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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności 
Montaż i demontaż modułu oraz elementów wyposażenia dodatkowego 
powinien prowadzić wykwalifikowany personel. Przed rozpoczęciem 
montażu i eksploatacji sprzętu należy przeczytać wszystkie dołączone do 
niego instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

Montaż 

 Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A i może powodować 
zakłócenia fal radiowych. W razie potrzeby należy podjąć 
odpowiednie kroki.  

 Eksploatację kamery należy prowadzić w środowisku o zalecanej 
temperaturze i wilgotności. Kamerę należy chronić przed zbyt 
wysokim ciśnieniem, drganiami, wilgocią, pyłem i silnym 
promieniowaniem elektromagnetycznym.  

 Należy używać zasilacza lub urządzenia PoE zgodnego z wymogami. W 
przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie urządzenia. 

 Przewód zasilający między zasilaczem a kamerą nie może być zbyt 
długi. W przeciwnym razie nastąpi spadek napięcia w kamerze, a tym 
samym jej nieprawidłowa praca. Jeżeli konieczne będzie wydłużenie 
przewodu zasilającego, należy wydłużyć przewód między zasilaczem a 
siecią elektryczną. 

 Nie należy podnosić urządzenia za przewód połączeniowy. W 
przeciwnym razie może dojść do poluzowania złączki kablowej kamery. 

 Przy podłączaniu do interfejsu zewnętrznego, należy wykorzystać 
istniejące złącze. Złącze kablowe (zatrzask lub zacisk) powinno być w 
dobrym stanie i odpowiednio zamocowane. Podczas montażu 
przewód nie może być napięty. Powinien posiadać odpowiedni zapas, 
pozwalający uniknąć słabego styku w gnieździe oraz poluzowania 
powodowanego uderzeniem lub potrząsaniem. 

 Złącza przewodów połączeniowych nie mogą być odsłonięte. 
Przestrzeń profilu, skrzynka wodoodporna, rura z blachy pofalowanej 
i rurka PVC muszą być szczelnie okryte, aby chronić złącza przed wodą. 
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Należy prawidłowo użyć wodoodpornych elementów wtyczki RJ45, 
aby zabezpieczyć przewód sieciowy przed działaniem wody. 

 Podczas transportu należy zapewnić przezroczystej obudowie 
kopułkowej szczególną ochronę przed tarciem, zarysowaniem i 
zanieczyszczeniem itp. Aby zapewnić czystość obudowy, podczas 
montażu nie należy usuwać z niej folii ochronnej. Folię należy zdjąć po 
zakończeniu montażu, przed włączeniem zasilania urządzenia. 

 Informacje dotyczące konserwacji można uzyskać od profesjonalistów. 
Nie należy podejmować samodzielnych prób demontażu urządzenia. 
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy 
wywołane naprawą lub konserwacją prowadzoną przez osoby 
nieuprawnione. 

Konserwacja 

 Przestroga: Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu powoduje 
ryzyko wybuchu. Zużyte baterie należy utylizować we wskazany 
sposób. 

 Jeżeli przednia szklana powierzchnia jest pokryta kurzem, należy go 
delikatnie usunąć czystą szczoteczką lub gumową gruszką do 
zdmuchiwania kurzu.  

 Jeżeli na przedniej szklanej powierzchni znajduje się kurzu lub 
zatłuszczenie, należy ją delikatnie oczyścić czystą szmatką, zaczynając 
od środka w kierunku do zewnątrz. Jeżeli mimo to nie można usunąć 
tłuszczu lub kurzu, należy użyć czystej szmatki z detergentem i 
delikatnie czyścić szklaną powierzchnię do usunięcia zabrudzeń. 

 Do czyszczenia przezroczystej obudowy kopułkowej nie używać 
rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen lub etanol. 

 Upewnij się, że szmatka do obiektywu jest czysta.  
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 Przy włączonym zasilaniu nie należy patrzeć na 
laser przekaźnikowy. Przy włączonym zasilaniu 
nie należy patrzeć bezpośrednio na gniazda 
światłowodowe ani końcówki przewodów 
światłowodowych. 

 Stosowanie regulatorów,regulacji działania lub 
procedur innych od opisanych w niniejszej 
instrukcji może powodować szkodliwą emisję 
promieniowania laserowego. 

 

Zgodność z przepisami 

FCC Część 15 

Niniejszy sprzęt poddano testom pod kątem zgodności z limitami dla 
urządzenia cyfrowego zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC i stwierdzono 
jego zgodność z tymi przepisami. Limity te opracowano na potrzeby 
zapewnienia zasadnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w 
przypadku eksploatacji sprzętu w środowisku komercyjnym. Niniejszy 
sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie 
radiowe, a w przypadku braku jego montażu i użytkowania zgodnie z 
instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji 
radiowej. Eksploatacja tego sprzętu w obiekcie mieszkalnym może 
powodować szkodliwe zakłócenia i wówczas użytkownik zobowiązany 
jest do usunięcia urządzeń na własny koszt. 

Niniejszy produkt spełnia postanowienia Części 15 Przepisów FCC. 
Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 

 To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.  
 To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym 

zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. 
 

 
Klasa 1 

PRODUKT LASEROWY 
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Dyrektywa niskonapięciowa / dotycząca zgodności 
elektromagnetycznej 

 

Ten produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy 
niskonapięciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywy dotyczącej 
zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE.  

 

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) 2012/19/UE 

 

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, podlega 
postanowieniom Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i wymaga utylizacji 
w sposób odpowiedzialny. 

 

 Domyślny adres IP, nazwa użytkownika 
i hasło 

 Domyślny adres IP: 192.168.1.13  
 Domyślna nazwa użytkownika: admin 
 Domyślne hasło: 123456 

 

Hasło domyślne jest używane do pierwszego 
logowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo konta, 
należy zmienić hasło po zalogowaniu się 
po raz pierwszy. Zalecamy ustawienie silnego hasła (co 
najmniej osiem znaków). 

 Specyfikacja zestawu 
Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub niekompletne, należy 
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skontaktować się z miejscowym dystrybutorem. Załączniki 
mogą się różnić zależnie od modelu. Szczegółowe informacje 
podano na faktycznym modelu. 

Pozycja Liczba 

Kamera 1 

Dokument dla użytkownika 1 

Pakiet elementów 
wyposażenia dodatkowego 

1 

 Wygląd 

Wymiary 

Rysunki w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. 
Faktyczny wygląd urządzenia może różnić się w zależności od 
modelu. 
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Typ A  

 
Typ B  
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Złącze kablowe 

Wygląd i kable mogą różnić się w zależności od modelu.  

 

Nr Opis Nr Opis 

1 Podstawa 2 Obudowa 

3 Obiektyw 4 LED podczerwieni 

5 
Złącze zasilania  
(12 VDC) 

6 Interfejs Ethernet  

 

 
Specyfikacje znajdują się w najnowszych kartach 
charakterystyki produktu. 

 

 

1

2

3

4

IP
Network

5

6

Sieć IP 
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 Montaż kamery 

Montaż na suficie 

Można wykorzystać mocowanie sufitowe lub uchwyt do 
montażu na ścianie oraz kupić odrębny osprzęt. Poniżej za 
przykład służy mocowanie sufitowe. Montaż na ścianie jest 
podobny do mocowania sufitowego i zostanie pominięty. 

1. Przyklej naklejkę do sufitu i wywierć wiertarką (wiertło o 
średnicy 6mm lub 6,5mm ) otwory prowadnicze głębokie 
na 30mm zgodnie z naklejką. 

 
2. Włóż plastikowe kołki rozporowe. 

a. Wywierć otwór do przepuszczenia kabli przez sufit. 

b. Wstaw wtyczki. 

 
2

1
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3. Odłącz obudowę od podstawy z oznaczeniami.  

 
4. Zainstaluj podstawę i kamerę. 

 

Install 
mark

Install 
mark

Detach the housing 
from the base plate 
with the marks aligned.

slot

Odłącz obudowę od podstawy z oznaczeniami. 
Zainstaluj 
oznaczenia 

Zainstaluj 
oznaczenia 

Podłącz kabel i zabezpiecz go taśmą wodoodporną 

Przytwierdź kopułę do sufitu śrubami samowkrętnymi. 

gniazdo 
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5. Zamocuj kamerę. 

 
6. Ustawianie kierunku monitorowania. 

 
 

Powyższe dotyczy instalacji ukrytej. W przypadku montażu 
otwartego, przepuść przewody przez otwór w podstawie. 

Install 
mark

Install 
mark

Mount the housing with 
install mark aligned

1

2

Zamocuj kamerę i obudowę zgodnie z oznaczeniami 

Zainstaluj 
oznaczenia 

Zainstaluj 
oznaczenia 

Ustaw kamerę w pożądanym kierunku 
monitorowania 
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Przy instalacji otwartej upewnij się, że kable można 
wyprowadzić przez otwór w podstawie i przykręć 
kopułę do ściany, jak w punkcie 3. 

 

Wodoodporne elementy wtyczki RJ45 

 

Przymocować pierścień 
uszczelniający do interfejsu 
Ethernet. Zamocować elementy 
wodoodporne w odpowiedniej 
kolejności. Następnie podłączyć 
przewód do interfejsu Ethernet i 
wkręcić wkręt wodoodporny. 

 

 

Można najpierw połączyć przewody wewnętrzne kabla 
z wtyczką RJ45 (przez zagniatanie), a następnie zakryć 
elementy wodoodporne. Można także w pierwszej 
kolejności zakryć elementy wodoodporne. 

 

 Dostęp do kamery 
Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy: 

 Kamera działa poprawnie i jest podłączona do sieci. 
 Używany komputer posiada przeglądarkę Internet Explorer 

w wersji 7.0 lub nowszej. 

Aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem interfejsu 
sieciowego, należy postępować w następujący sposób: 

Insert in order

Seal ring 123
Pierścień 

uszczelniający 

Umieścić w kolejności 
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1. Otworzyć przeglądarkę, wprowadzić adres IP kamery w 
pasku adresu, a następnie nacisnąć Enter, aby otworzyć 
stronę logowania. 

2. Wpisać nazwę użytkownika i hasło, a potem kliknąć Login. 

 

 Po pierwszym zalogowaniu zainstalować ActiveX. Po 
zakończeniu instalacji ActiveX otworzyć 
przeglądarkę IE, aby się zalogować. 

 Jeżeli podczas pierwszego logowania z systemu 
Windows 7 system nie poprosi o instalację ActiveX, 
należy postępować w następujący sposób, aby 
wyłączyć kontrolę konta użytkownika (user account 
control, UAC): kliknąć przycisk Start, a następnie 
Control Panel. W polu wyszukiwania wpisać uac, a 
potem kliknąć Change User Account Control 
Settings. Przesunąć suwak na Never Notify, a 
następnie kliknąć OK. Po wyłączeniu kontroli konta 
użytkownika zalogować się ponownie. 

 W przypadku niepowodzenia instalacji przed 
zalogowaniem otworzyć Internet Option w 
przeglądarce IE. Kliknąć zakładkę Security, 
następnie Trusted sites, a na koniec Sites, aby dodać 
witrynę. W przypadku systemu Windows 7 należy 
najpierw zapisać na komputerze plik setup.exe, a 
potem kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, 
zaznaczyć Run as administrator i zainstalować go 
zgodnie z instrukcjami. 

 


