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Contacte o distribuidor sempre que 
aconteçam casos destes.

Mantenha o Servidor de Vídeo 
afastado da água. Se o Servidor 
de Vídeo se molhar, desligue-o 
imediatamente.

Consulte o manual do utilizador 
para obter informações sobre a 
temperatura de funcionamento.

Desligue o Servidor de Vídeo se vir 
fumo ou sentir cheiros estranhos.

Não coloque o Servidor de Vídeo 
junto de fontes de calor, como 
televisores ou fornos.

Mantenha o Servidor de Vídeo 
afastado da luz solar directa.

Não coloque o Servidor de Vídeo em 
ambientes com humidade elevada.

Contacte o distribuidor sempre que 
aconteçam casos destes.

Aviso antes da instalação
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Não coloque o Servidor de Vídeo em 
superfícies instáveis.

Não toque no Servidor de Vídeo 
quando houver trovoada.

Não desmonte o Servidor de Vídeo. Não deixe cair o Servidor de Vídeo.

Não introduza nenhum objecto 
dentro da Servidor de Vídeo, como 
agulhas.
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CD do software

VS8102

Cartão de garantia

Adaptador de corrente

Guia de Instalação Rápida

1 Verifi  que o conteúdo da embalagem
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Ranhura para cartão SD/SDHC

Painel frontal

Painel traseiro

2 Descrição física

Entrada de vídeo 
BNC

Audio
Out

Video
Reset

SD Card

Audio
In

Saída de áudio RCA

Entrada de áudio 
RCA

Botão de reposição recolhido

Ficha de tomada de 
corrente

Socket Ethernet 
10/100 RJ45

LED de estado Bloco de terminal E/S geral

1 2 3 4 5 6 7 8Ethernet
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Ligação Geral (sem PoE)
1. Faça a ligação de vídeo entre a entrada de vídeo BNC e a câmara.
2. Faça a ligação de áudio entre a entrada de áudio RCA e a fonte de áudio Line-Out.
3. Faça a ligação de áudio entre a saída de áudio RCA e o altifalante.

OUT

CAMERA NO.
MIC

POWER

INVIDEO OUT

1 2 3
OFF ON

2

1

3

3 Utilização da Rede

4. Se possuir dispositivos externos tais como sensores e alarmes, faça a ligação da E/S 
geral ao bloco terminal.

5. Ligue o Servidor de Vídeo a un comutador através do cabo Ethernet.
6. Ligue o cabo de alimentação a partir do Servidor de Vídeo a uma rede elétrica.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

4

5

6

1: Corrente +12V
2: Saída Digital
3: Entrada Digital
4: Terra
5: AC 24V
6: AC 24V
7: RS485+
8: RS485-

Switch de Ethernet
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Alimentação através da Ethernet (Power over Ethernet - PoE)

Quando utilizar um switch não PoE
Utilize um injector de energia PoE (opcional) para ligar o Servidor de Vídeo e um 
comutador não-PoE.

Quando utilizar um switch activado por PoE
O Servidor de Vídeo é compatível ao PoE, permite transmissão de energia e dados 
através de um simples cabo Ethernet. Siga a ilustração abaixo para ligar o Servidor 
de Vídeo a um comutador activado por PoE através do cabo Ethernet.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Switch de PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Injector de corrente 
PoE (opcional)

Switch não PoE
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Video Server
Model No: VS8102

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.

MAC:0002D1730202

RoHS 0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                 VS8102

Installation
Wizard 2

IW2

4 Atribuição de um endereço de IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de 
Software no CD de software.

2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, 
clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.

3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou 
as Câmaras de Rede na mesma LAN.

4. Após pesquisar, irá surgir a janela de instalação principal. Clique no MAC que 
corresponde àquele listado no fundo do seu dispositivo para ligar ao Servidor de 
Vídeo através do Internet Explorer.
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Para outras opções de confi  guração, consulte o Manual do Utilizador 
no CD do software.

1. Aceda ao Servidor de Vídeo a partir do LAN.
2. Disponibilizar vídeo em tempo real através de navegadores de Internet ou software 

de gravação.

5 Pronto a Utilizar
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