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Instrukcja bezpieczeństwa  

• Przed instalowaniem i uruchomieniem kamery prezeczytaj instrukcje bezpieczeństwa i obsługi. 

• Schowaj instrukcję w razie potrzeby. 

• Żeby zaprzeczyć trwałemu uszkodzeniu, ochroń kamerę przed wilgocią i wodą. Nigdy nie 

włączaj kamery jeżeli została przemoczona. W takim przypadku sprawdź ją w zautoryzowanym 

serwisie. 

• Nie używaj kamery poza specyfikacją, bo to może spowodować żeby przestała funkcjonować. 

• Nie używaj kamer poza określoną temperaturą, wilgocią lub mocą. 

• Używaj kamerę tylko przy temperaturach -40°C to +50°C i wilgoci max. 90%. 

• Do wyłączenia wzmacniania jednostki, wyciągnij wtyczkę z kontaktu. Nigdy nie ciągnij za 

przewód. 

• Ostrożnie pokładaj kable połączeń, żeby nie dostały się pod duży ciężar, albo nie zostały 

przełamane lub uszkodzone, oraz żeby wilgoć się nie dostałą do nich. 

• Nie próbuj odłączyć płytę kamery od kopułki. 

• Jeżeli naprawa jest podjęta przez personel niezautoryzowany, gwarancja przestaje być aktualna.  

• Nie otwieraj obudowy kamery. 

• Nigdy nie celuj kamerą do słońca z otwartym obiektywem. Może to spowodować zniszczenie 

czujnika. 

• Instalacja, utrzymywanie i naprawa powinny być wykonywane tylko przez zautoryzowane 

serwisy. Przed otwarciem pokrywy, wyłącz jednostkę z głównego zasilania. 

• W razie niepoprawnego działania, skontaktuj się z sprzedawcą. 

• Używaj tylko originalnych części i akcesoria od Videor E. Hartig GmbH. 

• Nie używać mocnych czy szorujących detergentów do czyszczenia kopułki. Używać suchej 

ścierki do czyszczenia powierzchni kopułki. Jeżeli brud jest trudno usuwalny, użyj błogiego 

detergentu i delikatnie wytrzyj. 

• Wszystkie otwory w obudowie służące do skladania muszą być zamknięte lub uszczelnione. 

 
Instalater jest odpowiedzialny za zapewnienie poziomu ochrony według specyfikacji, m.in. 
użyciem wszystkich dostarczonych uszczelek i pierscieni O-ring, uszczelnieniem wyjść kabli 
silikonem oraz pokładaniem kabli tak aby nie dzialały jako “rynna” do odprowadzania. 
 
W trakcie montażu trzeba zapewnić że dostarczone uszczelki są poprawnie wstawione I że 
nie zostały przesunięte w trakcie składania. 
Nie powinno się używać uszkodzonych uszczelek. 
 
UWAGA: 
To urządzenie jest urządzeniem klasy A. Może ono spowodować szkodliwe interferencje w 
obszarach zamieszkanych; w takim razie od użytkownika może być żądane podjecie 

odpowiednich działań korekcyjnych jego／jej kosztem. 



Instrukcja szybkiej instalacji jest przeznaczona do szybkiego instalowania i podłączenia Szybkiej 

kamery kopułkowej IP do sieci. Z detalami proszę się zapoznać z Podręcznika użycia i instalacji 

Kamery. 

Określenia przełącznikow   

 

                           Zewnętrzny 

A Łącze RJ-45 
B Alarm I / O 
C Zasilanie 
D Gniazdo karty Micro SD 
E Nacisk powrotu do ustawień fabrycznych 
F I / O dźwieku 

 

Określenia zasilania & łącznika dźwięku  

Odnieś się do ilustracji poniżej żeby podłączyć centralne zasilanie przez dostarczony zasilacz, i 

ustawić dźwiek według nóżek pin określeń dźwięku. 

 

Łącznik zasiłania                                   Łącznik dźwieku 
 

 

 

 

Do zasilania kamery, podłacz kabel Ethernet do portu Ethernet kamery i podłącz inni koniec 
kabla do IEEE 802.3 PoE łącza. Jeśli potrzebne jest ogrzewanie do modeli zewnętrznego 
użycia, zamiast tego podłącz kabel AC 24V do zasilania kamery. 

 

Nóżka Definicja 

 
 

Nóżka Definicja 
1 AC 24_1 1 LINE_OUT 
2 FG 2 GND 
3 AC 24_2 3 LINE_IN 

  



Łącze I／O alarmu  

W trakcie pokładania kabli, odnieś się do tablicy poniżej o określenie nóżek ustawień I／O alarmu. 

 

 

Nóżka Definicja  Nóżka Definicja 
1 ALARM_OUT_NO_1  7 ALARM_OUT_COM_2 
2 ALARM_OUT_NC_1  8 GND 
3 ALARM_OUT_COM_1  9 ALARM_IN_4  
4 GND  10 ALARM_IN_3 
5 ALARM_OUT_NO_2  11 ALARM_IN_2 
6 ALARM_OUT_NC_2  12 ALARM_IN_1 

 

Przed zalogowaniem sie kamery  

Oprogramowanie klienta będzie automatycznie zainstalowane na PC w trakcie podłączenia Szybkiej 
kamery kopułkowej. Przed zalogowaniem się do Kamery kopułkowej, zapewnij się że ładowanie 
ActiveX jest pozwolone, zmianą kontroli ActiveX i plug-inów, lub ustawieniem poziomu 
bezpieczeństwa Sieci na domyślne. O detale prosimy skonsultować podręcznik oprogramowania 
Szybkiej kamery kopułkowej. 

Ustawienia, kontrole i plug-iny ActiveX Poziom bezpieczeństwa sieciowego 
Krok 1: Rozpocznij IE. 

Krok 2: Wybierz <Narzędzia> z menu głównego 
przeszukiwarki. Kliknij na <Opcje 
sieciowe>. 

Krok 3: Kliknij na pasek <Bezpieczeństwo> I 
wybierz “Sieć” żeby zmienić ActiveX. 

Krok 4: Ustaw “Kontrole ActiveX I plug-iny” na 
<Monit> albo <Umożliw>. 

Krok 1: Rozpocznij IE. 

Krok 2: Wybierz <Narzędzia> z menu 
głównego przeszukiwarki.  
Kliknij na <Opcje sieciowe>. 

Krok 3: Kliknij na pasek 
<Bezpieczeństwo> i wybierz 
“Sieć” żeby zmienić ActiveX. 

Krok 4: Na dnie strony naciśnij “Poziom 
domyślny” i kliknij na OK żeby 
zatwierdzić ustawienia. Zamknij 
okno przeszukiwarki I otwórz 
nowe, do kamery IP. 

 



Login kamery  

Domyślny adres IP Szybkiej kamery kopułkowej jest 192.168.1.10. Żeby uzyskać dostęp po raz 
pierwszy, ustaw adres IP PC-ta na 192.168.1.XXX; na przykład: 
 

Adres IP:  192.168.1.20 
Maska Subnet: 255.255.255.0 
 
Login ID & Hasło 
• Wprowadź adres IP kamery do pasku URL okna przeszukiwarki i naciśnij “Enter”. 
• Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (admin) do okna dialogowego. 
•  
Zainstaluj kontrolę ActiveX 
• Po podłączeniu Szybkiej kamery kopułkowej do sieci, pod paskiem URL ukaże się zapitanie o 

instalację kontroli ActiveX.  
• Naciśnij prawim guzikiem na pasek informacji, i po tym “Instaluj kontrole ActiveX...” żeby  

pozwolić na instalację  ActiveX. 

 

• W okienku dialogowym naciśnij na “Instaluj” żeby rozpocząć ładowanie oprogramowania DC 
Viewer na PC. 

• Naciśnij na “Zakoncz” po ukończeniu instalacji DC Viewer. 
 

Oglądarka na podstawie przeszukiwarki  

Strona główna interfejsu użytkownika Szybkiej kamery kopułkowej jest pokazana poniżej. 
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