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Önemli Güvenlik Talimatları
1.

Bu talimatları okuyun.

2.

Bu talimatları saklayın.

3.

Tüm uyarılara önem verin.

4.

Tüm talimatları izleyin.

5.

Yalnızca kuru bezle temizleyin.

6.

Hiçbir havalandırma deliğini engellemeyin. Üreticinin talimatlarına göre kurun.

7.

Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının ya da ısı üreten diğer aygıtların (amplifikatör dahil) yakınına
kurmayın.

8.

Özellikle fişlerde, uygun prizlerde ve aygıttan çıktıkları noktalarda olmak üzere, güç kablosunun üzerine basılmasını
ya da sıkıştırılmasını önleyin.

9.

Yalnızca üreticinin belirttiği ek parçaları/aksesuarları kullanın.

10. Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya aygıtla birlikte satılan el arabası, sehpa, üç ayak, destek parçası ya da
masayla kullanın. Bir el arabası kullanırken, devrilmeden kaynaklı yaralanmayı önlemek için el arabası/aygıt
bileşimini hareket ettirmede dikkatli olun.
11. Tüm servis işlemlerini yetkili servis personeline yönlendirin. Aygıt, güç kablosunun hasar görmesi, aygıt içine sıvı
sıçraması ya da nesnelerin düşmesi, aygıtın yağmura ya da neme maruz kalması, normal biçimde çalışmaması veya
düşürülmesi gibi herhangi bir biçimde hasar gördüğünde servis işlemi gereklidir.
12. Kurulum yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalı ve tüm yerel yasalarla uyumlu olmalıdır.
13. Birim bir NEMA Tipi 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 ya da 6P muhafaza olarak özellikle işaretlenmediği sürece yalnızca iç mekân
kullanımı için tasarlanmıştır ve yağmurla neme maruz kalacağı yere kurulmamalıdır.
14. Yalnızca belirtilen en fazla yükün dört katını destekleme kapasitesine sahip kurulum yöntemini ve malzemeleri
kullanın.
15. Dış yüzeylere yapılan montajı sabitlemek için paslanmaz çelik donanım kullanın.
16. Bir çatı ya da duvarda dış mekân montajı yaparken, su sızıntısından kaynaklı hasarı önlemek için, montaj
malzemesiyle monta yüzeyi arasındaki cıvata deliklerine sızdırmazlık malzemesi uygulayın.
DİKKAT: Bu servis talimatları yalnızca yetkili servis personelinin kullanımı içindir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için,
yeterliliğiniz olmadığı sürece çalıştırma talimatlarında verilenden başka servis işlemi gerçekleştirmeyin.
Yalnızca Pelco tarafından önerilen yedek parçaları kullanın.
Ürün ve/veya kılavuzda aşağıdaki işaretler bulunabilir:
Bu simge, bu birim içinde elektrik çarpması riski taşıyan tehlikeli gerilim bulunduğunu belirtir.
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ. AÇMAYIN.
Bu simge, bu üniteyle birlikte gelen belgelerde önemli çalıştırma ve bakım talimatları olduğunu belirtir.
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UYARI: TEHLİKELİ HAREKETLİ PARÇALAR. PARMAKLARINIZI VE DİĞER UZUVLARINIZI UZAK TUTUN.

UYARI: YÜKSEK DOKUNMA AKIMI. KAYNAĞI BAĞLAMADAN ÖNCE TOPRAK BAĞLANTISI GEREKLİDİR.

Sınıf II çift yalıtılmış aygıtı belirtir.
UYARI: Bu ürün Elektrostatik Boşalma (ESD) açısından hassastır. Bu üründe ESD hasarını önlemek için kurulum sırasında
ESD güvenli uygulamaları kullanın. Bu ürüne dokunmadan, ürünü ayarlamadan ya da kullanmadan önce, bileğinize bir ESD
bilekliğini doğru biçimde takın ve vücudunuzla aletlerdeki elektriği uygun şekilde boşaltın. ESD kontrolü ve elektroniklerin
güvenli kullanım uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ANSI/ESD S20.20-1999'a başvurun veya Elektrostatik
Boşalma Birliği'yle (www.esda.org) iletişime geçin.
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Önemli Bildirimler
DÜZENLEYİCİ BİLDİRİMLER
Bu aygıt FCC Kuralları Kısım 15'le uyumludur. Çalıştırma şu iki koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı parazit oluşturamaz ve (2) bu
aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilen de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmelidir.

Radyo ve Televizyon Paraziti
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 gereğince, bir Sınıf A dijital aygıtın sınırlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür.
Bu sınırlar, ekipman ticari ortamda çalıştırılırken zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman,
radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimat kılavuzuna uygun kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişiminde zararlı
parazite neden olabilir. Bu ekipmanın yerleşim bölgesinde çalıştırılmasının, kullanıcının paraziti masrafları kendi karşılayarak
gidermesini gerektirecek zararlı parazite neden olması olasıdır.
Üretici ya da bu ekipmanı tescil eden tarafından açık biçimde onaylanmayan değişiklikler ve düzenlemeler, Federal
Haberleşme Komisyonu'nun kuralları altında bu ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.
Bu Sınıf A dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.
Industry Canada ICES-003 Uyumluluk Etiketi: CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

KCC SERTİFİKASI
Kore Sınıf A EMC

GARANTİ
Pelco'nun ürün garantisi ve ilgili bilgiler konusunda www.pelco.com/warranty adresine başvurun.

YASAL BİLDİRİM
BAZI PELCO EKİPMANLARI, UYGUN OLAMAYAN KULLANIMLARI PARA VE HAPİS CEZASI ALMANIZA NEDEN
OLABİLECEK SESLİ/GÖRSEL VE KAYIT ÖZELLİKLERİ İÇERİR VE YAZILIM BU ÖZELLİKLERİ DESTEKLER. BU TÜR
ÖZELLİKLERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ GEÇERLİ YASALAR YARGI MAKAMLARI ARASINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR VE
BU ARADA, KAYDI YAPILAN KİŞİLERİN AÇIK YAZILI İZNİNİ GEREKTİREBİLİR. BU TÜR KURALLARA TAM ANLAMIYLA
UYUMU SAĞLAMAKTAN VE HER TÜRLÜ GİZLİLİK VE KİŞİSEL HAKLARA KATİ BAĞLILIKTAN TAMAMEN KENDİNİZ
SORUMLUSUNUZDUR. BU EKİPMANIN VE/VEYA YAZILIMIN YASA DIŞI GÖZETLEME YA DA İZLEME İÇİN KULLANIMI,
SON KULLANICI YAZILIM SÖZLEŞMESİNİN İHLALİYLE YETKİSİZ KULLANIM OLARAK DÜŞÜNÜLECEK VE BU YASA
UYARINCA LİSANS HAKLARINIZIN HEMEN SONLANDIRILMASIYLA SONUÇLANACAKTIR.

SES BİLDİRİMİ
NOT: Sesli/Görsel kayıt ekipmanının hatalı kullanımı para ve hapis cezası almanıza neden olabilir. Bu tür özelliklerin
kullanımıyla ilgili geçerli yasalar yargı makamları arasında değişiklik gösterir ve bu arada, kaydı yapılan kişilerin açık yazılı
iznini gerektirebilir. Bu tür kurallara tam anlamıyla uyumu sağlamaktan ve her türlü gizlilik ve kişisel haklara katı bağlılıktan
tamamen kendiniz sorumlusunuzdur.

VİDEO KALİTESİ UYARISI
Kullanıcı Tarafından Belirlenen Seçeneklerle İlgili Çerçeve Hızı
Pelco sistemleri, hem canlı görüntüleme hem de kayıttan yürütme için yüksek kaliteli video sağlama becerisine sahiptir. Ancak
sistemler, daha yavaş veri aktarım hızına olanak tanımak ve saklanan video verilerinin miktarını azaltmak için, resim kalitesini
düşürebilecek daha düşük kalite modlarında kullanılabilir. Resim kalitesi, çözünürlük düşürülerek, resim oranı azaltılarak veya
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her iki yolla da düşürülebilir. Çözünürlüğün düşürülmesiyle elde edilen resim daha az belirgin ve hatta seçilemez görüntüyle
sonuçlanabilir. Resim oranı düşürülerek elde edilen resim, atlar ya da kayıttan yürütme sırasında normalden daha hızlı hareket
eder görünen görüntülerle sonuçlanabilecek şekilde saniye başına daha az çerçeveye sahip olur. Daha düşük çerçeve oranları,
önemli bir olayın sistem tarafından kaydedilmemesiyle sonuçlanabilir.
Ürünlerin kullanıcıların amaçlarına uygunluğu konusundaki karar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar,
ürünlerin, amaçladıkları uygulamalarına, resim oranına e kalitesine uygunluğunu kendileri belirleyeceklerdir. Kullanıcıların
videoyu adli soruşturma ya da başka nedenlerle kanıt göstermeye yönelik kullanmayı amaçladığı durumda, bu tür kullanım için
her türlü belirli gerekliliklerle ilgili olarak avukatlarına danışmaları gerekir.

AÇIK KAYNAK YAZILIMI
Bu ürün, GNU Genel Kamusal Lisans (GPL), GNU Kütüphane/İkinci Derece Genel Kamusal Lisans (LGPL) ve farklı ve/veya
ek telif hakları, feragatlar ve bildirimlere tabi olan, üçüncü taraflardan kaynaklı bazı açık kaynak ya da diğer yazılımlar içerir.
GPL, LGPL ve bazı diğer lisansların tam terimleri bu ürünle sağlanmaktadır. Sözü edilen lisans altındaki haklarınızla ilgili
olarak lütfen http://www.fsf.org (Ücretsiz Yazılım Kurumu) ya da http://www.opensource.org (Açık Kaynak Girişimi) adresindeki
GPL ve LGPL terimlerinin tam tanımlarına başvurun. İsteğinizi, digitalsupport@pelco.com adresine, konu satırında Source
Code Request (Kaynak Kodu İsteği) yazan bir e-posta göndererek, GPL ya da LGPL altında bu tür yazılımların kaynak
kodunun makinece okunur tam bir kopyasını elde edebilirsiniz. Ardından, kaynak kodunu indirmenize yönelik bağlantı içeren
bir e-posta alacaksınız.
Bu teklif, bu ürünün Pelco tarafından dağıtılma tarihinden sonraki üç (3) yıllık bir süre için geçerlidir.

AĞ TOPOLOJİSİ BİLDİRİMİ
ÖNEMLİ NOT. LÜTFEN OKUYUN. Ağ uygulaması yalnızca genel gösterim olarak verilmektedir ve topolojiye ayrıntılı bir ağ
göstermesi amaçlanmamaktadır. Asıl ağınız, sistemi gösterildiği gibi uyarlamak için değişiklikler ya da olası ek ağ ekipmanı
gerektirecek şekilde farklılık gösterecektir. Özel gereksinimlerinizi görüşmek için lütfen yerel Pelco temsilcinizle iletişime geçin.
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Başlarken
Aygıtınızı kurmadan önce, bu kılavuzun kurulum kısmındaki bilgileri baştan sona öğrenin.

NOTLAR
•
•
•

Pelco, aygıtın, aygıtlara adres vermek için Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma İletişim Kuralı (DHCP) sunucusu
kullanan bir ağa bağlanmasını önerir.
Güvenli erişim sağlamak için, bir ağa bağlandığında aygıtı bir güvenlik duvarı arkasında konumlandırın.
Kullanılan güç kaynağının ya 24VAC ya da PoE+ olduğundan emin olun.

Tavan İçi Modeller
SAĞLANAN PARÇALAR LİSTESİ
MKT

AÇIKLAMA

1

Kamera

1

Tavan İçi Arka Kutu

1

Alt Kubbe

1

Pim Girişli T-20 Torks Uç

1

Alarm/Röle bağlantı noktası için 8 pimli bağlantı

1

24VAC bağlantı noktası için 2 pimli bağlantı

1

Ses bağlantı noktası için 3 pimli bağlantı

1

Tavanda delik açmak için şablon kılavuz

2

MAC adresi etiketleri

1

Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Önemli Güvenlik Talimatları

1

Kaynak Diski

KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANAN PARÇALAR LİSTESİ
MKT

AÇIKLAMA

1

Boru/Kanal (kuruluma uygulanabilirse hava şartlarına dayanıklı)

1

Boru ucu adaptörleri (boru/kanal kullanılıyorsa)

1

Kanal adaptörleri (uygulanabilirse)

1

Kabloları sonlandırmak için RJ-45 bağlayıcı

1

Cat5 (veya üstü) kablo

1

24 AWG, 8 telli çok iletkenli kablo (alarmlar, röleler ve/veya hat giriş ve çıkış ses kullanılıyorsa)
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Asma Modelleri
SAĞLANAN PARÇALAR LİSTESİ
MKT

AÇIKLAMA

1

Kamera

1

Asma Arka Kutu

1

Alt Kubbe

1

Pim Girişli T-20 Torks Uç

1

Alarm/Röle bağlantı noktası için 8 pimli bağlantı

1

24VAC bağlantı noktası için 2 pimli bağlantı

1

Ses bağlantı noktası için 3 pimli bağlantı

2

MAC adresi etiketleri

1

Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve Önemli Güvenlik Talimatları

1

Kaynak Diski

1

Kaydırıcı Yağ

KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANAN PARÇALAR LİSTESİ
MKT

AÇIKLAMA

1

Boru/Kanal (kuruluma uygulanabilirse hava şartlarına dayanıklı)

1

Boru ucu adaptörleri (boru/kanal kullanılıyorsa)

1

Kanal adaptörleri (uygulanabilirse)

1

Kilitleme somunlu Yağmur Geçirmez Sıkıştırma Bağlayıcısı (uygulanabilirse)

1

Pelco tarafından sağlanan bağlantı parçası (iç ya da dış mekân asma modelleri için duvara montaj kullanılıyorsa –
uygulanabilir montaj parçaları için özellik sayfasına başvurun)

1

Kabloları sonlandırmak için RJ-45 bağlayıcı

1

Cat5 (veya üstü) kablo

1

24 AWG, 8 telli çok iletkenli kablo (alarmlar, röleler ve/veya hat giriş ve çıkış ses kullanılıyorsa)
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Ürüne Genel Bakış
Spectra Profesyonel Seri IP Kubbe Sistemi, hem iç hem de dış mekân uygulamalar için uygundur. Kurmadan önce, lütfen
modelini doğrulayıp bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
®

Şekil 1 Bağlantılar

Dizin
Ad
No.
1
Ses Giriş (Siyah/Beyaz)
2

3

4

24VAC Güç Girişi Terminali

RJ-45

Alarm ve Röle Bağlayıcı

5

Varsayılan Düğme

6

Sıfırlama Düğmesi

7

SD Kart Yuvası

Not

Açıklamalar
Kamera için ses kaydetmek amacıyla bir yardımcı mikrofon bağlayın.
Güç terminalini güç kablosu aracılığıyla güç kaynağına bağlayın.
Terminallerin doğru girişlere bağlandığından emin olun. PoE+ uygulanırsa
bu bağlayıcıdan kaçının.
Ethernet/PoE+ bağlantısı. Bu bağlantı noktasını, PoE+ uyumlu aygıtların güç
kaynağı için birime bağlantısı amacıyla standart ağ aygıtlarının RJ-45 girişine
bağlayın.
Alarm sinyallerini tetikleyebilen harici aygıta ve alarm çıkış sinyalleri
tarafından tetiklenecek aygıta bağlayın.
Kamerayı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek için düğmeye 5 saniye
boyunca basın.
Kamerayı yeniden başlatmak için düğmeye basın.
Dosya depolama için, mikro SD kartı yuvaya yerleştirin (erişmek için kubbe kapağı
çıkarın)

1. Bağlayıcılara yönelik güç kaynağı terminali/adaptörü ve alan kablo tesisatı, elektrik kaynaklı
yangınlara karşı güvenlik ve elektrik çarpmasına karşı kabul edilebilir koruma sağlamak için Sınıf
2 Devre standardıyla uyumlu olmalıdır.
2. İç mekân serisi modeller için, ürüne, "L.P.S." (ya da "Sınırlı Güç Kaynağı") işaretli ve en az 48Vdc,
600mA veya 24Vac, 1,1A nominal çıkışlı bir Listelenen Güç Birimiyle güç verilmesi amaçlanmıştır.
Ürün yetkili bir servis elemanı tarafından kurulmalı ve kurulum tüm yerel yasalarla uyumlu
olmalıdır.
3. Dış mekân serisi modeller için, güç kaynağı dışarı monte edilirse, ürüne, listelenen yağmura
dayanıklı/yağmur geçirmez sınıf 2/LPS güç kaynağıyla veya en az 48Vdc, 0,6A ya da 24Vac, 2,1A
nominal çıkışlı, UL60950-1 kısım 1 ve kısım 22 ile uyumlu listelenen güç kaynağıyla güç verilmesi
amaçlanmıştır. Ürün yetkili bir servis elemanı tarafından kurulmalı ve kablo tesisatı yöntemi, sınıf
10

2 devre ve kanal içi kablo tesisatına yönelik ulusal elektrik yasasındaki madde 725 ve madde 300
ile uyumlu olmalıdır.
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Kurulum
Spectra Pro PTZ kubbe kamerayı, aşağıdaki kurulum yöntemlerinden birini kullanarak kurabilirsiniz:
•
•
•

Boru/Kanal kullanarak kurulum (sağlanmaz). 12. sayfadaki Asma modellere başvurun
Bir asma montaj parçası kullanarak kurulum (sağlanmaz). 13. sayfadaki Asma modellere başvurun
Asma tavan ya da sabit tavanda kurulum. 15. sayfadaki Tavan İçi modellere başvurun

Kanalla/Boruyla Asma Kurulum
1.

Kanalı Kurun (sağlanmaz).

2.

Arka kutuyu kanala monte edin.

3.

Kablo tesisatını arka kutuya çekin.

4.

Kamerayı kurun.
a.

Uygulanabildiği yerlerde hava şartlarına dayanıklı kanal kullanın.

Arka kutudan bağlantıyı (Konum #2) hizalayın ve kameraya (Konum #3) gösterildiği gibi takın.
ve arka kutuda, hizalamaya yardımcı olacak kırmızı noktalar vardır):

(Kamerada

Şekil 2 Kanalla/Boruyla Asma Kurulum
b.

Güç kablo tesisatını ve karşılık gelen tüm G/Ç bağlayıcıları bağlayın.

c.

Her iki taraf yerine tıklayarak oturana kadar, kamerayı arka kutunun iki tarafındaki klipslere itin.
kamerayı geçici olarak yerinde tutar.

d.

Üç sabit tutturucuyu, sıkıca bağlanana kadar vidalayın.
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Klipsler

5.

Alt kubbeyi kurun
a.

Arka kutu bağlantısını alt kubbeye, konum #1'den (arka kutu bağlantısı) konum #4'e (alt kubbe) gösterildiği
gibi takın:

Şekil 3 Asmaya Alt Kubbe montajı

b.

Arka kutu vidalarını, alt kubbedeki yuvalarla hizalayın.
olacak kırmızı noktalar vardır.

c.

Alt kubbeyi arka kutuya itin.

d.

Alt kubbeyi arka kutuya sabitlemek için vidaları sıkın.

Alt kubbede ve arka kutuda, hizalamaya yardımcı

6. Kubbeye güç uygulayın. Kubbe sistemi, bir yapılandırma dizisini tamamlayacaktır.

Montaj Aksesuarıyla Asma Kurulumu
1.

Asma montaj parçasını kurun (sağlanmaz).

Montaj parçasıyla sağlanan talimatlara başvurun.

2.

Sıkıştırma bağlayıcısını asma arka kutuya vidalayın. Kilitleme somununu, arka kutunun altından dışarı çıkacak
şekilde sıkıştırma bağlayıcısına vidalayın. Kilitleme somununu, sıkıştırma bağlayıcısı arka kutuya sıkı biçimde
tutturulana kadar sıkın .

3.

Kablo tesisatını arka kutuya çekin

4.

Arka kutudaki dişlere diş bileşimi (sağlanır) uygulayın.

Arka kutuyu asma montaj parçasına vidalayın.

NOT: Diş bileşimi, hem iç mekân hem de çevresel asmalara uygulanmalıdır.
ayrılmalarını engelleyebilir.
5.

Güç kablo tesisatını bağlayın.
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Bunu yapmamak, birimlerin ileride

6.

Kamerayı kurun:
a.

Arka kutudan bağlantıyı hizalayın (Konum #2) ve aşağıda gösterildiği gibi kameraya takın (Konum #3)
(Kamerada ve arka kutuda, hizalamaya yardımcı olacak kırmızı noktalar vardır.):

Şekil 4 Montaj Aksesuarıyla Asma Kurulum

7.

b.

Güç kablo tesisatını ve karşılık gelen tüm G/Ç bağlayıcıları bağlayın

c.

Her iki taraf yerine tıklayarak oturana kadar, kamerayı iki taraftaki klipslere itin.
olarak yerinde tutar.

d.

Üç sabit tutturucuyu, sıkıca bağlanana kadar vidalayın.

Klipsler kamerayı geçici

Alt kubbeyi kurun
a.

Arka kutu bağlantısını alt kubbeye, konum #1'den (arka kutu bağlantısı) konum #4'e (alt kubbe) gösterildiği
gibi takın:

Şekil 5 Asmaya Alt Kubbe montajı
b.

Arka kutu vidalarını, alt kubbedeki yuvalarla hizalayın.
olacak kırmızı noktalar vardır.

c.

Alt kubbeyi arka kutuya itin.

d.

Alt kubbeyi arka kutuya sabitlemek için vidaları sıkın.

Alt kubbede ve arka kutuda, hizalamaya yardımcı

8. Kubbeye güç uygulayın. Kubbe sistemi, bir yapılandırma dizisini tamamlayacaktır.
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Tavan İçi Kurulum
1.

Kılavuz şablonu (sağlanır) montaj konumuna takın.

2.

Daireyi, kılavuz şablona göre kesin.

3.

Bir kanal bağlantı parçasını (sağlanmaz) veya bir çevresel kanal bağlantı parçasını (dış mekân üniteler için, sağlanmaz)
ve kilitleme somununu (sağlanmaz) takın

4.

Arka kutunun üstündeki ¼-20 dişli deliğe bir güvenlik zinciri/kablosu (sağlanmaz) takın.

Güvenlik zinciri/kablosu, 7,3 kg

(16 pound) ağırlığa kadar taşıyabilme kapasitesinde olmalıdır.
5.

Kablo tesisatını kanal bağlantı parçası boyunca arka kutuya çekin.

6.

Arka kutuyu deliğe geçirip, kilitleme yayı kanatlarının, arka kutuyu tavana sabitlemek amacıyla kayabilmesi için 3 vidayı bir
tornavidayla sabitleyin (Şekil 5'e başvurun).

Şekil 6 Arka Kuruyu Geçirme

7.

Kamerayı kurun
a. Arka kutudan bağlantıyı (Konum #2) hizalayın ve kameraya (Konum #3) gösterildiği gibi takın.

(Arka kutuda ve

kamerada hizalamaya yardımcı olacak kırmızı noktalar vardır):

Şekil 7 Kamerayı Geçirme

b. Güç kablo tesisatını ve karşılık gelen G/Ç bağlayıcıları bağlayın
c. Her iki taraf yerine tıklayarak oturana kadar, kamerayı iki taraftaki klipslere itin.
yerinde tutar.
d. Üç sabit tutturucuyu, sıkıca bağlanana kadar vidalayın.
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Klipsler kamerayı geçici olarak

8.

Alt kubbeyi kurun (Çevresel)
a.

Arka kutu bağlantısını alt kubbeye, konum #1'den (arka kutu) konum #2'ye (alt kubbe) gösterildiği gibi takın:

Şekil 8 Alt Kubbeyi Takma

9.

b.

Alt kubbeyi arka kutuya itin. (Alt kubbede ve arka kutuda, hizalamaya yardımcı olacak kırmızı noktalar
vardır.)

c.

Alt kubbeyi arka kutuya sabitlemek için vidaları sıkın.

Alt kubbeyi kurun (İç Mekân)
a.

Arka kutu bağlantısını alt kubbeye, konum #1'den (arka kutu) konum #2'ye (alt kubbe) gösterildiği gibi takın:

Şekil 9 Alt Kubbeyi Takma
b.

Sabitlemek için, alt kubbeyi itin ve arka kutunun üzerinde saat yönünde yaklaşık 10 derece döndürün. (Alt
kubbede ve arka kutuda, hizalamaya yardımcı olacak kırmızı noktalar vardır.)

10. Kubbeye güç uygulayın.

Kubbe sistemi, bir yapılandırma dizisini tamamlayacaktır.
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Çalışma
IP Adresi Ayarları
Kamera bir Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma İletişim Kuralı (DHCP) ağına bağlıysa ve DHCP ayarı Açık şeklindeyse,
sunucu, kameraya bir IP adresini otomatik olarak atar. Kamera için varsayılan ayar DHCP Açık şeklindedir. Kameranın IP
adresini elle ayarlamak için DHCP ayarını Kapalı şeklinde yapın.
NOT:

Kamera bir DHCP sunucusuna bağlı değilse ama DHCP ayarı Açık şeklindeyse, 255.255.255.0 alt ağ maskesindeki

varsayılan IP adresi 192.168.0.20 kameraya otomatik olarak atanır. İlk kamera bağlandıktan ve varsayılan IP adresi atandıktan
sonra, sistem, otomatik IP adresi sistemindeki diğer kameraları otomatik olarak arar ve gerektiği biçimde ardışık olarak IP
adreslerini atar.
Örneğin, bir ağa, DHCP sunucusu olmadan üç kamera bağlanırsa, ilk kameraya 192.168.0.20 adresi, ikinci kameraya
192.168.0.21 adresi ve üçüncü kameraya 192.168.0.22 adresi atanır.

En Az Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Pentium 4 İşlemci, 2.4 GHz veya eş değeri
®

®

İşletim sistemi: Microsoft Windows 7 (32 bit ve 64 bit), Windows XP, Vista 32 ve 64 bit
®

®

®

®

Bellek: 1GB RAM veya üstü
Ağ arabirim kartı: 100 megabit (veya üstü)
Ekran: En az 1024 x 768 çözünürlük, 16 ya da 32 bit piksel renk çözünürlüğü
Web tarayıcı: Internet Explorer 8.0 (veya üstü) ya da Mozilla Firefox 3.5 (veya üstü)
®

®

®

Medya oynatıcı: Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için Pelco Medya Oynatıcı ya da QuickTime 7.6.5; Mac OS X
10.4 (ya da üstü) için QuickTime 7.6.4
®

NOTLAR:
•
•

QuickTime ile kıyaslandığında, kontrol, akıcılık ve düşük gecikme süresi için Pelco Medya Oynatıcı önerilir.
Bu ürün, Windows XP ya da Windows Vista için QuickTime 7.6.4 sürümüyle uyumlu değildir. Bilgisayarınızda bu
sürüm kuruluysa, QuickTime 7.6.5 sürümüne yükseltmeniz gerekecektir.

Kamerada Oturum Açma
1. Web tarayıcıyı açın.
2. Tarayıcının adres çubuğuna kameranın IP adresini yazın.
NOT: Kameranın IP adresini bilmiyorsanız, Pelco Aygıt Yardımcı Yazılımını kullanarak bulabilirsiniz.
3. Gezinti çubuğunda Oturum Aç düğmesine tıkladığınızda bir iletişim kutusu görünür.
4. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
NOT: Kamerada yönetici olarak ilk kez oturum açıyorsanız, varsayılan kullanıcı adı ve şifre admin şeklindedir (tümü
küçük harf). Güvenlik amaçlarından dolayı, ilk kez oturum açtıktan sonra şifreyi değiştirdiğinizden emin olun.
5. Oturum Aç düğmesine tıklayın.
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Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri
Sağlanan talimatlar sorununuzu çözmezse, yardım için 1-800-289-9100 (ABD ve Kanada) ya da +1-559-292-1981
(uluslararası) numaralı telefonlardan Pelco Ürün Desteği'yle iletişime geçin. Ararken seri numarasına sahip olduğunuzdan
emin olun.
Birimi kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın. Bakım ve tamir işlemlerini yalnızca yetkili teknik personele
bırakın.
NOT: PARANTEZ İÇİNDEKİ DEĞERLER İNÇ, TÜM DİĞERLERİ SANTİMETRE CİNSİNDENDİR.

PTZ Kubbe İç Mekân Tavan İçi
Kurulum

PTZ Kubbe Dış Mekân Tavan İçi
Kurulum

PTZ Kubbe Dış/İç Mekân Asma Kurulum
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Bu ekipman, Avrupa Birliği'nin atık elektrikli ve elektronik ekipmanın (WEEE) elden çıkarılmasıyla ilgili 2002/96/EC Direktifine uyum için doğru biçimde
geri dönüştürülmesi gereken elektrikli ya da elektronik bileşenler içermektedir. Bu ekipmanın geri dönüşümüne yönelik prosedürler için yerel bayinizle
iletişime geçin.

Pelco, Pelco logosu ve bu yayında başvuru yapılan Pelco ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar Pelco, Inc. veya ortaklarının ticari markalarıdır.
ONVIF ve ONVIF logosu, ONVIF Inc. firmasının ticari markalarıdır. Diğer tüm ürün isimleri ve hizmetleri ilgili firmaların mülküdür.
Ürün teknik özellikleri ve bulunabilirlik, bildirim yapılmaksızın değiştirilmeye tabidir.
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