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Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zakres temperatury otoczenia 
zalecanej podczas pracy urządzenia 
znajdziesz w podręczniku 
użytkownika.

W razie zauważenia dymu lub 
dziwnego zapachu wydobywającego 
się z kamery sieciowej, natychmiast 
odłącz zasilanie.

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

Nie wkładaj do wnętrza obudowy 
kamery sieciowej żadnych 
przedmiotów (np. igieł itp.).
Zastępnienie lub nieprawidłowa 
instalacja wodoodpornych 
komponentów, np; kabli lub 
przepustów kablowych, unieważni 
twoją gwarancję IP65/66/67.

Sprawdź zawartość pakietu1

510000221G

Płyta CD z oprogramowaniem

IP8332-C

Klucz nasadowy typu L / Torebka 
z pochłaniaczem wilgoci / Śruby / 
Złączka żeńska-żeńska RJ45 / Złącze 
woododporne

Skrócona instrukcja instalacji / Karta 
gwarancyjna / Naklejka montażowa

Zawias montażowy 
obrotowo kulkowy
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Opis fizyczny2

Złącza

Wtyczka Ethernet 10/100 RJ45

Gniazdo zasilania (czarne)

Ogólne I/O blok terminala

Panel przedni

Dioda podczerwieni (IR)

Soczewki

Przycisk Reset

Gniazdo karty 
MicroSD/SDHC

Sensor światła

Tylni panel
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Instalacja sprzętu3

WAŻNE:

Pomimo, iż kamera i przepusty kablowe na końcach kamery są wodoodporne, 
okablowanie po drugiej stronie nie jest już wodoodporne.
Powinno dokonać się pomiarów aby zabezpieczyć przed przeciekami wody w 
miejscach zakończenia styku kabli, np; uszczelki, szpachlówki. Proszę zwrócić uwagę, 
iż przepusty kablowe na kamerze powinny być bezpiecznie dokręcone aby zachować 
swoją wodoodporną funkcję.

Przepust kablowy

Wodoodporny Nie wodoodporny

Okablowanie

3

Silica gel

1

2

4

Micro
SD

Jeśli preferujesz instalację karty MicroSD jako urządzenia przechowującego:
1. Poluzuj złącze wodoodporne, a następnie usuń gumową uszczelkę, oraz 

wodoodporne złącze.
2. Poluzuj oraz otwórz tylnią pokrywę.
3. Zainstaluj MicroSD / SDHC.
4. Przedrzyj torebkę z folii aluminiowej oraz wyciągnij torebkę z pochłaniaczem wilgoci. 

Przyłącz dołączoną torebkę z pochłaniaczem wilgoci po wewnętrzej stronie kamery 
sieciowej. (Proszę zastąpić starą torebkę z pochłaniaczem wilgoci na nową za 
każdym otwarciem tylniej pokrywy.)

5. Upewnij się, że wszystkie linie kabli są bezpiecznie podłączone.
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5. Dokręć tylnią pokrywę, gumową uszczelkę oraz wodoodporne złącze.

7

6

5

6. Przeprowadź kable poprzez środek zawiasu montażowego obrotowo kulkowego.
7. Dokręć zawias do kamery używająć 3 śrub o sześciokątnych łebkach.

8. Poluzuj pokrętło na zawiasie montażowym, oraz skieruj kamerę w kierunku 
pożądanym przez siebie. Po zakończeniu, dokręć pokrętło.

Pokrętło

Nachylenie 
75º

Ujęcie 
panoramiczne 

360º

UWAGA:

Kamera waży do 1.28 kilo. Upewnij 
się, iż powierzchnia montażowa 
może utrzymać niniejszą kamerę.
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Podłączenie do sieci4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia 
takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z 
ogólnym blokiem terminala I/O.

2. Użyj dołączonego przedłużacza RJ45 
gniazdko/gniazdko aby podłączyć 
kamerę sieciową do switcha.

3. Połącz kabel zasilania z kamery 
sieciowej do źródła zasilania.

GND : Uziemienie
DI : Wejście cyfrowe
AC24V : 24V-
AC24V : 24V+

GND
DI
AC24V
AC24V

Podłączenie ogólne (bez PoE)

9

Uchwyt mocujący do sufitu

Uchwyt mocujący do ściany

9. Zabezpiecz kamerę sieciową do ściany oraz sufitu.
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Zasilanie przez Ethernet (PoE)

Kiedy używasz switcha bez PoE
Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.

Kiedy używasz switcha z włączonym PoE
Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez 
jeden kabel Ethernet. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE 
przy pomocy kabla Ethernet.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Switch bez PoE

Wtyczka zasilająca 
PoE (opcja)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE Switch
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Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika  
na płycie CD z oprogramowaniem.

Gotowy do użycia6

1. Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
2. Powinieneś być zdolny do zobaczenia wideo na żywo ze swojej kamery. Możesz 

rónież zainstalować 32-kanałowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej 
oprogramowanie, we wdrożeniu składającym się z wielkorotnych kamer. Dla 
szczegółow instalacyjnych, proszę odnieść się do powiązanych dkomumentów.

1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na płycie CD z 
oprogramowaniem.

2. Porgram przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij “Dalej” 
aby kontynuować.

3. Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe fi rmy VIVOTEK 
dostępne w sieci LAN.

4. Po krótkim przeszukaniu, wyskoczy główne okno instalacyjne. Podwójnie kliknij 
na adres MAC, który pasuje do wydrukowanego adresu na etykiecie kamery lub 
na numer seryjny widniejący na opakowaniu, aby otworzyć sesje zarządzającą 
przeglądaniem kamery sieciowej.

Przypisywanie adresu IP5
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Zabezpiecz kąt kręcenia6

Po zakończeniu dostrajania pola widzenia oraz uzyskania zadowalającego obrazu, 
dokręć pokrętło oraz 3 śruby o sześciokątnych łebkach na zawiasie kulkowo-
obrotowym.

Skieruj kamerę tak żeby stercząca krawędź jej osłonki słonecznej została skierowana w 
kierunku bezpośrednich promieni słonecznych.

UWAGA:

Stercząca krawędź
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