RENICA
KAYIT CİHAZI
KULLANMA KILAVUZU
115A
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.
Harddiskin ilk formatlanma süresi boyutuna göre 10 dakikanın üstünde sürebilmektedir. Lütfen bu esnada
cihazı kapatmayınız.

Kayıt cihazına ağdan veya internetten bağlanmak için internet explorer ile bağlanmaya çalıştığınızda Netview
plugin dosyasını yüklemenizi isteyecektir. Ekranda ki ilgili satıra tıklayarak dosyayı indirin ve bilgisayarınıza
kurun. Internet gezgini kapatıp açtıktan sonra bağlanabilirsiniz.
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Bölüm 1 Genel Açıklama
1.1 Tanıtım
Bu ürün 16 kanallı CIF 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 5A güç adaptörü
◎ HDD montaj vida takımı.
◎ Bir adet HDD güç kablosu (Dvr içinde montajlı)
◎ Bir adet CD.
◎ Türkçe Kullanım Kılavuzu

1.3 Uzaktan Kumanda
Tuş

Fonksiyon tanımı
Cihazı beklemeye alma

Sisteme giriş / sistemden çıkış
0~9

Kanal seçimi; sayısal tuşlar
Tekli ve çoklu-bölünmüş ekran

MENU
PTZ
OK
EXIT

Ana menüye giriş
PTZ Kontrolü
TAMAM
Çıkış/Geri dön

RECORD
STO

Kaydı başlatma
Kaydı durdurma

1.4 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 DC12V5A güç adaptörünü takın ve hemen üzerinde ki açma düğmesini 1 konumuna getirin, kayıt cihazı
açılacaktır. Eğer ekipmanda formatlanmamış hard disk mevcutsa, hard disk formatlama bilgisi gösterilecektir.
Harddisk formatlama işlemi 10 dakikadan fazla sürmektedir. Lütfen bu esnada makineyı kapamayınız.
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.
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2.3 Sistem Oturumu açma
Kayıt cihazı fabrikasyon ayarında admin şifresi 932367’dir. Cihazın çalışmasının güvenliği için yönetici bu ekipmanın kodu ve şifresini
değiştirmek için “Ana Menu” – “Cihaz ayarları- Hesap Yönetimi”’ne 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
3.1 Sistem Oturumu açma
Ana Menu’yü seçin

Kullanıcı adı : admin şifre : 932367

yazdıktan sonra O ‘ya basın.

Kullanıcı adı ve şifre yazmak için
bu alana giriş yapmanız gerekmekte

Kamera ayarları
Kayıt Ayarları
Hareket Algılama Ayarı
Alarm Ayarı
Zamanlı Kayıt Planlaması
Ağ Ayarları
Yedekleme Ayarları
Cihazı Genel Ayarları
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3.2 Kamera Ayarları
Kameralarla ilgili renk, kamera adı gibi ayarların yapıldığı bölümdür.

Menülerin üzerine tıkladıktan sonra sağda ki ok tuşlarıyla değişiklik yapabildiğiniz gibi, farenin scroll tuşu ile (ortada ki tekerlekle)’de
değişiklik yapabilirsiniz.
KANAL : Ayar yapacağınız kamerayı buradan belirleyin.
RENK : Kamera renk, parlaklık, kontrat ayarları böümü
KAMERA ADI : Kamera isminin yazıldığı bölüm. (Ör: muhasebe, giriş, yemekhane)
BAŞLIK YERİ : Kamera ismin ekranda duracağı yerin belirlendiği bölüm.
PTZ PROTOKOLÜ : Speed Dome kameraların protokol ayarının yapıldığı bölüm
PTZ ADRESİ : Speed Dome kameraların adresleme ayarının yapıldığı bölüm
PTZ BAUD HIZI : Speed Dome kameraların veri akış hızı ayarının yapıldığı bölüm
DÖNGÜ SÜRESİ : Kameraların sıralı gösterim esnasında her bir kameranın kaç sn gösterileceğinin ayarlandığı bölüm. Yandaki oklara basarak
sürenin artma-kısalmasını ayarlayabilirsiniz.
HER MENÜ AYARINI YAPTIKDAN SONRA KAYDET TUŞUNA BASMAYI UNUTMAYIN.
3.3 Kayıt Ayarları

KAYIT :

Ayar yapacağınız kamerayı buradan belirleyin. Fare’de ki tekerlek (scroll) ile kamerayı seçebilirsiniz. Tüm ayarları her
kamera için ayrı ayrı yapabilirsiniz.
ÖN KAYIT :
Alarmla kayıt yapılacaksa alarmdan önce belli bir süre kayıt yapmasını istiyorsanız AÇIK konumuna getirin.
KALİTE :
Kayıt kalitesi ayarı. Ne kadar yüksek olursa diskteki toplam kayıt süresi o kadar az olur. Ancak netlik artar.
BIT HIZI :
Kayıt kalitesi ayarı. Ne kadar yüksek olursa diskteki toplam kayıt süresi o kadar az olur. Ancak netlik artar.
KAYIT MODU :
Sürekli : seçilirse cihaz sürekli kayıt yapar.
Hareketli : seçilirse cihaz hareket algıladığında kayıt yapar. (Bknz. Hareketli Kayıt Açıklaması)
Alarm : Alarm girişlerine sinyal geldiğinde kayıt yapar.
Haftalık Plan : Yapılan planlamaya göre kayıt yapar. (Bknz. Zamanlamalı Kayıt)
Kapalı : Kayıt yapmaz.
SES :
Ses kaydının açık kapalı olmasını ayarlar. Sadece ilk 4 kamera için ayar yapılabilir.
HAFTALIK PLAN : Kameranın yaptığınız 5 çeşit planlamadan hangisi ile çalışmasını isterseniz onu seçin.(Haftalık planlama yapmak için
bknz Zamanlamalı Kayıt Açıklaması)
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3.4 Hareket Algılama Ayarları

KAMERA KANALI : Ayar yapacağınız kamerayı buradan belirleyin. Fare’de ki tekerlek (scroll) ile kamerayı seçebilirsiniz. Tüm ayarları her
kamera için ayrı ayrı yapabilirsiniz
ALGILAMA
: Seçtiğiniz kamera için hareket algılamayı etkinleştirmek isterseniz Açık moduna ayarlayın.
HASSASİYET
: Kamera da ki hareket algılama hassasiyetini ayarlar. Düzey yükseldikçe hassasiyet artar ve sistem daha küçük
hareketlerie duyarlı olur.
ALGILAMA ALANI : Bu menüden seçtiğiniz kamera ekranında ki belli bir bölümde ki hareketlerin sistem tarafından algılanmayıp kaydın
çalışmasını engelleyebilirsiniz. (Kullanım örneği: Kameranın gördüğü bir alan içerisinde sadece belli bir raftan bir şey
alındığında kayıt etmesini isterseniz bu bölümden kameranın sadece o rafın olduğu bölümü algılar hale gelmesini
sağlayabilirsiniz.)
Algılama alanı ayarlama

Algılama ekranını açın. Sağ tuşa basın. SEÇ ‘ie tıklayın. Farenin soltuşuna basarak seçmek istediğiniz ekranı tarayın.
Taranan bölüm aşağıda ki gibi olacaktır. Bu alanda hareket algılama ÇALIŞMAZ. Aynı şekilde SİL’i seçerek farenin sol tuşu ile
tarama yaparak seçtiğiniz alanları silebilirsiniz. İşleminiz bitince ÇIKIŞ’ı seçin.
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3.5 Alarm Ayarları
Bu menüde ki ilk 6 ayar alarm paneli etkin olan cihazlar için yapılabilmektedir.

HDD KAYBI

: Sabit diskte bir arıza oluştuğunda cihazın sesli uyarı vermesini sağlar. Bu alarm 1-30 saniye arası ayarlanabilmektedir.
Kapatmak için KAPALI’yı seçmeniz gereklidir.
GÖRÜNTÜ KAYBI : Kameradan gelen sinyal kablosu herhangi bir şekilde söküldüğünde veya kesildiğinde cihazın sesli uyarı vermesini
sağlar. Bu alarm 1-30 saniye arası ayarlanabilmektedir. Kapatmak için KAPALI’yı seçmeniz gereklidir.
HDD DOLU
: Ayarlardan disk dolduğunda sil komutunu kapatırsanız, disk tamamen dolduğu zaman sesli uyarı vermesini sağlar. Bu
alarm 1-30 saniye arası ayarlanabilmektedir. Kapatmak için KAPALI’yı seçmeniz gereklidir.

3.6 Zamanlama Ayarları
5 farklı haftalık planlamalı kayıt programı yapabilirsiniz.
HAFTALIK PLAN 1 yazısının üzerine gelerek fare üzerinde ki scroll(tekerlek) ile yukarı aşağı yaparak plan numarasını değiştirebilirsiniz.
Haftanın günleri ve saatlerine göre Sürekli kayıt, hareket algılamalı kayıt, alarm durumunda kayıt (bunun için aktif alarm paneli olması
lazım) yapabilir veya tamamen kayıt yapmamaya ayarlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda ki istediğiniz işleme tıklayın ve sonra da haftanın
gün ve saatlerini gösteren kutucuklara tıklayın. Bu şekilde planlamayı tamamlayarak KAYIT AYARLARI menüsünden istediğniz
kameraların kayıt modunu HAFTALIK PLAN’a çevirin, yine KAYIT AYARLARI menüsünde Haftalık plan seçeneğine de yaptığınız
hangi planı uygulamak istiyorsanız onu seçin.
Eğer bu menüde ki planlamada hareketli kayıt işareti de koyduysanız HAREKET ALGILAMA AYARLARINDA bulunan algılama
modunu da açmanız gerekmektedir.
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3.7 Ağ Ayarları
Kayıt cihazını ağdan, internetten veya cep telefonundan izlemek isterseniz bu menüde ki ayarları yapmanız gerekmekte.

IP MODU
PORT
IP ADRESİ

: Statik seçilecek.
: 2200 (cms yazılımından izleme yapabilmek için bu portun modemden cihaza yönlendirilmesi gerekmektedir.
: Bu adresi ayarlamadan önce bilgisayarınz da ki ağ ayarlarına göz atın. Bilgisayarınızın ip numarasına göre bu satırı
yapılandırıyoruz. Bizim örneğimizde bilgisayarın ip adresi kısmında 192.168.2.4 yazmakta. İlk 3 rakam gurubu nu aynen
alıp (192.168.2.) en son rakamı 100 olarak yazıyoruz.
AĞ MASKESİ : Bilgisayarımızda alt ağ maskesi bölümünde yazanın aynısı (örneğimizde 255.255.255.0)
AĞ GEÇİDİ
: Bilgisayarımızda alt ağ maskesi bölümünde yazanın aynısı (örneğimizde 192.168.2.1)

Bilgisayarımızda ki
örnek yapılandırma

AD SUNUCUSU : Buna hiç dokunmuyoruz.
MEDIA PORT
: 15961 cep telefonundan izleme yapabilmek için bu portun modemden cihaza yönlendirilmesi gerekmektedir.
WEB PORT
: 80 internet Explorer’dan izleme yapabilmek için bu portun modemden cihaza yönlendirilmesi gerekmektedir
DDNS : Sabit ip almadan internet üzerinden bağlantı kurabilmenizi sağlar. Bu özellik için dns hizmeti veren kuruluşlardan birine üye
olmanız gerekmektedir.
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3.9 Cihaz Ayarları
Bu menüden cihazın genel ayarları yapılmaktadır.

TARİH SAAT AYARI : Tarih ve saat ayarının yapıldığı bölüm
HESAP YÖNETİMİ
: Kullanıcı oluşturma, şifre değiştirme, kullanıcı yetkilendirme işlemlerinin yapıldığı bölüm.
CİHAZ BİLGİSİ
: Cihazda yüklü olan yazılım versiyonunu, takılı harddiskleri gösterir. Ayrıca Harddisk dolduğunda üzerine
yazma/yazmama ayarı buradan yapılmaktadır. Fabrikasyon ayar olarak Hdd dolunca üzerine yazma açıktır.
GÖRÜNTÜ FORMATI : Ekran çıkışının PAL/NTSC ayarı buradan yapılmaktadır.
LOG GÖRÜNTÜLE
:
LOG AYARI
:
DISK FORMAYI
:
YAZILIM GÜNCELLEME : KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. YAZILIM GÜNCELLEME YÜKSEK UZMANLIK GEREKTİREN
İŞLEMDİR. GÜNCELLEME ESNASINDA MEYDANA GELEN ARIZALAR CİHAZI GARANTİ
KAPSAMI DIŞINA ÇIKARMAKTADIR.
FABRİKA AYARLARI : Kayıt cihazının fabrika çıkış ayarlarına dönmesini sağlar. Yaptığınız bütün ayarlar silinir.
DİL
: Menüde ki lisanı ayarlar.
VGA
: VGA çıkışında ki çözünürlüğü değiştiri. 800x600, 1024x768 ve 1280x1024 seçenekleri mevcuttur.

RENICA DVR CİHAZLARLA İLGİLİ YAZILIMLAR İÇİN AŞAĞIDA Kİ DESTEK SİTEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

www.pentadestek.tk
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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

Periyodik bakım gerektiren durumlar
Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. 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.
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