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1.2 OPIS

1. Port RJ-45 Ethernet
Urządzenie IP podłączone jest do Ethernetu poprzez standardowe
złącze RJ45. Wspomagając NWAY, to urządzeni IP może
automatycznie wykryć szybkość lokalnego segmentu sieci (10BaseT/100Base-TX Ethernet).
2. Złącze zasilania
Jeżeli chcesz użyć zasilacza do zasilenia kamery. Postępuj zgodnie z
opisem aby podłączyć zasilanie 12V
PIN

NAZWA

OPIS

1

12V

Wejście zasilania 12V

2

GND

Pin uziemienia

3. Przycisk Reset
Krok 1: Wyłącz urządzenia IP poprzez odłączenie kabla zasilającego.
Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset. Podłącz ponownie kabel
zasilający trzymając ciągle przycisk Reset.
Krok 3: Przytrzymaj przycisk Reset jeszcze przez chwilę, puść
przycisk Reset. Proces trwa około 20 sekund. Kamera uruchomi się z
domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

4. Złącze cyfrowego wejścia / wyjścia
Używane do zastosowań takich jak detekcja ruchu, wyzwolenie zdarzeń,
nagrywanie poklatkowe, powiadomienie o alarmach, itp.,
Terminal złącza I / O zapewnia interfejs dla:

1 wyjście tranzystorowe: Do podłączenia zewnętrznych urządzeń
takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączone urządzenia mogą być
aktywowane za pomocą przycisków wyjścia na stronie podglądu na żywo
lub za pomocą oprogramowania do zarządzania.
1 wejście cyfrowe - wejścia alarmowe dla urządzeń, które mogą
przełączać się pomiędzy obiegiem otwartym/zamkniętym, na przykład:
PIR, drzwi / kontakty okien, czujki stłuczeń itp.
Urządzenie wykryje zmiany na wejściach cyfrowych i przekaże
odpowiedni sygnał do serwerów monitoringu. Zaciski I / O
ponumerowane są od prawej do lewej strony,
Poniższa tabelka zawiera opis poszczególnych pinów:

Pin

Opis

Specyfikacja

DIO PW

Połączone równolegle do złącza zasilania,

Napięcie: 12V DC,

Ten pin zapewnia dodatkowe złącze

Max: 1.2W

zasilania sieciowego dla urządzenia.
Maksymalny prąd 100mA.
DIO GND

Uziemienie

DO (wyjście
tranzystorowe)

Wykorzystuje otwarty kolektor tranzystora
NPN z emiterem połączonym pod pin GND.
Jeśli używane z
zewnętrznym przekaźnikiem, dioda musi być

Max obciążenie =
<100mA
Max napięcie = 24V
DC (do tranzystora)

połączona równolegle z obciążeniem, w celu
ochrony przed skokami napięć.
DI

Podłącz do GND aby aktywować lub

(wejście

pozostaw niepodłączone aby dezaktywować.

cyfrowe)

1.3 Podłączenie

Nie może
przekraczać napięcia
większego niż 30V
DC.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami aby podłączyć
kamerę IP z poszczególnymi urządzeniami.

Jeżeli posiadasz zasilanie PoE (Power Over Ethernet) z przełącznika
lub injectora:
1) Podłącz kamerę do przełącznika/injectora przewodem CAT5 lub CAT6
2) Podłącz komputer do przełącznika kolejnym przewodem CAT5 lub
CAT6
Jeżeli twój przełącznik nie obsługuje funkcji PoE i chcesz zasilić
kamerę za pomocą zasilacza:
1) Podłącz zasilacz do kamery
2) Podłącz kamerę do przełącznika sieciowego (złącze RJ-45)
3) Podłącz komputer do przełącznika sieciowego (złącze RJ-45)
UWAGA!
Celem zasięgnięcia szerszych informacji dotyczących PoE proszę
zajrzeć do Podręcznika użytkownika.

Dostęp do kamery
Ta sekcja przeprowadzi Cię w skrócie poprzez obsługę urządzenia.
Jeżeli w twojej sieci znajduje się serwer DHCP, kamera uzyska
adres IP automatycznie. Aby wyszukać kamerę w sieci skorzystaj z
oprogramowania:
http://www.acti.com/product/detail/Software/ACTi_Utility_Suite

Jeżeli w twojej sieci nie ma serwera DHCP:
Domyślnym adresem ip kamery jest 192.168.0.100.
Przed przystąpieniem do dalszej obsługi należy upewnić się czy
urządzenie oraz komputer PC należą do tego samego segmentu
sieciowego.

Proszę ustawić następujące wartości:
Adres IP: 192.168.0.xxx
Adres podsieci: 255.255.255.0
(Uwaga: xxx powinno być wartością z zakresu
1-254, z wykluczeniem wartości 100)

Otwórz przeglądarkę internetową ze wskazanym adresem IP

UWAGA!
Jeśli posiadasz wcześniejszą wersję przeglądarki Internet
Explorer zaleca się pobranie najnowszej wersji.
UWAGA!
Domyślnym adresem IP tego urządzenia jest 192.168.0.100
Zaloguj się przy użyciu domyślnego loginu i hasła konta
administratora
UWAGA!
Domyślnie konto administratora zostało ustawione
na: login: Admin
hasło: 123456
Kliknij przycisk „Login” aby się zalogować.
Podgląd na żywo i konfiguracja

Zmiana adresu IP możliwa jest z poziomu ustawień sieciowych

Aby zapisać zmiany przejdź do zakładki Save & Reboot

