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Waarschuwing voor de installatie

Verpakkingsinhoud1

Schakel de netwerk camera uit zodra 
rook of ongewone geuren worden 
waargenomen.

Verwijs naar de gebruikers handleiding 
voor de bedieningstemperatuur.

Haal de netwerk camera niet uit elkaar. Raak de netwerk camera niet aan tijdens 
een donderstorm.

Steek geen scherpe of kleine voorwerpen 
in de netwerk camera.

Laat de netwerk camera niet vallen.

Beweeg en til het netwerk niet met de 
hand wanneer het aanstaat.

SD8161 PC/ABS/Gerookte Dome deksel/IO kabel 
(Apart aan te schaffen)

Schroeven/Aligneersticker/T25/Zegel/
Stardriver
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Lens

Fysieke beschrijving2

Status LED
Netwerk LED

Herzet knop

Deze tekening toont een camera met zijn 
dome deksel verwijderd.

Micro
SD

De gleuf voor de microSD-kaart kan geopend 
woren door de koepel met de T24 stardriver te 
verwijderen.

Buitenaanzicht
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De camera weegt 2.2 kg. Kies een stevige monteerbare lokatie om trillen van de camera 
te vermijden.

1. Draai en verwijder de bovenkant.
2. Bevestig de bijgesloten uitlijnsticker aan de wand. Boor drie richtgaten in de wand en 

boor nog een gat voor de kabels.

1 2

Hardware installatie3

OPMERKING:

1. IO draden zijn gebruik voorzien.
2. Vermijd aanraking van de schakelkaarten om schade te voorkomen bij 

elektrostatische ontlading.
3. Gebruik uitsluitend CAT5e- CAT6-kabels.
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4. Timmer de pluggen in de wand.
5. Bevestig de bovenkant aan het plafond met de bijgesloten schroeven.
6. Steek de kabels door het voorgeboorde gat of de openingen aan de zijkant en verbind 

ze vervolgens met de camera.
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Aligneer teken

De netwerk camera bevestigen

7. Richt de camerabehuizing met de bovenkant. Richt de uitlijnmarkering op de camera 
met die op de bovenkant. Duw de camera omhoog om het uit te lijnen met de 
bovenkant.

8. Draai de camera rechtsom.
9. Gebruik de bijgesloten T25 stardriver om de manipulatiebestendige schroef aan de 

zijkant vast te draaien. Zorg dat alle onderdelen goed vastzitten.
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Netwerk plaatsing4

2. Sluit de stroomkabels aan op een 24 V wisselstroomadapter (niet bijgesloten).
U kunt beide voedingsbronnen aansluiten voor een lager voedingsverbruik.

en/of

Algemene verbinding
1. Sluit de ethernetkabel van de Netwerk Camera (CAT5e) aan op een PoE Plus switch.

IEEE 802.3op PoE Schakelaar (30 W uitvoer)

AC 24 V 3.5 A Adapter 
(Gebruiker voorzien)

Stroom over ethernet (Hoge voeding PoE)
Indien u een schakelaar gebruikt zonder PoE
Gebruik een PoE Plus PoE power injector (apart verkocht) met een vermogen van 30 W 
om de Netwerk Camera aan te sluiten op een non-PoE switch.

PoE Plus PoE power 
injector

Niet-PoE schakelaar
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1. Installeer “Installatie Tovenaar 2” van de software utility map op de software CD.
2. Het programma zal een analyse uitvoeren van uw netwerk omgeving. Nadat uw 

netwerk wordt geanalyseerd, klik op de “Volgende” knop om het programma verder te 
laten lopen.

3. Het programma zal zoeken naar VIVOTEK video ontvangers, en netwerk camera’s op 
hetzelfde LAN.

4. Na een korte zoektocht zal het hoofd installeer venster opspringen. Dubbelklik op het 
MAC adres dat overeenkomt met datgene dat geprint is op het camera etiket of het 
S/N nummer op het etiket van de verpakkingsdoos om een browser beheer sessie te 
openen met de netwerk camera.

Een IP adres toewijzen5

Voor een verdere instelling, verwijs naar de gebruiker’s handleiding op de 
software CD.

Klaar om te gebruiken6

1. Een browser sessie met de netwerk camera zou dadelijk zoals hier beneden moeten 
worden weergegeven.

2. U zou in staat moeten zijn om live video te kunnen zien van uw camera. U kunt ook 
de 32-kanaal opname software installeren van de software CD in een plaatsing 
bestaande uit verschillende camera’s. Voor de details van de installatie, verwijs naar 
de verwante documenten.

18x



What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or 
workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from 
the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any 
other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of 
instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial 
numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and 
incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace 
any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or 
replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please 
check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized 
distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION 
OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-
SION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS 
WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such        
document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has 
been existed at the time of purchase. 

P/N:627004600G

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, 
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com
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