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Tüm kameralar takılı değilse kayıt cihazını açtığınızda uyarı sinyali verecektir. Bu uyarıyı kapatmak için :  

ANA MENU                              GELİŞMİŞ                          ALARM   ‘ı seçerek 

Alarm yönetimi sesli ikaz bölümünde ki  10 sn seçeneğini   0 sn  olarak değiştiriniz. 

 

 

ÇOK ÖNEMLİ  !!!! OKUMADAN KURULUMA BAŞLAMAYINIZ. 

 

Kameraları bağladıktan sonra görüntü kablolarında voltaj olup olmadığını mutlaka kontrol edin. 
Hatalı topraklama, bağlantı ve kısa devre sonucu görüntü kablosundan voltaj gelmesi yüzünden  

Kayıt cihazının görüntü kanalları hasar görmekte, düz beyaz ekran, saatin ayar tutmaması veya  hiç 
ilerlememesi gibi arızalar oluşturmaktadır. Bu tip kullanıcı montaj hataları cihazın garanti dışı 

kalmasına sebep olmaktadır. Kullanıcı tarafından meydana getirilen bu arızalar ücretli onarıma tabii 
tutulmaktadır. 

 

 

Kayıt cihazının içerisinde sabit disk bulunmamaktadır. Cihazın kayıt yapabilmesi için sabit disk gereklidir. 

Eğer sabit diskli olarak aldıysanız cihazın yönetim paneline girerek kayıt ayarlarının açık olup olmadığına 
bakınız.  

 

Yağmura veya neme maruz kalacağı yerlere DVR’yi koymayın 

Şiddetli titreşime maruz kalacağı yerlere DVR’yi koymayın 

Direkt güneş ışığına maruz kalacağı yerlere DVR’yi yerleştirmeyin ve ısıdan ve yüksek sıcak ortamlardan uzak 
tutun 

DVR tozsuz bir alanda kurulmalı ve ortam temiz ve düzenli olmalıdır 

Çalışma sırasında uygun topraklama kurulu olmalıdır. 

 

 

Kayıt cihazına ağdan veya internetten bağlanmak için  explorer dışında bir internet gezgini (mozilla firefox, 
google chrome vs.) ile bağlanmaya çalıştığınızda NetDVR plugin dosyasını yüklemenizi isteyecektir. Ekranda 

ki ilgili satıra tıklayarak dosyayı indirin ve bilgisayarınıza kurun. Internet gezgini kapatıp açtıktan sonra 
başka hiçbir ayar yapmadan bağlanabilirsiniz. 
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Bölüm 1 Genel Açıklama 
1.1 Tanıtım 
Bu ürün  4/8 kanallı CIF/Half-D1/D1 gerçek-zamanlı ağ DVR’dir ve standart H.264 kodlama yöntemi adapte edilmiştir, ayrıca görüntü kalitesi 
çok yüksektir, ağ iletim etkisi iyidir ve sistem daha fazla dayanıklıdır. 
 
1.2 Paketleme ve aksesuarlar 
Aşağıdaki parçalar pakete dahildir: 
◎ Bir IR uzaktan kumanda 
◎ Bir adet SATA hard disk veri kablosu (Dvr içinde montajlı) 
◎ Bir DC12V 3A güç adaptörü 
◎ HDD  montaj vida takımı. 
◎ Bir adet HDD güç kablosu (Dvr içinde montajlı)  
◎ Bir adet CD. 
◎ Türkçe Kullanım Kılavuzu    
 
1.3 Ana Özellikler 
◎ Standart H.264 video sıkıştırma formatı 

◎ Çeşitli kaydetme modları: manuel, zamanlama, hareket ve alarm kaydetme  

◎ Optimize dört-kanallı eşzamanlı playback (sekiz kanallı dvr  için tekli playback) 

◎ Yedekleme çeşitleri (Usb disk flash, ağ)  
◎ Çok işlevli çalıştırma, kaydetme, playback, monitör, yedekleme ve ağ iletimi aynı zamanda gerçekleştirilebilir. 

◎ Cep telefonundan izlemeyi destekler 

 

1.4 Teknik Parametreler 

Özellikler Tanımlama 
İşletim Sistemi Entegre LINUX OS 
Video sıkıştırma H.264 
Video/Audio girişi 4 / 8 kanal BNC 
Ekran 1/4 DVR-104A    1/4/8-DVR 108A için 
İzleme  işlemi Canlı, kaydetme, ağ, cep telefonu  
Kaydetme modu Zamanlayıcı/manuel/hareket algılama/alarm 
Kaydetme çerçeve hızı PAL:25fps  NTSC: 3fps 
Kaydetme kalitesi Yüksek, normal, düşük 
Kayıt çözünürlüğü CIF/Half-D1/D1 çerçeve hızı ayarlanabilir 
Playback kaydetme 1/4/8 kanal playback eşzamanlı olarak 

(isteğe bağlı playback kanalı) 
Uzaktan dosya playback, zaman ile hızlı çalma (Hızlı Geri sarma), çerçeve ile çalma vs.yi 
destekler 

Ağ iletimi CIF çözünürlüklü 4/8 kanal gerçek-zamanlı ağ iletimi 
PTZ protokol PELCO-D, PELCO-P 
HDD 1 SATA HDD’yi destekler, 2Tb’ye kadar kapasite 
Ağ ve protokol Ethernet ile 1 RJ-45 10/100M, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP vs.yi destekler 
Grup çalma Beş kullanıcı online erişimi destekler 
Cep telefonu gözetimi Windows, symbian, iPhone, blackberry, Android’i destekler 
Fare arabirimi USB1.1 
Yedekleme arabirimi USB2.0 
Güç DC12V/3A 
Çalışma sıcaklığı 0°C-50°C 
Çalışma nemliliği %10-%90 
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1.6 Uzaktan Kumanda  

 

Tuş Fonksiyon tanımı 

 

Cihazı beklemeye alma 

 

Sisteme giriş / sistemden çıkış 

0~9 Kanal seçimi; sayısal tuşlar 

 

Tekli ve çoklu-bölünmüş ekran 

MENU Ana menüye giriş 
PTZ  PTZ Kontrolü 
OK TAMAM 

EXIT Çıkış/Geri dön 
  

RECORD Kaydı başlatma  
STO Kaydı durdurma   

1.7 Fare  

Bu ekipman USB1.1 ve 2.0 fareyi destekler, ayrıca kullanıcı menü fonksiyonlarını gerçekleştirmek için fare ile birlikte (fare çalışması 

WİNDOWS çalışma ayarları ile aynıdır) çalışabilir.  

Bölüm 2 Hızlı Kurulum 

2.1 HDD Kurulumu 
Hard disk kurulumu ekipman ve hard diske zararı önlemek için sistem uzmanı tarafından yapılmalıdır. Kayıt cihazı çalışmadan önce gücü 

kapatılmalıdır. Bu ekipman SATA hard disk arabirimi ile hard diski destekler.  

Kurulum işlemleri aşağıdaki gibidir: 

A. Ekipmanı açın. 

B. Hard disk veri ve güç kablosunu iyi bağlayın. 

C. Destek içine hard diski koyun ve destek ile hard diskin vida deliğine hizalayın.  

D. Vida ile destekteki hard diski sabitleyin ve kayıt cihazını kapatın.  

Not: Yeni sabitlenmiş hard disk ana bilgisayarda formatlandıktan sonra video kaydetme için hizmet edebilir.  
 
2.2 Ön yükleme 
Arka paneldeki güç kablosu soketine DC12V2A (108A için DC12V3A) güç adaptörünü takın ve ön paneldeki güç tuşuna basın, kayıt cihazı 

açılacaktır. Eğer ekipmanda formatlanmamış hard disk mevcutsa, hard disk formatlama bilgisi gösterilecektir. Eğer ön yükleme kayıt modu 

açıksa sistem otomatik kaydetme fonksiyonunu başlatacaktır.  

Not:  Kayıt cihazının gücü açık olduğu zaman hard diskin kurulumu başarısızsa, veya kayıt cihazında yeni kurulu hard diskin formatlanması 

başarısızsa, kırmızı “H” logosu video ön izleme resminde görüntülenecektir. 

2.3 Sistem Oturumu açma 
Kayıt cihazı fabrikasyon ayarında şifre yoktur, kullanıcı direkt ana menüde kayıt yapabilir. Cihazın  çalışmasının güvenliği için yönetici bu 

ekipmanın kodu ve şifresini değiştirmek için “Temel Ayarlar” – “Kullanıcı Şifresi” sistemine girebilir. Genel kullanıcı şifresi ve yönetici 

şifresini ayarlayabilirsiniz, yönetici çalıştırma önceliklerinin tümüne sahiptir, genel kullanıcılar yalnızca sınırlı seçimlere sahiptir ve yalnızca 

monitör ve video arama/playback’leri vardır (Kayıt cihazı şifreyi girdiğinizde otomatik olarak eşleşecektir ve farkı izinler farklı şifrelere göre 

verilecektir). 

Önemli Not : Yönetici şifrenizi mutlaka bir yere not ediniz. Yönetici şifresi unutulduğu takdirde cihaza ulaşılmaz hale gelecektir. 
Eğer şifre ayarlandıktan sonra kayıt cihazı menüsünü çalıştırmak istiyorsanız, sistem “kullanıcı oturum açma” arabirimini gösterecektir:  

 

Ekipman kodu:  giriş kutusunda sağ tarafta görüntülenen ekipman kodu (DEVICE ID) “000000 “  girerek tamamlanır. Varsayılan kod fare 

çalıştığı zaman sayı kutusunda gösterilecektir; uzaktan kumanda birden fazla kayıt cihazıyla çalıştığı zaman kayıt cihazı şifresini ayarlamanızı 

öneririz, hedeflenen cihaz  kodu girişi veya uzaktan kumanda ile bölmek için komşu kayıt cihazına  dağıtılacaktır. 
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2.4 Kısayol menüsü  
Sistem başladıktan sonra arabirimdeki sağ tuşa tıklayın, hızlı işlemler açılır menüdeki DVR sisteminde mevcuttur, ana menü, kilit, video arama, 

PTZ kontrolü ve video kaydetme dahil parametreleri ayarlayabilir veya kontrol edebilirsiniz. 

2.4.1 Ana Menü 

Ana menü arabirimine girmek için “Ana Menü”ye basın, lütfen 3.1’e bakın. 

2.4.2 Kilit 
Şifre fonksiyonu açık olduğu zaman (lütfen 2.3’e bakın), görüntüleme arabirimindeki sağ tuşa basın ve 

açılır menüdeki “Kilit”i seçin, sistem arabirimi hemen kilitlenebilecektir, eğer kayıt cihazı menüsünün 

çalışması gerekliyse şifre oturum açma için gereklidir. 

2.4.3 Kanal değiştirme 
8-kanallı DVR sekiz-kanalı seçebilir, ön dört-kanal ve arka-dört kanal. 

4 kanallı DVR 4-kanallı ve bir-kanallıya değiştirmek için seçilebilir.  

2.4.4 Video Arama 
Lütfen bölüm 3’e bakınız. 

2.4.5 Başlatma Sırası 
Video kanal otomatik değiştirme fonksiyonunu başlatır (çıkmak için sağ tıklayın) 

2.4.6 Seyri Başlatma 
PTZ ön ayarı seyir kapasitesini başlatır (seyirden çıkma seçeneği için tekrar sağ tıklayın) 

Not: Bu özellik yalnızca PTZ kontrol parametreleri ve ön ayarlı noktaları ayarladıktan sonra geçerli olacaktır.  

2.4.7 PTZ Kontrolü 
Ana arabirimdeki sağ tuşa tıklayın ve “PTZ kontrolü”nü seçin, aşağıdaki arabirim çıkacaktır: 

PTZ hızı (hızlı veya yavaş) bu arabirimde kontrol edilebilir, zoom, fokus ve görünüm ayrıca kontrol edilebilir. 

 

                  
 

Seyir ayarı:  

Adım 1 PTZ kanalını seçin    Adım 2 Bekleme süresini ayarlayın  Adım 3 görüntülenmesi gereken pozisyon için ok tuşlarını ayarlayın 

Adım 4 AYAR NOKTASINA basın. İkinci yerleşimi ayarlamak için adım 2-4’ü tekrarlayın  Adım 5 ayarları kaydetmek için APPLY tuşunu 

seçin  

Not: 1, Eğer daha fazla nokta ayarlamanız gerekliyse, adım 2-5’i tekrarlayın 

2, ayarlanmış noktaları görüntülemek için, mevcut noktadaki sayıyı girin, SLIP 3’ü seçin, ayarlanmış noktayı silmek için, sayı girin, delete’yi 

seçin. 

 

2.4.6 SESSİZ 
2.4.7 Manüel kaydı kaydetme/durdurma  
Eğer “zamanlama kaydı” açıksa (lütfen Bölüm 3’e bakınız) ve kayıt bu sürede ayarlanmamışsa, “manüel kaydetme” ve “zamanlama kaydı” 

etkindir. Ön yükleme kayıt modu açık olduğu zaman, bu fonksiyon mevcut değildir. 

2.4.9 ZOOM 
Tekli kanal tam ekran modunda, genişletmek için işaretlenen alana fareyi çekerek 

yapılabilir.  

 

 

 

 

 

Bölüm 3 Gelişmiş ayarlar 
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3.1 Ana Menü 
Ana menü “VIDEO ARA”, “KAYIT”, “HARDDISK YONETİMİ”, “TEMEL”, “GELİŞMİŞ” ve “KAPAT” seçeneklerine sahiptir, aşağıda 

gösterildiği gibi:  

 

Not: Yukarıdaki tüm alt menülerin kurulumu kumandadan “Enter”a basılana kadar veya fare ile Tamam’a tıklayana kadar  etkinleşmeyecektir. 

Bu menünün kurulumu eğer direkt çıkarsanız geçersiz olacaktır.  

3.2 Kayıt modu 
Aşağıda gösterildiği gibi “Ana Menü” –“Kayıt”tan Kayıt Moduna girin. 

                                   DVR 104A            DVR 108A 

       

 
Kanal: Eğer video kaydetme fonksiyonu uygun kaydetme kanalı için devredeyse seçmek için kullanılır. 

ÇÖZÜNÜRLÜK: D1 (704*576), HD1 (704*288) ve CIF (352*288) 3 seviyede mevcuttur. (Not: Bu seçenek yalnızca 4-kanallı DVR için 

mevcuttur ve 8-kanallı DVR’nin çözünürlüğünün varsayılanı CIF’dır.) 

KALİTE: Yüksek, normal ve düşük 3 seviyede mevcuttur, yüksek, normal ve düşük bit hızlarının 3 veri akım standartlarına göredir.  

Çerçeve hızı: çerçeve hızını ayarlar. Gerçek zamanlı görüntü için 25 olmalıdır. 

SES: Audio kaydetmeyi açar veya kapatır. 

KAYIT MODU: başlatma kaydı ve zamanlama kaydının iki modunda mevcuttur. 

Çalıştığı zaman: Bu ünite çalıştığında kaydetmeyi başlatır (eğer yalnız uygun kanal “Kanal” seçeneğinde devredeyse çalışır).  
KAYIT ZAMANLAYICI: Planlandığı gibi kaydetmeyi gerçekleştirir. “Zamanlama kaydı” seçildiği zaman, “Kayıt Zaman Konfigürasyon” 

tuşu sağda görünecektir. Buraya kürsörü hareket ettirin ve Kayıt Zaman Konfigürasyon ekranına girmek için “Enter”a basın, aşağıda gösterildiği 
gibi: 

 

Kanal: “Tüm” veya bir tekli kanaldan birini seçebilirsiniz. 

Zaman konfigürasyonu: İlk önce belirli bir kafes için alarm kaydı, genel kayıt ve kayıt yok olan 3 modun arasından birini seçin, ve özel kayıt 
zamanı kafesini konfigüre edin (her kafes 1 saati temsil eder). Her kafes farklı renklerle işaretleyerek farklı kayıt modunda konfigüre edilebilir, 
kırmızı, yeşil ve arka plan rengi gibi, sırayla her saat içinde alarm kaydı, genel kayıt veya kayıt yok temsil edilir.  
DOSYA UZUNLUĞU: Dosya uzunluğunu seçmek için “Enter”a basın veya sol tıklayın, 4 seçenek 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika ve 60 

dakikadan biri ile. 

 
3.3 Video arama 
Aşağıdaki gibi “Ana Menü” � “Video Ara”dan Video Arama ekranına girin: 

Bu ünite 3 video arama modlarını destekler: 

A. Zamanlama Oynat 
Zaman girişi: İlk önce uygun kanalı seçin ve daha sonra aranacak tarih ve zamanı ayarlayın. Sol tıklayın veya “Enter”a ve yön tuşlarına basın ve 

yıl, ay, tarih, saat ve dakika ayarı için direkt rakamları girin ve daha sonra zamanın bu süresini kaydının playback’i için “Playback”e basın. 4-

kanallı DVR için, 4 kanal eş zamanlı olarak çalınabilir.  

B. Kayıt durumu bazlı Oynat 
“Zaman Girişi”ne aranacak yıl, ay ve tarihi girin ve bu tarihin kayıt durumunu görüntülemek için “Search”e basın, aşağıda gösterildiği gibi:  

 

Ay: Mevcut ayda her günün kayıt bilgisini görüntüleme. Bir yeşil blok normal kaydetmeyi 
gösterir, bir kırmızı blok alarm kaydını gösterir ve zemin rengi kaydetme olmadığını gösterir. 
Günün her saatinin kayıt bilgisini aramak için bu çubuktaki bir tarihe basın. Arama sonuçları 

aşağıdaki “Gün” çubuğunda gösterilecektir. 
Tarih: Mevcut günde kayıt saatini görüntüleme. Her kafes 1 saati temsil eder ve kayıt 
segmenti 0.5 saattir. Kayıt durumunun sunumu aynı yukarıdaki gibidir. Bu segmanın kayıt 
playback’ine girmek için direkt bir günün 0.5 saat segmanına tıklayın. 
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C. Dosya listesi bazlı Oynat 
“Zaman Girişi”ne aranacak yıl, ay ve tarihi girin ve bu tarihin kayıt durumunu görüntülemek için “Search”e basın. “Ay” çubuğundaki belirli bir 

güne basın ve daha sonra “Detaylı Dosya”ya basın, ve “Detaylı Doya” ekranı çıkacaktır, aşağıda gösterildiği gibi: 

Kanal seçimi: 5 seçenek vardır: 1,2,3,4 ve tümü (8 kanallı DVR için 9 seçenek). Seçim ve teyitten sonra, görüntülenen kanal doyası aşağıdaki 

listede değiştirilebilir. 

Kayıt tipi: 3 seçenek vardır: tüm,normal ve alarm. Seçim ve teyitten sonra, aranmış mesaj bir liste olarak otomatik olarak gösterilecektir, 

aşağıda gösterildiği gibi: 

 

 

 

 

 

3.4 Yedekleme 
Yedekleme işlemi için “Dosya Listesi” (3.3 Video Arama’ya 

bakınız) ekranına girin. 

 Kayıt dosyası bir USB depolama aygıtı ile yedeklenebilir. Kayıt 

dosyasının yedeklenmesinden önce, kullanıcı bu ünitenin USB2.0 yuvanın 

içine çevresel depolama cihazını yerleştirmelidir. Bu ürün USB cihazının 

tak ve çalıştır çalışmasını destekler.  

 Bir belirli kayıt dosyasını seçmek için Detaylı Dosya Listesi 

ekranında kürsörü yukarı ve aşağı hareket ettirin. “Yedekleme” onay 

kutusunda “Enter”a basıldıktan sonra, bir “√“ bu kutuda gösterilecektir, bu 

seçili kayıt dosyasını gösterir. Sağdaki seçenek kutusuna kürsörü hareket 

ettirin ve “Backup”a basın, ekran dosyanın yedekleme işlem mesajını gösterecektir, aşağıda gösterildiği gibi:  

 

Notlar: 
 Yedekleme cihazının mevcut alanı kayıt dosyası kapasitesinden daha az olduğu zaman, sistem “Alan Yeterli Değil” ile kullanıcıyı 

uyaracaktır; 

 Kayıt dosyası yedeklendikten sonra, direkt yedekleme cihazını çıkarın; 

 Ağ yedekleme için Bölüm 4 “DVR Ağı”na bakınız. 

3.5 Hard disk yönetimi 
 “Ana Menü” � Hard disk Yönetim ekranına girin, aşağıda 

gösterildiği gibi:  

 

DURUM: Hard disk bağlandıktan sonra, eğer hard diski otomatik olarak 

düzeltirse sistem tespit edecektir. Eğer hard diskin formatlanması gerekliyse, 

“Formatsız hard disk durumunda gösterilecektir, hard diski formatlamak için 

FORMAT kutucuğunu işaretleyip “Harddisk Format”a basabilirsiniz. Eğer 

sistem herhangi bir mevcut hard disk tespit ederse, hard disk durumu 

“ONLINE” olacaktır.  

TÜMÜ/BOŞ: Hard diskin toplam depolama kapasitesi ve mevcut kalan depolama kapasitesini gösterir; 

KALAN ZAMAN: Resmin “çözünürlük” ve “kalitesi”nin mevcut ayar bazlı kaydı için kalan süreyi gösterir;  

FORMAT: Onay kutusuna basın, bir “√” bu kutuda gösterilecektir, bu seçilen Harddiski gösterir. 

ÜSTÜNE YAZMA: AÇIK: Hard disk hafıza dolu olduğu zaman önceki kaydın üzerine yazacaktır. KAPALI: Hard disk hafızası dolu olduğu 

zaman kayıt duracaktır.  

HDD FORMATI: Eğer hard disk ilk önce kullanıldıysa, hard diskin sık sık formatlanması gereklidir. “Harddisk format” tuşuna basın ve çıkan 

bilgi mesaj diyalog kutusunda formatlama için “Enter”a basın aksi takdirde “İptal”e basın. “Harddisk format”ye bastıktan sonra, sistem “Tüm 

Notlar: 
(1) “Detaylı Dosya” listesinde, kayıt kanalı ile kaydedilmiş mevcut kayıt dosyası 
“Kanal”da görüntülenmiştir, “Kayıt Zamanı”nda kayıt paketinin başlatma ve 

sonlandırma zamanları, ‘Kayıt”ta bu kayıt dosyasının boyutu (ünite: MB) ve “Tip”te 
bu kayıt dosyasının tipi, normal ve alarm iki seçenek ile. USB belleği için seçili 
kayıttan çıkan verinin çalışması ekranın alt sağ köşesinde “yedekleme” kontrol 
kutusunda gerçekleştirilebilir.  
(2) Kürsörü yukarı ve aşağı hareket ettirerek kayıt listesinden bir belirli kayıt 
dosyasını seçtiğiniz zaman, playback ekranına girmek için “Enter”a basın. 

(3) Eğer “Kayıt Zamanı üst üste çekimi” halihazırda “Temel Kurulum” ekranında 
devrededir, playback ekranı kaydın saatini gösterecektir; eğer “Kayıt Zamanı üst üste 
çekimi” “Temel Kurulum” ekranında “Kapalı” olarak ayarlandıysa, burada playback 
ekranında saati göstermeyecektir.  
(4) Playback kaydı sırasında, yavaş çalma için “Slow”a basın, hızlı ileri sarım veya 
geri sarım çalma için “Fast Forward” veya “Fast Backward”a basın, veya 
duraklatmak veya kare kare oynatmak için “Pause/Frame”ye basın; playback 

ekranından çıkmak ve önceki seviyedeki menüye geri dönmek için “Exit”a basın. 
(5) Seçili kayıt dosyasının oynatılması bittiği zaman, herhangi bir üst üste kayıt 
dosyası otomatik olarak çalacaktır; eğer üst üte kayıt dosyası yoksa, bu ünite 
otomatik olarak detaylı dosya listesine geri dönecektir. 
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kayıtlar silinecekti” şeklinde uyarı çıkacaktır. Daha sonra “Enter”a basın ve sistem “Formatting…”i çıkaracaktır ve daha sonra “Format başarılı” 

çıkacaktır. Sistem otomatik olarak tekrar başlayacaktır.  

USB FORMATI: U-diskte veri formatlama  

“Varsayılan” tuş fabrika varsayılan değerlerine geri dönmek için kullanılır.  

Not: Güvenli olarak DVR’de hard disk veri bağlantısı için, ilk kaydetmeden önce hard diski formatlamanızı öneririz.  

3.6 Temel kurulum 
“Ana Menü” � “Temel”den Temel Kurulum ekranına girin, aşağıda gösterildiği gibi:  

 

3.6.1. Sistem dili 
“Dil” seçeneğine kürsörü hareket ettirin (ikon büyütülmüştür ve seçimi göstermek için 

işaretlenmiştir) ve bu seçeneğin kurulum ekranına girmek için “Enter”a basın, 

aşağıda gösterildiği gibi:  

 

Sistem isteğe bağlı çoklu dile sahiptir, dili seçtikten sonra, kaydetmek için “Apply” tuşuna basın ve sistem tekrar başladıktan sonra 

etkinleşecektir.  

3.6.2 Zaman Kurulumu 
“TARİH/SAAT” seçeneğine kürsörü hareket ettirin (ikon seçimi göstermek için bir 

sarı çerçeve ile çerçevelenmiştir), ve bu seçeneğin kurulum ekranına girmek için 

“Enter”a basın, aşağıda gösterildiği gibi:  

 

Sistem zamanı, tarih formatı, zaman formatı, zaman dilimi ve yaz zamanı bu ekranda 

ayarlanabilir.  

 
3.6.3 Kullanıcı şifresi  

 
 

Çok Önemli Not : Kayıt cihazına koyacağınız Yönetici şifresini mutlaka bir yere not edin. Kaybedilmesi veya 
unutulması durumunda cihaza yetkili serviste garanti kapsamı dışında ücretli müdahale gerekecektir. 
AYGIT TANIMI: DVR numarasını ayarlamak için direkt rakamları girin. Ağda ek kayıt cihazı kullanıyorsanız değiştirmenize gerek yok. 

ŞİFRE: kullanıcı şifresi “AÇIK” veya “KAPALI”yi seçmek için “Enter”a basın. Eğer bu seçenek devredeyse, kullanıcı başarıyla oturumu 

açmak için şifreyi girmelidir; eğer devre dışıysa, sistemin ana menüsünde direkt oturumu açabilir.  

Kullanıcı Şifresi: Bu seçenek tuşlar veya fare ile çalıştırılır. Kullanıcı şifresini ayarlamak için direkt rakamları girin; 

Yönetici şifresi: Bu seçenek tuşlar veya fare ile çalıştırılır. Yönetici şifresini ayarlamak için direkt rakamları girin; 

Yönetici(admin)şifresi ile giriş yapıldığında bütün haklara sahip olunur.Kullanıcı(user)şifresi ile yapılan girişte sadece izleme hakkı mevcuttur. 

Notlar: 
1) Bu ünite başlatma şifresine sahip değildir. Şifreleri ayarladığınız zaman, iki şifreyi birlikte ayarlamanız önerilir. Eğer herhangi bir 

ayarladığınız şifreyi unuttuysanız, satıcınız veya üreticinizin teknik departmanı ile temas ediniz. 

2) Yalnızca kilitleme, kanal değiştirme, video arama, kayıt arama, yedekleme, PTZ kontrolü, sessiz, manüel kayıt ve kayıt fonksiyonlarını 

durdurma normal kullanıcılar için mevuttur. 

 

3.6.4. KAMERALAR 
“GÖRÜNTÜLEME” seçeneğine kürsörü hareket ettirin (ikon seçimi göstermek 

için bir sarı çerçeve ile çerçevelenmiştir), ve bu seçeneğin kurulum ekranına 

girmek için “Enter”a basın, aşağıda gösterildiği gibi:  

 

Temel kurulum ekranına Sistem Dili, Zaman Kurulumu, Kullanıcı 

Şifresi, Ekran Kurulumu, Video/Audio Kurulumu ve Çıkış olarak 6 

seçenek dahildir. 
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İsim: bu seçeneğin giriş kutusuna kürsörü hareket etini ve bu seçeneğin giriş ekranına girmek için “Enter”a basın. Buradan kameralara isim 

verebilirsiniz.  

Pozisyon: bu seçeneğe kürsörü hareket ettirin ve isim pozisyonları arasında değiştirmek için “Enter”a basın, burada 5 kurulum seçeneği vardır: 

üst sol, alt sol, üst sağ, alt sağ ve kapalı. Kamerlaara verdiğiniz ismin ekranın neresinde duracağını ayarlayabilirsiniz. 

Renk: Uygun kanalın “Setup”ına kürsörü hareket ettirin ve renk kurulum ekranına girmek için “Enter”a basın, aşağıda gösterildiği gibi: 

“Enter”a basın veya resim rengini ayarlamak için direkt kürsörü çekin, kromatiklik, parlaklık, kontrast ve satürasyon olarak 4 seçeneği vardır. 

Çıkmak için “Enter”a basın ve ayar parametrelerini kaydedin. 

Ön izleme: 
On: Bu kanalın resmi Video Ön izleme ekranında gösterilebilir; 

Off: Bu kanalın Video Ön izleme ekranı koruyuculudur, ancak bu kanalın kaydında etkin değildir. 

Ön izleme zamanı: On: Sistem tarihi ve süresi aşağıdaki Video Ön izleme ekranında gösterilir. 

Kayıt Zamanı: On: Bir saat mevcut kayıt dosyasının oynatmada gösterilebilir. 

Kanal SEQ: kanal sırası zamanını kurabilirsiniz.  

 

3.6.5. VİDEO/SES 
“VIDEO/SES” seçeneğine kürsörü hareket ettirin (ikon seçimi göstermek için bir 

sarı çerçeve ile çerçevelenmiştir), ve bu seçeneğin kurulum ekranına girmek için 

“Enter”a basın, aşağıda gösterildiği gibi:  

 

MONİTÖR ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Sol tıklayın ve 1440*900 , 1280*1024, 

1024*768 ve 800*600 olan 4 seçenekli VGA çıkış çözünürlüğünü ayarlamak için 

“Enter”a basın. 

Monitorünüzün desteklemedi bir çözünürlüğe ayarlarsanız ekranınız görüntü  

vermeyecektir. Bu durumda Kayıt cihazını V_out çıkışndan televizyona bağlıyarak çözünürlüğü eski haline getirmeniz gerekmektedir. 

KAMERA SİSTEMİ: Sol tıklayın veya PAL ve NTSC iki kamera sistemi arasında değişiklik yapmak için “Enter”a basın. 

Ses kurulumu: “Volume Setup”a kürsörü hareket ettirin, sol tıklayın ve Ses Kurulum ekranına girmek için “Enter”a basın ve “Sol”, “Sağ”a 

basın veya sesi ayarlamak için direkt fare ile kürsörü çekin.  

 
Not: Sistem VGA çözünürlüğü veya kamera çözünürlüğü değiştirlidiği zaman tekrar başlayacaktır. 

3.7 Gelişmiş 
“Ana Menü” � “Gelişmiş”den aşağıdaki ekrana girin:  

Gelişmiş fonksiyonlara alarm kurulumu, sistem bilgisi, hareket tespiti, cep telefonu görüntüleme, sistem bakımı, PTZ Kurulumu ve Ağ 
Kurulumu olarak 7 seçenek dahildir. 

 
3.7.1 Alarm 
“Alarm” seçeneğine kursörü hareket ettirin (ikon seçimi göstermek için bir sarı 

çerçeve ile çerçevelenmiştir), ve bu seçeneğin kurulum ekranına girmek için 

“Enter”a basın, aşağıda gösterildiği gibi:  

 

 

GİRİŞ/ÇIKIŞ KANAL/ALARMI: Her kanal bir Giriş/Çıkış durum alarmına 

uygundur, bir kanalın alarm girişi geçerli olduğu zaman, uygun kanalın alarm kaydı 

başlayacaktır. 

 Normal On: Harici alarm devresi genel zamanlarda açıktır ve bir alarm olduğunda kapanır. 

 Normal Off: Harici alarm devresi genel zamanlarda kapalıdır ve bir alarm olduğunda açılır. 

 Not: Alarm oluştuğunda, bir kırmızı harf “l” uygun kanalda gösterilecektir.  

HDD KAYBI: On: Sistem hard diski tanımadığı zaman, bir alarm oluşur ve bir kırmızı işaret “H” Video Ön izleme ekranının alt tarafındaki 

Kanal 1’in alt sol köşesinde gösterilecektir. 

HDD ALANI: On: Hard diskin kalan alanı 500M’den daha az olduğu zaman, Video Ön izleme ekranının alt tarafı şunu gösterecektir: “Diskte 

yeterli alan yoktur. Cihazı kapatıp diski değiştirin.” 

VİDEO KAYBI: On: Bir belirli kanalın videosu kaybolduğu zaman, bu kanal Video Ön izleme ekranının alt tarafında şunu gösterecektir: 

“Video Kaybı”. 

ALARM YÖNETİM ÇIKIŞI: 0 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 40 saniye ve 60 saniye seçenekleriyle bir alarm oluştuğunda çıkmak için alarm 

sinyali DVR çıkışı zamanıdır. 

ALARM CİHAZI: 0 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 40 saniye ve 60 saniye seçenekleriyle bir alarm oluştuğu zaman alarm cihazı çalma 

zamanıdır.  

Mail Alarm Kaydı: 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika ve 5 dakika seçenekleriyle, hareket tespiti alarmından sonra kayıt gecikmesinin zamanıdır. 

 

 Email KURULUMU: Bu ünite hareket tespiti ve e-mail alarmını destekler. 

Email kurulum ön koşulu: Dvr cihaz  WAN’a bağlı olmalıdır. Bağlantı yöntemi 

için Bölüm 4 “DVR Ağı”na bakınız.  
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Hareket tespiti tetiklendiği zaman, sistem tetikleme zamanında bir resim çıkaracaktır ve uygun posta kutusuna gönderecektir. Çıkarılmış resmin 

boyutu yaklaşık 11K’dır. 

 

SSL: Bir güvenli bağlantı iletim protokolü, tüm “Off” veya “On” durumu posta kutusu sunucusu ile tespit edilmiştir. “OFF” genellikle 

seçilendir. 

SMTP PORT: Posta kutusu sunucusunun posta portu, genellikle 25 olur, birkaç posta kutusu harici ile, GMAIL sunucusunun posta portu gibi 

tüm port numarası 465’dir. 

SMTP: Kullanılan posta kutusunun sunucu adresi, örneğin Yahoo posta kutusunun SMTP sunucusu smtp.mail.yahoo.com’dur; lütfen posta 

kutusu tedarikçinize bu adresi kontrol ettirin. 

Hotmail smtp sunucusu smtp.live.com  ,  port numarası:587  ,  SSL aç olarak işaretlenecektir. 

EMAİL GÖNDERME: mail göndermek için kullanılan posta kutusu adresi, yukarıda belirtilen SMTP sunucusu uygun gönderici adresinin 

sunucusudur. 

ŞİFRE GÖNDERME: Posta göndermek için kullanılan posta kutusunun şifresi. 

EMAİL ALMA: DVR hareket tespit alarmından sonra iletilen resmi almak için kullanılan adrestir. Eğer sistem alarm frekansı yüksekse, resim 
gönderme sayısı daha büyük olacaktır.  
Alarm durumunda kayıt cihazının e-mail atması için, o kameraya ait hareket algılamanın açık olması gerekmektedir. Hareket algılamanın açılma 
işlemi bir konu sonra anlatılmaktadır. 
 
3.7.2 Sistem bilgisi 
“Ana Menü” � “Gelişmiş Fonksiyonlar”dan Sistem Bilgisi ekranına girin, 

aşağıda gösterildiği gibi: 

Bu ekrandaki yazılım versiyon numarası, tüm ünite versiyon numarası, MAC 

adresleri ve seri numaraları hakkında soru sorabilirsiniz.  

 

 

 

 

3.7.3. Hareket tespiti 
“Ana Menü” � “Hareket tespiti”nden Hareket tespiti ekranına girin, aşağıda 

gösterildiği gibi:  

 

 

MD Kanalı ve DURUMLAR: Her kanal bir uygun anahtara sahiptir. Hareket 

tespiti “AÇ” veya “KAPALI”u seçmek için “Enter”e basın. 

HASSASİYET: Her kanal bir uygun hassasiyet ayarına sahiptir, 1,2,3 ve 4 

seviye olarak 4 seviyelidir, 4 en yüksektir. Değiştirmek için “Enter”e basın. 

MD ALANI: Her kanal bir uygun hareket tespit alan ayarına sahiptir. Uygun 

kanalın “Kurulumu” için kürsörü hareket ettirin ve bu kanalın hareket alanı 

kurulum ekranına girmek için “Enter”a basın, burada hareket tespitini gösteren bir 

kırmızı blok bu alan için etkindir ve hareket tespitini gösteren bir şeffaf blok etkin 

değildir, aşağıda gösterildiği gibi. Kırmızı alanlarda hareket algılama etkindir. 

 
Çalıştırma istemi: 

Uzaktan kumanda çalışması: Dolu ekran veya boşu seçmek için “ ” (ekran 
modu) kullanın; 
Fare çalışması: Fareye sol tıklayın ve dinamik tespitin alanını ayarlamak için 
hareket kutusunu çekin.  
Hareket tespit kurulum prosedürleri: 
A. “Kanal Değiştirme” seçeneğindeki uygun kanalı “AÇIK” seçin; 
B. Gerektiği gibi hassasiyet seviyesini ayarlayın, genellikle 3 veya 4’e ayarlayın; 
C. “Alan Kurulum” seçeneğindeki uygun kanalın hareket alanını ayarlayın; 
D. “Kayıt Modu” ekranında, “Kanal” seçeneğinde “AÇIK”a uygun kanalı ayarlayın; 
E. “Kayıt Modu” ekranında, “Kayıt Modu” seçeneğinde “Zamanlama Kaydı”nı seçin, ayrıca kayıt Zamanı Konfigürasyon ekranına girmek için 
“Kayıt Zamanı Konfigürasyonu”na basın ve alarmı kaydetmek için uygun zamanı ayarlayın (kurulum yöntemi için “Kayıt Modu”nda 
zamanlama kaydına bakınız). 
Kurulum tamamlandıktan ve hareket tespiti tetiklendikten sonra, bir kırmızı harf “M” bu kanal ekranında görünecektir. Alarm işlemi için Bölüm 
3.6.1’deki “Alarm işlemleri”ne bakınız.  
 
3.7.4 Cep telefonu görüntüleme 
Bu seri DVR’nin cep telefonu görüntüleme fonksiyonu  Iphone, Android, Windows Mobile 
ve Symbian işletim sistemlerinin cep telefonu tarafından desteklenir,  
Çalıştırma prosedürleri aşağıdaki gibidir: 
DVR sonunda cep telefonu görüntülemenin kurulum yöntemi:  
“Ana Menü” � “Gelişmiş Fonksiyonlar” � “Cep Telefonu Görüntüleme”den aşağıdaki 
ekrana girin.  
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Cep telefonu oturum açma kullanıcı adı ve şifresini ayarlayın, varsayılan boştur. 
 
Hizmet portu: 1,024 – 65,535 ayar aralığı ile, bu port yönlendiricide haritalanmıştır ve kurulum yöntemi ağ kurulumundaki portun haritalama 
yöntemi ile aynıdır.  
Cep telefonlarından bağlanmak için yazılım üretici firmaların sağladığı programlardan faydalanmanız gerekmektedir. Bu kayıt cihazına 
bağlanmak için cep telefonunuza KMeye programını yüklemeniz gerekmektedir. 
 
3.7.5 Sistem Bakımı 
“Ana Menü” � “Gelişmiş”den “Bakım” ekranına girin, aşağıda gösterildiği gibi:  

 
OTOMATİK RESETLEME: Bu seçenek “AÇIK”a ayarlandığı zaman, 
kullanıcı yeniden başlatma frekansını ve bu cihazın zamanını kendi kendine 
ayarlayabilir.  
Sistem güncelleştirme: U-diskin yükleme dizinine güncelleme dosyasını 
kopyalayın, daha sonra bu ünitenin USB yuvası içine U-diski yerleştirin ve 
sistemi güncelleştirmek için bu tuşa “Enter”a basın. Ekran güncelleme 
tamamlanana kadar sistem güncelleme işlem kutusu görüntülenecektir. Güç 
sistemi güncelleme sırasında kesilmemelidir.  
VARSAYILAN AYAR: Varsayılan ayarlar için sistem parametrelerini restore 
edin.  
TEKRAR BAŞLATMA: Bu üniteyi tekrar başlatın. 
 
 
3.7.6 PTZ 
“Ana Menü” � “Gelişmiş”den “PTZ” ekranına girin, aşağıda 
gösterildiği gibi:  

 
Kanal: Kanal seçimi için sppeddome kamera bağlıdır (sn 4 kanalın 
herhangi birini seçmek için, “Sonraki Sayfa”ya basınız). 
Protokol: Uygun marka ve modelin dome protokülünü seçme, iki 
seçeneklidir, Pelco-D varsayılandır. 
Baud hızı: Speeddome kamera  tarafından kullanılan baud hızının 
seçimi, 1200, 2400, 4800 ve 9600 4 seçeneklidir. 
Veri biti: 5,6,7 ve 8 seçeneklidir, 8 varsayılandır 

Durdurma biti: 1 ve 2 seçeneklidir, 1 varsayılandır 

TEYİT: None/Odd/Even/Mark/Space 5 seçeneklidir, None varsayılandır 

Adresler: Uygun kanalın PTZ kodunu tamamlayın. 

PTZ ayarı için “protokol”, “baud hızı” ve “adres kodu”nu ayarlayın. 
“Kısayol Menüsü” � “PTZ kontrolü için PTZ kontrolü”ne bakınız.  

3.7.7 Ağ kurulumu 
“Ana Menü” � “Gelişmiş”den “Ağ” ekranına girin, aşağıda 

gösterildiği gibi:  

TİP: 3 seçenekli: statik konfigürasyon, DHCP ve PPPOE 
Statik: bir IP Adresi manüel olarak atanır 
DHCP: bir IP adresi otomatik olarak atanır  
DHCP modunu seçtikten sonra, teyitten sonra sistem tekrar başlar. 
Başladıktan sonra, sistem DHCP sunucusu ile otomatik olarak bir 
bağlantı kuracaktır. Bu başarıyla olduğu zaman, bu ünite bir IP adresi 
atayacaktır, ekranda gösterilecektir.  
Media port: DVR ve PC sonu arasındaki özel protokol iletişiminde kullanılan port numarası, genellikle 9000 varsayılandır. Eğer PC’nin bu 
portu herhangi bir diğer servis oluşturduysa, lütfen kullanılan bir porta değiştirin. 
WEB port: http portu, genellikle 80 varsayılandır. Eğer yönetici WEB portundan herhangi bir diğer porta değiştirdiyse, 88 gibi, port numarası 
ile IP mailini sabitleyebilirsiniz ve IE ile DVR’ye erişildiğinde adres çubuğuna “http://192.168.1.19:88”i girin.(eğer ip segmentiniz 192.1681.1 
ise) 
IP Adresleri: DVR’nin ağ ortamına göre bir IP Adresi belirleme 
Altağ maskesi: DVR’nin ağ ortamına göre alt ağ maskesini doldurma 
Ağ geçidi: DVR’nin ağ ortamına göre ağ geçidini ayarlama. Eğer burada bir yönlendirici cihaz varsa, uygun ağ geçidine ayarlayabilirsiniz.  
DNS: Domain adı sunucusunun IP adreslerini ayarlama  
UPNP: UPNP fonksiyonu açık olduğu zaman (Yönlendirici sonundaki UPNP fonksiyonu ayrıca yönlendirici ayarında açıktır), daha sonra DVR 
yönlendirici içinde otomatik olarak port ve IP’yi harekete geçirecektir. 
DDNS Kurulumu 
Aşağıdaki ekrana girmek için “DDNS Kurulum”a basın. 
DDNS (Domain adı çözünürlüğü): “AÇIK” ve “KAPALI” iki seçeneklidir; bir 
domain adı çözünürlük sunucusu mevcut olduğu zaman, lütfen DDNS “AÇIK”ı 
seçin; 
SERVİS: Kullanıcı istenilen DDNS sunucusunu seçebilir, 3322, dyndns ve 
perfecteyes olarak 3 seçeneklidir. Host adı: dinamik domain adı çözünürlük 
sunucusunda kayıtlı host adını girin.  
Kullanıcı adı: dinamik domain adı kayıtlı kullanıcı adını girin.  
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Şifre: dinamik domain adı çözünürlük sunucusunda kayıtlı şifreyi girin.  
Web portu için 80 stand, media port için 9000 ve cep telefonu portu için 6000. Tüm bu portlar menüde değiştirilebilir.  
 

Bölüm 4 DVR Ağı 
4.1 İşlevsel karakteristikler 
Ağ işlemlerinde, yazılım kurulumu işletim sisteminin kendi kendine IE tarayıcısı ile gerçekleştirilir, basit ve kolaydır. DVR LAN ve WAN 
erişimini destekler, IP ve domain adı erişimi gibi.  
4.2 Kontrollerin kurulumu ve yüklenmesi 
Plug-in ünitesinin otomatik kurulumu: 
İlk önce sistemin bir güvenilir site olarak DVR’nin IP adreslerini ekleyin. Örneğin, eğer DVR’nin IP adresleri 192.168.1.100 ise, ilk önce bir 
genel XP sistemi için IE Araçlar � İnternet Seçenekleri � Güvenlik Seçeneklerini açın, aşağıda gösterildiği gibi. Bu 9 adımda ayarlanabilir.  
 
Kurulumdan sonra, IE adres çubuğundaki IP adreslerini girin ve istenildiği gibi plug-in ünitesinin otomatik kurulumunu tamamlayın.  

4.3 IE Oturum açma 
Plug-in ünitesi kurulduktan sonra sistem oturumu açar. Örneğin, eğer DVR’nin ip adresi 192.168.0.100  ve port 80 ise, IE adres çubuğundaki ip 

adresini girin, aşağıda gösterildiği gibi, kullanıcı adı ve şifreyi girin, ağ ortamına göre “LAN” veya “İNTERNET”i seçin ve İstemci sonundaki  

oturum açma için 

 

 
Not: Eğer DVR host bir LAN ise, ancak “WAN” seçeneğini seçtiyseniz, ön 
izleme görüntüsünün etkisi gerçek-zamanlı olmayacaktır. 
4.4 Gerçek Zamanlı ön izleme 
İstemci sonu başarıyla oturum açtıktan sonra, direkt gerçek zamanlı ön izleme 
ekranına girin ve video bağlantısını otomatik olarak gerçekleştirin, aşağıda 
gösterildiği gibi: 
Oynatma kontrolü: 

: görüntünün açılması veya kapatılması; : kare yakalama; : 
uzaktan kaydetme (Kayıt dizini için “sistem Kurulumu”na bakın). 

: sırasıyla 1,4, 9 ve 16 bölüme ekranı bölme; 
PTZ kontrolü: Uzaktan PTZ’nin hareketinin yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru 

kontrol edilmesi ve ayrıca zumlanması, fokuslanması, görünüm ve lenslerin ön ayarlı noktaları  
 
Explorer dışında bir internet gezgini (mozilla firefox, google chrome vs.) ile bağlanmaya çalıştığınızda NetDVR plugin dosyasını yüklemenizi 
isteyecektir. Ekranda ki ilgili satıra tıklayarak dosyayı indirin ve bilgisayarınıza kurun. Internet gezgini kapatıp açtıktan sonra başka hiçbir ayar 
yapmadan bağlanabilirsiniz. 
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4.5 Playback oynatma  
Playback oynatma ekranına girmek için “PLAYBACK”e basın, aşağıda gösterildiği gibi:  

 
İlk önce çalmak için kaydın tarihini ve kanal ve kayıt tipini seçin, ve daha sonra 
“Search”e basın. Uygun kayıt dosyaları dosya listesinde görünecektir, kayıt verisi ile 
tarihlerin koyu sayıları ile, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi. Çalınacak dosyayı seçin 
ve bu dosyaya çift tıklayın veya çalmak için “Playback”e basın. Bir kontrol çubuğu 
duraklamak, durmak, hızlı ileri sarmak, yavaş çalmak ve sonraki çerçeve kontrolü için 
resmin altında görünecektir. Bu dosya direkt tasarlanan dizine kaydedilecektir (kayıt 
dizini için Şekil 4.10’a basın). 
 
4.6 Kaydetme modu  
Uzaktan kaydetme moduna girmek için “Setup” � “RECORD”a basın, aşağıda 
gösterildiği gibi:  
 
Kurulum yöntemi ana bilgisayar menüsü ile aynıdır. Detaylar için Bölüm 3’deki “Kayıt 
Modu”na bakınız. 
 
Not: “Detay” 4 kanallı DVR’de ayarlanabilir.  
 
 
 
 
 
 
4.7 Alarm kurulumu 
Alarm Kurulum ekranına girmek için “Setup” � “Alarm”a basın, aşağıda gösterildiği 
gibi: 

 
Kurulum yöntemi ana bilgisayar menüsü ile aynıdır. Detaylar için Bölüm 3’deki “Alarm 
Kurulumu”na bakınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 PTZ Kontrolü 
PTZ Kontrol moduna girmek için “Setup” � “PTZ”ye basın. Şekil 5-6’ya bakınız.  

 
Kurulum yöntemi için bu kılavuzdaki Bölüm 3 “Ağ Kurulumu”na bakınız. 
 
 
 
 
 
 
4.9 Ağ kurulumu 
Ağ Kurulum moduna girmek için “Setup” � “Network Setup”a basın, aşağıda 
gösterildiği gibi: 
Kurulum yöntemi için bu kılavuzdaki Bölüm 3 “Ağ Kurulumu”na bakınız.  
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4.10 Sistem Kurulumu 
Ayar ekranına girmek için “Setup” � “Setting”e basın, aşağıda gösterildiği gibi:  

 
 
İNTERNET: kod akımını ayarlama; kod akımının en yükseğidir, uzaktan 
görüntüyü silecektir, ancak network ağ genişliği yüksek olmalıdır, aksi takdirde 
görüntüde bir gecikme olabilir. 
Dosya KAYIT YOLU: Uzaktan kayıt ve uzaktan yedekleme sırasında kayıt 
dizinini kaydetme ayarı. 
IE Şifresi: IE oturum açma şifresinin ayarı (Not: Bu şifre DVR’nin ana 
menüsünde silinebilir) 
 

 
4.11 Host bilgisi 
Host Bilgisi ekranına girmek için “DVR HOST”a basın, aşağıda gösterildiği gibi. Hard 
diskin çalışma durumunu, bu sistemin kalan süresini ve yazılım versiyonunu ve MAC 
adreslerini görüntüler. 

 

 
 
 
 
 
 

Bölüm 5 CMS yazılımı  
5.1 CMS Yazılımı 
CMS yazılımı kurmak için cd içerisinde CMS klasöründe ki setup dosyasını çalıştırın ve programı kurun. Kurulumdan sonra programı çalıştırın. 
İlk açışılta gelen ekrana gireceğiniz kullanıcı adı ve şifre programın açılış korumasıdır. Kayıt cihazı ile bir alakası yoktur.. Unutmayacağınız bir 
kullanıcı adı ve şifre girin. Bunlar yazılıma her giriş çıkışınızda lazım alcaktır. 
Daha sonra bir oturum açma arabirimi aşağıdaki gibi gelir. 
 

 
 
Kullanıcı adı şifreyi girip Ok’e basın. Bağlantı yazılımlarında Türkçe dil desteği 
yoktur. 
 
Yandaki ekran karşınıza gelecek. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aynı  işlemleri yaparak birden fazla dvr’ı tek ekranda 
izleyebilirsiniz. 

IP ADRESLERİ: IP adresleri veya Domain 
Adını girin.(Kayıt cihazının ip’si) 
MEDİA PORT: Port numarasını girin, 
varsayılan 9000’dir. 
USERNAME : Dvr kullanıcı veya yönetici 
ismi.( user – admin ) 
ŞİRFE: Dvr kullanıcı veya yönetici için atanan 
şifre 
NETWORK: Bağlantı şeklini seçin, LAN yerel 
alan ağıdır, İNTERNET geniş alanlı ağdır.  
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Üst tarafta bulunan      simgesine basarak kayıt cihazının ayarlarına erişebilirsiniz. (sadece yönetici giriri yapıldığında).            
simgesine basarakta harddiskte ki geçmiş kayıtları izleyebilirsiniz. 
Uzaktan izleme de geçmiş kayıtlar tek kamera olarak izlenebilir 
 
Ek 1. Sorular & Cevaplar 
1. Eğer unutulduysa şifre nasıl alınır? 
C: Eğer şifreyi unuttuysanız, satıcı veya üreticinizin teknisyeniyle temas kurunuz. Lütfen hatırlamak için bir kolay güvenli şifre ayarlayın (eğer 
daha fazla güvenlik gerekliyse 123456 gibi basit şifre ayarlamayın). 
2. Video çıkış sinyali yok? 
C: Lütfen VİDEO ÇIKIŞINA bağlı video çıkış portunu teyit edin ve DVR arabirimindeki BNC’nin iyi bağlandığından emin olun, BCN 
kablosunun çok uzun süreli ve eski kullanılıp kullanılmadığından ve N sistemi/P sistemi seçiminin doğru olduğundan emin olun. 
3. Sistem hard diski tespit edemiyor? 
C: Eğer sistem hard diski tespit edemiyorsa, lütfen hard disk veri kablosunun güç kablosuna çok iyi bağlandığını teyit edin, Seagate marka hard 
disk tercih edilebilir. 
4. DVR’nin ısısından ekipmanı ne etkiler? 

C: DVR çalışma sırasında belirli bir ısı oluşturacaktır, uzun süreli yüksek sıcaklıktan dolayı sistemin dayanıklılığının ve hizmet ömrünün 
hasarlanmasını önlemek için lütfen DVR’yi iyi havalandırmalı bir güvenli yere koyun.  
 
Ek 2 Hard disk alan oluşturma hesaplaması  
Bu DVR veri hard disk oluşturma her kanal/saati farklı bit hızı ve çözünürlüğe göre aşağıdaki tablodaki gibidir:  
(Tablo yalnızca referans içindir) 
Ünite: Megabayt/Kanal/Saat 

Bit hızı 
Çözünürlük 

Mükemmel İyi Genel 

D1 400 300 200 
Half-D1 350 250 150 

CIF 300 200 100 
Farklı ortam, sinyal kaynağı ve bit hızından gelen veri farklı olacaktır, ayrıca veri yalnızca referans için sunulur.  

 
Kullanıcının Dikkatine 
1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.  
2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan 
ürünler GARANTİ DIŞI’ dır. 
3-)Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem,toz, vb. ortamlardan 
koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI 
sayılmaktadır. 
4-) Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI’ dır. 
5-) Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır. 
6-) Kameraları bağladıktan sonra görüntü kablolarında voltaj olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Hatalı toprakalma ve şaseleme 
sonucu görüntü kablosundan voltaj gelmesi yüzünden  DVR cihazın görüntü kanalları hasar görmekte, düz beyaz ekran veya saatin 
ayar tutmaması, hiç ilerlememesi gibi arızalar meydana çıkarmaktadır. Bu tip kullanıcı montaj hataları cihazın garanti dışı kalmasına 
sebep olmaktadır. Kullanıcı tarafından meydana getirilen bu arızalar ücretli onarıma tabii tutulmaktadır. 
7-) Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz. 
 
Kullanım hataları 
1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar. 
2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir. 
3. Ürün  kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı  kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak. 
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip  çıkarılması. 
5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar. 
6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi. 
7. Orijinal yedek parça ya da sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar. 
8. Yangın, yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda. 
9. Yüksek akımın oluşturduğu zararlarda 
 

Add tuşuna bastığınızda sol tarafta DVR gelecektir. Yanda ki + 

‘ya bastığınızda kameralar alta doğru sıralanır. İsterseniz 

kameraları tektek açabilirsiniz isterseniz DVR yazısının üstüne 

sağ tuşla tıklayarak “OPEN ALL” ı seçip tümünü tek seferde 

açabilirsiniz 
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Periyodik bakım gerektiren durumlar 
Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirme- 
mektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili  
servisler  tarafından yapılacaktır. 
 
Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar  
1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız 
2. Alt  tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz 
3. Tuşlara sert basmayınız 
4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz 
5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız 
 
Taşıma  sırasında dikkat edilecek hususlar 
Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin. Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin. 
Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) 
nakliyat zararı için hak talep edebilir. 
1. Ateş ve darbelerden koruyunuz, ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız. 
2. Yüksek dereceli  sıcaklıklardan uzak tutunuz 
3. Ürün orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır. 
 
 Güvenlik Talimatları 
Talimatları oku:Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır. 
Temizleme:Temizlemeden önce ürünün pc bağlantısından çıkartılmalıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için 
nemli bez kullanınız. 
Yerleştirme:Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne koymayınız.Ürün düşebilir, zarar görebilir. 
Sıvı ve nem:Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız. 
Isı:Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız 
Obje ve sıvı girişi:Ürün içine obje sokmayınız.Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz. 
Hizmet:Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız. 
Parçaların değiştirilmesi:Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır.Tarafınızca yapacağınız değişiklikler ürüne zarar 
verebilir.  
 


