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

Se din användarmanual för 
drifttemperatur.

Varning innan installation

Placera inte nätverkskameran på 
ostadiga ytor.

Rör inte nätverkskameran när den 
åskar.
Tappa inte nätverkskameran.Sätt inte in några föremål i 

nätverkskameran såsom t.ex. nålar.
Byte eller reparation av vattentäta 
komponenter, t.ex. kablar eller 
kabelfästen, kan göra vår garanti 
IP65/66/67 verkningslös. 
 

Programvaru-CD
Snabbinstallationsguide 
Skruvmejsel

Riktningsetikett
Skruvar

Paketinnehåll1

Kiselsyragel 
Fokusinställningsverktyg

MD8531H
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Allmän I/O terminalblock
Ethernet 10/100 RJ45-kontakt

VIKTIGT:
Håll MAC-adressen i minnet innan du 
monterar kameran.

Hål för skruvar

Fysisk beskrivning2

Sedd inifrån

Sedd utifrån

Lins

Fack för SD/SDHC 
minneskort

Kappslingklass: IP66

Återställningsknapp

Statuslysdiod

MD8531H

Mikrofon 

Hål för skruvar
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Demontera först kupolens kåpa från kameran med den medföljande skruvmejseln. Sätt i Ditt Mi-
croSD/SDHC minneskort om så erfordras.

Kupolhölje

Installation av hårdvara3

Manipuleringssäker skruv

Kamerans undersida

Plasthölje

2

1

RJ45 Kabelmått (enhet: mm); 5 ~ 8mm.

3.1 Anslutning av 2 RJ45 Ethernet kabel

Använd bara CAT5e-kablar.

1. Borra ett hål i den gummitätade pluggen 
och för in en Ethernet kabel genom öppnin-
gen.

2. Skala bort en del av den mantlade Ethernet 
kabeln.

Monteringsprocedur
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3. Du kommer behöva ett RJ-45 krimpning verktyg för att fästa Ethernet trådarna till en kontakt. 
När detta är gjort, anslut kabeln till kamerans Ethernet RJ45 uttag.

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: vit/orange rand 
O: orange solid
g: vit/grön rand
B: blå solid
b: vit/blå rand
G: grön solid
br: vit/brun rand
BR: brun solid
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3.2 anslutnings IO-kablar

Kabel räckvidd: 1.5mm ~ 1.8mm; 20AWG
Avisoleringslängd: 6 ~ 7 mm

17mm

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

2. Använd en liten skruvmejsel för att fästa IO-kablar till 
medföljande kopplingsplintar. Sprintarna visas nedan: 

.

Skruv: M2

1. Ta bort vattenskyddskontakten från kameran och dra IO-ledningarna genom gummitätningen 
som visas nedan. Spänn åt och installera anslutningen när den är klar.
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3. Anslut terminalblocket till kameran. 
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Följ sedan stegen nedan för att montera kameran antingen under taket eller på väggen:
1. Fäst den medföljande borrmallen på takets/väggens yta.
2. Borra 4 fästhål genom de 4 markerade cirklarna. Slå sedan in pluggarna i hålen med en ham-

mare om nödvändigt.
3. Denna nätverkskamera kan monteras med kabeln som går igenom taket/väggen från sidan. 

Om du vill mata kabeln genom taket/väggen borra ett hål A till kabeln som visas på bilden. om 
kabeln går genom sidan till kupolhöljet, avlägsna plasthöljet (B).

4. Sätt skruvar i de tre hålen i kamerafästet och dra fast dem i de borrade hålen med en skruvmej-
sel.

1
2 3

A

4

B

A

3.3 Takmontering
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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.

Tilldela IP-adress4

3. Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverk-
skameror 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).

För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

Klar att använda5
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 installation-
sdetaljer, se till dess relaterade dokument.
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Justera visningsvinkeln

90°

2

Justera linsen6

1. Lossa linsmodulens fästskruv (ta ej bort den) överst på linsmodulen. 
2. Justera linsen till önskad siktvinkel som visas på höger sida.
3. När du är klar fäster du skruven så att linsorienteringen kan fixeras och motstå stötar 

och vibrationer. 

Finjustera kamerafokus

Nätverkskamerans fokusområde är inställt från 1,0 m till 
oändlighet på fabriken. Om Du önskar fokusera kameran 
på kortare avstånd än 1,0 m, eller om linsen förlorad 
fokusering, skall Du finjustera på följande sätt.

1. Lossa fästskruven ovanpå linsmodulen. 
2. Rotera linsmodulen åt sidan för att få åtkomst till 

linsens fokusfästskruv. 
3. Lossa fokusinställningsskruven.  "

1

3

2

OBS:

Du kan rotera linsmodulen för att korrigera 
visningsområdet vid montering på en lutningsbar yta. 
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Sätt fast locket på kameran. Drag fast 
kupolens skruvar med den medföljande 
skruvmejseln. Se därefter till att alla 
kameradelar har monterats ordentligt.

Slutförande7

Öppna dammsugarpåsens aluminiumfolie och ta 
ut torkpåsen. Fäst den medföljande torkpåsen 
invändigt under den kupolformade luckan, under 
fästklipset. (Byt torkmedelspåsen när du öppnar 
luckan.)

VIKTIGT:
Säkra skruvarna ordentligt för att undvika 
fukt.

4

7
8

4. Använd inställningsverktyget för att justera 
linsens fokusering genom att rotera linsen 
medurs eller moturs. 

5. Rotera linsmodulen bakåt till rätt orientering. 
Sätt på kupolskyddet, men dra inte åt 
skruvarna än.

6. Kontrollera live-konsolen för att se om bilden 
är tydlig. Upprepa processen tills live-bilden 
är tydlig. 

7. Dra åt linsens fokusspänningsskruv.
8. Dra åt linsens modulspänningsskruv.  

Fästklips

 torkmedelspåse








