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

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

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.

Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

Nie wkładaj do wnętrza obudowy 
kamery sieciowej żadnych 
przedmiotów (np. igieł itp.).

Wymiana lub nieprawidłowy montaż 
elementów wodoodpornych, np. 
przewodów lub złącz przewodów, 
spowoduje utratę gwarancji 
IP65/66/67. 

Płyta CD z oprogramowaniem

Skrócona instrukcja instalacji 

Wkrętak

Naklejka montażowa

Wkręty

Sprawdź zawartość pakietu1

Żel silikonowy 

Narzędzie do regulacji ostrości

Tespit klipsi

MD8531H
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Ogólne I/O blok terminala
Wtyczka Ethernet 10/100 RJ45

Mikrofon
WAŻNE:
Przed zainstalowaniem kamery 
zanotuj jej adres MAC.

Otwory na śrubki

Opis fizyczny2

Widok wewnątrz

Widok z zewnątrz

Soczewki

Gniazdo karty 
MicroSD/SDHC

Poziom wodoodporności: IP66

Przycisk Reset

Dioda stanu

MD8531H

Otwory na śrubki
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Najpierw użyj dołączonego śrubokrętu, by odłączyć kopułę od podstawy kamery. Jeśli to konieczne, 
włóż kartę MicroSD/SDHC.

Obudowa kopuły

Instalacja sprzętu3

Przykręć tak, by nie można było 
przy tym manipulować

Podstawa kamery

Plastikowa pokrywa

Wymiary kabla RJ45: 5 ~ 8mm (jednostka: mm)

3.1 Podłączanie kabla ethernetowego RJ45

Należy używać wyłącznie kabli kat. 5e.

2

1

Kolejność montażu

1. Wywierć otwór na gumowej zatyczce i 
włórz kabel Ethernet do wejścia.  

2. Zedrzyj część osłonki z kabla Ethernet.

Zatyczka gumowa
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3. Będziesz potrzebował RJ-45 Zaciskarka narzędzia aby przyłączyć kable Ethernet do złącza. 
Gdy zakończysz, podłącz kabel do gniazdka RJ-45 Ethernet kamery.

3

o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

o: white/orange stripe
O: orange solid
g: white/green stripe
B: blue solid
b: white/blue stripe
G: green solid
br: white/brown stripe
BR: brown solid

o: biało/pomarańczowy 
pasek
O:pomarańczowa 
podstawa
g:biało/zielony pasek
B: niebieska podstawa
b:biało/niebieski pasek
G:zielona podstawa
br: biało/brązowy pasek
BR:brązowa podstawa
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3.2 Podłączanie przewodów IO

17mm

1 DI-
2 DI+
3 DO-
4 DO+
5 Audio GND
6 Audio Out

Średnica przewodów: 1.5 ~ 1.8mm; 20AWG
Długość pasma: 6 ~ 7 mm

2. Użyj małego, płaskiego śrubokręta aby zamocować 
przewody IO do załączonych bloczków terminalu. Wyjścia 
styków pokazano poniżej: 

Śruba: M2

1. Należy usunąć wodoodporne złącze kamery i przeciągnąć przewody IO przez gumową 
uszczelkę tak, jak pokazano poniżej. Dokręcić i po zakończeniu zamontować złącze.
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3. Podłączyć bloczek terminalu do kamery. 
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Wykonaj poniższe czynności, aby zamontować kamerę na suficie, lub na ścianie.
1. Przyklej dołączoną naklejkę do wyrównywania na ścianie/suficie. 
2. Użyj 4 kół śrub na naklejce, by wywiercić 4 otwory pilotażowe w suficie/ścianie. Następnie w 

razie konieczności przybij haki plastikowe do otworów. 
3. Niniejsza kamera sieciowa może zostać zamontowana z kablem przebiegającym przez sufit/

ścianę lub z boku. Jeśli chcesz przeprowadzić kabel przez sufit/ścianę, wywierć otwór na kabel 
A jak pokazano na obrazku. Jeśli kable przebiegają z boku pokrywy kopuły, proszę usunąć 
plastikową pokrywę (B).). 

4. Przez 4 otwory z podstawie kamery wprowadź śrubki do odpowiednich otworów i zamocuj 
podstawę kamery śrubokrętem.

1
2 3

A

4

B

A

3.3 Uchwyt mocujący do sufitu



PL - 108

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.

Przypisywanie adresu IP4

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.

Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik żytkownika na 
płycie CD z oprogramowaniem.

Gotowy do użycia5

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.
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Aby wyregulować kąt widzenia

90°

2

Regulacja obiektywu6

1. Poluzować śrubę podtrzymującą moduł obiektywu w jego górnej części (nie 
wyciągając jej).  

2. Wyreguluj obiektyw do pożądanego kąta oglądania jak pokazano po prawej.
3. Po zakończeniu dokręcić śrubę, tak aby można było ustalić kierunek obiektywu i jego 

ustawienie nie zmieniało się w skutek uderzeń i wibracji. 

Dostrajanie ostrości kamery

Domyślna, fabryczna ostrość niniejszej kamery 
sieciowej wynosi od 1 metra do nieskończoności. 
Jeśli chcesz ustawić ostrość na obiekty bliższe niż 1 
metr, lub jeśli soczewki straciły ostrość, wyreguluj w 
następujący sposób:

1. Należy poluźnić śrubę podtrzymującą w górnej 
części modułu obiektywu.

2. Obrócić moduł obiektywu w jedną stronę, tak 
aby umożliwić dostęp do śruby utrzymującej 
ostrość. 

3. Poluźnić śrubę utrzymującą ostrość.  "

UWAGA:

Można także obrócić moduł obiektywu, aby polepszyć 
pole widzenia w przypadku zamontowania na 
ruchomej powierzchni. 

1

3

2
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Zamocuj kopułę do kamery. Przy pomocy 
dołączonego śrubokrętu zamocuj kopułę śrubami. 
Na koniec sprawdź, czy wszystkie elementy 
kamery są pewnie zamocowane.

Czynności końcowe7

Otworzyć aluminiową torebkę próżniową i 
wyciągnąć torebkę pochłaniacza wi lgoci . 
Następnie przytwierdzić torebkę pochłaniacza 
wilgoci w wewnętrznej części kopułki zaczepem 
podtrzymującym. (Torebkę pochłaniacza wilgoci 
należy wymieniać każdorazowo po otwarciu 
kopułki).

WAŻNE:
Proszę mocno dokręcić śruby aby unikąć 
dostania się wilgoci do wewnątrz.

4

7
8

4. Za pomocą narzędzia do regulacji 
wyregulować ostrość obiektywu obracając 
obiektywem w prawo lub w lewo.

5. Skierować obiektyw we właściwym kierunku. 
Zamontować kopułkę, ale nie dokręcać 
jeszcze śrub do końca.

6. Sprawdzić na konsoli czy obraz jest 
wyraźny. Powtarzać proces, aż do uzyskania 
wyraźnego obrazu. 

7. Dokręcić śrubę utrzymującą ostrość.
8. Dokręcić śrubę podtrzymującą moduł.  

 

Zaczep 
podtrzymujący

Torebka z 
pochłaniaczem 
wilgoci








