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HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU: Önemli 
· Bu ürünü kurmadan veya çalıştırmadan önce bu talimatları dikkat-

lice okuyun.

· Bu ürün kalifiye bir servis personeli tarafından kurulmalıdır ve 
kurulum yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

· Bu ürünün, tavanda havalandırma boşluğu olarak da kullanılan bir 
boşluğa kurulması uygun değildir.

· Tüm kullanıcı kılavuzları ile kılavuzların son güncellemeleri ve en 
son kamera aygıt yazılımı sürümleri için lütfen aşağıdaki bağlantıyı 
ziyaret edin:
www.oncamgrandeye.com/security-systems/

 Sensör 5 Megapiksel sensör Portlar RJ45 / 2.1 jak DC / 2.5 ses 

 Görüş alanı 3600 Ağ kablosu tipi 100base için CAT5 veya daha iyisi

 Görüş açısı 1800 Yarım küre DIP anahtarı seçenekleri #1(yok); #2 NTSC (açık) / PAL (kapalı)

 Min. aydınlatma 0,2 Lüks Güç 12 V DC (min. 1 Amp) / POE

 Kare hızı 4 MP'de 10 fps / ≤ 2 MP'de 15 fps Güç tüketimi 8 W maks.

 Video Codec MJPEG / H.264 destekler Çalıştırma sıcaklığı -40 ila 55°C (-40 ila 135°F)

 Harici giriş/çıkış 1 kontak girişi / 1 kontak çıkışı Saklama sıcaklığı -40 ila 70°C (-40 ila 158°F)

 Güvenlik               Şifrelerle çok seviyeli erişim Su girişi koruması IP66 Nominal

 Kullanıcılar Birden çok kullanıcı, aynı anda 20 Ağırlık 0,92 kg (2,03 lbs) Onaylar: 

  IEEE802.3af Sınıf 2; EMC: CISPR A Sınıfı, FCC; CE; ICES-003; UL60950  

Hoşgeldiniz
Oncam Grandeye Evolution Dış Mekan 360° IP kamera, bir IP ağına 
bağlanmak üzere tasarlanmıştır ve standart internet tarayıcısı yazı-
lımı kullanarak yapılandırılabilir ve çalıştırılabilir. Bu hızlı başlangıç 
kılavuzunda standart yüzeye montajlı bir kamera uygulaması için 
kurulum ve yapılandırma prosedürleri açıklanmaktadır. 

Teknik Destek  
Oncam Grandeye Evolution IP Kamera Kurulum ve Çalıştırma Kıla-
vuzu (http://www.oncamgrandeye.com/security-systems/360-deg-
ree-camera/) 

Tel: +1 (559) 292-1981 (Uluslararası)  
E-posta: techsupport@pelco.com 

MAC adresini not edin 
Kameranın yeri ve iki kamera etiketi üzerine basılmış benzersiz 
MAC adresini not edin. Bu bilgilere kameranın yapılandırması 
esnasında ihtiyaç duyulabilir.

PoE/Ağ Bağlantısı
Kamera, RJ45 konektörü takılı CAT5 veya daha iyi kablo kullanılarak ağa 
bağlanmalıdır.

Bağlantıların yapılması
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Analog Video Çıkışı: ‘Balık gözü’ spot monitör / yerel kamera testi için PAL (520 Hat) BNC 
bağlantısı kullanılır. BNC bağlantısını etkinleştirmek için; dip anahtarı 2.'yi: Açık NTSC / 
Kapalı PAL'a ayarlayın.

Ses Girişi: 3,5 mm ses jakı.

Güç Kaynağı Seçenekleri
Kamera modülünün çalışması için harici bir güç kaynağı gerekir. Bu, iki 
şekilde sağlanabilir:

1. Ethernet Üzerinden Güç (PoE): Ethernet kablosunu Ethernet portuna 
bağlayın. Kameraya güç, PoE IEEE802.3af aracılığıyla Ethernet kablosu üzerinden 
sağlanabilir.

2. Doğrudan DC Girişi: Eğer PoE yoksa, 12V DC bir güç kaynağı kullanın ve doğru 
kutupları bağlayın (merkez pozitif ).

Analog Video Çıkışı

Doğrudan DC Girişi

Ses Girişi

Alarm Bağlantıları

Montaj seçenekleri 

Evolution Dış Mekan Kubbe kamera, duvarlar veya tavanlar gibi düz yüzeylere monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Kablolama, 
kamerayı montaj tabanının arkasından, montaj yüzeyinin yanından veya içerisinden sokmak için düzenlenebilir. Sonraki seçenek, 
gerekli yerlerde tahribata veya kurcalamaya karşı daha fazla dayanıklılık sağlamak için tavsiye edilir. 

Not: Bu ürünün, havalandırma boşluğu olarak da kullanılan bir boşluğa kurulması uygun değildir. 
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EVO-05NMD (beyaz taban)  
EVO-05NND (siyah taban) 



Kubbe kesim kapağının sökülmesi

Torks aletini (tedarik edilmiştir) kullanarak, dört adet torks vidası-
nı sökün ve ardından plastik kubbe kesim kapağını çıkarıp kenara 
koyun, kubbe köpüğünü çizmemeye özen gösterin.

Parçaların yeniden birleştirilmesi 
ve gücün açılması 

Kubbenin yüzeyine zarar vermemeye özen göstererek ve kubbe 
contasının doğru bir şekilde tutulduğundan emin olarak, kubbe-
yi dikkatlice tabanına geri oturtun. Tedarik edilen Torks aletiyle 
kubbe vidalarını yerine takın. Kubbenin üzerinden koruyucu filmi 
çıkarın.

Odaklama ayarı

Odaklama fabrikada önceden ayar-
lanmıştır, dolayısıyla herhangi bir ayar 
gerekmez.

Ağ ayarlarının yapılandırılması
Kamerayı kullanmak için kameranın IP adresini bilmeniz gerekir. İki adet tipik kurulum türü 
vardır. İlk kurulum türünde her bir kameraya otomatik olarak benzersiz geçerli bir IP adresi 
atamak için DHCP sunucusu veya yönlendirici kullanılır. Alternatif kurulum ise statik IP 
adresleri kullanan manuel olarak yapılandırılmış bir ağdır. Eğer ağınızın bir DHCP sunucusu 
varsa 11inci adıma atlayın.

Not: Evolution Kamera Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzunda ve Kamera Yapılandırma Aracı 
Kılavuzunda, IP ayarlarının nasıl yapılacağını anlatan daha ayrıntılı bir açıklama bulunmaktadır.

Statik IP kurulumu

Eğer ağ üzerinde bir DHCP sunucusu yoksa kamera varsayılan IP adresi olan 
192.168.0.200'ü kullanır. Her bir kameraya yeni, benzersiz bir IP adresini manuel olarak 
atamanız gerekecektir.

Kamera Yapılandırma Aracının Kullanılması
Oncam Grandeye İnternet Sitesinde ( http://www.oncamgrandeye.com/56-oncam-grandeye-configuration-tool.html ) kamera 
yapılandırma aracının en yeni sürümü bulunmaktadır ve Kullanıcı Kılavuzu buradan indirilebilir.

Bu araç, ağa bağlı tüm Oncam Grandeye IP kameraların IP ve MAC adreslerini çabucak bulur. Bu yazılım aracı aynı zamanda, ağ ayarlarını 
değiştirmenizi, sistemi yapılandırmanızı ve birden çok kamera üzerinde yazılım güncellemeleri yapmanızı sağlayacaktır.

Bağlı kameraları bulmak için verilen kurulum talimatlarına uyun.

Masaüstünde veya Program Listesinde 
(Oncam Grandeye altında) bulunan simgeye 
tıklayarak uygulamayı başlatın. Yazılım ağı 
tarayacak ve tüm bağlı Oncam IP kameraların 
bir listesini verecektir.

Keşfet düğmesine tıklanarak yeni bir tarama 
başlatılabilir.

Uygulama özelliklerinin tüm ayrıntıları için 
‘Kamera Yapılandırma Aracı Kullanıcı Kılavu-
zu’na bakın.

Not: Bu araçta bulunan bazı özellikleri kul-
lanmak için bir kullanıcı adı ve şifre girilmesi 
gerekir: Bu her ikisi için de ‘admin’dir. 

Görüntülerin ilk kez görüntülenmesi
Ağ üzerindeki herhangi bir kameradan canlı görüntüleri görmek için:

1. Kameranın IP adresini, aynı ağda çalışan 
bir bilgisayarın tarayıcısının adres çubuğuna 
girin. İnternet arabirimine erişim sağlamak 
için, bir tarayıcı (Internet Explorer veya Firefox) 
penceresi açın ve kameranın IP adresini girin. 
(örn. http://192.168.0.200)

2. Kullanıcı adını ve Şifreyi girin (her ikisi de 
varsayılan olarak “admin”dir).
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Uygun sabitleme civataları kullanarak kamera tabanını sabit-
leyin. Kabloların tabandan doğru bir şekilde geçtiğinden emin 
olun. Daha sonra kamera modülü tabana takılabilir. Kamera 
modülü tabana ayar civatasıyla sabitlenir. 

Tedarik edilen delme şablonunu kurulum yerine takın. Boyutla-
rını düzgünce ayarladığınız delikler delin ve dübeller ile montaj 
vidaları kullanın. Delinen deliklere bağlantıları takın. Gizlenmiş 
kablo girişi için, pilot delik delme işlemi yapmak amacıyla tedarik 
edilen delme şablonunu kullanın ve su geçirmez kablo rakorları-
na kabloların girmesi için geçiş delikleri delin.

Kurulum için yüzeyin hazırlanması

Tabandaki kamera modülünün  
sabitlenmesi 


