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	Ağ	Video	Kayıt	Cihazını	sudan	uzak 
tutun.	Ağ	Kamerası	ıslanırsa	hemen	
kapatın.

	Ağ	Kamerasını	nemli	ortamlara	
yerleştirmeyin.

	Şimşek	çakarken	Ağ	Kamerasına	
dokunmayın.

	Ağ	Kamerasını	düşürmeyin.

	Güç	açıkken,	Ağ	Kamerasını	elle	
döndürmeyin	ve	eğmeyin.

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

	Ağ	Kamerasını,	televizyon	ya	da	
fırın	gibi	ısı	kaynaklarının	çevresine	
yerleştirmeyin.

	Ağ	Kamerasını	doğrudan	güneş	
ışığından	uzak	tutun.

	Ağ	Kamerasını	dengesiz	yüzeylere	
koymayın.

	Ağ	Kamerasını	parçalarına	
ayırmayın.

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

Kurulum	Öncesi	Uyarılar
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 PD8136 	Yazılım	CD’si

	Vidalar	ve	RJ-45	Bağlayıcı  Tavan Montaj Destekleri

	Hızlı	kurulum	kılavuzu	/	
Garanti belgesi

 Hizalama Etiketi

Ambalajın	İçindekileri	Kontrol	Edin1
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Fiziksel	Tanım2

 Üstten Görünüm

 Alttan Görünüm

Yerleşik Mikrofon

Durum LED’i

Mercek

Sıfırlama düğmesi

Ethernet 10/100 
RJ-45 kablosu

MicroSD/SDHC Kart Yuvası
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P/N : 62xxxxxxxx
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180° 
Döndürme

180° 
Döndürme

Varsayılan Ön TarafVarsayılan Ön Taraf

Durma Noktası

0° 

Varsayılan Ön Taraf

Donanım	Montajı3

	Montaj	Plakası	ve	Kamera	Yönlendirme
Kamerayı monte ederken, hizalama etiketi ve montaj plakasındaki varsayılan ön tarafı 
(aşağıda gösterilen) görüntülemek istediğiniz alana doğru yönlendirin. Kamera lensinin 
merkezi konumu, kubbe kapaktaki VIVOTEK logosuyla hizalanır.
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Micro
SD

	MicroSD	Kartı	Takın
Küçük bir düz tornavida kullanarak alttaki MicroSD kart plastik kapağını açın. Yuva 
kapağını ileri ve yukarı doğru çevirin. Bir MicroSD kart takın, kapağı kapatın ve geri 
iterek sabitleyin. Orijinal konumuna geri bastırarak plastik kapağı takın.



TR - 78

2

3

4

1

A B

5

6

P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

	Ağ	Kamerasını	Monte	Etme
1. Tavan montaj desteğinin “A” taban plakasını kameranın altına takıp, iki küçük 

yuvarlak başlı vidayla sabitleyin. Taban plakasının kılavuz kenarının (bir vida deliği 
bulunan) kameranın kenarından çıkıntı yapması gerektiğine dikkat edin. 

2. Hizalama etiketini kullanarak, etiketi tercih ettiğiniz yöne doğru yönlendirin. 
3. Tavana üç delik açın, plastik dübelleri deliklere çakın.
4. “B” tavan montaj plakasını üç vidayla tavana monte edin.
5. Ağ Kamerasını “B” montaj plakasına kaydırarak geçirin.
6. Kamerayı küçük bir vidayla montaj plakasına sabitleyin.



Tü
rk

çe

TR - 79

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoE ağ anahtarı

PoE olmayan ağ anahtarı

PoE güç enjektörü 
(isteğe bağlı)

Ethernet üzerinden Güç Aktarımı (PoE)

	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.

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

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

IP Adresini Atama

Kullanıma	Hazır

5

6

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.

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.






