


DVR-408
DİJİTAL KAYIT CİHAZI
KULLANMA KILAVUZU
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, çeşitli arızalar oluşturmaktadır. Bu tip kullanıcı
montaj hataları cihazın garanti dışı kalmasına sebep olmaktadır. Kullanıcı tarafından meydana
getirilen bu arızalar ücretli onarıma tabi 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.

Cihaz en yüksek 3 TB hdd desteklemektedir.

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.
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Bölüm 1 Genel Açıklama
1.1 Tanıtım
Bu ürün 8 kanallı 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 iki HDD güç kablosu (Dvr içinde montajlı)
◎ Bir adet CD.
1.3 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. Kayıt cihazının içini açın.
B. Hard disk veri ve güç kablosunu iyi bağlayın.
C. Hard diski vida deliğine hizalayın.
D. Vida ile Hard diski sabitleyin ve kayıt cihazını kapatın.
2.2 Ön yükleme
Arka paneldeki güç kablosu soketine DC12V 3A güç adaptörünü kayıt cihazı açılacaktır.
Eğer ekipmanda formatlanmamış hard disk mevcutsa, ilk olarak hard disk formatlanacaktır.
Hard disk formatlama cihaz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Eğer ön yükleme kayıt modu açıksa sistem otomatik kaydetme fonksiyonunu başlatacaktır.

2.3 Sistem Oturumu açma
Kayıt cihazı fabrikasyon ayarında admin şifresi yok dur. Cihazın çalışmasının güvenliği için yönetici bu ekipmanın kodu ve şifresini
değiştirmek için “Ana Menu” – “Sistem – K. Yönetimi”’ girebilir. Genel kullanıcı şifrelerini 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.

Bölüm 3 Detaylı Anlatımlar
İlk adım (Cihaz menüsünün Türkçeleştirilmesi)

“Will no longer be prompted” kutucuğunu
işaretleyip ok’e basın

Farenin sağ tuşuna basıp
Main Menu’yü seçin
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Cihazlarda fabrikasyon olarak şire
yoktur. Ok’e basıp geçin

System simgesine basın

Language satırında TURKIYE’yi seçin

OK’e basıp yeniden başlatın

3.1 Sistem Oturumu açma

ANA MENU

Ana menü aşağıda ki seçeneklerden oluşmaktadır
Kayıt
Alarm
Sistem
Araçlar
sistem Bilgisi

Kayıt ayarları, oynatma ve yedekleme
Hareketli kayıt ve çeşitli sabotaj ayarları
Cihazın genel ayarları, ağ yapılandırması, kullanıcı tanımlamaları ve diğer ayarlar
Harddisk yönetimi, otomatik cihaz bakımı
Cihaz ile ilgili bilgiler
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3.2 Kayıt

3.2.1 Kayıt ayarı

Günlük, haftalık kayıt planlanı ayarlarının yapıldığı seçenek. Her gün 6 farklı periyotta Hareket algılama, sürekli kayıt,
Alarm
Periyot
: ve kayıt yok
seçenekleri ayarlanabilir.
Belirlenen saat aralıklarında
uygulanacak kayıt modelini
seçebilirsiniz.
Genel : Sürekli kayıt
Algılama : Hareket algılama
ile kayıt (Hareket algılama
ile kayıt için alarm
bölümünde hareketl
seçeneğinden de ayarların
tamamlanması gerekir)
Alarm: Alarm durumlarında
kayıt.

Ayarın yapılacağı
kanalın seçimi
Kayıt dosyasının
boyutu
Hafta : Hangi güne ait
ayarların yapılacağı seçilir

Uygulanacak kayıt emri.
Planlı seçilirse alt satırda ki
ayarlar devreye girer

3.2.2 Kayıt ayarı
İzleme yaparken kullanabileceğiniz başlatma, durdurma, bekletme, hızlı gösterim, yavaş gösterim, hızlı ileri sarma tuşlarının bulunduğu panel

Yapılan kayıtların izlenmesi

İzleme yapmak istediğiniz tarihi ve
saati girin

İzleme yaparken makas tuşuna basarsanız o andan itibaren izlediğiniz
kaydı hafızaya alır. Tekrar makas simgesine bastığınızda hafızalama
biter. Yanda ki disk simgesine basarak hafızaya aldığı
-3görüntüyü yedeklemeye bölümüne atar. Bu şekilde bir çok görüntüyü
yedekleme bölümüne atabilirsiniz. Daha sonra yedekleme bölümüne
giderek bu dosyaları seçip tek görüntü dosyası olarak yedekleyebilirsiniz.

İzlemek istediğiniz kanalları
işaretleyin. Hepsi simgesine
basarsanız tamamı işaretlenir.

Saatlerin yazdığı bölüme gelip
çubuk üzerinden ileri geri
alabilirsiniz.
Farenin roller’ını yukarı
çevirirseniz dakikaları görecek
şekilde zoom yapar. Kontrol
çubuğu üzerinden dakikaya göre
ileri geri alabilirsiniz.

Usb porta flash bellek taktığınızda bu
ekranda çıkacaktır.
Yedeği yüklemek istediğiniz belleği
seçerek aygıt seç simgesine basın
3.2.1 Yedekleme

Yedeklenecek dosyaları seçerek
yedekle simgesine basın.
Dosyalar buraya bir önce ki menüde
(3.2.2) anlatıldığı gibi aktarılabilir.
Eğer yedekleri bilgisayarda
izlenebilecek AVI formatında
kaydetmek isterseniz alt kısımda
H264 yazan seçeneği AVI olarak
değiştirip yedekle simgesine basın

3.3 Alarm
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
Kamerada görüntü alanında hareket
olan) Hareket algılandığında o
algılama kaydı yapılmaması istenen
anın fotoğrafını email atar. Bu
alan varsa buradan ayarlanmakta.
işlem için, servis bölümünde
Arka sayfada anlatılmaktadır
3.2.1 Hareketli
email ayarlarının doğru girilmiş
Hareket algılamanın etkinleşmesi
olması gerekmektedir.
için bu kutucuk işaretlenmeli
Alarm ayarı yapılacak
kameranın seçimi
Hareket algılama hassasiyet
ayarı

İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Hareket algılandığında
hangi kanalların kayda
başlamasını istiyorsanız burdan
işaretleyebilirsiniz.
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Hareket algılandığında
hangi kanalların ekranda
gösterilmesini istiyorsanız
burdan işaretleyebilirsiniz.
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Hareket algılandığında
varsa hareketli kamerannın
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
almasını istediğiniz pozisyonu
olan) Hareket algılandığında
burdan ayarlayabilirsiniz.
ekranda mesaj gösterir
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İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Hareket algılandığında
cihaz alarm sinyali verir

Bölge ayarı : İlgili kanalda hareket algılaması
yapılacak bölgenin ayarlaması yapılır. Boyalı olan
yerler de hareket algılama vardır. Farenin sol tuşu ile
kareleri açarak hareket algılama yapılmayacak bölgeyi
belirleyebilirsiniz.

3.2.2 Görüntü Bloke

Herhangi bir şekilde kameranın görüntüsü blokelendiğinde cihazın nasıl davranması gerektiği bu menüden ayarlaır

Bloke algılamanın etkinleşmesi için
bu kutucuk işaretlenmeli
Bloke ayarı yapılacak
kameranın seçimi

İlgili kanalda (kanal no’ da seçili olan)
Bloke algılandığında o anın fotoğrafını
email atar. Bu işlem için, servis
bölümünde email ayarlarının doğru
girilmiş olması gerekmektedir.

Bloke algılama hassasiyet ayarı

İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) bloke algılandığında
hangi kanalların kayda
başlamasını istiyorsanız burdan
işaretleyebilirsiniz.
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Bloke algılandığında hangi
kanalların ekranda
gösterilmesini istiyorsanız
burdan işaretleyebilirsiniz.
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Bloke algılandığında
varsa hareketli kamerannın
almasını istediğiniz pozisyonu
burdan ayarlayabilirsiniz.
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) bloke algılandığında
ekranda mesaj gösterir
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İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) bloke algılandığında cihaz
alarm sinyali verir

3.2.3 Görüntü Kaybı
Herhangi bir şekilde kameraların kabloları kesilmesi, çıkarılması durumunda cihazın nasıl davranması gerektiği bu menüden ayarlaır

Görüntü kaybının etkinleşmesi için
bu kutucuk işaretlenmeli
Görüntü kaybı ayarı yapılacak
kameranın seçimi

İlgili kanalda (kanal no’ da seçili olan)
Görüntü kaybı algılandığında o anın
fotoğrafını email atar. Bu işlem için,
servis bölümünde email ayarlarının
doğru girilmiş olması gerekmektedir.

İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Görüntü kaybı
algılandığında hangi kanalların
kayda başlamasını istiyorsanız
burdan işaretleyebilirsiniz.
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Görüntü kaybı
algılandığında hangi kanalların
ekranda gösterilmesini
istiyorsanız burdan
işaretleyebilirsiniz.
İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Görüntü kaybı
algılandığında varsa hareketli
kamerannın almasını istediğiniz
pozisyonu burdan
ayarlayabilirsiniz.

İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Görüntü kaybı
algılandığında ekranda mesaj
gösterir

İlgili kanalda (kanal no’ da seçili
olan) Görüntü kaybı
algılandığında cihaz alarm
sinyali verir

3.2.3 Olağan Dışı
Olay türü bölümünden olağan dışı olay seçilirek, etkin kutucuğu işaretlenir ve o olay meydana geldiğinde cihazın nasıl davranması isteniyorsa
(ekranda mesaj belirmesi veya ses vermesi) işaretlenir.-

Olağan dışı olay seçimi
Disk yok : Cihazda disk
olmaması durumunda alarm
Disk hatası: Diskin arızalanması
durumunda alarm
Diskte yer yok : Disk
dolduğunda alarm
Network iptal : Ağ kablosu
çıkarıldığında veya ağ bağlantısı
kesildiğinde alarm
Ip çakışması : Ağ da aynı ip ile
başka cihaz bağlandığında
alarm
Olağan dışı durum
algılandığında ekranda mesaj
gösterir

Olağan dışı durum alarm
etkinleşmesi için etkin kutucuğu
işaretlenmeli
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Olağan dışı durum
algılandığında cihaz alarm
sinyali verir

3.4 Sistem

Genel 3.3.1
Dvr’ın saat, tarih, dil ayarlarının yapıldığı menü.

Hdd Dolu : Harddisk dolduğunda kayıt
dursun veya ilk kayıttan başlyara üzerine
yazsın seçeneklerinin seçimi buradan
yapılır

Dvr no : Aynı ağda biredn fazla
dvr varsa buradan
numaralandırılabilir

Ayarın yapılacağı kanalın seçimi
Kayıt Çözünürlüğü 3.3.2
Her kanala ait kayıt kalte ve cep telefonundan izleme kalite ayarı bu meniden yapılmaktadır.

Kayıt kalitesi seçimi
D1 : en yüksek kalite
Hd1 : orta kalite
Cif : düşük kalite
D1 kalitede kayıt günde kamera
başına yaklaşık 24 gb gerektirir.
HD1 kalitede kayıt günde
kamera başına yaklaşık 12 gb
gerektirir.
CIF kalitede kayıt günde kamera
başına yaklaşık 6 gb gerektirir.

Frame : Saniyede ki kare
sayısıdır. 25 fps gerçek zamanlı
görüntü alınmasını sağlar.

Kanalın ses kaydınının da
Uzaktan izlemede ses
yapılması isteniyorsa bu
dinlenilecekse bu kutucuğa tıklayıp
kutucuk işaretlenir.
işaret koyulması gerekmekte.

Cep telefonu izleme kalitesi
Cif : yüksek kalite
(düşük hıza sahip bağlantılar için
tavsiye edilmez)
Qcif : Düşük kalite (Yüksek hızda
görüntü aktarımı sağlar)
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Görüntü kaybının etkinleşmesi için

3.3.3 Network
DVR cihazının ağa bağlanabilmesi için gerekli ayarların yapıldığı bölüm.
Ağınıza göre IP yazın.
Ör : Modem ip’niz 192.168.2.1 ise
192.168.2.65 yazabilirsiniz.
Bu ip modemden port açarken de
kullanılacaktır.

Aynı şekilde ağınıza göre alt ağ
maskesi yazın.
Modeminizin ip’sini yazın
DNS-1 : Modem ip’sini yazın.
DNS-2 : 8.8.8.8 olarak yazın

HTTP PORT : modemden yönlendirilecek portlardan biridir. Internet Explorer’dan ve CMS
programından izleme yapabilmek için modemden yönlendirme yapılması gerekmektedir. modem ile
çakışmazsa 80 olarak değiştirilmesinde fayda vardır.
81 olarak kalacaksa izleme yaparken ip adresinin sonuna :81 yazılması gereklidir. ör: 192.168.10:81
port 80 olarak yazılırsa sona ekleme yapmaya gerek yoktur. ör: : 192.168.10

3.3.4 Servis

Mediaport : modemden
yönlendirilecek portlardan biridir.
Internet Explorer’dan ve CMS
programından izleme yapabilmek
için modemden yönlendirme
yapılması gerekmektedir.

EMAIL : Alarm durumlarında cihaz tarafından mail adresinize o anın bir
fotoğrafının gönderilmesini istiyorsanız bu bölümde ki mail bilgilerini
kendi mail bilgilerinizi girerek doldurmanız gerekmektedir. Mailinizin bu
sistemi desteklemesi gerekmektedir. Email üzerine mouse ile tıklayın.
gelen ekranda :
Etkin kutucuğunu işaretleyin
Smtp Server : gönderici mail olarak kaydedeceğiniz mail
adresinizin kullandığı smtp sunucu
Port : Smtp gönderi portu (servis sağlayıcınızdan
öğrenebilirsiniz.)
SSL gerekli : servis sağlayıcınızdan öğrenerek işaretleyin.
Kullanıcı adı : Mail adresinizin kullanıcı adı
Şifre : :Mail adresinizin şifresi
Gönderici : gönderici kişinin adı yazılır.
Alıcı : Mailin gönderilmesini istediğiniz
Başlık : Gelen Mailin başlığının ne olmasını istiyorsanız
buraya yazın .
Posta testine basarak ayarların doğruluğunu test
edebilirsiniz.
Mail sistemi sadece hareket algılamalı kayıt açıkken
çalışmaktadır
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Mobil izleme : modemden
yönlendirilecek portlardan biridir.
cep telefonundan izleme yapabilmek
için modemden yönlendirme
yapılması gerekmektedir.

Kanal Baslık : Kameraların ekranda
görünecek isimleridir. Fabrikasyon
olarak CAM01, CAM02 şeklindedir.
Üretim, Muhasebe, Mağaza gibi
izlediği alanı ifade decek şekilde
isimlendirebilirsiniz.

3.3.5 GUI Ekran

Ekran ayarlarının yapıldığı menü

Saat, kanal adı,kayıt durumu vs gibi
bilgilerin ekranda görünmesini veya
görünmemesini burada bulunan
kutucukları işaretleyerek veya işareti
kaldırarak sağlayabilirsiniz.
VGA çıkış çözünürlüğünü buradan
ayaralayabilirsiniz.

Her kanal üzerinde bulunan kanal adı
ve saat göstergesinin ekranda nerde
durmasını istiyorsanız Ayar simgesine
tıklayarak ilgili yazının üstüne gelip
fare ile tutarak istediğiniz yere
koyabilirsiniz.

3.3.6 Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcıların oluşturulması ve yetkilendirilmesi bu ekrandan yapılmaktadır. İstediğiniz kullanıcıya istediğiniz kamerayı canlı izlem, kayıttan
izleme veya diğer yetkileri dilediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz.

Kullanıcı ekle simgesine tıklayarak kullanıcı ekleme ekranına girilir. Kullanıcı adı, şifre yazılır. Onay satırına şifrenin tekrarı yazılarak alt
kısımda istenen yetkilendirmeler yapılır ve tamama basılarak kaydedilir.
Eğer önceden grup ekleden grup tanımlaması yapılırsa ve guruba ait yetkilendirmeler yapılmışsa, kullanıcı tanımlarken grup satırında
tanımlanan grup adı seçilirse otomatik olarak o guruba ait tanımlanan yetkiler gelecektir. (Ör grup ekleye basıp bekci isimli gurup eklenerek
yetki tanımlaması yapılır. Sonra kullanıcı ekleden ahmet mehmet şeklinde kullanıcı eklenir grup satırında bekci seçilirse bekçi gurubuna verilen
yetkilerden faydalanabilir.)
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3.3.7 PTZ Ayarı
Hareketli kamera hangi kanala takıldıysa o kanal seçilerek adresleme işlemleri bu bölğmden yapılır.

3.3.8 Tur Ayarı

Kayıt cihazının kanallarını izleme esnasında istediğiniz şekilde turlamaya ayarlayabilirisniz. Turlamayı etkinleştirmek için
turu etkin kutusuna işaret koyun.
Her görüntünün ekranda kaç sn kalacağını Süre seçeneğinden ayarlayın.
Tam ekran – Kameraları tek tek tam ekran olarak gösterir. Tur esnasında görmek istediğiniz ekranları işaretleyin.
4’lü izleme – Ekranı 4’e bölerek sırayla gösterir. 4’lünün içerisinde ki kameralar değiştirilemez. 1-2-3-4, 5-6-7-8 gruplamasıyla
ekrana gelir.
9’lu izleme - . 9 kareye bölünmüş olarak ekrana gelir.
Rakamlar beyaz olduğunda kamera ekrana gelir. Üzerine tıklanıp siyah olduğunda o kamera turda gözükmez
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3.3.9 Digital
Bu bölümde 960H, D1 ve HD1 çözünürlük seçimi yapılmaktadır.
960h modda izleme ve kayıt 8 kanal 25 fps, kayıttan izleme 2 kanal 25 fps olarak yapılabilmektedir.
D1 modda izleme ve kayıt 8 kanal 25 fps, kayıttan izleme 4 kanal 25 fps olarak yapılabilmektedir.
HD1 modda izleme ve kayıt 8 kanal 25 fps, kayıttan izleme 8 kanal 25 fps olarak yapılabilmektedir.

4.1. DİĞER AYARLAR
4.1.1 İZLEME EKRANI AYARLARI
4.1.1.1 Renk Ayarlama
Hangi kameranın renk ayarlarını yapmak istiyorsanız önce ona bir kere tıklayın. Sonra farenin sağ tuşuna basarak Renk Ayarlama menüsüne
giriş yapın.
Burada 2 ayrı zaman aralığı tanımlanarak farklı ışık ortamlarında en uygun görüş sağlanmaktadır. Ayarların aktif olması için her periyodun
anındaki kutucuğa işaret koyun.
Saat aralıklarını girin. Örneğin kamera görüş alanı saat 8 ile 12 arası çok güneş alıyorsa bu saatlerde parlaklığı kısarak görüşü düzenleyin. 1.
periyodun sat aralığını 08:00-12:00 olarak tanımlayın. İkinci periyodu da kalan saat aralığına ayarlayarak (12:00-8:00 ) bu saatlerde de
alabildiğiniz en iyi parlaklık, kontrast ayarlarını yaparak kusursuz görüntü kaydı elde edebilirsiniz.
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4.1.1.2 Ekran bölerek İzleme

Tam Ekran
: Tam ekran görüntü yapılacak kameranın seçimi
4’lü İzleme
: 4 kameralı ekranda izleme yapılacak kameraların
seçimi
8’lü İzleme
: 8 kameralı ekranda izleme
9’lu İzleme
: 9 kameralı ekranda izleme
P/T/Z
: Hareketli kamera hareket komut ekranı
RENK AYARLARI : Aşağıda anlatılmıştır.
Kayıt Oynatma : Kayıt arama, izleme
Kayıt Modu
: Manuel veya programlı kayıt başlatma. Ve
durdurma

AĞ VEYA İNTERNETTEN ÜZERİNDEN BİLGİSAYARDAN İZLEME
CMS YAZILIMI İLE
Öncelikle kayıt cihazını ağa bağlamanız gerekmektedir. IP yapılandırması için kılavuzun 3.3.3 bölümüne bakın. Modeminizden 34567, 81 (örneğimizde explorer
için 80 portu ayarlanmıştır) ve 34599 portlarını kayıt cihazının ip’sine yönlendirdikten sonra kayıt cihazı ile birlikte gelen cd içerisinde English klasörünin
Software alt klasörü içinde bulunan “General_CMS_Eng_V3.0.9.4.T.20121113” programını kurun.
Programı çalıştırın. gelen ilk ekranda yazacağınız kullanıcı adı ve şifre izleme programına giriş içindir. Mutlaka bir yere not ediniz

Auto Login işaretlenirse
program simgesine tıkladığınız
anda direk programa giriş
yapar

Şİfreyi kaydet işaretlenirse
açılışta şifre sormaz

Gelen ekranda tamam’a tıklayın. Sağ tarafta bulunan menüde sistem içinde cihaz yöneticisine tıklayın.
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Karşınıza gelen ekranda zone eklemeye tıklayın. Herhangi bir zone ismi girin. (ör: fabrika, istanbul mağaza vs.)

Eklediğiniz zone ismi üzerine tıklayın ve üst sol ikini sırada bulunan simgeye tıklayın.

Eğer izleyeceğiniz cihaz bulunduğunuz ağda ise aşağıda ki işlemi yapın
Gelen ekranda IP taramaya basın. Kayıt cihazınız ağa doğru bağlanmışsa program kayıt cihazını bulacaktır. Cihaza şifre koyduysanız şifre bölümüne yazın. Sonra
alt kısımda bulunan “Tamam” tuşuna basıp bu ekranı kapatıyoruz.
Eğer izlenecek cihaz internet üzerinden izlenecekse tarama yapmadan ip adresi yazan yere internet statik ip’yi yazın.

Kayıt cihazını ekleme işlemini tamamladık. Eğer izlemek istediğiniz başka cihazlarda varsa aynı şekilde ekleyebilirsiniz.
Gelen ekranda ip adresine çift tıklayın.

Aşağıda ki ekran gelecektir.
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Ip adresinin üstünde darenin sağ tuşuna basın. Tüm kanallara bağlan (ana akış) seçin. Tüm kameralar açılacaktır.

Kamera ekranlarının alt kısımda bulunan simgelerden ekran bölü mlemesi yapabilirsiniz.

INTERNET EXPLORER İLE
Önce www.pentadestek.tk adresinden YAZILIMLAR bölümünden RENICA DVR-408 için INTERNET EXPLORER AYARLARI dosyasını indirerek kurun.
Internet explorer açarak cihazın ip adresini yazın. Karşınıza dvr girişi ekranı gelinceüzt tarafta ki sarı banda sağ tuşla basıp Eklenti devre dışı seçeneğinden
Eklentiyi çalıştır seçin. Gelen ekranda kullanıcı adını ve eğer tanımladıysanız şifreyi de yazarak giriş yapın.

Tamama bastığınızda tüm kameralar ekranınıza gelecektir.
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KAYIT CİHAZINI CEP TELEFONUNDAN İZLEMEK İÇİN :
Iphone için appstore’dan VMEYE programını , android sistemli telefon için android marketten MEYE PRO HD inidirin. CD’de farklı
yazılımlarda mevcuttur. Diğer telefonlar için yazılımlar cd’de ve www.pentadestek.tk sayfamızda mevcuttur.

Kullanıcının Dikkatine
1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı, garanti belgesi 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, çeşitli 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

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
Güvenlik Talimatları
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
Hizmet:Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız.
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