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Cameră tip Glonţ de reţea 

 
Ghid rapid de utilizare - Română 

Acest ghid rapid se aplică pentru modelele: 

DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), 

DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) 

 UD.6L0201B1307A01EU 



 Cameră tip Glonţ de reţea·Ghid rapid de utilizare 

 
1 

1 
Informaţii de reglementare 

Declaraţie de conformitate UE 

Acest produs şi - dacă se aplică - şi accesoriile 

furnizate sunt marcate cu „CE” şi prin urmare sunt 

conforme cu standardele europene aplicabile 

armonizate prevăzute în Directiva de joasă tensiune 2006/95/CE, 

Directiva EMC 2004/108/CE, Directiva RoHS 2011/65/UE. 

2012/19/EU (directiva WEEE): Produsele marcate 

cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deşeuri 

municipale nesortate în Uniunea Europeană. 

Pentru o reciclare corespunzătoare, returnaţi 

acest produs la furnizorul dumneavoastră local la 

achiziţionarea unui echipament nou echivalent sau eliminaţi 

produsul la punctele de colectare desemnate. Pentru mai multe 

informaţii consultaţi: www.recyclethis.info. 

2006/66/CE (directiva privind bateriile şi acumulatorii): Acest produs 

conţine o baterie care nu poate fi eliminată ca 

deşeu municipal nesortat în Uniunea Europeană. 

Consultaţi documentaţia produsului pentru 

informaţii specifice privind bateria. Bateria este 

marcată cu acest simbol, care poate include 

litere care să indice cadmiu (Cd), plumb (Pb) sau mercur (Hg). Pentru 

o reciclare corespunzătoare, returnaţi bateria la furnizorul 

dumneavoastră sau la un punct de colectare desemnat. Pentru mai 

multe informaţii consultaţi: www.recyclethis.info 

Instrucţiuni de siguranţă 

http://www.recyclethis.info/
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Din motive de siguranţă, consultaţi capitolul Instrucţiuni de siguranţă 

din manualul de utilizare de pe CD-ul dumneavoastră.
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1 Descriere aspect 

 

Nr. Descriere Nr. Descriere 

1 Parasolar 8 AUDIO IN, G: Interfaţă intrare 

audio 

2 Suport 9 AUDIO OUT, G: Interfaţă 

ieşire audio 

3 Cutie de racord 10 IN, G: Interfaţă intrare 

alarmă 

1A, 1B: Interfaţă ieşire 

alarmă 

4 Resetare 11 D+, D-: Interfaţă RS-485 

5 Slot card SD 12 Interfaţă alimentare cu 

energie 

6 Cutie faţă 13 Interfaţă Ethernet 

10M/100M autoadaptivă 

7 Interfaţă ieşire 

analogică 
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2 Instalare 

Paşii: 

  Utilizaţi şablonul pentru a găuri corespunzător    Fixarea cutiei de 

racord                

Fixaţi camera la cutia de 

racord cu sfoară de siguranţă 

fixată 

 

Slăbiţi puţin şurubul de pe suport şi 

reglaţi unghiul de vedere al camerei 

 

Îndepărtaţi parasolarul şi 

capacul frontal pentru a 

regla zoomul şi focalizarea. 

 

Cable Hole

1 1

1 1

2

2 2

2

Tilt Adjust Nut

Pan Adjust Nut

Zoom Lever
Remove the Sun Shield

Romove the Front Box

Focus Lever

Saftey Rope Hook

Saftey Rope
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3 Configurarea camerei de reţea prin 
LAN 

Scop: 

Pentru a vizualiza şi configura camera prin LAN (Local Area Network), 

trebuie să conectaţi camera de reţea în aceeaşi clasă subnet cu PC-ul 

dumneavoastră. Apoi, instalaţi software-ul SADP pentru a căuta şi 

modifica adresa IP a camerei de reţea. 

 Următoarea figură arată conexiunea cablului între camera de 

reţea şi PC: 

 

 Conexiunea prin cablu prin LAN Figure 3-1

 Configuraţi adresa IP a camerei pentru accesarea acesteia prin 

LAN. 

Paşii: 

1. Instalaţi SADP, un instrument software care poate detecta 

automat camera de reţea în LAN. Prezentat în Figure 3-2. 

2. Modificaţi adresa IP şi masca subnet pentru a corespunde cu cea 

a PC-ului dumneavoastră. 

Consultaţi următoarele instrucţiuni pentru a configura adresa IP 

cu software-ul SADP: 
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 Căutarea dispozitivelor active online 

După lansarea software-ului SADP, acesta caută automat 

dispozitivele online la fiecare 15 secunde din clasa subnet în care 

se află computerul dumneavoastră. 

 

 Căutarea dispozitivelor online Figure 3-2

 Modificarea informaţiilor dispozitivului 

Paşii: 

1). Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl modificaţi din lista 

de dispozitive aşa cum este afişat în Figure 3-3. Parametrii 

de reţea ai dispozitivului vor fi afişaţi în panoul Modify 
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Network Parameters (Modificare parametrii de reţea) din 

partea din dreapta. 

2). Editaţi parametrii de reţea care pot fi modificaţi, de 

exemplu, adresa IP şi numărul portului. 

3). Introduceţi parola contului de administrare a dispozitivului 

în câmpul parolei şi faceţi clic pe Save (Salvare) pentru a 

salva modificările. 

 

 Selectarea unui dispozitiv Figure 3-3

3. Introduceţi adresa IP a camerei de reţea în câmpul de adrese al 

browserului web pentru a vizualiza semnalul video în direct. 

 

 Valoarea implicită a adresei IP este „192.0.0.64”. Numele de 

utilizator implict este „admin” iar parola este „12345”. 

 Pentru accesarea camerei de reţea din alte clase subnet, setaţi 

gateway-ul pentru camera de reţea după ce vă autentificaţi. 
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4 Accesarea prin browser web 

Paşii: 

1. Deschideţi browserul web. 

2. Din bara de adrese a browserului, introduceţi adresa IP a 

camerei de reţea şi apoi apăsaţi tasta Enter pentru a accesa 

interfaţa de autentificare. 

3. Dacă nu puteţi accesa camere prin browser web, repetaţi paşii 

de la capitolul 3. 

4. Introduceţi numele de utilizator şi parola. 

5. Faceţi clic pe Login (Autentificare). 

 

 Interfaţa de autentificare Figure 4-1

6. Instalaţi plug-in-ul în momentul în care browserul vă cere acest 

lucru. Descărcaţi plug-in-ul, lansaţi interfaţa de configurare şi 

închideţi browserul înainte de a face clic pe „Next”. 
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 Descărcarea plug-in-ului Figure 4-2

 

 Instalarea plug-in-ului  Figure 4-3

7. Deschideţi din nou browserul web după instalarea plug-in-ului şi 

repetaţi paşii 2-4 pentru a vă autentifica. 

8. Acum, camera este gata de utilizare. 
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