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Skontaktuj się ze sprzedawcą i poinformuj 
go o wypadku.

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W razie zauważenia dymu lub 
dziwnego zapachu wydobywającego 
się z kamery sieciowej, natychmiast 
odłącz zasilanie.

Nie ustawiaj kamery sieciowej na 
niestabilnych powierzchniach.

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

Zakres temperatury otoczenia 
zalecanej podczas pracy 
urządzenia znajdziesz w 
podręczniku użytkownika.

Nie dotykaj kamery sieciowej 
podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.

Nie upuszczaj kamery sieciowej z 
wysokości.
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Sprawdź zawartość pakietu1

510000210G

FE8171V Taca montażowa / Wkrętak

Naklejka montażowa Śruby / Pochłaniacz wilgoci / Podwójnie 
klejąca taśma / Gumowa zatyczka / 
Wtyczka / Gumowa uszczelka

Skrócona instrukcja instalacji / 
Karta gwarancyjna

Płyta CD z oprogramowaniem

Kable mocy i I/O Adapter mocy DC

Przeznaczone dla 
tacy montażowej

Przeznaczone dla 
podstawy kamery
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Opis fi zyczny2

Widok wewnątrz

Kształtka wtyku (J7)
Uszczelka 
sprężynowa (A)

Soczewki

Uszczelka dla zewnętrznego 
mikrofonu (B)

Kształtka wtyku (J6)

Gniazdko RJ45 Ethernet 10/100

i Przyłącz (A) do (B) 
podczas mocowania 
górnej pokrywy

Gniazdo karty MicroSD/SDHC/SDXC
Przycisk Reset
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Network Camera
Model No: FE8171V
MAC: 0002D1XXXXXX

Pat. 6,930,709

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.

Made in Taiwan

Widok z zewnątrz

Wbudowany 
mikrofon

Odporna na 
uszkodzenia 
pokrywa w 
kształcie kopuły 
z klasyfikacją 
szczelności IP66

WAŻNE!
Przed zainstalowaniem kamery 
zanotuj jej adres MAC.
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Instalacja sprzętu3

Zaczep kopuły pokrywy

Gumowa zatyczka dla 
kabli mocy i IO

Przykręć tak, by nie można było 
przy tym manipulować

Gumowa wtyczka dla 
kabla RJ45 Ethernet

i Podłącz załączone kable 
mocy i IO jeśli twój przełącznik 
nie obsługuje PoE.

Najpierw, użyj załączonego śrubokręta aby poluzować cztery śruby oraz podłącz kopułę pokrywy 
podstawy kamery. Następnie, podążaj za poniższymi krokami aby zainstalować kamerę do sufitu 
lub ściany.
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Wymiary kable Ethernet (jednostka:mm)

Kolejność montażu

2. Zedrzyj część osłonki z kabla Ethernet.

1. Wywierć otwór na gumowej zatyczce i 
włórz kabel Ethernet do wejścia.

3. Będziesz potrzebował RJ-45 Zaciskarka 
narzędzia aby przyłączyć kable Ethernet 
do złącza. Gdy zakończysz, podłącz kabel 
do gniazdka RJ-45 Ethernet kamery.

Zalecana średnica kabla: 24AWG (0,51 mm)

Podłączanie kabla Ethernet RJ45

Podłączanie kabla mocy DC

Zatyczka gumowa
1

2

o
O
g
B
b
G
br
BR

1
2
3
4
5
6
7
8

3

4
4. Usuń gumową wtyczkę z podstawy kamery. Następnie przeprowadź 

kabel Ethernet na spód kamery i przykręć gumową zatyczkę dla 
zabezpieczenia przed wodą.

1. Usuń gumową zatyczkę z podstawy kamery.
2. Dodaj dołączoną gumową uszczelkę do kabla jak pokazano na poniższym rysunku.
3. Przeprowadź kabel Ethernet na spód kamery i przykręć gumową zatyczkę dla zabezpieczenia 

przed wodą.

o: biało/pomarańczowy pasek
O:pomarańczowa podstawa
g:biało/zielony pasek
B: niebieska podstawa
b:biało/niebieski pasek
G:zielona podstawa
br: biało/brązowy pasek
BR:brązowa podstawa
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Montaż sufitowy/ścienny bez tacy montażowej
(Wybierz niniejszy typ montażu jeśli chcesz przeprowadzić kable od spodu 
kamery)

UWAGA:
Zaaranżuj kable w sposób aby nie 
przeszkadzały gdy górna pokrywa 
została dołączona.

Kształtka wtyku (J7)

Kształtka wtyku (J6)

1 2 3

8
9

4

5

6

1. Przyłącz dołączoną naklejkę wyrównującą dla podstawy kamery do sufitu/ściany.
2. Używając trzech kół na naklejce, wywierć trzy otwory na suficie. Następnie przybij trzy 

załączone plastikowe zatyczki do otworów.
3. Wywierć otwory na kabel w suficie/ścianie oraz przeprowadź kable przez otwór.
4. Podłącz kabel Ethernet do gniazdka.
5. Podłącz dwa końce kabla mocy DC do dwóch  kształtek wtyku.
6. Zabezpiecz podstwę kamery do sufitu/ściany za pomocą trzech dołączonych śrub.
7. Znajdziesz równiż żel silikonowy dołączony do obudowy. Zastąp żel silikonowy zawarty już w 

kamerze, tym dostarczonym z torbą  z akcesoriami.
8. Przyłącz górną podstawę.
9. Zabezpiecz cztery śruby przy pomocy dołączonego śrubokręta. Upewnij się iż wszystkie części 

kamery zostały zainstalowane bezpiecznie.
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Montaż sufitowy/ścienny z tacą montażowej
(Wybierz niniejszy typ montażu jeśli chcesz przeprowadzić kable z boku)

1

2

3

4

7

9
10

7-1

7-2

1. Przyłącz dołączoną naklejkę wyrównującą dla dołączonej tacy montażowej do sufitu/ściany.
2. Używając trzech kół na naklejce, wywierć trzy otwory na suficie. Następnie przybij trzy załączone 

plastikowe zatyczki do otworów.
3. Zaaranżuj i przeprowadź kable aby przechodziły przez bok tacy montażowej.
4. Zabezpiecz tacę montażową do sufitu/ściany za pomocą trzech dołączonych śrub.
5. Podłącz kabel Ethernet do gniazdka.
6. Podłącz dwa końce kabla mocy DC do dwóch  kształtek wtyku.
7. Dołącz podstawę kamery do tacy montażowej oraz przekręć w kierunku przeciwnym do 

obrotu wskazówek zegara jak pokazano na następującym obrazku 7-1. Następnie zabezpiecz 
załączonymi śrubami aby przykręcić podstwę kamery.

8. Znajdziesz równiż żel silikonowy dołączony do obudowy. Zastąp żel silikonowy zawarty już w 
kamerze, tym dostarczonym z torbą  z akcesoriami.

9. Przyłącz górną podstawę.
10. Zabezpiecz cztery śruby przy pomocy dołączonego śrubokręta. Upewnij się iż wszystkie części 

kamery zostały zainstalowane bezpiecznie.
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1. Podłącz kabel Ethernet RJ45 do przełącznika.Użyj kabela krzyżowego kategorii 5 gdy twoja 
kamera sieciowa jest bezpośrednio podłączona do komputera.

2. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.
3. Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym blokiem 

terminala I/O.

Podłączenie ogólne (bez PoE)

Podłączenie do sieci4

+3V3

DO

D1

GND

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1

2

3

Ogólne I/O blok terminala
Gniazdo zasilania (czarne)

Wejście mikrofonu (różowe)
Wyjście dźwięku (zielone)

+3V3: Zasilanie, 3.3V prąd stały
DO : Wyjście cyfrowe
D I: Wejście cyfrowe
GND: Uziemienie
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Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.

Kiedy używasz switcha bez PoE

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden kabel Ether-
net. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy kabla Ethernet.

Kiedy używasz switcha z włączonym PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE switch

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Wtyczka zasilająca 
PoE (opcja)

Switch bez PoE
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1. Uruchom “kreatora instalacji 2” z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramowaniem.
2. 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.

Przypisywanie adresu IP5

Installation
Wizard 2

0002D1083236

00-02-D1-08-32-36                192.168.5.109                  FE8171V

Network Camera
Model No: FE8171V
MAC: 0002D1083236

Pat. 6,930,709

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.

Made in Taiwan
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Gotowy do użycia6

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

zainstalować 32-kanałowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej oprogramowanie, 
we wdrożeniu składającym się z wielkorotnych kamer. Dla szczegółow instalacyjnych, proszę 
odnieść się do powiązanych dkomumentów.

Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na 
płycie CD z oprogramowaniem.






