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Kurulum Öncesi Uyarılar

Çalıştırma sıcaklığı için kullanım 
kılavuzuna başvurun.

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

Şimşek çakarken Ağ Kamerasına 
dokunmayın.

Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere 
koymayın.

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.

Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin1

500024701G

Yazılım CD’si

IP8364-C

L tipi Altıgen Anahtar / Nem Alıcı 
Torba / Vidalar / Lastik conta

Hızlı kurulum kılavuzu / Garanti 
belgesi / Hizalama Çıkartması

Bilyalı Döner Bağlantı 
Parçası
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Fiziksel Tanım2

Konektörler

Ethernet 10/100 RJ45 fişiGenel G/Ç terminal 
bloku

Ön panel

Kızılötesi LED
Mercek

Sıfırlama düğmesi

MicroSD/SDHC Kart 
Yuvası

Arka Panel
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Donanım Montajı3

ÖNEMLİ:

Lastik contadaki kablo deliklerinin çapı sağda 
gösterilmektedir. IP66 su sızdırmazlık işlevselliğini 
elde etmek için lütfen su sızdırmaz kablo contası ve 
kabloları içinden düzgün biçimde monte edin. 
Tüm birimler milimetre cinsindedir. Ethernet kablosu 
için kablo aralığı 6,4 ila 4,3mm, DI hatları için 
1,6mm'dir. 
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Silica gel

Micro
SD

Yerleşik depolama aygıtı olarak bir Mikro SD kartı takmayı tercih ederseniz:
1. Su geçirmez konektörü gevşetin, daha sonra lastik contayı ve su geçirmez konektörü 

sökün.
2. Arka kapağı gevşetin ve açın.
3.  MicroSD / SDHC kart takın.
4. Aluminyum folyo vakumlu torbayı yırtın ve nem emici torbayı çıkarın. Birlikte verilen 

nem emici torbayı Ağ Kamerasının iç kısmına yerleştirin. (Arka kapağı her açtığınızda 
nem emici torbayı lütfen yenisi ile değiştirin.)

5. Kameraya bir Ethernet kablosu ve DI hatlarını bağlayın ve lastik contadan geçirin.
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6. Kameranın arka kapağını monte edip sıkıştırın. 
7. Lastik contayı, conta kelepçesini ve su sızdırmaz konektörün kapak somununu 

sıkıştırın.
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8. Kabloları, bilyeli döner bağlantı parçasının merkezinden bir defa da geçirin.
9. Bağlantı parçasını 3 havşa başlı vidayı da kullanarak kameraya bağlayın.

NOT:

Kameranın ağırlığı 1.28 kg’dır. 
Montaj yüzeyinin bu kamerayı 
taşıyabileceğinden emin olun.

ÖNEMLİ:

Kamera kutusunu açmak istediğinizde, arka kapağı gevşetmeden önce su sızdırmaz 
kablo contasını gevşetin. Aksi halde, kameranın içine takılı kablolara zarar verebilirsiniz.  
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10. Montaj bağlantısı üzerindeki tutucu halkayı gevşetin ve kamerayı istediğiniz alana 
yöneltin. Bittiğinde, tutucu halkayı sıkın.

Tutucu halka

75º Eğim

360º Dönüş

Tavana montaj

Duvara montaj

11. Ağ kamerasını bir duvara veya tavana yerleştirin.
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Ethernet üzerinden Güç Aktarımı (PoE)

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 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.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE olmayan ağ 
anahtarı

PoE güç enjektörü 
(isteğe bağlı)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

PoE ağ anahtarı

Ağ Üzerinde Kurulum4
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Daha ayrıntılı kurulum için lütfen yazılım CD’sindeki kullanım kılavuzuna 
başvurun.

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.

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, 
programa 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






