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Önemli Bildirimler 

Pelco’nun ürünleri hakkında daha fazla bilgi ve ayrıca ürünlere özgü önemli bildirimler için bkz. 
www.pelco.com/legal 

Düzenleyici Bildirimler 

Bu aygıt FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışma şu iki koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı 
girişime neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dahil olmak 
üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. 

Radyo ve Televizyon Girişimi 

Bu donanım test edilmiş ve FCC kuralları, Kısım 15’e göre A sınıfı dijital aygıtlarla ilgili sınırlara uygun 
bulunmuştur. Bu sınırlar donanımın ticari bir ortamda çalıştırıldığı durumlarda zararlı girişimlere karşı 
makul bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve 
yayabilir. Bu nedenle, doğru şekilde kurulup talimat kılavuzuna uygun şekilde kullanılmadığında, radyo 
iletişimlerinde zararlı girişimlere neden olabilir. Bu donanımın bir mesken bölgesinde kullanılması, 
kullanıcının masraflarını kendi karşılayacağı zararlı bir girişime neden olabilir. 

Bu donanımın üreticisi veya tescil merci tarafından açık şekilde onaylanmamış değişiklikler, Federal 
İletişim Komisyonunun şartları gereği bu donanımı kullanma yetkinizi ortadan kaldırabilir. 

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). 

Kore A Sınıfı EMC 
 

 

Garanti Bildirimi 

Pelco’nun ürün garantisi hakkında daha fazla bilgi ve ayrıca ilgili bilgiler için bkz. www.pelco.com/ 
warranty. 

UL Güvenlik Bildirimleri 

Bu ürün, "L.P.S." (veya "Sınırlandırılmış Güç Kaynağı) işaretli Listelenmiş Güç Ünitesi tarafından ve  
24 VAC, 50/60 Hz, minimum 1,28 veya 48 VDC, minimum 0,35 A nominal çıkışla beslenmek üzere 
tasarlanmıştır. 

Bu ürün, yetkili bir servis personeli tarafından ve yerel yasalara uygun olarak kurulmalıdır. 
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Giriş 
Yeni nesil Sarix® IBE Serisi IP kameralar, eşzamanlı çalışan Pelco'nun Geniş Dinamik Aralık (WDR) ve 
parlama önleme teknolojileriyle, gelişmiş düşük ışık performansı sağlayan SureVision 3.0 teknolojisine 
sahiptir. Pelco’nun Gelişmiş (E) kamera ürün yelpazesinin bir parçası olup, sektörde önde gelen görüntü 
kalitesi ve performans sunarlar. 

Yeni nesil IBE Serisi Bullet Kamera kolay kurulur, esnek montaj seçenekleri sunar ve kolay uzaktan 
kurulum ve yönetim için standart Web tarayıcısı kullanır. 

Yeni nesil IBE Serisi Bullet Kamera; VideoXpert™, Endura® sürüm 2.0 (veya üstü) ve Digital Sentry® 
sürüm 7.3 (veya üstü) gibi Pelco IP ve hibrit sistemlere kolaylıkla bağlanabilir. Kamera, üçüncü taraf 
yazılımlarla bağlantı için ayrıca ONVIF Profile S, Profile G ve Profile Q ile uyumludur. Pelco, Pelco’nun IP 
kameralarıyla arabirim oluşturmasına olanak tanıyan bir Uygulama Programlama Arabirimi (API) ve 
Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) sunar. 

Bu belgede, kamerayı kullanmaya başlamak için kurulum ve ilk ayarlama yordamları açıklanmıştır. 
Kameranızı kullanma konusunda daha fazla bilgi için ürüne özel kullanım kılavuzuna bakın. 

NOT: İngilizce ve diğer dillerdeki ürün belgeleri hakkında ek bilgi için www.pelco.com/sarix adresine 
giderek Yeni Nesil IBE Serisi Bullet Kamera sayfasını ziyaret edin. 
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Modeller 
IBE129-1I  İç mekan, 3 ~ 9 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 1 MPx, beyaz 
IBE129-1R Ortam koşullarına dayanıklı, 3 ~ 9 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 1 MPx, 
açık gri 
IBE229-1I  İç mekan, 3 ~ 9 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 2 MPx, beyaz 
IBE229-1R Ortam koşullarına dayanıklı, 3 ~ 9 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 2 MPx, 
açık gri 
IBE222-1I  İç mekan, 9 ~ 22 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 2 MPx, beyaz 
IBE222-1R Ortam koşullarına dayanıklı, 9 ~ 22 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 2 MPx, 
açık gri 
IBE329-1I  İç mekan, 3 ~ 9 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 3 MPx, açık gri, beyaz 
IBE329-1R Ortam koşullarına dayanıklı, 3 ~ 9 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 3 MPx, 
açık gri 
IBE322-1I  İç mekan, 9 ~ 22 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 3 MPx, beyaz 
IBE322-1R Ortam koşullarına dayanıklı, 9 ~ 22 mm odak aralığı, kızılötesi (IR) aydınlatma, 3 MPx, 
açık gri 

Önerilen Montaj Parçaları 
IBEPLMT-E Direk montaj parçası, ortam koşullarına dayanıklı, açık gri 
IBEWLMT-E Duvar montaj parçası, ortam koşullarına dayanıklı, açık gri 
IBEWLMT-I Duvar montaj parçası, iç mekan, beyaz 
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Başlarken 
Aygıtınızı kurmadan önce, bu kılavuzun kurulum bölümündeki bilgileri tamamen okuyup anlayın. 

NOTLAR: 

• Pelco, aygıtlara adres tanımlamak için aygıtı Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) 
sunucusu kullanan bir ağa bağlamanızı önerir.  

• Aygıtın ağ ayarlarını yapılandırırken ağ hub’ı kullanmayın.  

• Güvenli erişimden emin olmak için, ağa bağlandığında aygıtı güvenlik duvarının arkasına yerleştirin. 
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Bullet Kamera Modelleri 

Tedarik Edilen Parça Listesi 
Adet  Açıklama 

1 Bullet kamera 

1 Güç terminal bloğu 

1 Alarm terminal bloğu 

5 M4 akıllı vida 

5 Plastik dübel 

1 Torx T20 bit ucu 

 1  Yeni Nesil IBE Serisi Bullet Kamera Kurulum Kılavuzu 

 1  Önemli Güvenlik Talimatları sayfası 

1 Kaynaklar sayfası 

Kullanıcı Tarafından Tedarik Edilen Parça Listesi 
Bir video güvenlik tesisatı için gerekli olan standart araçlar ve kabloların yanı sıra, şunları temin 
etmeniz gereklidir: 

Adet  Açıklama 

1 RJ-45 konektörlü Cat 5 (veya üzeri) kablo; uygulamanız için kablonun sonlandırılmasını sağlar 
(PoE veya PoE' olmayan) 

1  #2 Yıldız tornavida 

1  mikroSD kart, 128 GB'a kadar SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I mikroSD kart 

1 Verilen bit ucu için tornavida (1/4” alyan tornavida ucu) 

1  Alarm kablosu (isteğe bağlı) 

1 Ses kablosu (isteğe bağlı) 

Ürün Etiketi 

Ürün etiketinde model numarası, tarih kodu, seri numarası ve Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi 
bulunur. Kurulum için bu bilgiler gerekebilir. Ürün etiketi, kameranın altında ve ürün kutusunun 
yanında yer alır. 
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Ürüne Genel Bakış 

 
Yeni Nesil IBE Serisi Bullet Kamera 

 

(1) Montaj Tabanı: Montaj tabanını, kamerayı yüzeye veya isteğe bağlı montaj aksesuarlarından 
(direk veya duvar montaj parçası) biriyle monte etmen için kullanın. 

(2) Ayar Vidaları: İki ayar vidasından biri kameranın hedefe doğrultulmasından sonra 
sabitlenmesi içindir. 

(3) SD Kart Erişimi: 128 GB'a kadar bütünleşik mikro SD kart depolama alanı. 

(4) Kızılötesi ve Kamera Durum LED'leri: Yeni nesil IBE Serisi Bullet Kamera'da 30 metreye kadar 
uyarlanabilir Kızılötesi (IR) aydınlatma mevcuttur. Kameranın dış kenarları boyunca bir daire 
içerisinde LED ışıklar vardır. 

Yeni nesil IBE Serisi Bullet Kamera; güç açılırken kırmızı renkte yanan, başlatma sırasında yanıp 
sönen yeşil ışığa dönen daha sonra kamera normal çalışmada iken tamamen sönen Kamera Durum 
LED'ine sahiptir. 

(5) Kamera Lensi: Dahili, çok odaklı, 3-9 mm veya 9-22 mm lens. 

(6) Güneş Muhafazası: Plastik güneş muhafazası ısı kontrolüne yardımcı olurken güneş ışığından 
koruma sağlar. 

(7) Vidalar: Ayar sonrası güneş muhafazasını sabitlemek için iki adet vida. 
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Montaj 

MikroSD Kart yuvası ve Varsayılan Butonu 

Videoları ve anlık görüntüleri depolamak için mikroSD kartı kart yuvasına yerleştirin. Kamera açıkken mikroSD 

kartı çıkarmayın. 

 

1. Kameranın yan tarafındaki kontrol deliğini örten yuvarlak kapağı sökmek için düz uçlu tornavida 

kullanın. 

 

2. Torx tornavida kullanarak iç kapağı sökün.  

NOT: MicroSD kartla 7/24 sürekli kayıt yapmak için güvenilirliği ve ortalama kullanım ömrü hakkında bilgi almak 

üzere mikroSD kart üreticisiyle irtibata geçin. 
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Varsayılan Butonu mikroSD kart yuvasıyla birlikte iç kapağın altında yer alır. Bu butonu, kamerayı fabrika 

ayarlarına döndürmek için kullanın. 

 

 

3. Kamerayı varsayılan fabrika ayarlarına döndürmek için uygun bir aletle kamera açıkken Varsayılan 

Butonuna en az 20 saniye basılı tutun. İç metal kapağı ve dış yuvarlak kapağı yeniden takın. 
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All-In-One Kablo 

 

 
No Kablo Pim Tanım Açıklamalar 

1 Ethernet –   

2 Ses Giriş/Çıkışı Yeşil Ses Çıkışı İki yönlü ses iletimi 

Pembe Ses Girişi 

3 Alarm Giriş/Çıkışı 

(5'li Terminal Bloğu) 

1 Alarm Girişi 2 + Alarm bağlantısı 

2 Alarm Girişi – (ortak) 

3 Alarm Girişi 1 + 

4 Alarm Çıkışı –  

5 Alarm Çıkışı + 

4 Güç (DC 12 V / AC 24 V) 

(2'li Terminal Bloğu) 

1 DC 12 V – AC 24 V Güç bağlantısı 

2 DC 12 V + AC 24 V 
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Kamera Kablo Tertibatı 

Kabloları bağlamadan önce tüm kabloların ve güç adaptörlerinin, kuru ve su geçirmez ortamlarda (Örneğin su 

geçirmez kutular) bulunduğundan emin olun. 

 

Güç Bağlantısı: 

All-In-One kablonun 2 pimli terminal bloğuna ve güç çıkışına DC 12 V / AC 24 V adaptör bağlayın. Veya 

All-In-One kablonun Ethernet konektörüne Ethernet kablosunu bağlayın ve kablonun diğer ucunu PoE 

beslemesine takın. İkili güç kaynağı kullanılması önerilmemektedir. 

 

Ethernet Kablosu Bağlantısı: 

Ethernet kablosunun bir ucunu All-In-One kablonun Ethernet konektörüne bağlayın ve kablonun diğer ucunu ağ 

anahtarına veya PC'ye takın. 

 

NOT: Kamerayı doğrudan PC'ye bağlarken çapraz Ethernet kablosu kullanmanız gerekebilir. 

 

NOT: Bağlantı gösterge ve aktivite gösterge LED'lerinin durumunu kontrol edin. LED'ler yanmıyorsa lütfen LAN 

bağlantısını kontrol edin. Yeşil ışık iyi bir ağ bağlantısı olduğuna işaret eder. Turuncu aktivite ışığı, ağ 

aktivitesini belirtmek için yanıp söner.  
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Kamera Montajı 
Aşağıdaki montaj yöntemlerinden birini kullanarak Yeni Nesil IBE Serisi Bullet Kameraları monte edebilirsiniz. 

1. Kamera, doğrudan duvara monte edilebilir.  

• Yüzeye Montaj: Tavan veya Duvar bölümüne bakın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Duvar montaj parçası dağıtım kutusu (isteğe bağlı aksesuar) kullanarak montaj.  

• Duvar Montaj Aksesuarı: İç Mekan (IBEWLMT-I) ve Ortam Koşullarına Dayanıklı 
(IBEWLMT-E) Duvar Montaj Parçası ile Montaj bölümüne bakın. 

3. Direk montaj parçası dağıtım kutusu (isteğe bağlı aksesuar) kullanarak montaj.  

• Direk Montaj Aksesuarı: Ortam Koşullarına Dayanıklı (IBEWLMT-E) Direk Montaj 
Parçası ile Montaj bölümüne bakın. 
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Yüzey Montaj Parçası: Tavan veya Duvar 
Kurulum Kılavuzu 
Yeni Nesil IBE Serisi Bullet Kamera, bütünleşik 2 eksenli ayarlanabilir braketle doğrudan duvara veya tavana 

monte edilebilir. 

 

1. Kamerayı montaj konumuna yerleştirin. Tavana veya duvara, kameranın iki adet vida deliğinin 

konumlarını işaretleyin. 

 

Vida delikleri kameranın gövdesi tarafından engelleniyorsa, aşağıdaki resimlerde gösterilen üç 

vidayı gevşetin fakat vidaları sökmeyin. Daha sonra vida deliklerine ulaşmak için kamera gövdesini 

döndürün. 
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2. İki adet işaretlenmiş deliğin merkezine 30 mm çaplı bir kablo giriş deliği çizin ve kablo giriş deliğini açın. 

Daha sonra vida için bir delik açın (veya gerekiyorsa verilen plastik dübel için).  

3. Kablo giriş deliğinden All-In-One kabloyu geçirin. Kablo bağlantıları için Kamera Kablo Tertibatı 

bölümüne bakın. 

4. Kamerayı deliklerle hizalayın (veya plastik dübellerle). Verilen M4x31 akıllı vidalarla kamerayı 

sabitleyin. 

5. Aşağıdaki resimde belirtilen iki vidayı Torx tornavida kullanarak gevşetin. Vidaları sökmeyin. Kamerayı 

döndürerek istenilen yöne doğrultun. Son olarak kamerayı sabitlemek için iki vidayı sıkın.  
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Duvar Montaj Parçası: İç Mekan (IBEWLMT-I) ve Ortam 

Koşullarına Dayanıklı (IBEWLMT-E) Duvar Montaj Parçası ile 

Montaj 
 
Tedarik Edilen Parça Listesi 

Adet  Açıklama 

 1  Duvar montaj parçası dağıtım kutusu 

 3 Plastik dübel 

3 M4 x 25 mm akıllı vida 

5 M4 x 12 mm somunlu vida 

3 Su geçirmez rondelalar 

 

Kullanıcı Tarafından Tedarik Edilen Parça Listesi 
Adet  Açıklama 

 1  Bullet kamera 

1  Ethernet kablosu 

1  Güç kablosu (PoE mevcut değilse gerekli) 

2  Alarm kablosu (isteğe bağlı) 

3  Ses kablosu (isteğe bağlı) 

1 Torx T20 bit ucu (kamerayla verilir) 

1  Delme Takımı 

1  Yıldız ve düz tornavida 

1  Bit ucu için ¼” alyan tornavida ucu 
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Kurulum Kılavuzu 

1. Bir tornavidayla aşağıdaki resimde gösterilen iki vidayı gevşetin ve duvar montaj parçası dağılım 

kutusunun (IBEWLMT-I or IBEWLMT-E) kapağını çıkarın. 

 
 

2. Duvar montaj parçası dağıtım kutusunu tercih edilen montaj konumuna yerleştirin. Duvara, aşağıdaki 

resimde belirtilen iki adet vida deliğinin konumlarını işaretleyin. Her işaretli vida deliği için bir delik açın 

ve plastik dübelleri (gerekiyorsa) açılan deliklere yerleştirin. 

 

3. Verilen su geçirmez rondelaları iki vida deliğine yerleştirin. Montaj konumunda duvar montaj parçası 

dağıtım kutusunu plastik dübellerle (kullanıldıysa) iki adet vida deliğine hizalayın. Daha sonra, verilen 

M4 akıllı vidalarla duvar montaj parçası dağıtım kutusunu duvara sabitleyin. 
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4. Kablo kroşesini biraz gevşetin. Duvar montaj parçası dağıtım kutusu kapağının kablo giriş deliğinden 

lastik tapanın iç bölümünü çıkarın. 

 

5. Kameranın All-In-One kablosunun konektörlerini kablo giriş deliğinden teker teker geçirin. 

 

 

6. Arka lastik tapayı açın. Kablonun üstüne yerleştirin, lastik tapayı tekrar kablo giriş deliğine takın ve düz 

tornavidayla topuzu saat yönünde çevirerek paslanmaz çelik kelepçeyi sıkın. All-In-One kablo ve kablo 

giriş deliği arasında boşluk kalmadığından emin olun. 

 

 

7. Dış kabloları yandan veya arka kablo kanalı deliğinden kutuya yönlendirin. Gerekiyorsa kofra deliğine 

erişmek için madeni tapayı sökün. Tapayı kullanılmayan kofra deliğine taşıyın. Kabloları bağlayın.  

8. Kofrayı duvara montaj dağıtım kutusu kapağı üzerine sıkıca kapatın.  
9. All-In-One kabloyu düzenleyin.  
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10. Duvar montaj parçası kutusu kapağının konumunu düzgün bir şekilde ayarlayın ve kapağı sabitlemek 

için iki vidayı sıkın.  

 

NOT: Duvar montaj parçası dağıtım kutusu kapağını sabitlerken kapağın düzgün bir şekilde 

hizalandığından emin olmak için iki ok işaretini birbiriyle hizalamanız gerekmektedir. 

 
11. Duvar montaj parçası dağıtım kutusu kapağıyla kamera üzerindeki iki vida deliğini hizalayın ve 

kamerayı M4 somunlu vidalarla sıkın. Drenaj deliği, montaj yatay olarak yapıldığında aşağı bakmalıdır. 

 
12. Kamerayı döndürerek istenilen yöne doğrultun ve iki ayar vidasını aşağıda gösterildiği gibi sıkın. Duvar 

montaj parçası dağıtım kutusu kurulumu tamamlanmıştır. 
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Direk Montaj Parçası: Ortam Koşullarına Dayanıklı 

(IBEPLMT-E) Direk Montaj Parçası ile Kurulum 

Tedarik Edilen Parça Listesi 

Adet  Açıklama 

 1  Direk montaj parçası dağıtım kutusu 

 5 M4 x 12 mm somunlu vida 

 2 Paslanmaz çelik bilezikler 

NOT: Verilen paslanmaz çelik bilezikler 70 ila 180 mm çapındaki direkler için uygundur. 

Kullanıcı Tarafından Tedarik Edilen Parça Listesi 
Adet  Açıklama 

1  Bullet kamera 

1 Ethernet kablosu 

1 Güç kablosu (PoE mevcut değilse gerekli) 

1 Alarm kablosu (isteğe bağlı) 

1 Ses kablosu (isteğe bağlı) 

 1 Yıldız ve düz tornavida 

Kurulum Kılavuzu 

1. Bir tornavidayla aşağıdaki fotoğrafta gösterilen iki vidayı sökün ve direk montaj parçası dağılım kutusu 

kapağını çıkarın. 
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2. Direk montaj parçası dağıtım kutusu kapağının kablo giriş deliğinden iç lastik tapayı çıkarın. 

 

3. Kameranın All-In-One kablosunun konektörlerini kablo giriş deliğinden teker teker geçirin. 

 
 

4. Lastik tapayı tekrar kablo giriş deliğine takın ve düz tornavidayla topuzu saat yönünde çevirerek 

paslanmaz çelik bileziği sıkın. All-In-One kablo ve kablo giriş deliği arasında boşluk kalmadığından 

emin olun. 

 

 

5. Gerekli kabloları (örneğin Ethernet kablosu) (aşağıdaki resimde 1 ve 2 numaralı) All-In-One kablodaki 

konektörlere bağlayın.  
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6. All-In-One kabloyu düzenleyin.  
7. Direk montaj parçası dağıtım kutusu kapağının konumunu düzgün bir şekilde ayarlayın ve kapağı 

sabitlemek için iki vidayı sıkın. 

 
NOT: Direk montaj parçası dağıtım kutusu kapağını sabitlerken kapağın düzgün bir şekilde 

sabitlendiğinden emin olmak için iki ok işaretini birbiriyle hizalamanız gerekmektedir. 

 
8. Direk montaj parçası dağıtım kutusu kapağıyla kamera üzerindeki iki vida deliğini hizalayın ve 

kamerayı M4 somunlu vidalarla sıkın. Drenaj deliği, montaj yatay olarak yapıldığında aşağı bakmalıdır. 

 
9. Paslanmaz çelik bileziklerdeki topuzları düz tornavidayla saat yönünün tersine döndürerek gevşetin. 
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10. Paslanmaz çelik bilezikleri, direk montaj parçası dağıtım kutusunun arkasındaki deliklere takın. 

 
NOT: Direk montaj parçası dağıtım kutusunu direğe monte ederken, su geçirmez olmasını garanti altına 

almak için kablo giriş deliği alt tarafta olmalıdır. 

 

11. Direk montaj parçası dağıtım kutusunu tercih edilen montaj konumuna yerleştirin. Direği paslanmaz 

çelik bileziklerle çevreleyin ve sıkıca bağlanana kadar topuzları düz tornavidayla saat yönünde çevirin. 

 

12. Kamerayı döndürerek istenilen yöne doğrultun ve ayar vidalarını aşağıda gösterildiği gibi sıkın.Direk 

montaj parçası dağıtım kutusu kurulumu tamamlanmıştır. 
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Kablo Uçları 

PoE için Ethernet Kablo Gereksinimleri 

RJ-45 ağ konektörüne bir Cat5 veya üzeri (Cat5e, Cat6) kablo (birlikte verilmez) takın. 8 pimli bağlantı 
noktası kameranın Ethernet üzerinden video ve PoE bağlantıları içindir. PoE, ağ verilerini taşıyan kablo 
sistemi üzerinden güç gönderir, böylece ayrı bir güç kaynağı gerekmez. Bu, ağ performansını 
etkilemeden kameranın montajını ve kullanımını kolaylaştırır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Pim Tanımlamaları 

PoE A Modu PoE B Modu 

Pim İşlev Pim İşlev 

1 TxRx A + DC + 1 TxRx A +  

2 TxRx A - DC + 2 TxRx A -  

3 TxRx B + DC - 3 TxRx B +  

4 TxRx C +  4 TxRx C + DC + 

5 TxRx C -  5 TxRx C - DC + 

6 TxRx B - DC - 6 TxRx B -  

7 TxRx D +  7 TxRx D + DC - 

8 TxRx D -  8 TxRx D - DC - 
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IP Adresi Ayarları 
Kamera bir Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ağına bağlıysa ve DHCP ayarı On 
(Açık) olarak yapılmışsa, sunucu kameraya otomatik olarak bir IP adresi atar. Kamera için varsayılan ayar 
DHCP On (DHCP Açık) şeklindedir. Kameranın IP adresini manuel olarak ayarlamak için DHCP'yi Off 
(Kapalı) olarak ayarlayın. 

NOT: DHCP açık olduğunda fakat DHCP sunucusu bulunamadığında: 

• Yeni Nesil Sarix Gelişmiş kameralar eş zamanlı olarak iki adet IP adresleme şablonunu destekler:
169.254.x.x ve 192.168.0.x (192.168.0.20'den başlayarak).

o 255.255.0.0 alt ağ maskesindeki varsayılan IP adresi otomatik olarak, x ve y değerleri 0'dan
255'e kadar rastgele bir değer alarak 169.254.x.y olarak atanmaktadır. Lütfen aynı alt ağ
maskesindeki kameraların, IP çakışmasını önlemek için aynı IP adreslerine atanmayacağını
unutmayın.

o Aygıtın varsayılan IP adresi 255.255.255.0 alt ağda 192.168.0.20'dir. 192.168.0.20 ağda zaten
kullanılıyorsa, Sarix aygıtı kullanılmayan bir adres bulana kadar adresi birer birer artırır
(örneğin 192.168.0.20 kullanılıyorsa 192.168.0.21).

Kamerada Oturum Açma 
Kamerada oturum açtıktan sonra, Web kullanıcı arabiriminden video görüntüleyebilirsiniz. 

1. Web tarayıcısını açın.

2. Kameranın IP adresini tarayıcının adres çubuğuna yazın. Kameranın IP adresini bilmiyorsanız,
Pelco Device Utility (Pelco Aygıt Yardımcı Programı) yazılımını kullanarak öğrenebilirsiniz.

3. Aygıta kutudan ilk çıktığında erişim sağlandığında başlangıç yönetici hesabı kimlik bilgisini
ayarlamanız istenecektir.

NOT: Başlangıçta aygıtın kutudan ilk çıktığı durum ayrıca "Varsayılan Fabrika Ayarları Durumu" olarak 
adlandırılır. 

Varsayılan Fabrika Ayarları Durumu: 

ONVIF Profile Q özellikleri, kameranın Varsayılan Fabrika Ayarları Durumundayken komutları 
doğrulamaksızın kabul etmesini gerektirir. Başlangıç durumunda tanımlı hiçbir kullanıcı yoktur ve Web 
arabirimi üzerinden kameraya erişim, başlangıç yönetici hesabının ayarlanmasının istenmesi şeklinde 
sonuçlanacaktır. 
Başlangıç yönetici hesabı oluşturulduğunda, kamera derhal oturum açma kimlik bilgilerini ister ve ONVIF 
API istemleri için kimlik bilgileri istemeye başlar. 
Başlangıç yönetici hesabı komut istemi ayarlanırken Cancel (İptal) butonuna tıklanması, kimlik bilgileri 
olmadan kamera ayarlarına devam etmenizi sağlayarak başlangıç oturum açma işleminin geçici olarak 
atlanmasına sebep olur. Oturum etkinliğini kaybettiğinde (örneğin zaman aşımına uğradığında) veya 
diğer bir oturum başlatıldığında, kamera bir kez daha başlangıç yönetici hesabı ayarlamanızı isteyecektir. 

4. Log In (Oturum Aç) düğmesini tıklatın.

Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri 
Verilen talimatlarla sorunlarınızı giderememeniz durumunda, yardım için 1-800-289-9100 (ABD ve 
Kanada) veya +1-559-292-1981 (uluslararası) Pelco Ürün Desteği ile irtibata geçin. Aradığınızda seri 
numarası ve model numarasının elinizde olduğundan emin olun.  

Üniteyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bakım ve onarım işlerini yalnızca yetkili teknik personele bırakın. 
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