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Ÿ Zewnętrzna kamera 1,3 MP HD Sieć PoE Dome IR

Ÿ Instrukcja uruchomieniowa (1)  
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Zawartość opakowania

  1. Zanim zaczniesz

Ÿ TV-IP321PI

Ÿ CD-ROM (dostawcze i podręcznik użytkownika) 

ŸWielojęzyczne Skrócona instrukcja instalacji 

Ÿ Zestaw montażowy

Minimalne wymagania
Ÿ Power over Ethernet (PoE), przełącznik (np. TPE-S44) (opcja) lub PoE 

(np. TPE-105I opcjonalnie) 

Ÿ Komputer z portem Ethernet i przeglądarki 

Ÿ Napęd CD-ROM 

Ÿ Sieć przewodowa 

Ÿ Kabel sieciowy

Uwaga: 

Ÿ Telewizyjny IP321PI współpracuje z Power over Ethernet (PoE) urządzeń, 
które są zgodne ze standardem IEEE 802.3af. 

Ÿ Telewizyjny IP321PI posiada złącze 5,5 mm Lufa opcjonalnym 12 V DC 
zasilacza 1A (model 12VDC1A sprzedawane oddzielnie).

Podtrzymani systemy 
operacyjni

1-8 kamery

JEDNOSTKA
CENTRALNA

JEDNOSTKA
CENTRALNA

9-32 kamery

Pamięć Pamięć

Windows 8.1 (32/64-bit) /
Windows 8 (32/64-bit) / 
Windows 7 (32/64-bit) /
Windows Server 2008 / 
Windows Vista (32/64-bit) / 
Windows Server 2003 / 
Windows XP (32/64-bit)

2GHz 2GHz2GB RAM 
lub above

4GB RAM 
lub above

Bezpłatny zarządzania oprogramowanie: TRENDnetVIEW Pro wymagania

Podtrzymani systemy operacyjni

Android (wersja 2,3 lub above)
iOS (wersja 2,3 lub above)

Bezpłatna wisząca ozdoba App: TRENDnetVIEW wymagania
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  2. Cómo se instala

  2. Narzędzia konfiguracja i instalacja

1. Nie instalować lub zamontować kamerę IP, dopóki nie zostaną wykonane 
 kroki instalacji poniżej. Tymczasowo umieszczać kamery IP przy 
 komputerze. 

2. Podłącz kabel sieciowy od komputera do portu LAN w sieci. 

3. Włóż Utility CD-ROM do napędu CD-ROM. 

4. Wybierz język z rozwijanego menu.

5. Kliknij przycisk Zainstaluj aparatu. 

6. Zanotuj adres MAC kamery. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Notatka: Ściągać opóźnioną wersję ustawianie czarownika użyteczność, 
zadawalać iść http://www.trendnet.com/support i wybiera TV-IP321PI wśród 
produktu ściągania dropdown listy. 
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7. Podłącz kabel sieciowy do portu sieciowego kamery i Switch PoE. Diody 
 podświetlające włączy się i wykazują słabe światło widzialne czerwone. 
 Zezwól 60 sekund aparat do rozruchu. Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

8. Wybierz swój aparat. Kliknij przycisk Next (Dalej) i postępuj zgodnie z 
 instrukcjami.

9. Wprowadź nowe hasło, potwierdź nowe hasło, a następnie kliknij przycisk 
 Next (Dalej).
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10. Początkowy ustawianie jest zupełny! Twój kamera teraz łączy twój sieć. 
 Klika hyperlink potwierdzać dostęp zarządzanie strona. To otwierał 
 przeglądarkę internetową. Wznawiać instalaci, bagatelizuje przeglądarkę 
 internetową i wtedy klika Next (Dalej).

11. Gratulacje! Aparat jest gotowy do zainstalowania w miejscu docelowym. 
  Zeskanuj kod QR aby pobrać bezpłatną aplikację mobilną aby zobaczyć 
  kamery z urządzenia przenośnego. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby 
  wyjść z kreatora konfiguracji.

12. Zarządzanie i nagrywać z wielu kamer, należy zainstalować 
 oprogramowanie TRENDnetVIEW Pro. Zainstaluj oprogramowanie klikając 
 Zainstaluj TRENDnetVIEW Pro w oknie kreatora instalacji. Szczegółowe 
 instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania znajdują się w podręczniku 
 TRENDnetVIEW Pro użytkownika na dołączonym dysku CD-ROM.
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Uwaga:

Ÿ Patrz Instrukcja obsługi dla zaawansowanych funkcji zarządzania. 

Ÿ Podczas oglądania wideo na żywo z przeglądarki internetowej pojawi się 
monit o zainstalowanie wtyczki do pełnej funkcjonalności.  

Ÿ Zaleca się, aby konfiguracji dynamicznej usługi DNS, aby zobaczyć swoje 
kamery zdalnie. Zobacz jak korzystać do instrukcji obsługi routera i 
urządzenia kamery.

13. Instalować kamery w żądanej lokalizacji. Aby podłączyć kamery IP do sieci z 
 PoE, prosimy skorzystać z jednej z następujących metod:

Korzystanie z TV IP321PI z przełącznikiem PoE (TPE-S44)

Ÿ Podłącz jeden koniec kabla sieciowego z wyłącznikiem Power over 
Ethernet (TPE-S44 np.) do portu sieciowego na kamery IP. 

Ÿ Podłącz przełącznik do sieci.

TPE-S44

TV-IP321PI

PoE

Internet

Router

Non PoE
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Korzystanie z TV IP321PI z wtryskiwacza (TPE-105I)

Ÿ Podłącz zasilacz do TPE-105I, a następnie do gniazdka elektrycznego

Ÿ Podłącz kabel sieciowy z TV-IP321PI do portu P+DATA OUT (PoE) 
TPE-105I 

Ÿ Podłącz kabel sieciowy od przełącznika lub routera (np. TEW-818DRU) do 
TPE-105I jest dane w porcie (bez PoE)

TV-IP321PI

TPE-105I

DATA
IN

P+DATA
OUT

PoE Non-PoE

Router

Internet
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Uwaga:

Aby uzyskać wskazówki dotyczące robienia odpowiedniego kąta widzenia 
kamery znajdują się w podręczniku użytkownika.

Montażu kamery

1. Odkręć nakrętkę regulowany i zdjąć pokrywę.

2. Ręcznie ustawić kamerę powrotu.

3. Umieścić pod warunkiem etykietę matryca na powierzchni montażowej.

4. Wywiercić otwory na śruby kotew dostarczonych w każdym oznaczonym 
 miejscu na szablonie. Upewnij się, że wiertło mecze o wielkości 
 przewidzianych kotew śrubowych. 

6. Wywiercić dziurę w ścianie przewodów, a następnie przekazać kable aparatu 
 przez otwór. 

5. Możesz uruchomić kabel z tyłu aparatu, lub trasy, przez strony podstawy. 
 Przejdź do kroku 7, jeśli robisz tak. 

Ceiling Mounting

Hole Hole

Hole

7. Podłącz kabel sieciowy do kamery. Upewnij się, że kamera nie jest zasilana. 

8. Włóż dostarczone kołki do otworów. 



9. Ustawić wspornik z kotew śrubowych, a następnie za pomocą dostarczonych 
 śrub do zamocowania kamery na suficie.

10. Zasilania aparatu przez podłączony drugi koniec kabla do przełącznika PoE 
  lub wtryskiwacza w sieci.

11. Zabezpieczyć obudowę do kamery.

12. Uszczelniająca krawędź podstawy kamery z zewnątrz klasy uszczelnienia.
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Limited Warranty 
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the 
following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year 
warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full 
warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée 
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales 
d’utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie 
limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l’adaptateur secteur, l’alimentation en énergie et les composants du 
ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les 
restrictions s’appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend 
genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-
Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, 
Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, 
durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de 
garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) 
Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при 
соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента 
приобретения.  (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: 
На протяжении  1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) 
Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации 
данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com. 

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e 
serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia:  Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 
1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para 
conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates 
ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: 
toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja 
piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.



Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV 
interference caused by unauthorized modifications to this 
equipment. Such modifications could void the user’s authority to 
operate the equipment. 

Certifications
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.
(2) This device must accept any interference received. Including 
 interference that may cause undesired operation.  

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las 
caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su 
funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado 
puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El 
adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de 
la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de 
instalación.

Waste electrical an electronic products must not be 
disposed of with household waste. Please recycle where 
facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer 
for recycling advice.
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Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 

product online. Go to TRENDnet’s website at: 
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.

Technical Support
If you have any questions regarding the product 

installation, please contact our Technical Support.
 Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Гарантія компанії 
Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов 
експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена 
гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і 
компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та 
обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

TV-IP321PI


