
KAMERA SETÝ MONTAJI

Kablolarýn 1.resimde görünen soketleri kameranýn bulunduðu tarafa  2. resimde görünen soketleri de  kayýt cihazýnýn bulunduðu tarafa  gelecek þekilde
kablo çekim iþlemini  tamamlayýnýz.

Kablo montajý bittikten sonra kameranýn montajýný yapýn. Daha sonra altta ki resimde görüldüðü gibi kablolarýn uçlarýný kameraya baðlayýn

CCTV Kablonun kayýt cihazý
tarafýna gelecek soketleri

Kablo ve kamera montajý

CCTV kablonun kamera tarafýna
gelecek soketleri

Kablo uçlarýnýn kameraya baðlanmasý. (resim 3)

Kablo uçlarýnýn adaptöre baðlanmasý
Kayýt cihazý tarafýnda ki uçlarý baðlanmasý

Resim 1 Resim 2

Son olarak adaptörleri prize bütün
iþlemler bittikten sonra takýnýz

Resim 3

Kablo uçlarýnýn kayýt cihazýna baðlanmasý

Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.

220v güç kablosunun (Resim 9) sarý-yeþil olaný topraktýr.  Bu kabloyu adaptörde toprak giriþine           vidalayýn  ( Resim 11).  Diðer 2 kabloyu (mavi ve
kahverengi) L ve N yazan giriþlere vidalayýn. Tüm vidalarý sýkýþtýrdýktan sonra bu adaptör kullanýma hazýrdýr.

Resim 4 Resim 5 Resim 6 Resim 7 Resim 8

Resim 10 Resim 11Resim 9 Resim 12 Resim 13

Çoklayýcý kablonun uçlarýný kameradan gelen cctv kablonun güç soketlerine takýn(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayýt cihazýnýn video giriþine takýn.(Resim 15)

Resim 14 Resim 15

Resim 3

Kablo uçlarýnýn kameraya baðlanmasý. (resim 3)Kablo uçlarýnýn kameraya baðlanmasý. (resim 3)Kablo uçlarýnýn kameraya baðlanmasý. (resim 3)Kablo uçlarýnýn kameraya baðlanmasý. (resim 3)

Kablo montajý bittikten sonra kameranýn montajýný yapýn. Daha sonra altta ki resimde görüldüðü gibi kablolarýn uçlarýný kameraya baðlayýnKablo montajý bittikten sonra kameranýn montajýný yapýn. Daha sonra altta ki resimde görüldüðü gibi kablolarýn uçlarýný kameraya baðlayýnKablo montajý bittikten sonra kameranýn montajýný yapýn. Daha sonra altta ki resimde görüldüðü gibi kablolarýn uçlarýný kameraya baðlayýnKablo montajý bittikten sonra kameranýn montajýný yapýn. Daha sonra altta ki resimde görüldüðü gibi kablolarýn uçlarýný kameraya baðlayýn

Resim 2Resim 2Resim 2Resim 2Resim 2

CCTV Kablonun kayýt cihazý
tarafýna gelecek soketleri

220v güç kablosunun (Resim 9) sarý-yeþil olaný topraktýr.  Bu kabloyu adaptörde toprak giriþine           vidalayýn  ( Resim 11).  Diðer 2 kabloyu (mavi ve
kahverengi) L ve N yazan giriþlere vidalayýn. Tüm vidalarý sýkýþtýrdýktan sonra bu adaptör kullanýma hazýrdýr.
220v güç kablosunun (Resim 9) sarý-yeþil olaný topraktýr.  Bu kabloyu adaptörde toprak giriþine           vidalayýn  ( Resim 11).  Diðer 2 kabloyu (mavi ve
kahverengi) L ve N yazan giriþlere vidalayýn. Tüm vidalarý sýkýþtýrdýktan sonra bu adaptör kullanýma hazýrdýr.
220v güç kablosunun (Resim 9) sarý-yeþil olaný topraktýr.  Bu kabloyu adaptörde toprak giriþine           vidalayýn  ( Resim 11).  Diðer 2 kabloyu (mavi ve
kahverengi) L ve N yazan giriþlere vidalayýn. Tüm vidalarý sýkýþtýrdýktan sonra bu adaptör kullanýma hazýrdýr.

Resim 5Resim 5Resim 5

Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.
Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.
Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.
Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.
Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.
Çoklayýcý kablonun uçlarýndan kýrmýzý olan + , mavi olan - ‘dir. Kýrmýzý olan ucu adaptörün + ‘sýna, mavi olan ucu com vaya - yazan yere
vidalayýn. Resim 4, resim 5, resim 6, resim 7,  resim 8).  DÝKKAT +   - BAÐLANTISI ÇOK ÖNEMLÝDÝR. MUTLAKA 2.KEZ BAÐLANTININ DOÐRU OLDUÐUNU KONTROL EDÝN.

Resim 14Resim 14

Çoklayýcý kablonun uçlarýný kameradan gelen cctv kablonun güç soketlerine takýn(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayýt cihazýnýn video giriþine takýn.(Resim 15)
Çoklayýcý kablonun uçlarýný kameradan gelen cctv kablonun güç soketlerine takýn(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayýt cihazýnýn video giriþine takýn.(Resim 15)
Çoklayýcý kablonun uçlarýný kameradan gelen cctv kablonun güç soketlerine takýn(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayýt cihazýnýn video giriþine takýn.(Resim 15)
Çoklayýcý kablonun uçlarýný kameradan gelen cctv kablonun güç soketlerine takýn(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayýt cihazýnýn video giriþine takýn.(Resim 15)
Çoklayýcý kablonun uçlarýný kameradan gelen cctv kablonun güç soketlerine takýn(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayýt cihazýnýn video giriþine takýn.(Resim 15)
Çoklayýcý kablonun uçlarýný kameradan gelen cctv kablonun güç soketlerine takýn(Reim 14)
Kabloda ki BNC soketi dvr kayýt cihazýnýn video giriþine takýn.(Resim 15)

Resim 12Resim 12Resim 12Resim 12

Montaj esnasýnda resimlerin renkli olmamasýndan dolayý anlayamadýðýnýz yerler olursa, ayný kýlavuzun renkli resimli

olanýný adresinde “Resimli ve videolu anlatýmlar” bölümünde bulabilirsiniz. Buradan

bilgisayarýnýza kaydedip, bilgisayarýnýzda inceleyebilirsiniz.
DVR kayýt cihazýný DVR kullanma kýlavuzunda anlatýldýðý gibi kullanýma hazýrlayýnýz.

Kameralarýn monte edilecek yerleri belirleyin  ve daha sonra aþaðýda ki montaj kýlavuzunu uygulayýnýz.
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