
Soket takımının  kablolarının uçlarını açın. (Resim 7). Soket takımında ki kısa beyaz kablo ile cctv kablodaki göbek kablonun 
dışındaki kaplama teli birbirine bağlayın ve elektrik bantı ile bantlayın (Resim 8)

set montaj kılavuzu

Lütfen montaja başlamadan önce tamamınıgözden geçirin. Daha sonra talimatlara uygun olarak resimleri inceleyerek 
kablo bağlantılarını yapın.

Kafanıza takılan veya desteğe ihtiyacınız olan bir nokta olursa için 0 216 375 13 76 nolu telefondan hafta içi mesai saatleri 
içinde destek kaydı açtırın. Destek ekibimiz hızlı şekilde size dönüş yaparak bütün sorularınızı cevaplayacaktır.

Kameraların montaj yerleri belirledikten sonra sonra kabloların çekme işlemini tamamlayın. Sonra aşağıdaki talimatı uygulayarak
montaja hazır hale getirin. Montajı yapılacak soket takımlarını hazırlayın Resim 1). Güç kablosunun ucunda erkek soket olan
(Resim 2) kablo,  çekilen kablonun kamera tarafında ki ucuna monte edilecektir. Çektiğiniz kabloyu ucundan 10 cm kadar mesafe 
bırakarak dış kaplamasını iç kablolara zarar vermeyecek şekilde açın (Resim 3)  Kabloyu hafifce açarak,

Uçları yan keski yardımıyla sıyırın(Resim  4)Soket takımını hazırlayın. (Resim 5).Soket takımın kablo uçlarını sıyırarak bağlamaya 
hazır hale getirin (Resim 6). 
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Soket takımında ki  siyah kablo ile cctv kablo içindki siyah kabloyu bağlayıp bantlayın. (Resim 9).  Soket takımında ki
kırmızı kablo ile cctv kablo içinde ki kırmızı kabloyu birbirine bağlayıp bantlayın (Resim 10). Son olarak soket takımında ki
sarı kablo ile cctv kablo içinde bulunan göbek beyaz kabloyu birbirine bağlayarak bantlayın /Resim 11) (Resim 12)

Soket takımının ve cctv kablonun uçlarının birleştiği yeri (Resim 12)   komple elektrik bantıyla bantlayarak korumaya alın 
(Resim 13). CCTV Kablonun ucuna taktığınız soketleri kameraya takarak kamera tarafında ki montajı tamamlayın (Resim 14)

Kılavuzun en başından itibaren tüm işlemleri cctv kablonun kayıt cihazında ki ucu içinde yapın. Tek fark güç soket takımı
 olarak Resim 15’de  bulunan dişi power’lı güç takımı  kullanacaksınız. (Resim 15) (Resim 16)
Bu tarafta ki soket montaj işlemi de bittikten sonra diğer kameralara da aynı işlemleri uygulayarak sistemi hazırlayın

En son olarak soketleri kayıt cihazına ve adaptörden gelen uca takarak kablo montaj işlemini tamamlamış olacaksınız.
 (Resim 18) (Resim 19) (Resim 20)
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