Ek 1: Yıldırımdan Korunma ve Elektirik Dalgası ve ilgili Notlar

4. Hızlı Çalışma
4.1 Cihaza Erişme
Cihazın varsayılan statik IP adresi: 192.168.1.2, alt ağ numarası: 255.255.255.0, ağ hatı :
192.168.1.1, lütfen bilgisayar IP'si ve cihazın IP adresini aynı ağ kesiminde ayarlayın: örneğin,
bilgisayarın IP'si 192.168.1.3 olarak ayarlayın. Kullanırken IE tarayıcısının IE8 veya üstü
sürümünü kullanmanızı ve web arayüzünde admin olarak oturum açmanız önerilir.
Bu ürünü ilk kez kullanıyorsanız, bilgi açıklamalarına göre indirip yüklemeniz
gerekiyor,WEB arayüzünün iki türü vardır:
WEB 5.0 Arayüzü: IE tarayıcısının adres çubuğuna cihazın IP adresini girdikten sonra,
eklentiyi indirmeniz için bir bilgi arayüzü görünecektir. Arayüzdeki yazılı olan metine tıklayın
ve indirme kontrolü olan bilgi arayüzü açılacaktır. NetVideo.exe dosyasını indirip otomatik
olarak yüklemek için "Çalıştır" düğmesine tıklayın. Denetimleri yüklerken tarayıcıyı
kapatmanız önerilir.

Dış mekanlarda yerleştirilmiş olan demo kameraların yıldırım ve aşırı elektirik dalgalarından korumasını göz önünde bulundurulması gerekir, yıldırım ve elektrik güvenliğini
sağlayabilmek için aşağıdaki önlemleri alınabilir:
1. Sinyal aktarma hattı, yüksek gerilimli ekipmanlar ve yüksek gerilimli kablolardan en az
50 metre uzakta olmalıdır;
2. Dış mekanlarda yerleştirilen kameraların hattı münkün olduğu kadar saçak boyunca
kablolamaya çalışın;
3. Açık alanlara yerleştirirken kesinlikle çelik boru kullanılarak gömülmelidir ve
sabitleştirlmesi gereklidir, sabitsiz yerleştirme tehlikelere neden olabilir.
4. Şiddetli gök gürültülü fırtınalar ve yüksek gerilimli yüksek basıncı (Yüksek gerilimli
trafo merkezleri gibi) olduğu alanlarda, cihazın güvenli ortamda çalışması için yüksek güçlü
yıldırımdan korunma siperi ve paratoner gibi ek önlemler alınmalıdır.
5. Dış mekanlarda cihaz hattının yerleştirilmesi yıldırımdan korunma ve topraklama
tasarımı, binanın yıldırımdan korunma gereksinimlerine önem vermeli aynıanda ilgili ulusal
standartlar ve endüstri standartlarının gerekliliklerini karşılaması gereklidir;
Sistemi güç kablosu kesinlikle düzgün bie şekilde yerleştirilmesi gereklidir. Topraklanmış
cihazı sistemin anti-parazit elektrik güvenliğinin ilgili gereksinimlerini karşılamalı veya güçlü
bir güç şebekesinin sıfır hattı ile karıştırılmamalıdır. Sistem tek başına yerleştirildiğinde,
topraklama emperyalizm 4Ω'dan aşmamalıdır ve topraklama hattın enine kesit alanı 25 mm²'den
az olmamalıdır.
Video yıldırım arestörü
İletişim yıldırım arestörü

Paratoner

Ek 3: Yaygın Sorunlar ve Önlemler
Dikkat gerektiren hususlar

Cihaz su kaçığı yada sislenmesi

Önlemler

Kızılötesi efekti kalitesiz

Kızılötesi ışığı belirtilen teknik özellikleri karşılamadığı ve uygunsuz güç kaynağı
olan ortamlarda tam olarak açılmaz;
İzleme sahnesi çok uzak aralığı kızılötesi ışığı kapsayamayan ortamlar;
Şeffaf kubbe kapağı temiz değil veya yerleştirme sırasında zarar almışsa
değiştirilmesi gerekiyor;
Filtre gece moduna geçmemiş veya görüntü sensörü kızılötesi ışığı algılayamamış;

İstemciye yada WEB giriş
yapamıyorsa

İstemci kurulamıyorsa yada görüntülenemiyorsa;
Grafik kartı sürücüsü doğru biçimde kurulmamış;
Ağ bağlantısı veya ayarlarıyla ilgili sorunlar;
Kullanıcı adı ve şifre yanlış;

Demo kamerasında herhangi bir
eylem olmasa, resim
görüntülemiyorsa, otomatik
denetlemiyor
İletişim kontrolü anormal

Elektirik yıldırım arestörü

HD Akıllı
Ağ Kamerası

Aşırı nemli ortamlarda cihazı açmayın:
Söktükten sonra sabitleştirin ve özellikle yöntemlerine uygun bir biçimde ilgili
vidalarının sıkıdığına önem verin;
Ağ kablosunu gösterilen gereksinimlere göre su geçinmez şekilde işleme almanız
gereklidir;
Ön kapak camı gerilmiş, sıkılmış veya kırılmış durumlarda onarım için fabrikaya
iade edilmesi gerekiyor;

Kullanma Kılavuzu

Güç adaptörünün güç kaynağı aralığı ve nominal gücü belirtilen gereksinimlerini
karşılamıyor;
Güç adaptörü geçerli olan sıcaklık ortamını karşılamıyor;
Güç adaptörü hasar görmüş;
Akıllı dome kamerasını kontrol etme: [Yapılandırma] -> [PTZ Yönetimi] -> [Seri
Bağlantı Nokta Ayarları] veya [Yapılandırma] -> [Sistem Ayarları] -> [Seri
Bağlantı Nokta Ayarları]; gerçekle tutarlı olup olmadığına bakın;

Demo kamera paratoner çubuğunun
45 ° derece altına monte edilmelidir.

Resim 4.1.1 WEB 5.0 Oturum Açma
WEB 6.0 Arayüzü: IE tarayıcısının adres çubuğuna cihazın IP adresini girdikten sonra,
giriş arayüzü görünecek, kullanıcı adını ve şifreyi olduğu boş alana girin: admin / 1111 (kullanıcı
adı büyük/küçük harfe duyarlı değildir), "Gir" tuşuna tıklayın, indirme kontrol istemi görünecektir. Denetimi indirmek ve yüklemek için bağlantıyı tıklayın.

Topraklanan hattın
direnci 4Ω'dan aşmamalıdır
Çelik boru kılıfı

Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanım kılavuzu doğru kurulum ve kullanım talimatlarını verecektir.
Müşteri Hizmetleri Hattı: 400-686-5688

Ek 2: Özel Montajlama Yönergeleri

Ek 4: Kablo çapı ve iletim mesafe arasındaki ilişki serisi

Genel Açıklamalar

Özelleştirilmiş dome kamera braketi, aşağıdaki şemaya göre montalama işlemlerini
tamamlayabilir:
Not: Kızılötesi yüksek hızlı topun ve yüksek hızlı topun bağlanma alan boyutu aynıdır
açıklama listesinde aynı modeldeki duvar montajı ve askılı braketi bulunmaktadır.

AC 24V Kablo çapı ve iletim mesafe arasındaki ilişki serisi
Bakır kablo kesit alanı sabitlenmesi ve AC 24V voltaj kaybı oranı%10'dan az olduğunda,
önerilen maksimum iletim mesafesi. (Elektirik güç kaynağı ile çalışan cihaz için izin verilen
maksimum voltaj kaybı oranı%10'dur. Örneğin, oranı 70VA gücüne sahip bir cihazın,
transformatörden 60 m mesafede kurulur, Bakır kablosunun minimum kesit alanı 4.000mm2'
dir. )

1. El Kılavuz içeriğinin eksiksiz olması için şirketimiz elinden kaldiği kadar ayrıntılı açıklama
yapmıştır. Herhangi bir sorunuz veya anlaşmazlık var ise lütfen şirketimizin nihazi açıklamsına
bakınız.
2. Ürün özellikleri geliştirildikçe kılavuzun içeriğini güncelleyeceğiz, aynı anda kılavuzda
açıklanan ürünlerin tanıtımları güncelleyeceğiz. Yeni güncellemeler ile yeni çıkacak olanlar
kılavuza eklenmiş olacaktır takip etmeye devam ediniz.
3. Kılavuzdaki açıklamalar yalnızca kullanıcı rehberliği içindir. Gerçek nesne ile tamamen tutarlı
olması anlamına gelmemektedir. Lütfen gerçek nesneye göre işleme devam ediniz.
4. Kılavuzda belirtilen parçalar ve aksesuarlar yalnızca açıklama amaçlıdır ve satın alınan modelin
yapılandırmasını temsil etmemektedir.

Bakır kablo
boyutu mm2
Aktarma mesafesi m

Resim 4.1.2 WEB 6.0 Oturum Açma
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Eklenti başarıyla yüklendikten sonra tarayıcıyı tekrar açın, cihazın IP adresini girin ve
"Git" ituşuna tıklayın, bir giriş arayüzü görünecektir. Oturum açma penceresine kullanıcı adını
ve şifreyi girin: admin/1111 (kullanıcı adı büyük/küçük harfe duyarlı değildir), arayüzüne
girmek için "Giriş" tuşuna tıklayın.Cihazın ağ güvenliğini korumak için, oturumu açtıktan
sonra [Kullanıcı Yönetimi] 'nde oturum açma şifresini değiştirmeniz önemle tavsiye edilir.
Cihazı kullanma hakkında ayrıntılı talimatlar ve yardım bilgilerini almak için arayüzün sağ üst
köşesindeki
simgeye tıklayın.
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DC 12V Kablo çapı ve iletim mesafe arasındaki ilişki serisi
Bakır kablo kesit alanı sabitlendiğinde ve DC 12V voltaj kaybı%15'ten az olduğunda,
önerilen maksimum iletim mesafesinde olmasına önem vermelisiniz.
Bakır kablo
boyutu mm2
Aktarma mesafesi m

Resim 4.1.3 Önizleme Arayüzü
4.1 Cihazın IP Adresini Değiştirme
IP çakışmalarını önlemek için, lütfen cihazın IP adresini zamanında değiştirin. Cihaza
giriş yaptıktan sonra lütfen aşağıdakileri takip edin: [Yapılandırma] -> [Ağ Yönetimi] ->
[Kablolu Ağ] veya [Yapılandırma] -> [Ağ Ayarları] -> [Temel Ayarlar] -> [TCP / IP Ayarları].
Otomatik olarak IP adresi ayarlamak istiyorsanız, IP adresini otomatik olarak eklemeden önce
onay kutusunu işaretleyin; manuel olarak IP adresi ekliyorsanız, yeni bir IP adresi ve ağ hatını
girin (IP adresi ve ağ hatı aynı ağ kesiminde olmalıdır) ve etkili olması için "Kaydet" i
tıklayın. . Bazı modeller otomatik yeniden başlatıldıktan sonra etkinleşir.
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Demo kamerası ile destek kolunun bağlama delik boyutu (Birim: mm)
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Ürün Garanti Kartı

Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzün kaliteli olması ve garanti kartımız ile
size standart olarak garanti hizmetleri sunmamızı sağlayacaktır. Ürünü kullanmadan önce lütfen
kılavuzu dikkatlice okumanızı ve doğru bir şekilde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.
Garanti Yöntemi
Kalite garanti kartı ile garanti hizmetlerinden yararlanın.
Satış sonrası hizmet politikası
Ürünlerin satın alma tarihinden itibaren garanti dahilindedir, ancak orijinal satın alma sertifikası olması
gereklidir.
Orijinal satın alma sertifikası veya kayıt olan bilgileri (Satın alınan ürünün tarihi, adı) açık verilemezse,
garanti süresini hesaplamak için ürün bilgilerini kullanırız.
Garanti hizmetlerinin açıklaması
lusal düzenlemelere göre, kullanıcılar ürünü satın aldıktan sonra
garanti süresi içinde meydana gelen kalite sorunları için garanti
hizmetinden yararlanacaklardır.
Ürünün aşağıdaki sorunları varsa, garanti kapsamında değildir:
Garanti süresi geçmiş ise
Kullanıcının uygunsuz kullanımı veya depolanması nedeniyle ürün
hasar görmüş ise
Nakliye, sırasındaki arızalar ve hasarlar
Yetkisiz eleman tarafından sökülmüş yada her hangi bir onarıma
alınmış ise
İhmal, çalışma yönetmeliklerinin ihlali veya yanlış çalıştırma
nedeniyle arıza veya hasarı olursa
Mücbir sebep faktörlerinden (yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb.)
Kaynaklanan arızalar ve hasarları olursa
Sigortalar ve bataryalar gibi aksesuarlar için garanti verilmez
Firmamız tarafından tamir edilmeyen ürünler

Sizin için 7 × 24 saat kaliteli hizmet sunarız
Şirketimiz ürün arızasının son tespit hakkını saklı tutar

Uygunluk
Belgesi
Denetleyici

1. Dikkat Gerektiren Hususlar
Bu içeriğin amacı, kullanıcıların tehlike veya mülk hasarını önlemek için ürünü uygun şekilde
kullanmalarını sağlamak amacında hazırlanmıştır. Ürünü kullanmadan önce, lütfen kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak ve başvurabilmek için saklayın.
Şirketimiz bu kılavuzun içeriğini ürün işlevlerindeki gelişmeler ve değişikliklere göre
güncelleyecektir, bu kılavuzda açıklanan yazılım ve donanım ürünlerini düzenli olarak geliştirecek ve
güncelleyecektir. Güncellenen bilgiler, önceden haber vermeksizin bu kılavuzun en son sürümüne
yansıtılacaktır.
Aşağıda gösterildiği gibi,önleyici tedbirler“Uyarı” ve“Dikkat”olarak ayrılmıştır.
1. Lütfen SELV (Güvenli Ekstra Düşük Voltaj) gereksinimlerini karşılayan bir güç kaynağı
kullanın
2. Eğer Cihaz düzgün çalışmıyorsa, lütfen bayinize başvurun, hiçbir şekilde sökmeyin veya
üzerinde değişiklik yapmayın.
3.Yangın veya elektrik çarpma riskini azaltmak için iç mekanlarda cihazı yağmur veya neme
maruz bırakmayın.
UYARI
4.Cihazı kurarken kesinlikle demo kamerası ve montaj yapısının toplam ağırlığının 4 katına
dayanabilir bir alana kurulduğundan emin olmalısınız.
Ingatan kepada pengguna
5.Lazer ışınının enerjisi konsantre edildiğinde lütfen doğrudan bakmayın.
untuk mencegah
6.Demo kameranın kurulumu profesyonel teknisyenler tarafından kurulması ve yerel
kemungkinan bahaya
düzenlemelere uygun olmalıdır.
7.Kabloların kurulumunda Binalara elektrik kesintisi koruma ekipmanı takılmalıdır.
⒏ Kubbe kameranın iç parçalarını kendi başınıza sökmeyin, bu ürünün içinde kullanıcı
tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır. Bakım çalışmaları şirketimizde
yetkilendirilmiş bakım personeli tarafından bakıma alınmalıdır, Yetkisiz olan değişiklik
veya bakımdan kaynaklanan sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

DİKKAT
Kullanıcı mülkün hasar
alma olası önlemeleri

1. Kubbe kamerayı çalıştırmadan önce, lütfen güç kaynağının uygun olup olmadığını
kontrol edin.
2. Ürünü yere düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.
3. Merceğin camına ve küresel kapağına doğrudan dokunmayın. bilye kabuğunun yüzeyini
temizlemek gerekirse, mikrofiber bir temizlik bezi gözlük bezi gibi bezlerle nazikçe
temizlemeye çalışın .
4. güçlü ışıklara maruz bırakmayın (Işık\Güneş ışığu\lazerler, vb), aksi takdirde götüntü
kalitesi ve aşırı parlaklık olmasına neden olabilir (Bu Kubbe kamerasından kaynaklanmış
bir arıza değildir), aynıanda görüntü sensörünün ömrünü etkileyecektir.
5. Nemli, tozlu, aşırı sıcak, aşırı soğuk, güçlü elektromanyetik radyasyon ve benzeri yerlere
yerleştirmekten kaçının.
6. Dome kamerayı taşırken, fabrika ambalajının koruma ve nakliye için kullanılmanızı
tavsiye ederiz.
7. Dome kamerasının uzun süreli çalışması kayış halkası ve triger kayışının eskimesine
neden olabilir.
8. Sıcaklık derecesi sıfırın altındaki durumlarda silecekler ekipmanın hasar görmesini
önlemek için otomatik olarak koruma durumuna geçer.
9. Yağmurlu olmayan günlerde silecekler kullanmayın, aksi takdirde kolayca cam aşınması
veya silecek hasarına neden olabilir.
10. Elyaf topunun ve elyaf hattının bükülme sınırı 20 mm'den az olamayacağını unutmayın.
11. Uyarı lazerinin çalışma sıcaklığı: -10 ° ile + 40 °. Aralığındadır bu durumdan aşarsa lazer
otomatik olarak kapatılır.
12. Dome kamerası işlevini ayarlama hakkında ayrıntılı talimatlar için lütfen IE'nin sağ üst
köşesindeki yardım belgesine bakın.
13. Analog video arayüzü sadece mühendislik işlemleri ve diğer uygun olmayan resmi video
çıkış arayüzlerinin hızlı hattına ayıklaması için kullanılır.
14. Ön uç depolama işlevini kullanırken, özel bir belek kartı kullanınız normal bellek kartını
kullandığı taktirde hasar nedeniyle satış sonrası bakımına neden olabilir.

Seri No
①

②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Bağlantı Numarası

Açıklama
Kablo etiketine göre veya serigraf üzerindeki talimatlara göre AC24V yada DC12V güç
kaynağına bağlayın. Yıldırımdan korunma kablosu: Yıldırım çarpmasından kaynaklanan
ekipman hasarını önlemek için uygun bir şekilde bağlayın.
Ağ kablosu soketi bilgisayar ana bilgisayarına veya diğer ağ ekipmanlarına bağlanır,
Ağ kablosunu bağlarken, ağ kablosunun uzunluğunun 100 metreyi geçmemesi önerilir.
Ağ Bağlantısı
Bazı modeller POE güç kaynağını destekler, lütfen işleme alırken bilgilerine dikkat edin.
Analog video
Bir analog video monitörü bağlayın.
Ses girişi bir mikrofona veya başka bir ses kaynağına bağlıdır; ses çıkışı bir hoparlöre veya
Ses Bağlantısı
hoparlör kendisine bağlıdır.
RS485
Dome kamera klavye ve diğer cihazlarla 485 arayüzü üzerinden kontrol edilebilir.
Alarımın girişi
Sensörü ve anahtar sinyalini bağlayın.
Alarımın çıkışı
Sireni bağlayın ve dijital sinyal çıkışı yapın.
Fiber optik arayüz
Bazı modeller destekliyor, lütfen gerçek ürüne göre işleme alın.
MICRO SIM kart yuvası Bazı modeller destekliyor, lütfen gerçek ürüne göre işleme alın.
Hafiza kart yuvası
Video gözetimi için özel bir hafıza kartı takın.
Güç Bağlantısı

3.2 Duvara montajlama

3.3 Kaldırma Aşaması

3.6 Panoramik gürüntü kurulumu

1. Braketin konumlandırma deliklerinin
boyutuna göre delikler açın.

1. Braketin konumlandırma deliklerinin
boyutuna göre delikler açın.

Not: Panoramik görüntüleme montajının yüksekliğinin 8 metreden fazla olması ve 6
metreden düşük olmamalıdır, 1 metrelik yarıçap içinde herhangi bir ışık yansıtıcı nesne
olmamalıdır.
Adım 1: Braketin konumlandırma deliklerinin boyutuna göre delikleri açın (Demo
kamerasını braketi ile monte edilir). Tellerini braket deliğinden çıkardıktan sonra, braketi
genişletme vidalarıyla sabitleyin. Dört farklı şekilerdeki braket kurulum yöntemi aşağıdaki
şekilde gösterilmektedir:

109
85

139 163
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3. Demo Kamera Kurulumu
3.1 Kurulum hazırlığı ve önkoşullar
1. Tüm elektrik işlemleri düzenli ve gösteriler gibi yapalmasına önem verin, yangın önleme
yönetmelikleri ve ilgili kullanım kuşullarına uygun olmalıdır; lütfen ürünü çalışma ortamını
gereksinimlerine göre kullanın. Özel duruma göre, gerekli araçları hazırlayın.
Kurulum sahasının ürün ve kurulum yapısını barındırmak için yeterli alana sahip olduğundan emin olun; Dome kameranın tavan ve duvar braketlerinin demo kamerasının yük kapasitesi
toplam ağırlığı ve kurulum yapısının 4 katını destekleyebildiğinden emin olun.
Dome kamerayı paketinden çıkardıktan sonra, dome kameranın orijinal ambalaj malzemelerini uygun şekilde saklayın, böylece cihaz ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırken, arzalı
kamerayı paketlemek için orijinal ambalajı kullanabilirsiniz ve bakım için tamirciye gönderebilirsiniz. Demo kamerasını taşıma sırasında lütfen paketlenmiş bilay makinesinin örgüsünü doğrudan
çekmekten kaçının, aksi takdirde cihaza su girme ve hattların zarar görmesine neden olabilir.(bkz.
Resim 3.1).
2. Yüksek hızlı demo kamerasını kurmadan önce astarı çıkarın (bkz.Resim 3.2).
3. Demo kamerasının video efekit kalitesi ve ekranın sislenmesi ile cihazın kullanma
ömrünün etkilenmesini önlemek için lütfen cihazı havalı ve kuru olan alanlara kurmaya ve
vidaların düzgün bir şekilde takıldıklarına önemveriniz.
4. Dahada kaliteli izleme sonuçlarına ulaşabilmek için kamerayı düz halinde yerden 5-7
metre arasındaki boşluğa monte etmeniz önerilir.
5. Farklı kurulum ortamı nedeniyle dome kamerasını kurmadan önce güç kaynağı ve hatların
düzgün bir şekilde yerleştirebileceğine önem verin, böylece cihazın güvenli bir ortamda
çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kabloların yerleştirme işlemini planlama sırasında aşağıdaki
gösterilere uygun olması gereklidir:
1) Kablo kablolama işlemini gerçekleştirmeden önce, kablolama ortam mesafesi,manyetik
alan parazitinden ve diğer faktörlerden uzak olup olmadığını kontrol edin ve kurulum işlemini
önceden planlayın.
2) Demo kameranın çalışma telini seçerken, dengesiz voltaj altında normal çalışmasını
sağlamak için lütfen nominal enerji voltajından daha büyük olan teli seçin.

2. Bağlantı Hakkında
Dome kamera modeline bağlı olarak, kablo tellerinin sayısı ve arayüzü farklı olabilir,
gerçek ürünle geçerlidir.
Güvenlik askısı

2. Demo kamerasını asın, braket vidalarını
sıkın, dome kamerayı sabitleyin ve yay
tokasını kilitleyin.
Braket vidası

2. Demo kamerayı takın ve brakete
sabitlemek için braketin vidalarını iyice
sıkıştırın.

Braket vidası

Aşağıdaki kurulum adımları duvar braketi kurulumunu örnek olarak alır ve diğer braket
kurulum yöntemleri aynıdır:
Adım 2: Teli demo kamera flanşından geçirin. Ardından, flanşı resimde gösterildiği gibi
brakete yukarı doğru monte edin ve flanşı brakete ok yönünde vidalayın. Not: Kancanın son
yönü duvara montaj braketine paralel olmalıdır, bu konum düzgün olduğunda demo kamerasının
yönünün ileriye doğru olmasını sağlayabilir. Son olarak, duvar braketinin vidalarını sıkın.

Yay Düğmesi

3. Dengesiz ve gevşeklik olmamasını
sağlamak için destek kolunu tüp
genişletme vidalarıyla iyice sabitleyin
Kurulum tamamlanmıştır.

3. Dengesiz ve gevşeklik olmamasını
sağlamak için destek kolunu tüp
genişletme vidalarıyla iyice sabitleyin
Kurulum tamamlanmıştır.

Flanş takıldığında, braket üzerindeki
okla aynı durumda olmalıdır.

Flanşaya suyun girmesini önlemek
için bu kabloyu desteğin altına
yerleştirin

3.4 Duvar Köşesi Kurulumu

3.5 Direk Kolon kurulumu

1. Braketin konumlandırma deliklerinin
boyutuna göre delikler açın ve sabit dengeli
biçimde durmasını sağlamak için duvar
braketini boru genişletme vidalarıyla
sabitleyin.

1. Direk kolon montajlayın braketi direk
kolonuna sabitleyin.

Direk
Kolon
Bu vidayı gevşetin

Yay Düğmesi

Resim 3.2 Ana Parçaların Sökülmesi

3) Kopuk bağlantıları önlemek için, dome kameranın kablolamasını tek bir tel ile bağlayın;
koşullar sınırlıysa,ilerde cihazın düzgün çalışmamasını önlemek için kabloları korumak ve
takviye önlemleri almanız gerekiyor.
4) Güç hatları ve sinyal iletim hatları dahil olmak üzere bağlantı hatlarının korunma altına
alın. Kablolama işlemi sırasında, insan hasarından kaynaklanan hasarları önlemek için hattın
dahada sabit ve güvenli bir ortamda olmasına dikkat gösterilmelisiniz.
5) Kablo yerleştirme işlemi sırasında, kablonun çok fazla olması veya çok sıkı olmasına
izin vermeyin Ağ kablosunu bağlarken, kablo uzunluğunun 100 metreyi geçmemesi önerilir.
Dome kamera düzgün çalışmadığında, yukarıdaki yöntemlere göre arza nedenini kontrol
edebilirsiniz.
6. Su geçirmez ağ kablo kurulumu:

⑨

Not:
⒈ Çıkış hattının spesifik özellikleri hat üzerindeki serigraf göstergesi ve kılavuza göre
kullanılabilir
⒉Güç kablo bağlantı gereksinimleri için Ek 4'e bakın
3. NANO kartı, NANO kartı + kart kılıfı, manuel kesilmiş kart gibi standart olmayan SIM kartları
kullanmayın, aksi takdirde tanınmayabilirler
4. SIM kartı takmak için, arka kapağını açmanız gerekir.Kurulumdan sonra, lütfen arka kapağını
takayın.Sızdırmazlık halkasına basıldıktan sonra, arızalanmasını önlemek için vidaları sıkın.

Ağ

0Kauçuk
Halka

Kristal
Başlık

Su geçirmez
kapak gövdesi

Su geçirmez
kauçuk halka

Sıkma
Somunu

Ağ kablosu

Resim 3.3 Su geçirmez ağ kablosu kurulumu
7. Cihaz önerilen yönteme göre kurulması tavsiye edilir. yanlış kurulumdan dolayı cihaz
anormal hasar görmesini önlemek için lütfen şirketin teknik personeline önceden başvurun.

Müşteri Hattı
Çıkışı Hattı

Şeffaf kapağı

⑩

Adım 3: Eğimli Kancayı demo kameraya asın, ardından yay tokasını asın ve demo kamera
çıkışının telini tanıtım göstergesine göre istemci kablosu ile çıkışını bağlayın ve farklı tanımlanmış teller arasındaki işlemini tamamlayın Not: Flanş suya direk maruz bırakılmamalıdır.

Direk

Çember

İnci köpüğü

Resim 3.1 Uygunsuz taşıma uyarmaları

Duvar montaj vidaları

2. Kamerayı asın, braket vidalarını sıkın,
dome kamerayı brakete sabitleyin ve yay
tokasını kilitleyin.

2. Kamerayı asın, braket vidalarını sıkın,
dome kamerayı brakete sabitleyin ve yay
tokasını kilitleyin.
Braket vidası

Braket vidası

Adım 4: Dome kamerayı kaldırın, parça çentiğe düzgün bir şekilde takın ve flanşa ile
birlikte kilitleyin tam kilitlendiğinden emin olduktan sonra 4 adet tutucu cuvatayı sabit olarak
sıktığınızdan emin olun.
Yay Düğmesi

3. Sabit ve dengeli olmasını sağlamak için
braketi vidalarla sabitleyin ve kurulumu
tamamlayın.

Yay Düğmesi

3. Sabit ve dengeli olmasını sağlamak için
braketi vidalarla sabitleyin ve kurulumu
tamamlayın.

Tutucu Cıvata
Sabitleme Kilidi

