DVRC-104 4 KANAL 50 FPS DVR KART KURULUMU
Kayıt kartınızın bilgisayara montajı.
(Dikkat bu işlemin işin uzmanları tarafından yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yanlış montaj sonucu
bilgisayarınızın anakartında veya dvr kartta problem oluşabilir.)
Bilgisayar kasasının elektrikle bağlantısını kesin. Bilgisayarın arkasındaki güç kablosunu çıkarın.
Bilgisayar kasasını DVR kartı montajı için açın.
Boş bir PCI slota DVR kartını dikkatlice ve fazla zorlamadan monte edin.
Kartı düzgün bir şekilde PCI slota taktıktan sonra kasaya MUTLAKA vidalayın. Sıkıştırmalı tip bağlantıların sorun
yaratacağını unutmayın.
Güç kablosunu prize takıp, kasaya eneji verin.
Önemli Notlar:
• DVR kart takıldıktan sonra bilgisayar kasasına vidayla KESİNLİKLE tutturulmalıdır. Vidanın takılması topraklama
amacını taşır, dolayısıyla vida takılmadığı taktirde kart çalışmayabilir ve zarar görebilir. Ayrıca vidanın çok fazla
SIKILMAMASI gerekir.
• Mümkünse DVR kart ile ekran kartı arasında bir PCI slot boşluk bırakılması yararlıdır.
Yazılımın kurulumu:
Kutudan çıkan cd’yi cd okuyucusuna takın, önce kartın sürücüsünü sonra cd içerisinde ki programı yükleyin.
Programın kullanımı :
Programı çalıştırdığınızda aşağıda ki ekran karşınıza gelecek. Burada kamera kayıtlarını yapmak istediğiniz diski seçerek
VERİ TABANI BULUNDU seçeneğini seçiyoruz. Not: Eğer diskinizdeki dosya sitemi fat32 ise; önce FAT32 ==>NTFS
simgesine basıp daha sonra VERİ TABANI BULUNDU simgesine basın. Daha sonra da Kapat simgesine basın. Şekil-1
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-Şekil 2Karşınıza aşağıda ki ekran gelecektir. Burada ENGELLEMEYİ KALDIR simgesine basıyoruz.
Eğer güvenlik duvarı açık değilse bu ekran gelmez. Bundan sonra kullanım ekranı hazır olarak gelir.
Kameralarınız takılı ise artık görüntüler ekrana gelecektir.
Ayarlar bölümüne girmek için ekranın sağ tarafında ayarlar simgesine basın.
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Program ayarlarının yapılması : (Şekil 3)
Karşınıza gelen ekranda genel ayarlara basıp Channel _1’ e basın
Sağ tarafta kineskop kalitesi olarak en iyiyi seçin.
Sol altta video formatı olarak PAL seçin.
Altta sağda yer alan Video formatında 4CIF (D1)’i seçin. Bu en yüksek kayıt kalitesidir.
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Kart 50 fps hıza sahip olduğundan 2 kamerayı kapatmanız açık olan 2 kameranın gerçek zamanlı kayıt
yapmasını sağlayacaktır.
Günlük-Saatlik Kayıt Programlaması
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Genel ayarlarda planlamaya girerek hangi kameranın hangi gün ve saatlerde kayıt yapmasını istiyorsak
ayarını buradan yapıyoruz.

Kulanıcı tanımlanması :
Genel ayarlarda kullanıcı bölümünden yapılmaktadır.
Ekle simgesine basarak kullanıcı adı ve parolayı yazarak kullanıcıyı ekliyoruz. Bundan sonra sağ tarafta
ki bölümden kullanıcıya vermek istediğimiz yetkiyi seçerek kaydet simgesine basıp işlemi
tamamlıyoruz.
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Kayıtların İzlenmesi
Yapılan kayıtları izlemek için sağda ARAMA simgesine basıyoruz.
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