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Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Skontaktuj się ze sprzedawcą i 
poinformuj go o wypadku.

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 demontuj kamery sieciowej.

Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.

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

Nie ustawiaj ręcznie położenia 
kamery sieciowej kiedy zasilanie 
jest włączone.
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Sprawdź zawartość pakietu1

510000202G

Płyta CD z oprogramowaniemKarta gwarancyjna

Zaczep montujący do ściany

Przedłużacz RJ 45 gniazdko/
gniazdko 

Czarna obudowa / Obudowa 
kopuły

Kółko O oraz wkręty / 
Naklejka montażowa

Żel silikonowy / 
Metalowy pierścień

Silica gel

Silica gel

Skrócona instrukcja instalacji

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

SD8311E/21E/12E/22E/13E/23E
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Widok wewnątrz

Przycisk Reset

Soczewki

Widok z zewnątrz

Opis fi zyczny2

Dioda stanu

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
D13
D12
D11

Wtyczka Ethernet 
10/100 RJ45
Wyjście dźwięku (zielone)
Wejście mikrofonu (różowe)
Gniazdo zasilania (czarne)

Ogólne I/O blok 
terminala

Ziemia

Gniazdo na kartę SD
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Instalacja sprzętu3

Montowanie kamery sieciowej
1. Podłącz naklejkę wyrównującą do ściany.
�. Wywierć cztery dziury w ścianie.
3. Podłącz czarną obudowę do kamery sieciowej używając dołączonych czarnych 

wkrętów.
4. Dołączone dwa kawałki żelu silikonowego przyłącz symetrycznie do wnętrza 

kopuły pokrywy. Następnie umieść metalowy pierścień w kopule pokrywy tak, aby 
przymocować żel silikonowy.

5. Przymocuj obudowę kopuły do kamery sieciowej i zabezpiecz ją obracając 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

6. Rozluźnij trzy wkręty na froncie otwierając zaczep montujący do ściany.
7. �mieść kółko O na froncie otwierając zaczep montujący do ściany.
8. Przełóż przewody przez front otwierając zaczep montujący do ściany i wyciągnij 

je z gniazdka w ścianie.
9. Podłącz kamerę sieciową do zaczepu mocującego do ściany dokręcając trzy 

wkręty na froncie otwierając zaczep montujący do ściany.
10. Przymocuj zaczep mocujący do ściany.
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Silica gel

Silica gel
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Podłączenie do sieci4

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

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.

�. �żyj dołączonego przedłużacza RJ45 
gniazdko/gniazdko aby podłączyć 
kamerę sieciową  do switcha.

 �żyj skrosowanego kabla kategorii 5 
kiedy kamera sieciowa jest połączona 
bezpośrednio z komputerem.

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
DI3
DI2
DI1

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

Kiedy używasz switcha bez PoE
�żyj wtrysku prądu PoE Plus 
(opcjonalnie) aby połaczyć kamerę 
sieciową z przełącznikiem non-
PoE.

Wtrysk prądu PoE Plus 
(opcjonalnie)

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

Prąd nad Ethernet (PoE Plus 802.3at)

Podłączenie ogólne (bez PoE)

GND: Uziemienie
DO�: Cyfrowe wyjście �
DO1: Cyfrowe wyjście 1
DO+: Cyfrowe wyjście (DC1�V)

GND: Uziemienie
DI3: Wejście cyfrowe 3
DI�: Wejście cyfrowe �
DI1: Wejście cyfrowe 1

Adapter prądu �4V 3.5A 
(opcjonalnie)

Switch bez PoE
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1. �ruchom “kreatora instalacji �” z katalogu Software �tility na płycie CD z 
oprogramowaniem.

�. 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.

Installation
Wizard 2

IW2

Przypisywanie adresu IP5

Network Camera
Model No: SD83x1E/x2E/x3E

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

MAC:0002D1730202

RoHS
00-02-D1-73-02-02               192.168.3.143                SD83x1E/x2E/x3E

0002D1730202



PL-87

P
ol

sk
iInstrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na 

płycie CD z oprogramowaniem.

Gotowy do użycia 6

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

rónież zainstalować 3�-kanałowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej 
oprogramowanie, we wdrożeniu składającym się z wielkorotnych kamer. Dla 
szczegółow instalacyjnych, proszę odnieść się do powiązanych dkomumentów.






