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Przedmowa 

Generał 

Niniejsza instrukcja zawiera materiały referencyjne i ogólne informacje na temat podstawowej obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów 

związanych z kamerą sieciową Dahua. Przeczytaj, przestrzegaj i zachowaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia 

zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami na urządzeniu i w instrukcji obsługi. Zachowaj ten przewodnik do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcje bezpieczeństwa 

T. on po skategoryzowanym sig w Przewodniku mogą pojawić się słowa o zdefiniowanym znaczeniu. T. on po skategoryzowanym sig w Przewodniku mogą pojawić się słowa o zdefiniowanym znaczeniu. T. on po skategoryzowanym sig w Przewodniku mogą pojawić się słowa o zdefiniowanym znaczeniu. 

Hasła ostrzegawcze Znaczenie 

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na średnie lub niskie potencjalne zagrożenie, które, jeśli się go nie uniknie, może 

spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. 

UWAGA

Wskazuje na potencjalne ryzyko, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować 

uszkodzenie mienia, utratę danych, niższą wydajność lub nieprzewidziany wynik. 

UWAGA

Zapewnia dodatkowe informacje jako nacisk i uzupełnienie tekstu. 

Historia zmian 

Nie. Wersja Wersja poprawkowa Czas zwolnienia 

1 Wersja 1.0.0 Pierwsze wydanie. Styczeń 2019 r 

2) V1.0.1 Zmieniono dla Ameryki Północnej Kwiecień 2020 r 

Informacja o ochronie prywatności 

Jako użytkownik urządzenia lub administrator danych możesz zbierać dane osobowe, takie jak obrazy twarzy, odciski palców, numer 

tablicy rejestracyjnej, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja GPS oraz inne poufne lub prywatne informacje. Musisz upewnić się, że 

Twoja organizacja przestrzega lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ochrony prywatności w celu ochrony uzasadnionych praw i 

interesów innych osób poprzez środki wykonawcze, które obejmują między innymi: zapewnienie jasnej i widocznej identyfikacji w celu 

poinformowania osoby, której dane dotyczą, o istnieniu obszaru nadzoru i zapewnianie powiązanego kontaktu



 

II 

O przewodniku 

• Niniejszy podręcznik użytkownika został opracowany z wielką starannością, a zawarte w nim informacje zostały dokładnie 

przejrzane i zweryfikowane. 

• Tekst był kompletny i poprawny w momencie drukowania. Ten przewodnik może być okresowo aktualizowany w celu odzwierciedlenia 

zmian w produkcie lub w celu poprawienia wcześniejszych informacji, a treść tego przewodnika może ulec zmianie bez powiadomienia.

• Jeśli napotkasz błąd lub masz pytania dotyczące treści tego przewodnika, skontaktuj się z obsługą klienta, aby 

uzyskać najnowszą dokumentację i dodatkowe informacje. 

• Dahua nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wad, niekompletności lub rozbieżności między 

tym przewodnikiem a opisanym produktem. Dahua nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane instalacją, obsługą 

lub konserwacją niezgodne z informacjami zawartymi w tym podręczniku.

• Wszystkie projekty i oprogramowanie mogą ulec zmianie bez uprzedniego pisemnego powiadomienia. Aktualizacje produktu 

mogą powodować pewne różnice między faktycznym produktem a Przewodnikiem. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby 

uzyskać najnowszy program i dodatkową dokumentację.

• Utrata wideo jest nieodłącznym elementem wszystkich cyfrowych urządzeń do nadzoru i nagrywania; dlatego Dahua nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z braku informacji o filmie. Aby zminimalizować występowanie utraconych 

informacji cyfrowych, Dahua zaleca wiele redundantnych systemów rejestrujących i przyjęcie procedury tworzenia kopii zapasowych 

wszystkich danych.

• Wszystkie znaki handlowe, zastrzeżone znaki handlowe oraz nazwy firm w Przewodniku są własnością ich 

właścicieli. 

• Odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z dostawcą lub obsługą klienta, jeśli wystąpi jakiś problem podczas korzystania z 

urządzenia. 

• Skontaktuj się z dostawcą lub obsługą klienta, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy podczas korzystania z tego urządzenia. 



 

III 

Informacje FCC 

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

• To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; 

• To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 

Zgodność z FCC ：Zgodność z FCC ：

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych, zgodnie z częścią 15 przepisów 

FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami. To urządzenie 

generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane 

zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia 

nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co 

można ustalić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą 

jednego lub więcej następujących środków:

• Zmień orientację lub lokalizację anteny odbiorczej. 

• Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. 

• Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. 

Informacje prawne 

Prawo autorskie 

Niniejsza instrukcja obsługi to © 2020, Dahua Technology Company, LTD. 

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Dahua Technology Company, LTD i jest chroniona prawem autorskim. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe 

Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania użyte w tym dokumencie mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i muszą być 

odpowiednio traktowane. 



 

IV 

Ważne zabezpieczenia i ostrzeżenia 

W tym rozdziale opisano zawartość dotyczącą prawidłowej obsługi urządzenia, zapobiegania zagrożeniom i zapobiegania 

uszkodzeniom mienia. Przeczytaj uważnie niniejszą zawartość przed użyciem urządzenia, przestrzegaj jej podczas użytkowania i 

zachowaj ją na przyszłość.

Wymagania instalacyjne i konserwacyjne 

• Wszyscy specjaliści od instalacji i konserwacji muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, aby instalować 

i konserwować systemy telewizji przemysłowej i aparatury elektrycznej oraz pracować nad ziemią. Specjaliści muszą 

posiadać następującą wiedzę i umiejętności operacyjne:

• Podstawowa wiedza i instalacja systemów CCTV. 

• Podstawowa wiedza i umiejętności obsługi okablowania niskiego napięcia i niskonapięciowego połączenia przewodów obwodu 

elektronicznego. 

• Podstawowa wiedza i umiejętności obsługi instalacji i konserwacji aparatury elektrycznej w niebezpiecznych miejscach. 

Wymagania dotyczące zasilania 

• Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. 

• Cała instalacja i obsługa muszą być zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego. 

• Nie przeciążaj gniazdek i przedłużaczy, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem. 

• Nie należy umieszczać aparatu w pobliżu lub w miejscu, w którym może on dotykać napowietrznych linii energetycznych, obwodów 

zasilania lub lamp elektrycznych. 

• Upewnij się, że moc jest zgodna z SELV (Safety Extra Low Voltage) i że ograniczone źródło zasilania ma napięcie znamionowe 24 V 

AC zgodnie z normą IEC60950-1. (Wymagania dotyczące zasilania zależą od etykiety urządzenia).

• Wszystkie porty wejściowe / wyjściowe są obwodami SELV. Upewnij się, że obwody SELV są podłączone tylko do innych obwodów SELV.

• Uziemić urządzenie za pomocą uziemienia zasilacza, aby chronić urządzenie przed uszkodzeniem, szczególnie w 

wilgotnym otoczeniu. 

• Przed instalacją okablowania należy zainstalować łatwe w użyciu urządzenie do wyłączania zasilania, które w razie potrzeby wyłącza 

się w trybie awaryjnym. 

• Chroń wtyczkę i przewód zasilający przed ruchem pieszym, ściśnięciem i wyjściem z urządzenia. 

• Nie próbuj serwisować urządzenia. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne 

zagrożenia. Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.



 

V. 

• Jeśli urządzenie jest uszkodzone i wymaga serwisowania, odłącz je od głównego źródła zasilania prądem przemiennym i zasilania 

PoE i skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. Uszkodzenie może obejmować między innymi:

Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Ciecz 

rozlała się na lub na urządzenie. Obiekt spadł na 

urządzenie.

Jednostka została upuszczona, a obudowa jest uszkodzona. Urządzenie 

wyświetla wyraźną zmianę wydajności.

Urządzenie nie działa w oczekiwany sposób, gdy użytkownik prawidłowo przestrzega odpowiednich procedur 

operacyjnych. 

• Upewnij się, że technik serwisu korzysta z części zamiennych określonych przez producenta lub posiadających takie same właściwości jak 

części oryginalne. Nieautoryzowane części mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia. Dahua nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje lub naprawy.

• Przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa po zakończeniu czynności serwisowych lub napraw urządzenia. 

• Używaj dodatków i akcesoriów określonych tylko przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje sprzętu, które nie 

zostały wyraźnie zatwierdzone przez Dahua, mogą unieważnić gwarancję.

• Włącz łatwo dostępne urządzenie odłączające do instalacji elektrycznej budynku, aby szybko odłączyć zasilanie 

od kamery. 

• Dahua nie przyjmuje odpowiedzialności za pożary lub porażenia prądem spowodowane niewłaściwą obsługą 

lub instalacją. 

Wymagania środowiska aplikacji 

• Proszę korzystać z urządzenia w dozwolonej wilgotności (<95% RH) i wysokości (<3000 m). 

• Transportuj, używaj i przechowuj urządzenie w określonym zakresie temperatur i wilgotności. 

• Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym, zakurzonym, bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu; i unikaj środowisk z silnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym lub niestabilnym oświetleniem.

• Nie używaj urządzenia w środowisku korozyjnym, takim jak obszar o wysokiej mgle solnej (morze, plaża i wybrzeże), w 

środowisku kwaśnego gazu i zakładach chemicznych. 

• Nie używaj urządzenia w aplikacjach o silnych wibracjach, takich jak łodzie i pojazdy. 

• Nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów do tego urządzenia przez otwory, ponieważ mogą one dotykać niebezpiecznych punktów napięcia lub 

powodować zwarcie, które może spowodować pożar lub porażenie prądem. Uważaj, aby nie rozlać żadnych płynów na urządzenie.

• Jeśli środowisko instalacyjne podlega jednemu z powyższych warunków, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży, aby 

kupić kamery przeznaczone do określonego środowiska. 

• Nie instaluj urządzenia w pobliżu miejsca ze źródłem ciepła, takim jak kaloryfer, grzejnik, kuchenka lub inny sprzęt 

grzewczy, aby uniknąć pożaru. 

• Nie kieruj obiektywu w stronę intensywnego promieniowania (takiego jak słońce, laser i stopiona stal, na przykład), aby 

uniknąć uszkodzenia detektora termicznego. 

• Do transportu urządzenia należy użyć fabrycznie domyślnego opakowania lub materiału o jednakowej jakości. 



 

VI 

Wymagania dotyczące obsługi i konserwacji 

• Nie dotykaj elementu rozpraszającego ciepło urządzenia. Ta część urządzenia jest gorąca i może spowodować poparzenie.

• Nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia; nie ma żadnych elementów, które użytkownik mógłby naprawić lub wymienić. Otwarcie urządzenia 

może spowodować wyciek wody lub wystawić komponenty na bezpośrednie działanie światła. Skontaktuj się z producentem lub 

wykwalifikowanym przedstawicielem serwisu w celu serwisowania aparatu lub wymiany części, w tym środka pochłaniającego wilgoć.

• Dahua zaleca stosowanie urządzenia odpornego na grzmoty w połączeniu z urządzeniem. 

• Nie dotykaj matrycy optycznej CCD ani CMOS. Użyj dmuchawy, aby usunąć kurz lub brud z powierzchni obiektywu. 

Użyj suchej szmatki zwilżonej alkoholem i delikatnie wytrzyj kurz z obiektywu.

• Użyj suchej miękkiej ściereczki do czyszczenia obudowy urządzenia. Jeśli urządzenie jest szczególnie zapylone, użyj wody do rozcieńczenia 

łagodnego detergentu, nałóż rozcieńczony detergent na miękką ściereczkę, a następnie delikatnie wyczyść urządzenie. Na koniec użyj suchej 

szmatki, aby wytrzeć urządzenie do sucha. Nie używaj lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen lub rozcieńczalnik; lub użyj silnego 

detergentu z materiałami ściernymi, które mogą uszkodzić powłokę powierzchniową lub obniżyć wydajność pracy urządzenia.

• Nie dotykaj ani nie wycieraj osłony kopuły podczas instalacji, ta osłona jest urządzeniem optycznym. Zastosuj 

następujące metody czyszczenia pokrywy kopuły:

• Zabrudzone: Użyj miękkiej szczoteczki lub dmuchawy bezolejowej, aby delikatnie usunąć zabrudzenia. 

• Poplamione tłuszczem lub odciskami palców: Użyj miękkiej szmatki, aby delikatnie wytrzeć kroplę wody lub olej z osłony kopuły. 

Następnie użyj bezolejowej bawełnianej szmatki lub papieru nasączonego alkoholem lub detergentem, aby wyczyścić soczewkę 

od środka kopuły na zewnątrz. Zmień szmatkę kilka razy, aby upewnić się, że pokrywa kopuły jest czysta.

OSTRZEŻENIE 

• Zmień domyślne hasło po zalogowaniu. 

• Używaj dodatków i akcesoriów określonych tylko przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje sprzętu, które nie 

zostały wyraźnie zatwierdzone przez Dahua, mogą unieważnić gwarancję.

• Wewnętrzne i zewnętrzne połączenie uziemienia powinno być stabilne. 

• Nie dostarczaj zasilania przez złącze Ethernet (PoE), gdy zasilanie jest już dostarczane przez złącze zasilania. 

• Odłącz zasilanie przed konserwacją i przeglądem urządzenia. Zabrania się otwierania pokrywy z włączonym 

zasilaniem w środowisku wybuchowym.

• Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym, jeśli urządzenie nie działa normalnie, nie 

demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. 



 

Zalecenia dotyczące cyberbezpieczeństwa VII 

Zalecenia dotyczące cyberbezpieczeństwa 

Obowiązkowe działania na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego 

• Zmień hasła i używaj silnych haseł 

Powodem numer jeden dla hakowania systemów jest słabe lub domyślne hasło. Zaleca się natychmiastową 

zmianę domyślnych haseł i wybranie silnego hasła, gdy tylko jest to możliwe. Silne hasło powinno składać się z 

co najmniej 8 znaków i kombinacji znaków specjalnych, cyfr oraz wielkich i małych liter.

• Aktualizacja oprogramowania 

Zgodnie ze standardową procedurą w branży technologicznej zalecamy aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego rejestratora NVR, 

DVR i kamery IP, aby upewnić się, że system jest aktualny z najnowszymi poprawkami i poprawkami bezpieczeństwa. 

Zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa sieci 

• Regularnie zmieniaj hasła 

Długość powinna być większa niż 8 znaków; 

Uwzględnij co najmniej dwa typy znaków; typy znaków obejmują wielkie i małe litery, cyfry i symbole;

Nie używaj nazwy konta ani nazwy konta w odwrotnej kolejności; Nie używaj kolejnych 

znaków, takich jak 123, abc itp .; Nie używaj powtarzających się znaków, takich jak 111, 

aaa itp .;

• Zmień domyślne porty HTTP i TCP 

Zmień domyślne porty HTTP i TCP dla systemów. Są to dwa porty używane do komunikacji i zdalnego 

wyświetlania kanałów wideo.

Porty te można zmienić na dowolny zestaw liczb od 1025 do 65535. Unikanie portów domyślnych 

zmniejsza ryzyko, że osoby postronne będą w stanie odgadnąć, których portów używasz. 

• Zaktualizuj oprogramowanie układowe i oprogramowanie klienckie 

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe (takie jak NVR, DVR, kamery IP itp.), Aby upewnić się, że system jest 

wyposażony w najnowsze poprawki i poprawki bezpieczeństwa. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci publicznej, 

zaleca się włączenie funkcji „automatycznego sprawdzania aktualizacji”, aby uzyskać aktualne informacje o 

aktualizacjach oprogramowania układowego wydanych przez producenta. Pobierz i używaj najnowszej wersji 

oprogramowania klienckiego.

• Włącz HTTPS / SSL 

Skonfiguruj certyfikat SSL i włącz HTTPS do szyfrowania całej komunikacji między urządzeniami a 

rejestratorem. 

• Włącz filtr IP 

Włącz filtr IP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do systemu. 



 

Zalecenia dotyczące cyberbezpieczeństwa VIII 

• Zmień hasło ONVIF 

Starsze oprogramowanie kamery IP nie zmienia automatycznie hasła ONVIF po zmianie poświadczeń systemu. 

Zaktualizuj oprogramowanie aparatu do najnowszej wersji lub ręcznie zmień hasło ONVIF.

• Przekaż tylko potrzebne porty 

Przekaż tylko wymagane porty HTTP i TCP. Nie przesyłaj do urządzenia szerokiego zakresu numerów. Nie 

zmieniaj adresu IP urządzenia. Nie przesyłaj żadnych portów dla poszczególnych kamer, jeśli wszystkie są 

podłączone do rejestratora na miejscu. Po prostu przekaż port NVR.

• Wyłącz automatyczne logowanie na SmartPSS 

Wyłącz funkcję automatycznego logowania w SmartPSS zainstalowanym na komputerze, z którego korzysta wiele osób. 

Wyłączenie automatycznego logowania uniemożliwia użytkownikom bez odpowiednich poświadczeń dostępu do systemu.

• Użyj innej nazwy użytkownika i hasła dla SmartPSS 

Nie używaj kombinacji nazwy użytkownika i hasła, której używasz do innych kont, w tym mediów społecznościowych, konta 

bankowego lub poczty e-mail w przypadku naruszenia bezpieczeństwa konta. Użyj innej nazwy użytkownika i hasła dla 

swojego systemu bezpieczeństwa, aby utrudnić nieautoryzowanemu użytkownikowi dostęp do systemu IP.

• Ogranicz funkcje kont gości 

Upewnij się, że każdy użytkownik ma prawa do funkcji i funkcji potrzebnych do wykonywania swojej pracy. 

• Wyłącz niepotrzebne usługi i wybierz Bezpieczne tryby 

Wyłącz określone usługi, takie jak SNMP, SMTP i UPnP, aby zmniejszyć kompromis sieci z 

nieużywanych usług. 

Zaleca się stosowanie trybów awaryjnych, w tym między innymi następujących usług: 

SNMP: wybierz SNMP v3 i skonfiguruj silne hasła szyfrowania i hasła uwierzytelniania. 

SMTP: Wybierz TLS, aby uzyskać dostęp do serwera skrzynki 

pocztowej. FTP: wybierz SFTP i użyj silnych haseł.

Punkt dostępu AP: wybierz tryb szyfrowania WPA2-PSK i używaj silnych haseł. 

• Multicast 

Multicast służy do udostępniania strumieni wideo między dwoma rejestratorami. Obecnie nie są znane żadne problemy 

dotyczące multiemisji. Dezaktywuj tę funkcję, jeśli nie jest używana, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci.

• Sprawdź dziennik 

Informacje przechowywane w pliku dziennika sieci są ograniczone ze względu na ograniczoną pojemność urządzenia. Włącz 

funkcję dziennika sieci, aby zapewnić synchronizację dzienników krytycznych z serwerem dziennika sieci, jeśli wymagane jest 

zapisywanie plików dziennika. Sprawdź dziennik systemu, jeśli podejrzewasz, że ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do 

systemu. Dziennik systemu pokazuje adresy IP użyte do zalogowania się do systemu i urządzenia, do których uzyskano 

dostęp.

• Fizycznie zablokuj urządzenie 

Wykonaj fizyczną ochronę sprzętu, zwłaszcza urządzeń pamięci masowej. Na przykład umieść sprzęt w 

specjalnym pomieszczeniu komputerowym i szafce oraz wdrożyć zezwolenie na kontrolę dostępu i zarządzanie 

kluczami, aby uniemożliwić dostęp do sprzętu osobom nieupoważnionym.



 

Zalecenia dotyczące cyberbezpieczeństwa IX 

• Podłącz kamery IP do portów PoE z tyłu NVR 

Kamery podłączone do portów PoE z tyłu NVR są odizolowane od świata zewnętrznego i nie można uzyskać do 

nich bezpośredniego dostępu. 

• Odłącz NVR i sieć kamer IP 

Upewnij się, że sieć dla NVR i kamer IP nie powinna być tą samą siecią, co publiczna sieć komputerowa. 

Oddzielne sieci uniemożliwiają nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do tej samej sieci, co system 

bezpieczeństwa.

• Bezpieczna kontrola 

Regularnie sprawdzaj użytkowników online, aby upewnić się, że nieautoryzowane konta nie są zalogowane na urządzeniu. 

Sprawdź dziennik urządzenia, aby uzyskać dostęp do adresów IP używanych do logowania do urządzeń i ich kluczowych operacji. 
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1 Przegląd 1 Przegląd 

Hybrydowa kamera sieci termowizyjnej łączy niechłodzony czujnik termiczny VOx z czujnikiem światła widzialnego 2 MP, co zapewnia 

ekonomiczny nadzór dalekiego zasięgu w wytrzymałej obudowie typu „wszystko w jednym”. Kamera termowizyjna w połączeniu z 

atermicznym, bezogniskowym obiektywem zapewnia ostry obraz w całkowitej ciemności i widzi przez deszcz, mgłę i śnieg. Czujnik 

widzialny z oświetlaczem IR zapewnia doskonały obraz w każdych warunkach oświetleniowych.

Elementy aparatu 

Sprzęt ten należy rozpakowywać i obchodzić się z nim ostrożnie. Jeśli wydaje się, że przedmiot doznał uszkodzenia podczas 

transportu, niezwłocznie powiadom o tym nadawcę. Sprawdź, czy wszystkie wymienione poniżej części są uwzględnione. Jeśli 

brakuje elementu, skontaktuj się z obsługą klienta lub lokalnym przedstawicielem.

Oryginalny karton jest najbezpieczniejszym pojemnikiem do transportu urządzenia, na wypadek, gdyby urządzenie zostało zwrócone 

do serwisu. Zachowaj karton i cały materiał wysyłkowy do przyszłego użytku.

Odniesienie Opis 

1 Hybrydowa kamera termowizyjna 

2) Przewód zasilający 

3) Wodoodporne złącze Ethernet 

4 Skrócona instrukcja obsługi 

5 Klucz sześciokątny 

6 Szablon montażowy 

7 Komponenty sprzętowe 



 

2) 

Wymiary 

Szczegóły kabla 



 

3) 

Nr ref Port Nr ref Port Nazwa portu Opis funkcji 

1 WYJŚCIE DZWIĘKU Port wyjściowy audio 

Gniazdo 3,5 mm, wyjściowy sygnał audio do 

głośników. 

2) AUDIO IN Port wejściowy audio 

Gniazdo 3,5 mm, wejściowy sygnał audio odbiera 

analogowy sygnał audio z mikrofonu lub innego 

odbiornika audio. 

3) LAN Port sieciowy Podłącz do standardowego kabla Ethernet. 

4 I / O Port we / wy Sygnał wejściowy / wyjściowy alarmu. 

5 MOC Port wejściowy zasilania 

Wejście 12V DC. 

Używaj zgodnie z instrukcjami na etykiecie 

urządzenia. 

6 

RS485_A (żółty) 

RS-485 Steruj zewnętrznymi kamerami PTZ. 

RS485_A (pomarańczowy) 

7 WYJŚCIE WIDEO Port wyjściowy wideo 

Wyjście analogowego sygnału wideo do podłączenia 

do monitora punktowego w celu instalacji. 

Połączenia alarmowe 

Port Kolor Nazwa portu kabla Opis funkcji 

Port we / wy 

Zielony ALARM_COM1 

Wspólny port wyjścia alarmowego. 

Użyj ALARM_COM1 razem z ALARM_NO1 i użyj 

ALARM_COM2 razem z ALARM_NO2. Różowy ALARM_COM2 

niebieski ALARM_NO1 

Port wyjściowy alarmu, wyjście sygnału alarmowego do urządzenia 

alarmowego. 

NIE: Normalnie otwarty port wyjściowy alarmu. Użyj 

ALARM_NO1 razem z ALARM_COM1 i użyj 

ALARM_ NO2 razem z ALARM_ COM2.
Szary ALARM_NO2 

Fioletowy ALARM_IN1 

Porty wejściowe alarmu; odbierać sygnał włączenia / wyłączenia 

zewnętrznego źródła alarmu.

brązowy ALARM_IN2 

Zielony biały ALARM_GND Zielony biały ALARM_GND Uziemiony terminal. 
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2) Instalowanie kamery 2) Instalowanie kamery 

Kamera jest dostarczana ze wszystkimi elementami do montażu kamery na ścianie. Przed zainstalowaniem kamery należy wziąć pod uwagę 

następujące kwestie:

• Przejrzyj sekcję „Wskazówki dotyczące instalacji”, aby pomóc wybrać idealne miejsce montażu. 

• Zdecyduj, czy poprowadzisz kable przez ścianę, czy wzdłuż ściany. 

Wskazówki dotyczące instalacji 

W tym rozdziale opisano instalowanie kamery na ścianie lub suficie. Należy pamiętać, że ściana lub sufit muszą być w 

stanie wytrzymać co najmniej trzykrotność ciężaru kamery i wspornika (jeśli jest używany).

• Ostrzeżenie: NIE podłączaj kamery do źródła zasilania podczas instalacji. Ostrzeżenie: NIE podłączaj kamery do źródła zasilania podczas instalacji. 

• Ostrzeżenie: W przypadku urządzeń przeznaczonych do instalacji na zewnątrz: Wszystkie przewody łączące z urządzeniem muszą być Ostrzeżenie: W przypadku urządzeń przeznaczonych do instalacji na zewnątrz: Wszystkie przewody łączące z urządzeniem muszą być 

poprowadzone osobno w różnych trwale uziemionych metalowych kanałach (brak w zestawie). 

• Ostrzeżenie: Zainstaluj zewnętrzne kable połączeniowe zgodnie z NEC, ANSI / NFPA70 (dla aplikacji w USA) i kanadyjskim Ostrzeżenie: Zainstaluj zewnętrzne kable połączeniowe zgodnie z NEC, ANSI / NFPA70 (dla aplikacji w USA) i kanadyjskim 

kodeksem elektrycznym, część I, CSA C22.1 (dla aplikacji CAN) oraz zgodnie z lokalnymi kodami krajów dla wszystkich 

innych krajów. Zabezpieczenie obwodu odgałęzionego zawierające 2-biegunowy wyłącznik z listwą 20 A lub bezpieczniki 

znamionowe odgałęzione są wymagane jako część instalacji budynku. Należy zainstalować łatwo dostępne 2-biegunowe 

urządzenie odłączające z separacją styków co najmniej 3 mm.

• Ostrzeżenie: NIE usuwaj folii ochronnej z kopuły, dopóki instalacja nie zostanie zakończona, aby chronić kopułę przed Ostrzeżenie: NIE usuwaj folii ochronnej z kopuły, dopóki instalacja nie zostanie zakończona, aby chronić kopułę przed 

zniekształceniami przed odciskami palców, olejem, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. 

• Uwaga: Dahua zaleca przymocowanie „pętli kroplowej” (elastycznej lub twardej rurki) podczas instalacji, aby upewnić się, że 

w uchwycie lub kanale nie powstaje kondensacja. 

Wybór kabli 

2.2.1 Kable zasilające 

Maksymalna odległość transmisji jest zalecana, gdy rozmiar średnicy drutu jest stały, a moc transmisji napięcia stałego 

12V wynosi 10 W. Więcej informacji znajduje się w poniższej tabeli.

Średnica drutu (mm) Maksymalna odległość 

0,800 18,61 m (61,06 stopy) 

1.000 29,08 m (95,41 stóp) 

1.250 149,08 （ 45,44 ）149,08 （ 45,44 ）149,08 （ 45,44 ）149,08 （ 45,44 ）

2.000 381,66 （ 116,33 ）381,66 （ 116,33 ）381,66 （ 116,33 ）381,66 （ 116,33 ）
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2.2.2 Kable sygnałowe 

Użyj co najmniej 0,56 mm (24 AWG) dla wszystkich kabli sygnałowych, w tym audio, wejścia i wyjścia alarmowego oraz RS-485. 

Wkładanie karty SD (opcjonalnie) 

• Przed instalacją odłącz kamerę od zasilania. 

• Umieść kartę SD w odpowiednim gnieździe. Nie pomyl przycisku Reset z gniazdem karty Micro SD.

• Naciśnij przycisk resetowania przez 4 do 5 sekund, aby zresetować aparat do ustawień fabrycznych. 

• Upewnij się, że wodoodporny pierścień jest prawidłowo osadzony przed zamknięciem pokrywy. Jeśli pierścień nie zostanie 

prawidłowo osadzony, wodoodporność zostanie obniżona.

Nr ref. Opis 

1 Gniazdo karty Micro SD 

2) Resetowanie 
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Mocowanie kamery do ściany 

Wyjmij kamerę, szablon montażowy i pakiet sprzętu z pudełka. Zastosuj szablon montażowy do nośnika instalacyjnego. 

Wywierć wstępnie cztery otwory obwodowe dla śrub rozprężnych, używając wiertła nie szerszego niż śruba rozprężna. 

(Poz. 1) Wywierć środkowy otwór, aby poprowadzić kable z kamery przez nośnik instalacyjny lub poprowadzić kable 

przez kanał.

Włóż śrubę rozporową do każdego nawierconego otworu na obwodzie. (Pozycja 2)
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Podłącz wodoodporne złącze sieciowe, jeśli kamera jest używana na zewnątrz. 

a) Umieść szeroki bok gumowego pierścienia na końcu kabla sieciowego wystającego z kamery. 

b) Przeciągnij wodoodporny koniec kabla bez złącza Ethernet przez korpus złącza wodoodpornego. Przeciągnij kabel 

przez gumowy pierścień mocujący i wodoodporną osłonę blokującą.

c) Podłącz męskie złącze Ethernet do kabla sieciowego wychodzącego z kamery. Upewnij się, że osłona złącza 

wodoodpornego zakrywa połączenie Ethernet.

d) Podłącz drugi koniec wodoodpornego złącza do portu sieciowego i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 

mocno zablokować port sieciowy i wodoodporne złącze. 

e) Nasuń wodoodporną pokrywę blokującą na główny korpus wodoodpornego złącza i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 

uszczelnić połączenie. 

Podłącz pozostałe kable do portów kamery i użyj taśmy izolacyjnej, aby uszczelnić każdy port, aby zapobiec dostawaniu 

się wody. 
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Regulacja osłony przeciwsłonecznej 

W razie potrzeby wyreguluj osłonę przeciwsłoneczną. Poluzuj śrubę w górnej części aparatu i przesuń osłonę przeciwsłoneczną 

tam i z powrotem w żądane miejsce, a następnie dokręć śrubę.
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Regulacja kąta kamery 

Dostosuj kierunek monitorowania kamery. Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę regulacyjną w podstawie kamery.

Ustaw kamerę, przechylając, obracając i obracając kamerę, jak pokazano powyżej. Użyj następujących limitów 

regulacji kamery:

• • Pan: od 0 ° do 360 ° 

• • Pochylenie: od 0 ° do 90 ° 

• • Obrót: od 0 ° do 360 ° 

• Uwaga: Nie obracaj aparatu więcej niż trzy (3) razy w jednym kierunku. Po osiągnięciu właściwej sceny 

dokręć śrubę regulacyjną.



 

10 

3) Konfiguracja kamery 3) Konfiguracja kamery 

Inicjowanie aparatu 

Kamery IP Dahua mają wbudowany interfejs sieciowy do kontrolowania wszystkich aspektów działania kamery. Ta sekcja zawiera 

szczegółowe informacje o obsługiwanych protokołach sieciowych, konfigurowaniu adresów IP oraz konfigurowaniu alarmów i lokalnych opcji 

nagrywania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

• Aparat nie będzie działać, jeśli nie zostanie poprawnie zainicjowany. 

• Po inicjalizacji chroń hasło administratora i regularnie je modyfikuj. 

• Upewnij się, że adres IP kamery i adres IP komputera są w tej samej sieci Domyślny adres IP kamery to 

192.168.1.108. 

Otwórz przeglądarkę internetową, wprowadź domyślny adres IP kamery w pasku adresu, a następnie naciśnij 

Wchodzić. Zostanie wyświetlony interfejs inicjalizacji urządzenia. Wchodzić. Zostanie wyświetlony interfejs inicjalizacji urządzenia. 

Ustaw th e Administrator l hasło ogin Ustaw th e Administrator l hasło ogin Ustaw th e Administrator l hasło ogin 

Parametr Opis 

Hasło 

Hasło musi zawierać od 8 do 32 niepustych znaków, które mogą zawierać cyfry, litery i 

znaki specjalne (z wyjątkiem „” ”,„ ””, „;”, „:” i „&”), i musi zawierać co najmniej dwa typy znaki specjalne (z wyjątkiem „” ”,„ ””, „;”, „:” i „&”), i musi zawierać co najmniej dwa typy znaki specjalne (z wyjątkiem „” ”,„ ””, „;”, „:” i „&”), i musi zawierać co najmniej dwa typy znaki specjalne (z wyjątkiem „” ”,„ ””, „;”, „:” i „&”), i musi zawierać co najmniej dwa typy znaki specjalne (z wyjątkiem „” ”,„ ””, „;”, „:” i „&”), i musi zawierać co najmniej dwa typy 

znaków. Ustaw hasło z wysokim poziomem bezpieczeństwa zgodnie z monitem o 

intensywność hasła.Potwierdź 

hasło Adres 

e-mail 

Wpisz adres e-mail, aby wysłać monit o zmianę hasła. 

Kliknij Zapisać aby zakończyć inicjalizację. Kliknij Zapisać aby zakończyć inicjalizację. Kliknij Zapisać aby zakończyć inicjalizację. 
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Modyfikacja adresu IP 

Aby poprawnie skonfigurować kamerę w sieci, potrzebujesz następujących informacji: 

• Adres IP kamery - Ten adres jest identyfikatorem kamery w sieci IP. Na przykład 140.11.2.115 jest poprawną 

składnią dla adresu IP.

• Maska podsieci - maska służy do określenia podsieci, do której należy adres IP. 

• Adres IP bramy - jest to węzeł w sieci, który służy jako wejście do innej sieci. 

• Port - port jest punktem końcowym logicznego połączenia w sieci IP. Zaloguj się do interfejsu sieciowego kamery w 

przeglądarce IE.

Domyślny fabryczny adres IP to: 192.168.1.108. 

Domyślny identyfikator użytkownika to „admin” i użyj hasła ustawionego podczas inicjalizacji. Wybierz Ustawienia> Domyślny identyfikator użytkownika to „admin” i użyj hasła ustawionego podczas inicjalizacji. Wybierz Ustawienia> 

Sieć> TCP / IP aby uzyskać dostęp do interfejsu TCP / IP. Zmodyfikuj adres IP i dowolny inny odpowiedni Sieć> TCP / IP aby uzyskać dostęp do interfejsu TCP / IP. Zmodyfikuj adres IP i dowolny inny odpowiedni 

parametr sieci.

Kliknij Zapisać aby zakończyć modyfikację i zapisać zmodyfikowane parametry sieci. Kliknij Zapisać aby zakończyć modyfikację i zapisać zmodyfikowane parametry sieci. Kliknij Zapisać aby zakończyć modyfikację i zapisać zmodyfikowane parametry sieci. 
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Wideo na żywo 

Dostęp do każdej kamery można uzyskać bezpośrednio z przeglądarki internetowej Internet Explorer. Interfejs internetowy pozwala 

ustawić parametry kamery, skonfigurować wejścia i wyjścia alarmowe, przeglądać obrazy z kamery na żywo i przeglądać nagrane 

wideo.

Uwaga: Różne urządzenia mogą mieć różne interfejsy sieciowe. Poniższe rysunki służą wyłącznie jako odniesienie i mogą nie reprezentować Uwaga: Różne urządzenia mogą mieć różne interfejsy sieciowe. Poniższe rysunki służą wyłącznie jako odniesienie i mogą nie reprezentować 

interfejsu internetowego kamery. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Instrukcją obsługi przez Internet, znajdującą się na płycie CD 

dostarczonej z aparatem.

Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz zmodyfikowany adres IP kamery w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do strony 

logowania. 

Wpisz nazwę użytkownika i hasło do kamery. Następnie kliknij Zaloguj się. Przeglądarka internetowa otworzy stronę podglądu na 

żywo.
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4 Konfiguracja alarmu 4 Konfiguracja alarmu 

Opis połączenia wejścia i wyjścia alarmowego 

Odłącz kamerę od zasilania przed podłączeniem kabli alarmowych. Podłącz urządzenie wejściowe alarmu do 

portu wejścia alarmowego kabla we / wy.

Podłącz urządzenie wyjściowe alarmu do portu wyjścia alarmowego kabla we / wy. Wyjście alarmowe jest wyjściem przekaźnikowym, a port 

wyjścia alarmowego można podłączyć tylko do urządzenia alarmowego NO. Otwórz interfejs internetowy, wybierz Ustawienie> Zdarzenie> wyjścia alarmowego można podłączyć tylko do urządzenia alarmowego NO. Otwórz interfejs internetowy, wybierz Ustawienie> Zdarzenie> 

Alarm.

Wprowadź odpowiednie ustawienia po wejściu i wyjściu alarmu w interfejsie konfiguracji alarmu, a następnie kliknij Zapisać.Wprowadź odpowiednie ustawienia po wejściu i wyjściu alarmu w interfejsie konfiguracji alarmu, a następnie kliknij Zapisać.

• Ustaw parametry wejściowe i wyjściowe alarmu. Ustaw Typ czujnika na NO lub NC dla każdego wejścia alarmowego. Zestaw 

wejść alarmowych odpowiada kablowi portu we / wy urządzenia. Po uruchomieniu alarmu urządzenie wejściowe alarmu generuje 

sygnał wysokiego i niskiego poziomu.

• Ustaw parametry wyjścia alarmowego (lub wyjścia przekaźnikowego) dla urządzenia podłączonego do portu ALARM_OUT. 
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Dane wejściowe i wyjściowe alarmu 

4.2.1 Wejście alarmowe 

Urządzenie zbiera ten stan portu wejściowego alarmu, gdy sygnał wejściowy jest bezczynny lub uziemiony. Jeśli sygnał wejściowy jest 

podłączony do 3,3 V lub jest bezczynny, urządzenie odbiera sygnał wejściowy alarmu. Jeżeli sygnał wejściowy jest uziemiony, to nie 

wykryto sygnału wejściowego alarmu.

4.2.2 Wyjście alarmowe 

Porty ALARM_OUT i ALARM_OUT_GND tworzą przełącznik, który służy do zapewnienia wyjścia alarmowego. Zwykle przełącznik jest 

włączony. Przełącznik wyłącza się, gdy pojawia się wyjście alarmowe.
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5 Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 5 Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 

Ten aparat wykorzystuje technologię ochrony odgromowej TVS, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez różne sygnały pulsacyjne 

poniżej 6000 V, takie jak wyładowania atmosferyczne i skok napięcia. Zachowując swój lokalny kod bezpieczeństwa elektrycznego, nadal 

musisz podjąć niezbędne środki ostrożności przy instalacji kamery na zewnątrz.

• Odległość między kablem transmisji sygnału a urządzeniami wysokiego napięcia (lub kablami wysokiego napięcia) powinna 

wynosić co najmniej 50 metrów. 

• Jeśli to możliwe, układ kabli zewnętrznych należy poprowadzić pod obudową. 

• Użyj stalowej rurki uszczelniającej pod ziemią, aby wprowadzić układ kabli i połącz jeden punkt z ziemią. Układ kabli z 

otwartą podłogą jest zabroniony.

• Zainstaluj piorunochron 10 KA w pobliżu portu wejściowego zasilania kamery i portu Ethernet. W przypadku kamer z zasilaczem prądu 

przemiennego na prąd stały zainstaluj piorunochron 10KA w pobliżu portu wejściowego adaptera.

• W przypadku kamery zainstalowanej na stalowej wieży podłącz przewód uziemiający kamery do przewodu uziemiającego wieży, 

jeśli przewód wieży jest prawidłowo podłączony do podłoża. Dodatkowo:

Upewnij się, że kamera znajduje się w odległości ponad 3 m od górnego punktu pręta oświetleniowego wieży. Użyj 

kilku żył drutu miedzianego o łącznej średnicy do 16 mm 2)kilku żył drutu miedzianego o łącznej średnicy do 16 mm 2)

Upewnij się, że kamera jest zainstalowana w obu łukach okręgów, których promień wynosi 60 m. Zobacz rysunek poniżej.

• Jeśli na wieży nie ma przewodu uziemiającego, podłącz przewód uziemienia kamery bezpośrednio do uziemienia. 

• W obszarach o dużej aktywności burzy lub w pobliżu struktur wysokiego napięcia (takich jak podstacja transformatorowa 

wysokiego napięcia), zainstaluj dodatkowe urządzenia odgromowe dużej mocy lub piorunochron. 

• Ochrona odgromowa i uziemienie urządzenia zewnętrznego i kabla powinny być uwzględniane w budynku jako ochrona 

przed piorunami i muszą być zgodne z lokalnymi normami krajowymi lub branżowymi. 

• System powinien przyjąć okablowanie o jednakowym potencjale. Uziemienie musi spełniać wymogi przeciwzakłóceniowe, a 

jednocześnie być zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego. Urządzenie uziemiające nie powinno zwierać linii 

N (neutralnej) sieci wysokiego napięcia ani mieszać z innymi przewodami. Gdy podłączysz system do samej ziemi, rezystancja 

uziemienia nie będzie większa niż 4 Ω, a pole przekroju kabla uziemiającego nie będzie mniejsze niż 25 mm 2)uziemienia nie będzie większa niż 4 Ω, a pole przekroju kabla uziemiającego nie będzie mniejsze niż 25 mm 2)
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