


TR - 91

Tü
rk

çe

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

Çalıştırma sıcaklığı için kullanım 
kılavuzuna başvurun.

Kurulum Öncesi Uyarılar

Ağ Kamerasını dengesiz yüzeylere 
koymayın.

Şimşek çakarken Ağ Kamerasına 
dokunmayın.

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

Kablolar ya da kablo rakoru gibi su 
sızdırmazlık bileşenlerini değiştirmek 
ya da düzgün biçimde takmamak 
IP65/66/67 garantimizi geçersiz 
kılacaktır. 

Yazılım CD’si
Hızlı kurulum kılavuzu 

Tornavida

Hizalama Çıkartması
Vidalar

Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin1

Silika Jel 
Odak Ayarı Aracı

MD8531H
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Genel G/Ç terminal bloku
Ethernet 10/100 RJ45 fişi

Mikrofon 
ÖNEMLİ:
Kamerayı monte etmeden önce 
MAC adresini not edin.

Vida delikleri

Fiziksel Tanım2

İç görünüm

Dış görünüm

Mercek

MicroSD/SDHC Kart 
Yuvası

Su Geçirmezlik Seviyesi: IP66

Sıfırlama düğmesi

Durum LED'i

MD8531H

Vida delikleri
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İlk önce kamera altlığından kubbe kapağını çıkarmak için birlikte verilen tornavidayı kullanın. Ger-
ekirse MicroSD/SDHC Kartınızı takın.

Küresel kapak

Donanım Montajı3

Kurcalamaya dayanıklı vida

Kamera altlığı

Plastik Kapak

RJ45 Kablo Boyutu: 5 ~ 8mm (birim: mm)

3.1. RJ45 Ethernet Kablosunu Bağlama

Yalnızca CAT5e kablolar kullanın.

2

1

Montaj Aşamaları

1. Kauçuk contalı fişte bir delik delin ve Ether-
net kablosunu delikten takın.

2. Ethernet kablosundan kaplamanın bir 
kısmını soyun.

Kauçuk Contalı Fiş
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3. Ethernet tellerini konektöre bağlamak için bir RJ-45 kıvırma aletine ihtiyacınız olacaktır. 
Bittiğinde, kabloyu kameranın Ethernet RJ45 soketine bağlayın.

3
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BR
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7
8

o: white/orange stripe
O: orange solid
g: white/green stripe
B: blue solid
b: white/blue stripe
G: green solid
br: white/brown stripe
BR: brown solid

o: beyaz/turuncu şerit
O: turuncu sabit
g: beyaz/yeşil şerit
B: mavi sabit
b: beyaz/mavi şerit
G: yeşil sabit
br: beyaz/kahverengi şerit
BR: kahverengi sabit
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17mm

1 DI-
2 DI+
3 DO-
4 DO+
5 Audio GND
6 Audio Out

3.2 G/Ç Kablolarını Bağlama

Tel aralığı: 1.5 ~ 1.8mm; 20AWG
Sıyırma uzunluğu: 6 ~ 7 mm    

2. GÇ kablolarını birlikte verilen terminal bloklarına bağlamak 
için küçük boyutlu düz tornavida kullanın. Kablo işlev 
şemaları aşağıda gösterilmektedir. 

Vida: M2

1. Su sızdırmazlık konektörünü kameradan çıkarıp, G/Ç tellerini aşağıda gösterildiği gibi lastik conta 
içinden geçirin. Tamamladığınızda konektörü gerip takın.
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3. Terminal bloğunu kameraya bağlayın. 
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Kamerayı ister tavana, ister duvara monte ederken aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Birlikte verilen hizalama etiketini tavan/duvara yapıştırın.
2. Etiketteki 4 vida dairesini kullanarak, tavan/duvarda 4 pilot deliğini matkapla delin. Ardından, ge-

rekirse plastik parçaları deliklere çakın.
3. Bu ağ kamerası, kablo tavandan/duvardan veya yandan verilerek monte edilebilir. Kabloyu 

tavandan/duvardan vermek isterseniz, resimde gösterildiği gibi matkapla bir kablo deliği A açın. 
Kablo kubbe kapağın yanından girecekse, plastik kapağı (B) çıkarın.

4. Kamera altlığındaki 4 deliği kullanarak vidaları ilgili deliklere takın ve bir tornavida ile kamera 
altlığına sabitleyin.

1
2 3

A

4

B

A

3.3 Tavana montaj
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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, programa 
devam etmek için lütfen “Next” (İleri) düğmesini tıklatın.

IP Adresini Atama4

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.

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

Kullanıma Hazır5
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.
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İzleme açısını ayarlamak için

90°

2

Merceğin Ayarlanması6

1. Lens modülünün üstündeki lens modülünü tespit vidasını gevşetin (çıkarmayın). 
2. Merceği, sağ tarafta gösterildiği gibi istediğiniz görüş açısına ayarlayın.
3. Tamamladığınızda, lens yönelimi sabitlenebilecek, darbe ve titreşime dayanabilecek 

şekilde vidayı sıkın. 

NOT:

Lens modülünü, eğik bir yüzeye monte edildiğinde 
görüş alanını düzeltmek için de döndürebilirsiniz. 

1

3

2

Kamera Odağı İçin İnce Ayar 
Yapılması

Bu ağ kamerasının odağı varsayılan fabrika ayarı 
olarak 1.0m'den sonsuza ayarlanmıştır. 1.0m'den daha 
yakın cisimlere odaklamak isterseniz veya mercek 
odağını kaybederse, lütfen aşağıdaki şekilde ince ayar 
yapın.

1. Lens modülünün üstündeki tespit vidasını 
gevşetin.

2. Lens odağı tespit vidasına erişmek için lens 
modülünü yana döndürün. 

3. Odak tespit vidasını gevşetin.  
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Küresel kapağı kameraya takın. Birlikte verilen 
tornavida ile mercimek başlı vidaları sıkın. Son 
olarak, kameranın tüm parçalarının sağlam olarak 
monte edildiğinden emin olun.

Tamamlama7

Alüminyum folyo vakum torbasını açın ve nem 
alıcı torbayı çıkarın. Sağlanan nem alıcı torbayı 
kubbe kapağının iç kısmına, tespit klipsinin altına 
takın. (Kubbe kapağını her açtığınızda lütfen nem 
alıcıyı değiştirin.)

ÖNEMLİ:
Nem oluşumunu önlemek için lütfen iyice 
sıkın.

4

7
8

4. Lensi saat yönünde ya da saat yönünün 
tersinde döndürerek lens odağını ayarlamak 
için ayar aracını kullanın. 

5. Lens modülünü doğru yönelime geri 
döndürün. Kubbe kapağını yerleştirin ama 
henüz vidalarını tamamen sıkmayın.

6. Görüntünün belirgin olup olmadığını görmek 
için canlı konsolu kontrol edin. Canlı görüntü 
belirgin olana kadar işlemi yineleyin. 

7. Lens odağı tespit vidasını sıkın.
8. Lens modülü tespit vidasını sıkın.  

Tespit klipsi

Kurutucu 
Madde 
Torbası








