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 Håll nätverkskameran avskiljd 
från vatten. Stäng omedelbart av 
strömmen om nätverkskameran är 
våt.

 Placera inte nätverkskameran i 
miljöer med hög luftfuktighet.

 Rör inte nätverkskameran när den 
åskar.

 Tappa inte nätverkskameran.

 Vrid eller luta inte nätverkskameran 
när strömmen är påslagen.

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

 Placera inte nätverkskameran i 
närheten av värmekällor, som en  
tv-apparat eller ugn.

 Håll nätverkskameran borta från 
direkt solljus.

 Placera inte nätverkskameran på 
ostadiga ytor.

 Demontera inte nätverkskameran.

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

Varning innan installation
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500024701G

 PD8136  Programvaru-CD

 Skruvar & RJ-45-kontakt  Takmonteringshållare

 Snabbinstallationsguide / 
Garantikort

 Justeringsdekal

Paketinnehåll1

P/N : 62xxxxxxxx
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Fysisk beskrivning2

 Vy ovanifrån

 Vy underifrån

Inbyggd mikrofon

Statuslysdiod

Lins

Återställningsknapp

Ethernet 10/100 
RJ-45-kabel

Fack för SD/SDHC minneskort
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P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

180° 
Panorering

180° 
Panorering

StandardfrontStandardfront

Stoppunkt

0° 

Standardfront

Installation av hårdvara3

 Monteringsplatta och kameraorientering
När kameran monteras, rikta in standardfronten på justeringsdekalen och 
monteringsplattan (se bild nedan) mot det område du vill rikta kameran mot. 
Kameralinsens mittposition är i linje med VIVOTEK-logon på höljet.
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Micro
SD

 Sätt in mikro-SD-kort
Öppna mikro-SD-kortskyddet längst ned med en liten skruvmejsel. Fäll skyddet framåt 
och uppåt. Sätt i ett mikro-SD-kort, stäng skyddet och tryck tillbaka det för att säkra 
installationen. Sätt tillbaka plastskyddet genom att trycka in det i sin ursprungliga 
position. 
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P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

 Montera nätverkskameran
1. Fäst takmonteringshållarens basplatta “A” på kamerans undersida och säkra den 

med två runda skruvar. Observera att basplattans riktkant (där det finns ett skruvhål) 
måste sticka ut från kamerans kant. 

2. Använd bifogad justeringsdekal, rikta dekalen i föredragen riktning. 
3. Borra tre hål i taket. Tryck in plastankarna i hålen med hjälp av en hammare.
4. Montera takmonteringsplattan “B” i taket med tre skruvar.
5. Skjut på nätverkskameran på monteringsplattan “B”.
6. Säkra kameran på monteringsplattan med en liten skruv.
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE-kontakt

kontakt utan PoE

PoE-ströminjektor 
(valbart)

Power over Ethernet (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. 

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

Nätverksplacering4
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För vidare installation, se användarmanualen på CD-skivan.

Tilldela IP-adress

Klar att använda

5

6

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).

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.






