ethernet (PoE)

När du använder en kontakt utan PoE
Använd en PoE-ströminjektor (valbart) för att ansluta mellan nätverkskameran och en 
kontakt utan PoE.

När du använder PoE-aktiverad kontakt
Nätverkskameran är PoE-kompatibel och tillåter sändning av ström och data via 
en enda Ethernet-kabel. Se följande bild för att ansluta nätverkskameran till PoE-
aktiverad kontakt via Ethernet-kabel. 

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

kontakt utan PoEPoE-ströminjektor 
(valbart)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE-kontakt
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1. Installera “Installation Wizard 2” från katalogen för programvarufunktion från CD-
skivan.

2. Programmet kommer att utföra analyser på din nätverksomgivning. Efter att ditt 
nätverk har analyserats, klicka på knappen “Next” för att fortsätta programmet.

3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller 
nätverkskameror på samma LAN.

4. Efter en kort sökning, kommer huvudfönstret för installationen att dyka upp. Dubbel 
klicka på MAC adressen som matchar den som är tryckt på kameraetiketten eller 
S/N numret på förpackningsetiketten för att öppna en webbläsarsession med 
nätverkskameran (Network Camera).

Installation
Wizard 2

IW2

Tilldela IP-adress5

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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För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

Klar att använda6

1. En webbläsarsession med nätverkskameran bör föranleda enligt nedan.
2. Du bör kunna se live video från din kamera. Du kan också installera mjukvaran med 
32-kanaler	för	inspelning	från	cd:n	i	en	utbyggnad	som	består	av	flera	kameror.	För	
installationsdetaljer, se till dess relaterade dokument.



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