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1 Konstrukcja urządzenia 

1 Konstrukcja urządzenia 

1.1 Zewnętrzny przewód urządzenia  

Uwaga: 

Poniższy rysunek ma jedynie charakter orientacyjny i służy lepszemu poznaniu funkcji portu 

przewodowego. 

Poszczególne modele mogą posiadać inny układ przewodów, dlatego aby uzyskać więcej 

informacji, należy zapoznać się z konkretnym produktem.  

Aby uzyskać informacje na temat przewodów, należy zapoznać się z poniższym rysunkiem. 

Patrz Rysunek 1-1. 

 

Rysunek 1-1 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z poniższą tabelą. 

Nr Nazwa portu  Funkcja Złącze  Uwaga 

1 
AUDIO OUT 

Port wyjścia 
audio 

 RCA Wyjście sygnału audio do głośnika itp.  

2 
AUDIO IN 

Port wejścia 
audio 

 RCA 
Wejście sygnału audio, odbierające analogowy 
sygnał audio wysyłany przez urządzenia 
wychwytujące sygnały itp.  

3 

LAN Port sieciowy  

 Port 
sieci 
Ethernet  

Podłącz standardowy przewód sieci Ethernet. 

Uwaga: Niektóre serie nie obsługują zasilania 
PoE.  

4 I/O Port I/O  - Wejście/wyjście sygnału alarmu. 
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Nr Nazwa portu  Funkcja Złącze  Uwaga 

5 

Power 
Port 
wejściowy 
zasilania  

/ 

Port zasilania. Wejście zasilania DC 12 V lub 
AC 24 V.  

Uwaga:  

Podczas korzystania z zasilania AC 24 V 
należy podłączyć 2-stykowy przewód do 
okrągłego portu DC 5,5.  

Należy używać zgodnie z informacjami na 
etykiecie urządzenia.  

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat złącz, należy zapoznać się z poniższą tabelą. 

Nazwa 
portu  

Lp 
Nazwa  Uwaga 

Port I/O  

1 ALARM_NO 

Port wyjścia alarmu. Wyprowadza sygnał alarmowy 
do urządzenia alarmowego.  

NO: Normalnie otwarty port wyjścia alarmu.  

Musi być używany w połączeniu z portem 
ALARM_COM. 

2 ALARM_COM Publiczny port wyjścia alarmu.  

3 ALARM_IN1 
Port wejścia alarmu 1. Otrzymuje sygnał włącz-
wyłącz od zewnętrznego źródła alarmu. 

4  ALARM_IN2 
Port wejścia alarmu 2. Otrzymuje sygnał włącz-
wyłącz od zewnętrznego źródła alarmu. 

5 GND Port uziemienia  

 

1.2 Konstrukcja i wymiary 

Uwaga:  

Poniższe rysunki mają jedynie charakter orientacyjny i służą do zapoznania się z wymiarami 

urządzenia. Wybierz odpowiedni rysunek zgodnie z posiadanym urządzeniem.  

Aby uzyskać informacje na temat wymiarów, należy zapoznać się z poniższym rysunkiem. 

Przyjęta jednostka to mm. Zobacz rysunek Rysunek 1-2 i Rysunek 1-3. 

 

Rysunek 1-2 
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Rysunek 1-3 
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2 Instalacja urządzenia  

Ważne 

Należy upewnić się, iż powierzchnia instalacyjna jest w stanie utrzymać co najmniej 

trzykrotny ciężar kamery wraz z uchwytem.  

 

 

Rysunek 2-1 

EN PL 

Network Camera Unit Kamera sieciowa 

Installation Screw Śruba do montażu 

Expansion Bolt Kołek rozporowy 

Installation Map Mapa montażu 

Wall or Celling Ściana lub sufit 

 

Zobacz Rysunek 2-1. 

Krok 1 

Przyklej mapę montażową do docelowej powierzchni instalacji urządzenia (ściany lub sufitu). 

Krok 2  

Wywierć otwór zgodnie z pozycją zaznaczoną na mapie montażu. 

Krok 3 

Otwórz woreczek z akcesoriami, wyjmij kołek rozporowy i umieść go w wywierconym otworze.  

Krok 4 

Otwórz woreczek z akcesoriami i wyjmij śruby. Przykręć 4 śruby, aby przymocować urządzenie 

do powierzchni instalacyjnej (ściany lub sufitu). Można także wyregulować pozycję osłony 

przeciwsłonecznej. Po zamontowaniu urządzenia należy dokręcić śruby na osłonie 

przeciwsłonecznej.  

Krok 5 

Odpowiednio podłącz zewnętrzny przewód urządzenia.  
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Rysunek 2-2 

EN PL 

Śruba regulacyjna Śruba regulacyjna 

 

 

Rysunek 2-3 

EN PL 

Śruba regulacyjna Śruba regulacyjna 
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Uwaga:  

Poszczególne modele mogą się różnić pod względem położenia śruby regulacyjnej, należy 

zapoznać się z rysunkami odpowiadającymi posiadanemu urządzeniu.  

Aby wyregulować pozycję i kąt ustawienia urządzenia, należy poluzować śrubę regulacyjną, 

natomiast po zakończeniu regulacji należy ją dokręcić.  

Korpus kamery można nieprzerwanie obracać w jednym kierunku nie więcej niż 3 razy.  

Nie należy pozostawiać dolnej pokrywy otwartej zbyt długo. Ponadto, nie należy otwierać dolnej 

pokrywy w wilgotnym otoczeniu, aby zapobiec zawilgoceniu urządzenia i zamgleniu obiektywu.  

Krok 6 

Użyj śrubokrętu (znajdującego się w woreczku na akcesoria) w celu poluzowania śruby 

regulacyjnej.  

Krok 7 

Wyreguluj urządzenie pod każdym kątem i ustaw kierunek monitorowania.  

Krok 8 

Przykręć śruby za pomocą śrubokrętu.  


