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Ağ Kamerasından duman çıktığı 
görülür veya normal olmayan bir 
koku duyulursa Ağ Kamerasının 
elektrik bağlantısını kesin.

Network Kamerayı sudan uzak tutun. 
Network Kamera ıslanırsa hemen 
kapatın.

Network Kamerayı televizyon ya da 
fırın gibi ısı kaynaklarının çevresine 
yerleştirmeyin.

Çalıştırma sıcaklığı için kullanım 
kılavuzuna başvurun.

Network Kamerayı doğrudan güneş 
ışığına maruz bırakmayın.

Network Kamerayı yüksek neme 
sahip ortamlara yerleştirmeyin.

Kurulum Öncesi Uyarılar

Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere 
koymayın.

Şimşek çakarken Ağ Kamerasına 
dokunmayın.

Network Kamerayı demonte etmeyin. Ağ Kamerasını düşürmeyin.

Ağ Kamerasına herhangi bir nesne 
(örneğin, iğne) sokmayın.

Kablo veya kablo rakoru gibi su 
geçirmez parçaların değiştirilmesi 
veya uygun şekilde monte 
edilmemesi IP65/66/67 garantimizi 
geçersiz kılacaktır.
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Yazılım CD’si

FD8131V Hizalama Çıkartması

Drill hole

Cable hole

Cable hole

Drill hole

RJ45 dişi / dişi bağlayıcı / Tornavida/
Vidalar / Kablo Sıkıştırıcı

510000221G

Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin1

Hızlı kurulum kılavuzu / Garanti 
belgesi

Fiziksel Tanım2

Mercek

Sıfırlama düğmesi

Genel G/Ç terminal bloku

Durum LED'i

MicroSD/SDHC 
Kart Yuvası

Siyah Kapak

Ethernet 10/100 RJ45 fişi

Güç kablosu yuvası

Topraklama teli
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Donanım Montajı3
İlk önce, kubbe kapağı çıkarmak için aşağıdaki talimatlara uyun.

Kamerayı monte etmeden önce 
MAC adresini not edin.

Network Camera

Model No: FD8131V

Made in Taiwan

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, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHSV  I

MAC:0002D107258A

Eğme Ayar Vidası

Bunu yaptıktan sonra, aşağıda gösterildiğini gibi siyah kubbeyi çıkarın.

Küresel kapak
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A

A

Drill hole

Cable hole

Cable hole

Drill hole

Drill hole

Cable hole
Cable hole

Drill hole

1. Hizalama etiketini tavana/duvara yapıştırın.
2. Etiket üzerindeki iki daireyi kullanarak, tavana/duvara iki adet kılavuz deliği açın.
3. Ağ Kamerası kablo tavandan/duvardan veya yandan geçirilerek takılabilir. Kabloyu tav-

andan/duvardan vermek isterseniz, yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir kablo deliği 
A açın.

4. Kamerayla birlikte sağlanan plastik dübelleri deliklere çekiçle çakın.
5. Kamera ayağının her iki yanındaki deliklerle tavan/duvardaki iki plastik dübeli hizalayın, 

birlikte verilen vidaları karşılık gelen deliklere takın ve bir tornavidayla sıkın.
6. EMI ışınımına karşı ürünle birlikte verilen sıkıştırma çekirdeğini kabloya tutturun.

Duvara montaj

Tavana montaj

5 cm

Sıkıştırma çekirdeği aygıttan en az 5 
cm. uzakta olmalıdır.
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Genel Bağlantı (PoE olmadan)

Ağ Üzerinde Kurulum4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

2

3

Ethernet ağ anahtarı1

1. Harici DI aygıtlarınız varsa, bağlantıyı genel I/O terminal bloğundan yapın.
2. Cihazla sağlanan RJ45 dişi/dişi bağlayıcıyı kullanarak Ağ Kamerasını anahtara bağlayın. 

Ağ Kamerası doğrudan bilgisayara bağlı ise, Kategori 5 Çapraz Kablo kullanın.
3. Ağ Kamerasının güç kablosunu elektrik prizine takın.

Ethernet üzerinden Güç Aktarımı (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE özelliğine sahip bir ağ anahtarı kullanırken
Kameranız PoE uyumlu olup, tek bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri iletimine 
olanak verir. Kamerayı Ethernet kablosu aracılığıyla PoE özellikli bir ağ anahtarına 
bağlamak için aşağıdaki resimlere bakın.

+ : Dijital Çıkış
-  : Dijital Giriş

PoE ağ anahtarı



TR - 87

Tü
rk

çe

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE özelliğine sahip olmayan bir ağ anahtarı kullanırken
Kamera ile PoE özelliği olmayan bir ağ anahtarına bağlarken bir PoE güç enjektörü 
(isteğe bağlı) kullanın.

PoE güç enjektörü 
(isteğe bağlı)

PoE olmayan ağ anahtarı

ÖNEMLİ:

Kamera ve kameranın arkasındaki kablo rakoru su geçirmez olsa da, diğer taraftaki kablo 
ucu su geçirir tiptedir.
Köpük izolasyon macunu, cam macunu vb. ile kaplamak gibi kablo ucuna su sızıntısını 
engelleyici önlemler alınmalıdır. Ayrıca, kamera üzerindeki kablo rakorunun su geçirmezlik 
işlevini yerine getirebilmesi için sağlam bir şekilde takılmasına özen gösterilmelidir. 

Su Geçirmez Su Geçirir

Kablo Ucu
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1. Yazılım CD’sinin Software Utility dizinindeki “Installation Wizard 2” (Kurulum Sihirbazı 2) 
programını çalıştırın.

2. Program, ağ ortamınız üzerinde analizler yapacaktır. Ağınız analiz edildikten sonra, pro-
grama devam etmek için lütfen “Next” (İleri) düğmesini tıklatın.

3. Program, aynı LAN üzerindeki VIVOTEK Video Alıcılarını, Video Sunucularını ya da Ağ 
Kameralarını arar.

4. Kısa bir aramadan sonra, ana yükleyici penceresi açılır. Ağ Kamerasıyla tarayıcı yönetim 
oturumunu açmak için, kamera etiketinde basılı olanla eşleşen MAC adresini veya paket 
kutu etiketindeki S/N numarasını çift tıklatın.

IP Adresini Atama5

Kullanıma Hazır6

1. Ağ Kamerasıyla tarayıcı oturumu aşağıda gösterildiği gibi iletilmelidir.
2. Kameranızdan gelen canlı videoyu görebilmelisiniz. Ayrıca birden fazla kameradan 

oluşan sistemlerde yazılım CD’sinden 32 kanal kayıt yazılımını da yükleyebilirsiniz. 
Yükleme bilgileri için, lütfen ilgili belgelere bakın.

Daha ayrıntılı kurulum için lütfen yazılım CD’sindeki kullanım kılavuzuna 
başvurun.
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Kameradan alınan canlı görüntüye göre, kamera merceğini istenilen görüş açısına 
ayarlayın:

1. Mercek modülünü sola ve sağa döndürün.
2. Kameranın her iki yanındaki eğme ayar vidalarını gevşetin ve daha sonra lens modülünü 

yukarı-aşağı döndürün. Tamamlandığında, vidaları sıkın.
3. Görüntü yönünü ayarlamak için merceği döndürün.

Merceğin Ayarlanması7

1

2 3

Gevşet Sıkıla

Sağa Sola 
Çevirme 350° Dönüş 340°Eğim 70°

Gelişmiş 3 eksenli mekanizma tasarımı tavan veya duvar montajı için esnek, kolay donanım 
montajı sağlamaktadır.

3-eksenli Mekanizma Tasarımı

Sağa Sola 
Çevirme 340°

Dönüş 350°Eğme Ayar Vidası

Merceği fazla döndürmeyin. Bu 
yapılırsa kamera merceği modülü 
hasar görecektir.Eğim 70°
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1. Siyah kapağın iç tarafını merceğin her iki yanındaki  
çentik ile hizalayın, siyah kapağı yerleştirin.

2. Kabloyu tavan/duvardan vermeyi seçerseniz, kabloyu kablo deliğine derli toplu bir 
şekilde yerleştirin. Kabloyu yandan geçirmeyi seçerseniz- levha B’yi çıkarın.

3. Kubbe kapağını kameraya aşağıda gösterildiği gibi takın. Kubbe kapağı yanlış 
hizalamayla takılırsa yerine yerleştirilemeyebilir. Yan kapağı (veya yandaki oyuğu) 
kablonun kameradan çıktığı yerle hizalayın. Kamera ile birleştirmek için kubbe kapağını 
itin.

4. Son olarak, kameranın tüm parçalarının sağlam olarak monte edildiğinden emin olun.

Tamamlama8

1

B

3

2

Kablo geçişine 
dikkat edin!

W

8

T

N

Yakınlaştırma katsayısını ve odaklama aralığını ayarlamak için
1. Yakınlaştırma denetleyicisini yakınlaştırma faktörünü ayarlamak için gevşetin. Ayar 

bittikten sonra yakınlaştırma denetleyicisini sıkın.
2. Odak denetleyicisini odak mesafesini ayarlamak için gevşetin. Ayar bittikten sonra odak 

denetleyicisini sıkın.
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