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Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar: 
 
Ürünün içinde kullanıcı tarafından bakım ve onarımı yapılabilecek hiçbir yedek 
parça yoktur. Yetkili servis elemanları dışında herhangi bir kişi tamir veya başka 
amaçlı olarak açmamalıdır.  
 
Lütfen aşağıdaki koşullara dikkat ediniz.  

� Doğrudan güneş ışığından kaçının 
� Aşırı ısıdan kaçının 
� Aşırı nem yada ıslaklıktan kaçının 
� Aşırı tozdan kaçının  

 
Sistem Gereksinimi: 
 
Intel Pentium IV , AMD Athlon  yada MMX teknolojisi uyumlu işlemci ve üzeri  
Minimum 128M sistem RAM 
GEForce ya da ATI chipset ekran kartı tavsiye edilir. 
Microsoft Windows 2000 Professional yada Windows XP işletim sistemi 
 
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar: 

Cihaz elinize geçtiğinde ilk olarak;  

Herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Korumalı kutu tasarımı 

taşıma sırasında oluşabilecek hasarlara karşı korumalıdır.  

Kutuyu açtıktan sonra korumasından çıkarınız ve bir hasar olup olmadığını 

kontrol ediniz.    

En son olarak, cihaz kapağını açınız ve ön panel, güç kablosu ve fan kablosu 

aralarındaki bağlantıyı kontrol ediniz.  

Ön panel ve Arka panel  

♦ Sipariş ettiğiniz ürün modelini cihazın ön panelinden kontrol ediniz.   

Arka paneldeki bandrol etiketi servis hizmeti aldıktan sonra çok önemlidir. 

Lütfen koruyunuz. Servis hizmetinden sonra distribütör ile irtibata 

geçtiğinizde sizden bandrol üzerindeki cihaz tipi ve seri numarası 

istenecektir. 

 
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı 
olabilecek durumlara ilişkin uyarılar: 

DVR cihazının üzerine ağır bir cisim koymayınız. DVR cihazının üzerine akıcı bir 
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sıvı koymayınız.  

Düzenli olarak bağlantıları, fanları, kutu içini temizleyiniz. Toz temizliğinden önce 

mutlaka cihazı kapatmalı ve prizden çekmelisiniz. Kesinlikle DVR cihazını demonte 

etmeyiniz ve onarmaya çalışmayınız. İçindeki parçaların yerini değiştirmeyiniz. 

 
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler: 

DVR cihazını 0° ve 40° arasında kullanınız ve direk güneş ışığından koruyunuz. Isı 

kaynaklarından uzakta tutunuz.DVR cihazını nemli ortama kurmayınız.DVR 

cihazını tozlu ve dumanlı ortamlara kurmayınız.  

Çarpışma ve sert bir şekilde düşürmeden kaçınınız. DVR cihazını sabit bir şekilde 

çalışabileceği bir yere yerleştiriniz. DVR cihazını düzenli bir şekilde hava akımı 

alabilecek bir yere yerleştiriniz.  

Cihazın giriş ve çıkış uygun değerlerde kullanınız.  

 

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine 
ilişkin bilgiler: 
Düzenli olarak bağlantıları, fanları, kutu içini temizleyiniz. Toz temizliğinden önce 
mutlaka cihazı kapatmalı ve prizden çekmelisiniz. 
 
Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı 
zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler: 
Ürün periyodik bakım gerektirmemektedir. Sisteme bağımsız olarak bakım 
yapılabilir.  
 
Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya 
montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin 
bilgiler: 

Lütfen kurulum sırasını takip ediniz 

Ekipmanı yerleştirirken dikkat ediniz 

DVR Cihazınızın ilk kurulum için, hard disk sürücüsünün kurulup 

kurulmadığından emin olunuz. 

DVR Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için kurulum aşamasında hava akşını 

sağlayacak en uygun yerini seçin. 

DVR cihaz kurulumu için, radyatör veya ısı kaynağı yanı, direk güneş ışığı, aşırı 
tozlu ya da mekanik titreşimli alanları tercih etmeyin. 

Özellikler 
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� Embedded Linux OS; 

� Kolay uzak erişim için Embedded Web Server； 

� Cep telefonu uzerinden izlem 

(Windows Mobile/Symbian/iPhone/ Android/BlackBerry) 

� Çoklu DDNS desteği (Oray, 3322, DynDNS)； 

� SATA HDD desteği； 

� H.264 sıkıştırma algoritması, network üzerinden iletim için uygundur. 

�  4/8/16 kanal video giriş 

� 1 VGA video çıkışt，1 kanal BNC video çıkış 

� PTZ uygulamaları için RS-485 ara yüzü  

� RS232 arayüzü keyboard control ve yazılım için 

� Çok katmanlı Kullanıcı yönetimi 

Sıkıştırma 

� H.264 video sıkıştırma, 25fps CIF，değişken bit oranı ve frame oranı.  

Hem video kalitesi hemde sıkıştırma parametreleri ayarlanabilir. 
� 1 kanal / 2 kanal / 4 kanal / 8 kanal / 16 kanal video & ses, gerçek 

zamanlı sıkıştırma ve senkronlanma her kanal için desteklenmektedir. 
�  Desteklenen Çözünürlükler D1（704*576）、CIF（352*288）、QCIF

（176*144） 

� OSD ayar zaman ve tarih çoklu task içermemektedir 

Depolama 

�  TB HDD destekeler. (1TB = 1000GB), 1 / 2 / 4 /8SATA cihaz modeline 

gore desteklenmektedirn 

� USB arayüzünden yedekleme (USB Disk, USD HDD, USB CD/DVD yazıcı. 

vs) 

� Kolay Yedekleme Metodu: Uzak kullanıcı tarafından network üzerinden 

indirme. 

� HDD denetleme,çalışma ısısını ve gereksiz güç kaybını önler 

� Sürekli kayıt 

� Özel video formati 

Network 
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� 10BaseT/100BaseT/1000BaseTX, RJ45 

� Web üzerinden ayarlama, oynatma ve izleme,DVR durum control, alarm 

ve yedekleme 

� Network PTZkontrol ve kamera parameter ayarlama: iris, zoom, vs.  

� Uzak alarm ve Log kontrolü. 

� Kayıt dosya takibi, ve realtime izleme modu  

� Çok seviyeli kullanıcı düzenleme 

� Network metodlari: PSTN、ISDN、ADSL、DDNS、LAN、WEB, etc. 

� Network real-time çok kanalli izleme 

Video Playback 

◆  Bütün kanallar için Gerçek zamanli kayit ve senkron izleme 
◆ DVR üzerindeki network üzerinden tarama ve izleme 

� Çoklu Kayıt modları: manuel, normal, alarm tetiklemeli, hareket algılamalı 

ve ön kayıtlı 

� Canlı video tarama 

� Playback mod: Yavaş hızlı, geri sarma, frame frame oynatma 

� Tam ekran modunda diğital zoom özelliği 

Gercek zamanli izleme 
 

� PAL / NTSC 

� Yüksek çözünürlüklü, canlı gösterim 

� Video Ayarlama: hue, contrast, saturation, brightness  

� Analog video ve çıkışı, monitor ve TV aynı anda izleme sağlar 

� Ssitem log takibi  

 
Ses 

� 1 / 4 / 8 /16kanal ses girişi, 1 kanal ses çikiş  

� Synchronize edilmiş video & audio giriş  

� Uzaktan ses iletimi 

� Kayıt için Synchronize edilmiş video & audio  
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1 Giriş 

1.1 Amaç 

Bu kullanım klavuzu, DVR cihazı satacak, kullanacak yada kurulumunu yapacak 
olan operatörlerin, cihazı daha verimli kullanabilmelerini sağlamak için 
hazırlanmıştır.  

1.2 Genel Bakış 

� Kullanıcı klavuzunun kullanımı: Proje sorumluları, teknikerler, tamir 

personeli ve cihaz kullanıcıları 

� İçerik : DVR cihazının özelikklerinin ve ayarlamalarının yapılamsı için 

gerekli olan genel biligiler. 

1.3 Refarans 

� GA/T367-2001  Video güvenlik izlemeleri için teknik gereklilikler. 

� GA/T368-2001  Alarm sistemleri için teknik gereklilikler 

� GB8898-2001   Ses, video ve benzer elektrikli cihazlar için güvenlik 

gereklilikleri. 

2 Yönergeler 

2.1Donanımsal Etmenler 

� Güç: 100V ~ 240V AC, UPS veya regulator stabil gerilim için önerilir. 

� Kablolar: Cat 5 network kablosu, AV kablosu,ses kablosu, 485 kontrol 

kablosu  

� Sıcaklık: 0°C—55°C, belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklar DVR’ ın hata 

vermesine sebep olabilir, cihazı ısı kaynaklarından uzak tutunuz. 

� Nem: 10%--90%, DVR cihazını yagmurdan yada nem kaynakların uzak 

tutunuz, kurulduğu mekan su dan uzak olmalıdır. 

� Havalandırma: Cihazı havalandırması uygun olan bir yere kurunuz ve 
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tozdan uzak tutun. 

� Kurulum: dış mekan kullanımı için uygun dış muhafaza kullanılmalıdır. 

2.2Yazılımsal etmenler 

� İşletim sistemi: embedded Linux sistem  

� Cihaz Ana yazılımı: Universal version   

2.3Network 

� Protokoller: TCP/IP、、、、HTTP、、、、DNS、、、、DHCP、、、、ARP、、、、RARP vs. 

� Mouse’un orta butonuna basaraki TV modundan VGA moduna geçiş 

yapabilirsiniz! 

 
2.4  Ön Panel Yönergeleri 

S/N Anahtar Adı İşaret Fonksiyon 

1 Kanal CH1-CH16 1-16 video girşileri 

2 FN FN Kısayollar ve yardımcı fonksiyonlar 

3 

Kanal 

kombinason 

düğmeleri 

10+ 10 numaralı kanaldan sonrakilere geçiş yapar 

4 Menu MENU Ana Menü giriş 

En üstteki arayüzü kapar yada bir öncekiekran 

döenr 5 ESC ESC 

Oynatma modundan canlı izlemeye geçişi sağlar 

6 PTZ PTZ PTZ kontrol 

7 Search SEARCH Kayıtlı dosyaları tarar 

8 Pause ■ Durdurma butonu 

9 Play � Playback butonu 

10 Play Previous I� 
Playback modundayken bir önceki kayıda geçiş 

yapar 

11 Play Next �I 
Palyback modundayken bir sonraki kayıda geçiş 

yapar 

12 Reverse II/� Palyback modunda başasarar 
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/Pause 

13 Play/ Pause �/II Playback modunda durdur ve çalıştır 

14 Rewind � Palyback yavaşlatma 

15 Slow Play ► Normal oynatma 

16 Fast play � Değişik hızlarda oynatma 

17 Record REC Mauel olark kaydı başlatma yada furfurma 

18 HDD INFO Disk takılı olduğu durumda led yanacaktır 

19 Power  5 saniye basılı tutulduğunda cihaz kapanacaktır 

20 
Key 

combination 
MULT BNC izleme modundan VGA moduna geçer 

21 Fun shift key SHIFT 
Giriş modu, sayı karakter yada diğer fonksiyon 

tuşalrına geçişi sağlar 

Yukarı aşağı hareket ederek fonksiyon seçimi 

Isayı arttır azalt 

Menülerde aşağı yukarı seçimi 

Izleme esnasında, kanallar arası geçiş yada tam 

ekran 

� � 

Shifte basın 1 yada 4ü seçim 

Ana menüde altmenülere geçişi ve ayarların 

yapılamasını sağlar 

Palyback modunada butonların seçimi  

Izleme esnasında, kanallar arası geçiş yada tam 

ekran 

22 
Up/Down, 

Left/Right 

⊳⊳⊳⊳ ���� 

Shifte basın 2 yada 3ü seçim 

Enter tuşu 
23 Menu ����  

Ana Menu giriş 

24 USB port  USB portlar 

25 HDD LED 1 HDD1 HDD1 durum ledi 

26 HDD LED 2 HDD2 HDD2 durum Ledi 

27 Ready LED READY DVR çalışıyor 

28 Alarm LED ALARM Alarm çalışıyor  

29 Record LED REC Kayıt uyarı ledi 
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2.4.1  Arka Panel Yönergeleri 

30 Network LED LINK Network ledi 

31 
Status 

indicator light 
STATUS DVR genel durum ledi 

32 
IR remote 

reveiver 
IR Uzaltan kumanda alıcısı 

33 Power LED  Güç ledi 

S/N Key name sign Function 

1 Video IN Video IN BNC Video Girişleri 
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2 Video LOOP Video LOOP BNC Video LOOP 

3 CVBS OUT CVBS OUT 1 Kanal BNC video cikis 

4 SPOT OUT SPOT OUT 1 BNC SPOT  

5 AUDIO OUTPUT AUDIO OUT 1 RCA  AUDIO CIKIŞ 

6 AUDIO INPUT AUDIO IN RCA  AUDIO GİRİŞ 

7 Line in  LINE IN Başka bir cihazdan video girişi 

8 
ALARM/RS485/

RS232  
Alarm giriş ve çıkışları /RS485 /RS232 

9 VGA OUTPUT 
 

VGA çıkış  

10 USB  USB portlar disk and so on 

11 NETWORK  NET INTERFACE， LAN yada WAN 

12 MIC output  MIC çıkışı 

13 MIC input  MIC girişi 

14 E-SATA  E-SATA 

15 HDMI interface  HDMI çıkış 
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2.5Uzaktan Kumanda 

 

  （（（（1））））   (2））））     （（（（3））））      （（（（4））））(5)(6) (7）（）（）（）（8）））） 

 
Remote Control Keys 
 

Serial 
mumber 

Name Function 

1 Çoklupencere 
butonu 

Ön paneldeki çoklu ekran butonu ile aynı 
fonksiyon 2 Numerik Pad Kod girişi/sayı grişi/kanal geçişleri 

3 【ESC】 Ön paneldeki 【Esc】buttonu iel aynı 

 
4 Yön butonları Yön butonları 
5 ADD Kontrol edilecek DVR numarasını girmek için 
6 FN Yardımcı fonksiyonlar 
7 Record control Kayıt kontrol 

8 Record mode Kayıt modu seçimi 
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3 Sistem Yönergeleri 

3.1  Sistem Menü ağacı 

 

 

Tur  

Hesaplar 

PTZ 

RS232 

Hareket algılama 

Kamera amskeleme 

Video KAyıp 

Alarm Giri ş 

Alarm  Çıkış 

Kayıt  
Takvim 

Yedek 

Anormallik  

Tool 

HDD Yonet 

Digital Kanal 

Konfig  

Tamir  

Varsayilan 

USB guncelleme 

S
istem

 

A
na M

enü 
Info 

Version 

Log 

BPS 

HDD Bilgi  

Kayıt Kontrol  

Pan/Tilt/Zoom 

Kayıt izleme 

Kayıt yedekleme 

Kapatma 

Arama 

Renk Ayarlari  

T V Ayar 

Video geçiş 

Ayarlar  

Genel 

Enkod 

Network 

Display 

Alarm  
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3.2 Ana Menü 

Recording and Alarm 

Ana Menü Alt Menü Fonksiyon 

Schedule 

 

Manuel kayıt, hareket algılama yada harici alarm 
için kayıt süresi ayarlama. 
Zamanlamayı her hafta, ve hergun  olarak 
yapabilirsiniz. 

Search 

 

Kayıt tarama ve izleme için kayıların kayıt tipine 
gore sıralanır. (Tumu, alarm, hareket algılama, 
yada bütün alarmlar),  kanallar, kayıt zamanı ve 
dosyalar sıralanır, izlemek istediğinizi 
secebilirsiniz. 
R-Düzenli  A – Alarm kayıt dosyası 
M – hareket algılamalı kayıt dosyası  H－Manuel 

Record 

 

Backup 

 

Kayıt yedekleme ve ayarlama 

Motion 
Detection 

 

Hareket algılama ile ilgili ayarların yapılamsı ve 
uygulanması için. 

Camera 
Masking 

 

Kameranın maskelenmesi durumunda kayıt 
cihazının davranışını tanımlamak için kullanılır 

Video Lost 

 

Kamera dan gelen sinyalin kesilmesi durumunda 
Dvr cihazının davranışını ayarlamaya 
yarayacaktır. 

Alarm Input 

  

Alarm girişlerinden herhangi bire sinyal 
geldiğinde DVR cihazın çalışma şeklinin 
ayarlanmasını sağlar. 

Alarm 
 

 

Alarm Output 

 

Alar modu, çıkuş süreleri ve şekillerinin 
ayarlanması 
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General 

 

System zamanıi dil seçenekleri ve diğer genel 
ayarların yapılması. 

Encode  

 

Kaydedilecek yada networkten izlenecek 
görüntünün kalitesinin ayarlanması  

Network  

 

Genel network ve uzak izleme için gerekli ayarlar 

Display  

 

Monitör üzeirndeki sabit değerlerin ayarlanması 
 

Account  

 

Kullanıcı gurup ve hesapları  

PTZ  

 

PTZ Kontrol ayarları ve Bound rate ayarları 

RS232 

 

Seri port ayarları 

Setting 

 

Tour  

 

Ön izleme ve döngü ayarları 

 
Management Tools 

Abnormity 

 

Anormal durumlarda Alarm çıkışlarının kullanım 
ayarları 
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HDD Manage 

 

Disk ayarları, format vs. 
Not: HDD ayarlarından sonar system yeniden 
başlatılır 

Digital 
Channel 

 

Hibrid DVR modelelrinde IP kaemra ayarları 

USB Update 

 

USB bellek üzerinden system güncelleesi 

Configuration 

 

System konfigirasyonlarını dosya haline getirerek 
saklamak için kullanılır. 

Maintenance 

 

Sistemi yeniden başlat ve dosyaları siler 

Default 

 

Fabrika ayarlarıa döner.  

Advanced 

 

Shut Down 

 

Kullanıcı çıkışı, kapatma yada restart.. 

HDD 
Information 

 

Diskle ilgili genel bilgiler..   

BPS 

 

Her kanalın saat başına kullanadığı ortalama disk 
alanı  

Info 
 

 

Log 

 

Olay logları 
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Version 

 

Donanım ve yazılım versiyonu  

 

3.3 Kısayol Menüsü 

Pan/Tilt/Zoom PTZ Kontrol protokolleri 

Color Setting Renk ayarları  

TV Adjust Resimin sağa sola yukarı aşağı oynatılarak 

ekrana oturturulması 
Record 

Playback 
Kayıt listeleme ve izleme 

Record Control Kayıt durumu: takvim/manuel/durdur 

Logout Kullanıcı çıkışıveya system kapatma  

Menu 

View 1 / 4 / 8 / 16 kanal bölme 

   

3.4  Ana Menü çalışması 

 

Ana menu, video fonksiyon, alarm fonksiyonu sistenm ayarları, yönrtim 

araçları ve system bilgilerini içerir. 

Not: 

� Alt menülerde yapılan bütün değişiklikler “KAYDET” butonuna basılsıktan 

hemen sonar aktif olacaktır. 

3.5 İşaret kutusunun içi dolu ise � bu o fonksiyonun seçildiğini ifade eder. 
Kayıt  

Not: Kullanıcı kayıt etme yetkisine sahip olmalı, Hard Diskiniz bağlanmış ve 
formatlanmış olmalıdır.  
 

Video ayarları ve oynatma fonksiyonları, takvim, hareket algılama, alarm 
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ayarlarını içerir. Arama sonuçları video tipine göre (HEPSİ, NORMAL, ALARM, 

HAREKET ALGILAMA) ekranda listelenir. 

 

 

3.5.1 Takvim 

Cihaz ilk açıldığında 24 saatlik standart moddadır. Ayarları Takvim ve 

Kayıt ayarları menüsünden düzenleyebilirsiniz. 

  Ana Menüdeki Ayarlar > Video Özellikleri > Video ayarları.   

 

Takvim ayarları düzenli mod （R） , Hareket algılama (M),  Alarm (A)   

Manuel (H) 

 
Channel: Lütfen once kanal numarasını seçiniz. Tüm kanallar için aynı ayarı 
istiyorsanız hepsini seçiniz. 
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Redundancy: Sistem yedekleme sistemine sahiptir. Bu seçeneği seçmeden 

evvel en az bir hard diskin seçilmiş olması gerekir.  (Ana menu->Gelişmiş ->HDD 

Yönetimi)  

Pack Duration: Video’nun zaman dilimini seçiniz.  

Pre-record: Hareket algılamadan önceki anların kaydı 

Record control: İşaret “●” seçili anlamına gelir, Sürekli kayıt için boş bırakın. 

Week day: Haftanın her günü için seçenek vardır.  

Time period: Anlamı, o kanal belirtilen periyodda kayıtta olacaktır..  “■” 

işareti sürekli, harekete duyarlı, alarm, durumlarında kayda başlar. Tek veya 6 

seçeneğe kadar detay sunar.   

 

Ayrıca, bir kanal ayarının diğerine kopyalanmasına olanak sağlanır. Kanal 1 in 

ayarlarını yaptıktan sonra, yapıştır butonuna basarak 2nci kanalı seçerseniz 

ayarlar kopyalanır. Kayıt butonu ile ayarlar kayıt edilir.  

 

 

3.5.2 Oynatma 

 

  

 

Oynatma 

Penceresi 

Kontrol menüsü 

Dosya listesi 

Dosya 

bilgisi 

Kanal 

Seçimi 
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Kontrol menüsü 
 

 

  

：Pause düğmesi, oynatma modunda。 
：Ilk tıklama videoyu geriye sarar, ikinci tıklama yavaşça oynatır。 
：Durdurma。 
：Yavaş oynatma 
：Hızlı oynatma 
：Bir önceki resim (sadece Pause modunda) 
：Bir sonraki resim. (sadece Pause modunda) 
：Önceki dosya.  
：Sonraki dosya 
：Sürekli oynatma 
：Ekranda multi kanal gösterim 

3.5.3 Yedekleme 

   Kayıt edilmiş dosyaları yerel diskten yedeklemek için FAT32 veya NTFS 
formatlı bir USB diskin takılı bulunması gerekir.  
 

 

 
Detect: USB diskin adı, tüm alan ve boş alan ekranda gözükür 
Erase: DİKKAT: USB diskin üzerindeki tüm data silinir. 
USB Backup: Seçili dosyalar USB diske kayıt tipi, kanal ve zaman listesine 

gore kayıt edilir.  
Start: Yedekleme başlar. 

3.6  Alarm 
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Alt-menu: Hareket algılama, kamera maskeleme, video kaybolduğunda, alarm 

girişi, alarm çıkışı, 

anormallik. 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Hareket Algılama 

Sistem videoyu analiz eder, eğer güçlü bir hareket algılar ise hareket algılama 

alarmını çalıştırır.  

 

Operasyon Metodu 

Channel: Hareket algılama istediğiniz kanalı seçiniz.  

Enable: Fonskiyonu etkin yapınız 

Sensitivity: Sistem 1 den 6 ya kadar seviye içerir. 6ncı seviye en hassas olandır. 

Region: 396（22*18）alan seçilebilir. Pembe alanlar harekete duyarlı, diğer kısımlar 

duyarsızdır.  
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Schedule: Ayar düğmesine tıkladığınızda aşağıdaki şekilde bir menu açılır. Buradan 

kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. İş günleri – tatil günleri vb gibi… 

 

Alarm output: Bir alarm durumunda sistem tüm bağlı alarmları devreye alır.  

Tigger Delay: Bu ayar ile sistem bazı özel durumlar için alarmı geciktirir. 0-600sn 

aralığına ayarlanabilir.  

Alarm duration: Bu ayar ile hareket algılama tamamlandığında system bir 

süreliğine algılamayı kesebilir. 10-300 saniye  

On-screen: Alarm sinyali geldiğinde ekranda belirir.  

Channel: Alarm çalıştığında kayıt yapılacak kanalı seçiniz. Lütfen daha önceden 

MD kayıt ayarını yaptığınızdan emin olunuz. (Ana Menu->Ayalar->Takvim) ve 

manuel kayıt arabiminin seçili olması ayarı (Ana Menu->Gelişmiş ->Manuel kayıt)  

PTZ activation: Alarm çalıştığında uyulacak PTZ kamera hakeretlerini buradan 

ayarlayabilirsiniz. Seçim butonuna tıklayınız.  
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Latch: Hareket algılama olduğunda system kaydı belirtilen süre kadar 

geciktirebilir. 10-300sn arası 

Buzzer: Ön tanımlı durumu “off”dur. ON yapabilirsiniz. 

Tour: Alarm durumunda kameraların ekrandaki görünüm sırasını 

belirleyebilirsiniz. 

 

3.6.2 Kameranın maskelenmesi 

Birisi kamerasının görüntü almasını engellediğinde (önünün kapanması, 

örtülmesi ve sprey sıkılması vb.) devreye alarmı sokar.  Alarm’I PTZ veya 

On-Screen olarak ayarlayabilirsiniz. 

 

Operasyon Metodu:  
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Channel: Kamera maskelendiğinde kayıt yapılacak kanalları seçin 

Enable: Fonksiyonu aktif etme 

Sensitivity: Hassaslık. 1-6 arası (6 ncı seviye en hassas) 

Period: Ayar düğmesine basın. Aşağıdaki şekilde bir ekran çıkacaktır. 

Isteğiniz doğrultsunda ayarları  yapabilirsiniz. İş günleri / tatil günleri gibi…    

        

Alarm output: Bir maskeleme durumunda sistem tüm bağlı alarmları devreye 

alır. 

Latch: Kamera maskelendiğinde system özel durumlar için bir süreliğine 

algılamayı durdurabilir.. 10-300 saniye arası. 

On-screen: Alarm durumunu ekranda gösterir 

Channel: Alarm çalıştığında kayıt yapılacak kanalı seçiniz. Lütfen daha 

önceden MD kayıt ayarını yaptığınızdan emin olunuz. (Ana 

Menu->Ayalar->Takvim) ve manuel kayıt arabiminin seçili olması ayarı (Ana 

Menu->Gelişmiş ->Manuel kayıt) 

PTZ activation: Alarm çalıştığında uyulacak PTZ kamera hakeretlerini 

buradan ayarlayabilirsiniz. Seçim butonuna tıklayınız. 

Recording Latch: Maskeleme algılama olduğunda system kaydı belirtilen süre 

kadar geciktirebilir. 10-300sn arası  

Buzzer: Ön tanımlı durumu “off”dur. ON yapabilirsiniz. 

Tour: Alarm durumunda kameraların ekrandaki görünüm sırasını belirler 
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3.6.3 Video Kaybı 

Bir video kaybı olduğunda, alarm çıkışlarını ve ekran ibarelerinin ayarı 

 

Operasyon metodu 

Channel: Video kaybı olduğunda kayıt yapılacak kanalları seçin. 

Enable: Fonksiyonu aktif etme 

Period: Ayar düğmesine basın. Aşağıdaki şekilde bir ekran çıkacaktır. Isteğiniz 

doğrultsunda ayarları yapabilirsiniz. İş günleri / tatil günleri gibi…  
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Alarm output: Bir video kaybı durumunda sistem tüm bağlı alarmları devreye 

alır..  

Latch: Video kaybında sistem özel durumlar için bir süreliğine algılamayı 

durdurabilir.. 10-300 saniye arası. 

Show Message: Alarm durumunu ekranda gösterir 

Channel: Alarm çalıştığında kayıt yapılacak kanalı seçiniz. Lütfen daha 

önceden MD kayıt ayarını yaptığınızdan emin olunuz. (Ana 

Menu->Ayalar->Takvim) ve manuel kayıt arabiminin seçili olması ayarı (Ana 

Menu->Gelişmiş ->Manuel kayıt) 

PTZ activation: Alarm çalıştığında uyulacak PTZ kamera hakeretlerini 

buradan ayarlayabilirsiniz. Seçim butonuna tıklayınız. 

 

 

Recording Latch: Video kaybı olduğunda system kaydı belirtilen süre kadar 
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geciktirebilir. 10-300sn arası 

Buzzer: Ön tanımlı durumu “off”dur. ON yapabilirsiniz. 

Tour: Alarm durumunda kameraların ekrandaki görünüm sırasını 

belirleyebilirsiniz. 

3.6.4 Alarm Girişi 

Ana menu>alarm fonksiyonu > alarm girişi.  

Bu adıma başlamadan evvel 2.4 teki alarm kurma adımlarını düzgün 

gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. Her kanalı ayrı ayrı veya hepsini birden 

konfigre edebilirsiniz. 

 

Alarm input: Alarm’ın kanal numarasını seçiniz  

Enable: Aktif etme 

Type: Normal açma veya Kapama 

Period: Ayar düğmesine basın. Aşağıdaki şekilde bir ekran çıkacaktır. Isteğiniz 

doğrultsunda ayarları yapabilirsiniz. İş günleri / tatil günleri gibi… 
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Latch: Sistem özel durumlar için bir süreliğine algılamayı durdurabilir.. 

10-300 saniye arası. 

Show Message: Alarm durumunu ekranda gösterir 

Channel: Alarm çalıştığında kayıt yapılacak kanalı seçiniz. Lütfen daha 

önceden MD kayıt ayarını yaptığınızdan emin olunuz. (Ana 

Menu->Ayalar->Takvim) ve manuel kayıt arabiminin seçili olması ayarı (Ana 

Menu->Gelişmiş ->Manuel kayıt) 

PTZ activation: Alarm çalıştığında uyulacak PTZ kamera hakeretlerini 

buradan ayarlayabilirsiniz. Seçim butonuna tıklayınız. 

 

Recording Latch: Video kaybı olduğunda system kaydı belirtilen süre kadar 

geciktirebilir. 10-300sn arası 

Buzzer: Ön tanımlı durumu “off”dur. ON yapabilirsiniz. 
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Tour: Alarm durumunda kameraların ekrandaki görünüm sırasını 

belirleyebilirsiniz. 

3.6.5 Alarm Çıkışı 

Ana menu>alarm function>alarm output.  

 

 

Alarm Type: 2 seçenek vardır. 

Schedule: Hepsini seçebilir veya “1”●, “2”●, “3”●, “4”● , “5”●, “6”● olarak 

öncelik atayabilirsiniz. 

Manual: Hepsini seçebilir veya “1”●, “2”●, “3”●, “4”● , “5”●, “6”● olarak 

öncelik atayabilirsiniz. 

Stop: Alarm çıkışını kapat.  

Status: Şu anki alarm çıkış durumu  

3.6.6 Anormallik 

Main menu→Alarm→Abnormity 

Anormalite, 5-22. Resimler arasında gösterildiği gibidir 
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Olay tipi: Disk boşluğu yok, hard disk hatası, Yeterli boşluk yok, Ağ 

bağlantısı hatası , IP adres çakışması, 

 

No disk space: DVR diske bağlanamıyor veya donanım hatalı 

Disk hatası: Sistem disk hatası sebebiyle tanımlanamıyor 

Not enough space: Diskte yeterli boşluk yok (Boş alanın yüzdesi 

gösterilecektir) 

Network failure: Ağ bağlantısı bozuldu veya yok 

IP çatışması: Disk kayıt cihazı ağ bağlantısının IP adresi ayarlandı. Başka 

bir cihazdan aynı IP ile girildiğinde çatışma yaşanacaktır. 

Enable: Fonksiyon devreye sokma tuşu, terste ise ‘’açık’’ anlamına gelir 

Alarm çıkışı: İstisna oluştuğunda, sistem çevresel alarm cihazlarını devreye 

sokar.   

Ekran üstünde: reverse display means allowing on-screen. There is 

connection motion on the screen when alarm signal happens. 

Latch: Sistem belirli bir zaman için otomatik erteleme yapar. 10-300 
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saniye arasında değişir. 

E-Mail gönder: Alarm çaldığında sistem size uyarmak için e-mail gönderir.  

Vızıldayıcı: Fabrika ayarında ‘’kapalı’’dır. 

3.7 Kurulum 

Submenu: General, Encode, Network, Input, User Management, 

Pan/Tilt/Zoom,    Serial Port, Tour. 

Not: Sistem kurulumu yetkisi olan kullanıcı tarafından yapılacaktır. 

 

3.7.1 Genel 

 

Sistem zamanı: Burası sistem tarihini/saatini ayarlamınız içindir  

Tarih formatı: 3 çeşit vardır: YYYYY-MM-DD: MM-DD-YYYYY or 

DD-MM-YYYY. 

DST: Burada DST zamanını ve tarihini ayarlayabilirsiniz. Lütfen DST 

fonksiyonunu etkinleştirin ve set tuşuna basın  
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Tarih ayracı: 3 çeşit zaman ayırma ifadesi vardır: nokta,there are three 

denotations to separate date: dot, kestirme ve taksim işareti. 

Zaman formatı: 24-saat ve 12-saat  

Dil: Sistem şu dilleri destekler: Çince, İngilizce  

Dolu HDD: Burası hard disk dolu olduğunda çalışma modunuzu seçmek 

içindir. İki seçenek vardır: Kaydetmeyi durdur veya üstüne yaz.  

Durdurma veya üstüne yazma diskte hiç boşluk olmadığında seçilebilir. 

Kaydetmeyi durdurmanın şartı mevcut çalışan diskin dolu olması veya koruma 

altında olması ve diğer diskin de boş olmamasıdır. Kaydetmeyi durdurmanın şartı 

mevcut çalışan diskin dolu olması veya koruma altında olması ve diğer diskin de 

boş olmamasıdır. Üstüne yazmanın şartı mevcut çalışan diskin dolu olması ve diğer 

diskin de boş olmamasıdır . 

Ses kurulumu: Bit boyutu、Örnek değer, Örnek Bit, Sıkıştırma formatı ，Ses 

kaynağı için MIC girişini veya ses girişini kullanabilirsiniz, Sessizi ayarla, 

Varsayılan ses 100. 

DVR No: Birden DVR cihazını control etmek için uzaktan kumanda 

kullandığınız zamanlarda, yönetiminizi kolaylaştırmak için her bir DVR cihazına 

bir isim verebilirsiniz.  

Video standardı: İki format vardır: NTSC ve PAL.  

Kullanıcı zaman aralığı: Kullancının işlem yaparken zaman aralığını 

belirtmeniz içindir. Değer 0-60 dakika arasında değişir. Kullanıcı mola verdikten 

sonar sisteme tekrar giriş yapmalıdır.  

3.7.2 Kodlama 

    Çift aktarımı destekler: Ana aktarım ve yardımcı aktarım 
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Channel: kanal numarasını seç  

Compression: H.264; 

Resolution: CIF veya QCIF   

Frame rate: PAL：1-25 f/s, 25 opsiyonel seviye；NTSC：1-30 f/s, 30 opsiyonel 

seviye  

Bit rate: Sistem bu ikisini destekler: CBR ve VBR 

Quality: 1’den 6’ya 6 seviye vardır. Altıncı seviye en yüksek görüntü 

kalitesine sahiptir. 

Bit rate: 0kb/s-4096kb/s opsiyonel 

Frame interval: 1 kare ayarlanabilir, 2-12 opsiyonel. 

Aynı ayarları bütün kanallara kopyalayın. 

3.7.3 Ağ şebekesi 

     

  IP adresi, Alt ağ maskesi, Ağ geçidi: Ön panel tuşlarındaki giriş IP adresi, alt ağ 

maskesi ve ağ geçidini modifiye etmek içindir.  
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DHCP: Dinamik Host Yapılandırma Protokolünü seçin； 

TCP portu: Varsayılan 34567, kullanıcının talebine gore yapılandırılabilir.  

HTTP portu: Varsayılan 80, kullanıcının talebine gore yapılandırılabilir 

UDP portu: Varsayılan 37778, kullanıcının talebine gore yapılandırılabilir 

    Maksimum bağlantı: Sistem en fazla 10 kullanıcıyı destekler. 0 hiç bağlantı 

olmadığı anlamına gelir. 

QoS: Burada akıcılık/video kalitesi önceliğini seçebilirsiniz. 

Ağdan indirilmiş: Eğer bu fonksiyonu etkin hale getirirseniz, sistem 

indirilmiş verilere öncelik tanıyabilir.  

 

SMTP Sunucusu: ISunucu adresini girin ve özelliği etkinleştirin. 

Port: Varsayılan değer 25. Gerekliyse değiştirebilirsiniz. 

Kullanıcı Adı: TGönderici e-mail  

hesabı kullanıcı adı. 

Şifre: Gönderici e-mail hesabı  

şifresi. 

Gönderici: Gönderici e-mail adresi.  

Konu:  E-mail konusunu buraya  

girin. 

Alıcı: Alıcı e-mail adresi.  

Not: Lütfen mail adresinizi tam uzantısıyla girin. (örn. xxxx@yyyy.com)  
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DNS 

 

 

 

 

 

Birincil DNS：：：：Yerel DNS’e göre 

İkincil DNS ：：：：Yerel DNS’e göre  

DDNS Çeşiti: DDNS sunucusunu destekler 

Domain Adı: Kendi belirlediğiniz domain ismi. 

Kullanıcı adı: Sunucuya giriş yapabilmek için kullanıcı adı. 

Şifre: Sunucuya giriş yapabilmek için kullanıcı adı. 

 

PPPoE 

 

 

 

 

 

Kullanıcı adı: ADSL kullanıcı adı 

Şifre: ADSL şifresi 

IP adresi: Başarılı çevrimden sonra IP dağıtılır.  
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3.7.4 Display 

 

Channel display: Modifiye tuşunu tıkla. Yukarıda gösterilen zaman 

görüntülemeyi, kanal görüntülemeyi, kayıt halini, alarm halini içeren arayüzü 

görebilirsiniz.   

TV Ayarlama:   Resmi yukarı, aşağı, sağa, sola oynatın. Ayarlama derecesi 

0-100.Varsayılan 0. 

Saydamlık: Burası saydamlığı ayarlamanız içindir. Değer 128-255 arasındadır.  

Kanal: Kurulması gereken kanalı seçin. 

 

Cover area (Private masking): Bu bölüm sizing boş pencere ayarlama 

bölümüdür. Mosun soltuşuna basar istediğiniz alanı seçebilirsiniz. 

3.7.5  HESAP 

Yönetim kullanıcı hesabı 
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Note: 

Kullanıcı adı ve grup adı 6 karakter içerebilir. Sayılara, alt çizgilere, noktalama 

işaretlerine izin verilmez. 

Sistem hesabı iki-seviye yönetimi benimser: grup ve kullanıcı. Grup ve kullanıcı 

limiti yoktur.  

Grup ve kullanıcı yönetimi için, 2 seviye vardır: yönetici ve kullanıcı. 

Grup ismi tekrar edilemez, kullanıcı ismi tekrar edilemez, her bir kullanıcı belli tek 

bir gruba mensup olmak zorundadır .  

Bir kullanıcı bir gruba ait olmak zorundadır. Kullanıcı hakkı grup hakkını geçemez. 

Şifre Yenileme: Kullanıcı adını seç, yeni şifreni yeni şifre boşluğuna gir ve şifreni 

tekrarla. Onaylamak için KAYDET tuşuna basın.  

Şifre Yenileme: Kullanıcı adını seç, yeni şifreni yeni şifre boşluğuna gir ve 

şifreni tekrarla. Onaylamak için KAYDET tuşuna basın. Birinci ve sonuncu 

karakterler hariç boşluk tuşu kabul edilebilir. Ayrıca yönetici hesabına sahip 

kullanıcılar sadece kendi şifrelerini değil, diğer kullanıcıların da şifrelerini 

değiştirebilirler. 
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Grup Ekle: grup ekle ve grup yetkisi düzenle  

Grup ekleme menüsüne girin, grup adını onaylayın. Kontrol paneli, kapama cihazı, 

playback, kayıt, yedekleme, PTZ kontrolü, kullanıcı hesabı, sistem bilgisi, alarm 

giriş/çıkış kurulumu, sistem kurulumu, sistem gücelleme, cihaz kontrolü ve 

benzeri 47 adet opsiyonu kapsar.  

 

 

Grubu yenile: Varolan grubu yeniler. 

 

Kullanıcı Ekle: Grup kullanıcısı ekle ve kapsayan opsiyonları seç  
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2 tane varsayılan kullanıcı var: “yönetici” “misafir”.   

“yönetici” kullanıcılar yönetici haklarına sahiptirler. Her iki varsayılan kullanıcı 

için de varsayılan şifre ‘’123456’’ dır. The default password is “123456” for all 2 

default users’ account. “misafir” kullanıcı sadece playback ve yedeklemeyi 

görebilir. 

Yeniden Kullanılır işlevi hakkında: Bu işlev çoklu kullanıcıların giriş yapabilmek 

için aynı hesabı kullanmasına izin verir. 

Kullanıcı bir gruba seçildiğinde, kullanıcı yetkisi grup yetkisini geçemez. 

Normal kullanıcıların yetkisini diğer ileri kullanıcılardan düşük tutulmasını 

tavsiye ederiz. 

3.7.6 PTZ 

Not: Video görüntüsü mevcut ekranda bulunmalıdır. Kurulumdan once, 

lütfen sıradaki bağlantıların doğru olduğunu kontrol edin: 

Adres: PTZ adresini girin. 

 

Decoder A (B) hattı DVR A (B) hattıyla bağlanır. 

DVR’ı çalıştırın, kullanıcı adı ve şifre girin. 

Ana menüde, önce kurulumu daha sonar Pan/Tilt control tuşunu tıklayın. 

Kanal: Mevcut kamera kanalını seçin. 

Protokol: Mevcut PTZ protokolünü seçin, içinde 18 protokol var.  

Adres: Varsayılan adres 1. 
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Dikkat: Bu adres kameranın adresiyle uyumlu olmalıdır, yoksa kamera control 

edilemez.  

Baud rate: Mevcut Baud Rate’i seçin. Varsayılan değer 9600. 

Data bits: Mevcut Data Bits’i seçin. Varsayılan değer 8. 

Stop bits: Mevcut Stop bits’i seçin. Varsayılan değer 1. 

Parite: Beş seçenek var: çift/tek/hiç/boşluk. Varsayılan ‘’hiç’’. 

3.7.7 RS232 

İşlev: Seçmeniz için çeşitli cihazlar mevcut. Konsol programı güncellemek 

amaçlı seri port veya min-end platformu içindir. 

Baudrate: Uygun Baud Rate’i seçebilirsiniz. 

Data bit: Uygun data bit’i seçebilirsiniz. 

Stop bit: Üç değer vardır: 1/2. 

Parity: 4 seçenek vardır: hiç/tek/çift/boşluk 

Varsayılan sistem Console, Baud rate 115200, data bit 8 , stop bit 1, and 

Parite none. 

 

3.7.8 Tur 

Tur ve zamanı ayarlayın, zaman aralığı 5-120s, Tek resim, 4 resim, 8 resim, 

9/16 resim içerir.  
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3.8  İleri ayarlar 

Yönetim menüsü, HDD yönetimini, Dijital Kanalı, USB güncellemesi, 

Yapılandırma, Bakım, Varsayılan ayarlar ve Kapamayı içerir. . 

3.8.1 HDD Yönetimi 

 

2 SATA HDD’yi destekler. MENÜ>İLERİ SEÇENEKLER>HDD YÖNETİMİ’ne 

girin.DVR 2 SATA HDD’yi destekler.  

Eğer 2 tane HDD yüklüyse, HDD içinde 1-2 olarak görüntülenir. Eğer birinci 

HDD seçilirse, mevcut çeşiti, toplam kapasiteyi ve kayıt zamanını gösterir. HDD 

özelliğini , sadece diski okuma, okuma-yazma diski, fazla disk veya HDD’deki tüm 

veriyi sil seçeneklerini yenileyebilirsiniz. Bütün kurulumları gerçekleştirdikten 

sonra TAMAM’a tıklayın, sistem bir önceki menüye geri dönecektir. 

Not: Açılan listeden her bir hard disk için uygun modu seçebilirsiniz. 

Yedekleme işlemini fazlasıyla kullanıyorsanız, 1’den fazla HDD kurabilirsiniz. 
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Lütfen en az bir tane okuma-yazma diski kurmaya dikkat edin, yoksa sistem 

video kaydedemez.  

3.8.2  Dijital Kanal（（（（sadece NVR veya Hybrid DVR için）））） 

Kanal: Mevcut kamera kanalını seçin. Devre dışı bırak: İşlev devre dışı kalır  

Tür: normal açık veya normal kapalı. 

    Şifre Çözme policy: Dijital kanal hareket tarzını seçin. 5 seçenek vardır. 

Video Audio: Ses veya Video veya ikisini de seçin  

Uzaktan Kanal: Uzaktan kanal seçin 

Aktarım çeşidi: Ana aktarım veya yardımcı aktarım 

IP Adresi: Cihaz IP adresini seçin 

Port: Port değerini seçin. 

Önceden kurma: Cihazı önceden kurma seçeneğini kurun 

isim: Kullancı adını seçin 

Şifre: Kullanıcı şifresini seçin 

Cihaz Arama: Aşağıdan cihaz ve listeyi arayın. 
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3.8.3  USB Güncelleme 

 

 

İçinde güncelleme dosyası bulunan USB bellekle arka paneldeki USB port’una 

bağlanın ve güncellenecek dosyayı seçin. Güncelleme kernel, u-boot, ayarlar, 

uygulamalar ve dosya sistemini içerir. 

3.8.4 Yapılandırma 

Çıkış ayarı 

USB cihazla arka paneldeki USB arayüzüne bağlanın, sistem çıkışını cfg.coi 

isimli dosyaya kaydedin. 

 

Giriş Ayarı 

USB cihazla arka paneldeki USB arayüzüne bağlanın, ayar dosyasını girişe 

seçin. 
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3.8.5 Bakım Hizmetleri 

 

Bu menüden oto yeniden başlama ve oto slime ayarlarını yapabilirsiniz. 

Uygun ayarları listeden seçebilirsiniz. 

Tüm ayarlardan sonra kayıt butonuna basınız. Sistem bir önceki menüye 

dönecektir.. 

3.8.6 Varsayılan 

Değiştirmek istediğiniz ayarın yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. 

 

3.8.7 Çıkış 

 

Logout: Menüden çıkış. Yeniden girmek için şifre girmeniz gerekir. 

Shut down machine: Sistemi kapatma 

Restart system: Sistemi yeniden başlatma 
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Switch: Kullanıcıyı değiştirme 

Power düğmesine basılı tutulduğunda menu belirir ve 3 saniye sonra system 

kapanır. Öncesinde basma işlemini iptal ederseniz, işlem iptal olur. 

 Çıkmak için şifreyi girmek zorundasınız. 

3.9  Sistem Bilgisi 

 

3.9.1 HDD Bilgisi 

Bu menüde hard disk tipi, toplam kapasite, boş alan, video başlama zamanı ve 

durum bilgileri bulunur.Bir hard disk problemi olduğunda, öncelikle hard diskteki 

kayıt saatini ve sistem saatinin aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Lütfen genel 

ayarlar bölümünden sistem saatini kontrol ediniz veya sistemi yeniden başlatmak 

da problemi çözebilir. 

Not: “○” işareti HDD normal demektir.. “X” işareti HDD hatası. “-“ işareti HDD 
yok demektir. Diskiniz bozulur ise, yeni diski takmadan evvel eski diskinizin 
bağlantısını kesiniz. Disk bozulduğunda sistem “?” uyarısı verir.Sistem 
başlatıldığında eğer bir hata ile karşılaşır ise hemen HDD bilgi ekranına geçer. Bu 
ekrandan sistem saati ve HDD saatini ayarlayabilirsiniz. Hatanın nedeni bu olabilir. 

Hata devam ediyor ise, normal ayarlar menüsüne geri dönerek sistem saatini 

ayarlayabilirsiniz.  

Yine düzelmiyor ise HDD yonetim ekranına giderek HDD I formatlayınız ve 

sistemi yeniden başlatınız. 
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HDD sıralaması HDD tipine gore yapılır. Örnek: Sata 1 HDD 1nci, SATA 2 HDD 

2nci gibi…  

3.9.2 BPS 

Bu ekrandan o andaki video data aktarımını (KB/Sn) ve HDD kullanım 
miktarını (MB/s) görebilirsiniz. 

 

 

3.9.3 LOG 

 
 

Bu ekrandan sistem LOG larını görebilirsiniz. 

Sistem operasyonları, konfigrasyon, data yönetimi, alarm , kayıt operasyonları 

gibi.  
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Başlangıç ve bitiş zamanını seçerek arama butonuna basınız.  

3.9.4 Versiyon 

Sistem donanim ve yazılım bilgileri bu ekranda gözükür. 

 

3.10  Kayıt Kontrolü 

Bu menüye ulaşmanın iki yolu vardır. 

Ana menüde iken sağ mouse tuşuna basın, Gelişmiş > Manuel Kayıt.  

Canlı izleme modunda iken, ön paneldeki kayıt düğmesine basın veya kumandadaki 

kayıt düğmesine basın.  

 

3 aşama vardır Takvim/Manuel/Durdur. “○” ikonuna tıklayarak seçim yapılır. 

1. Manuel: En yüksek öncelik. Seçili kanallar sürekli kayda başlar 

2. Schedule: Seçili kanallar kayıt seçimlerinizdeki gibi kayıt edilir. (Ana 

Menu->Ayarlar->Takvim)  

3. Stop: Tüm kanalların kaydı durur. 

1．．．．Kaydı başlatma / durdurma 

Öncelikle etkin durumun ne olduğunu kontrol ediniz. : “○” işareti kayıt 

yapılmadığını, “●” işareti ise kayıtta olunduğu anlamına gelir.  

Tümü seçeneği ile tüm kanalları aktif edebilirsiniz. 
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Takvim seçeneği işaretlendiğinde, sistem tüm kanalları daha önceki kayıt 

kurallarınıza uygun olarak kayıt etmeye başlar. (Ana menu->Ayarlar->Takvim). 

Ön paneldeki ilgili ışık yanmaya başlar. 

2．．．．Tüm kanalların manuel kayıt ayarı 

Manuel ekranının sağındaki kanalları işaretleyiniz 

Manuel kayda geçtiğinizde Takvim ayarlarındaki tüm kayıt bilgileri yok sayılır 

((Ana menu->Ayarlar>Takvim)).  

 

3．．．．Tüm kanal kayıtlarını durdurma  

Stop menüsünden sonraki kanalları seçiniz 

 

3.11  PTZ kontrol 

Not: Gri renk ile gösterilen protokoller desteklenmemektedir.  

Şu ayarlara müdahale edebirsiniz: Step, Speed, Zoom, Focus, Iris, Presets, Patrol, 

Pattern, Line Scan, AGC, BLC vb. Menü ekranına iki kere tıklayınca PTZ menusu 

gizlenir. 

Pan/Tilt/Zoom, menüsüne tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.  
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Speed: Yöne dönüş hızını tayin eder. Örnek, 8 numara 1’e gore çok daha 

hızlıdır..  

Zoom, fokus, iris,  ve  tuşları ile ayarlanabilir.  

PTZ pozisyonunu ayarlamak için yön tuşlarını kullanınız. Toplam 8 yön tuşu 

bulunur. 

Na
me 

Function 
key 

functi
on 

Shortc
ut key 

Functi
on 
key 

functio
n 

Shortcut 
Key 

Zoo

m 
  Near     Far   

Foc

us 
  Near     Far   

Iris   close     Open   

 
Ayar düğmesine bastığınızda aşağıdaki gibi bir ekran belirir (Kısayol tuşu : video 
tuşu “●”) .  Şu seçenekler belirir: Ayar, Tur, Desen, Sınır.  

 

Fonksiyon tuşu protokollerle alakalıdır. Destekleniyor ise gri renkli gözükür. 

Tur ayarları 

Tur tuşuna basın. Aşağıdaki ekran belirir. Numarasını girerek ayarı giriniz. 



Digital Video Recorder User Manual 
 

49 
 

Maksimum 80 ön ayar tanımlanabilir.   

Tur  ayarını aktif etme 

Tur numarasını girip “Tur” butonuna basınız. 

Desen Ayarı 

Desen butonuna basın ve ardından “başla” butonuna basın. Aşağıdaki gibi bir 

ekran belirir  

Buradan zoom, fokus, iris ve yön ayarını yapabilirsiniz. Bitir butonuna basın.  

Tüm ayarlar 1 numaralı olarak kayıt edilir. 

 

 

 

 

 

 

Otomatik Tarama Ayarı 

Sınır butonuna basın. Kameranın sol ve sağ limitlerini belirleyin  
 
 

 

Otomatik Taramayı Aktif Edin 

“Otomatik Tarama” butonu, taramayı başlatır. Başladıktan sonra buton “durdurma” 
butonu haline gelir. Basıldığında tarama durur. 

[Yatay değişim] resimdeki gibi , butona basın ve yatay değişim moduna alın 

(güncel durum ile kıyas edin). 
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Note: Ayar, tur ve desen değerleri control parametreleridir. Isteğinize gore 
ayarlanabilir.. Speed dome kameralar için özel ayarlar gerekebilir. Bu 
durumlarda kameranızın kullanım klavuzundaki yönergeleri uygulayınız 

3.12 Renk Ayarları 

Zaman ayarına gore ışık, contrast vb değerleri bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. 

 

3.13  TV Ayarları 

Ekran görüntüsünü yukarı aşağı, saga sola gibi bu ekrandan 

ayarlayabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIKÇA SORULAN SORULAR 
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1. DVR düzgünce açılmıyor. 

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Güç girişi yanlış olabilir. 

� Güç bağlantısı yanlış olabilir.  

� Güç butonu bozuk olabilir. 

� Program güncellemesi yanlış olabilir. 

� HDD ‘de işlev bozukluğu olabilir.  

� Ön panel bozuk olabilir. 

� Anakart arızalı olabilir.  

 

2. Uzaktan kumanda çalışmıyor.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Uzaktan kumanda adresi yanlış olabilir. 

� Mesafe çok kısa veya kontrol açısı çok düşük olabilir. 

� Uzaktan kumanda pili düşük olabilir. 

� Uzaktan kumanda veya DVR ön paneli arızalı olabilir. 

� Sistem kilitlenmiş olabilir. Tekrar giriş yapın. 

 

3. DVR sıklıkla otomatik olarak kapanıyor veya çalışmayı durduruyor.  
Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Giriş voltajı sabit olmayabilir veya çok düşük olabilir. 

� HDD’de işlev bozukluğu olabilir. 

� Açılış tuşundaki güç yetersiz olabilir.  

� Ön video sinyali sabit olmayabilir.  

� Çalışma ortamı çok kirli, tozlu olabilir.  

� Donanım işlev bozukluğu. 

 

 

 

4. Sistem Hard Disk’i görmüyor. 
Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� HDD bozuk. 

� HDD bantı bozulmuş olabilir. 

� HDD kablo bağlantısı kopmuş olabilir. 

 

5. Tek kanalda veya çoklu kanalda video çıkışı yok.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Program uyumlu olmayabilir. Lütfen en son sürümü yükleyin. 

� Parlaklık 0. Lütfen fabrika ayarlarına dönün. 

� Video giriş sinyali yok veya çok zayıf. 

� Özel maskeleme ayarlarını veya ekran koruyucunuzu kontrol edin. 

� DVR donanım bozuklukları.   
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6. Eş zamanlı video rengi bozuk. 

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� BNC çıkışı kullanıldığında, NTSC ve PAL ayarları bozuk olabilir. Eş zamanlı 

video siyah-beyaz olabilir.  

� DVR ve monitor reziztansı uyumlu olmayabilir.  

� Video aktarımı çok uzun veya degrading çok büyük olabilir.  

� DVR rengi veya parlaklık ayarı doğru olmayabilir.  

 

7. Yerel kayıtları arayamamak.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� HDD bantı bozulmuş olabilir.  

� HDD bozuk.  

� Güncellenmiş program uyumlu olmayabilir. 

� Kaydedilen dosyanın üstüne yazılmış olabilir.  

� Kayıt özelliği devre dışı kalmış olabilir. 

 

8. Video is distorted when searching local records.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Video kalitesi çok düşük.  

� Program okuma hatası, bit data çok düşük. Tüm ekranda mozaiklenmeler var. 

Problemi çözmek için lütfen DVR’I tekrar başlatın. 

� HDD very hatası.  

� HDD bozuk. 

� DVR donanım bozukluğu. 

 

9. Eş zamanlı oynarken ses yok.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Güç toplayıcı yok. 

� Güç dağılımı yok. 

� Ses kablosu hasarlı.  

� DVR donanım bozukluğu.   

 

10. Eş zamanlı video oynarken ses var ancak playback varken ses yok. 
Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Kurulum yanlış. Lütfen ses işlevini devreye sokun.  

� Mevcut kanalda görüntü yok. Ekran mavi olunca kayıtlı video oynayamaz. 

 

11. Zaman gösterimi yanlış.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Kurulum yanlış  

� Batarya doğru bağlanmamış ya da voltaj çok düşük. 

� Kristal kırık değil. 
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12. DVR PTZ’yi kontrol edemiyor.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Ön panel PTZ hatası 

� PTZ decoder kurulumu, bağlantı veya yükleme yanlış olabilir. 

� Kablo doğru balanmamış olabilir.  

� PTZ kurulumu doğru değil. 

� PTZ dekoderi ve DVR protokolü uyumlu olmayabilir.  

� PTZ dekoderi ve DVR adresi uyumlu olmayabilir.  

� Birden fazla dekoder olduğunda, PTZ dekoderin A/B kablolarının en yakın 

ucunun arasındaki 120 Ohm’u yankılaşımı veya iç direnç çakışmasını silmek 

için ekleyin. Yoksa PTZ kontrolü sabitleştirilemez.  

� Mesafe çok uzun. 

 

13. Hareket algılama özelliği çalışmıyor. 

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Zaman aralığı kurulumu yanlış. 

� Hareket Algılama alanının belirlenmesinde yanlışlık olabilir. 

� Duyarlılık çok düşük. 

� Bazı sürümler için donanım yetersiz olabilir. 

 

14. Web veya son kullanıcı girişi yapılamıyor. 
Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Windows 98 veya Windows ME kullanıcıları için, lütfen işletim sisteminizi 

Windows 2000 sp4’e yükseltin. Ya da daha düşük sürümlerin son kullanıcı 

yazılımını yükleyebilirsiniz. DVR cihazımız Windows VISTA işletim sistemiyle 

şu anda uyumlu değildir. 

� ActiveX denetimi devre dışı kalmış olabilir.  

� dx8.1 veya daha yükseği değil. Lütfen ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.  

� Ağ bağlantısı hatası. 

� Ağ bağlantısı kurulum hatası.  

� Şifre veya kullanıcı adı geçersiz. 

� Son kullanıcı DVR programıyla uyumlu olmayabilir.  

 

15. Kaydedilen video oynatılınca yalnızca mozaikler var, video yok. 
Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Ağ bağlantısı akıcılığı iyi olmayabilir. 

� Son kullanıcı imkanları kısıtlı olabilir. 

� DVR’da çoklu-cast grup kurulumu vardır. Bu mod seçiliyken mozaik 

görüntüler oluşabilir. Genellikle bu modu tavsiye etmeyiz.  

� Özel maskeleme veya kanal koruma kurulumu vardır.  
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� Mevcut kullanıcının görüntü alma hakkı olmayabilir. 

� DVR yerel video çıkış kalitesi iyi olmayabilir.  

 

16. Ağ bağlantısı sabit değil.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Ağ bağlantısı sabit değil. 

� IP adresi çakışmış olabilir. 

� MAC adresi çakışmış olabilir. 

� PC veya DVR ağ şebekesi kartı iyi durumda olmayabilir.  

 

17. Alarm sinyali çalıştırılamıyor. 

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Alarm kurulumu doğru olmayabilir. 

� Alarm çıkışı elle yapılmış olabilir. 

� Cihaz girişi hatası veya bağlantı doğru değil. 

� Bazı program sürümleri bu hataya sahip olabilir.Lütfen sisteminizi 

güncelleyin. 

 

18. Alarm işlevi geçersiz. 
Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Alarm kurulumu doğru olmayabilir.  

� Alarm kablo bağlantısı yanlış olabilir. 

� Alarm giriş sinyali doğru olmayabilir. 

� İki devre tek bir alarm cihazına bağlı olabilir..  

 

19. Kayıt depolama süresi yetersiz.  

Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Kamera kalitesi düşük olabilir. Lens kirli olabilir. Kamera ışığa karşı kurulmuş 

olabilir. Kamera aralık kurulumu doğru olmayabilir.  

� HDD kapasitesi yetersiz olabilir. 

� HDD hasarlı olabilir.  

 

20. İndirilen dosyayı çalamıyor. 
Aşağıdaki olasılıklar oluşmuş olabilir: 

� Medya oynatıcı olmayabilir. 

� DXB8.1 veya grafik yükseltme yazılımı olmayabilir. 

� Medya oynatıcının AVI formatına dönüştürdüğü dosyayı seyredebilmek için 

DivX503Bundle.exe dosyası olmayabilir. 

� Windows XP ‘de DivX503Bundle.exe veya ffdshow-2004 1012 .exe olmayabilir. 

 

21. Yerel menu operasyon şifresini veya ağ bağlantısı şifresini unuttuysanız  

Lütfen yerel servis elemanımızla veya satış danışmanımızla irtibata geçiniz. Bu 

problemi çözmeniz için yardımcı olabiliriz. 
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DVR Kurulumu 

Paketi açılmamış DVR Cihazını kontrol edin 

� DVR cihazını teslim aldığınızda, lütfen görünümde bir hasar var mı 

diye kontrol edin. 

� Aksesuarları kontrol etmek için kutuyu açın.  

� Cihazın koruyucu filmini çıkarın. 

 
 
Ön Panel ve Arka Panel 

� Bu seri cihazların 2 değişik ön paneli var. 

� Ön paneldeki model adı önemlidir, siparişinizle kontrol edin.  

� Arka paneldeki etiketi çıkarmayın. 

   

HDD yüklemesi 

DVR ’a öncelikle HDD’ nin yüklenmesi lazım, 1 ~ 2 HDD cihaza yüklenebilir.  

1.Üst kapaktaki vidaları çıkarın 

 

2. Kapağı açın 
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3. HDD ‘yi HDD boşluğuna takın 

 

 

4. HDD vidalarını kullanın ve HDD’yi takın 

 

5. Boşluğa HDD’yi sabitleyin. 

 

 

6. DVR ana kartı sata portlarına sata kablolarını takın, 
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7. Güç kablosunu HDD ‘ye bağlayın 

 

 

8. DVR kapağını kapayın ve sıkıca vidalayın. 

 

Kabinete Montaj  

DVR cihazımız standart 2U çerçeve kullanıyor . 

Adımlar: 

1  Çerçeveyi 6 vidayla sabitleyin. 

2  Sıcaklık 35 derecenin altında olmalıdır. (95°f). 

3  ürün etrafında 15 cm boşluk olmalıdır.(6 Inch) 



Digital Video Recorder User Manual 
 

58 
 

4  Ürünü üstten alta doğru takın 

5  Lütfen giriş voltajını ve güç düğmesinin eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.  

 

Video Giriş ve Çıkış 

Video giriş bağlantıları: 

� DVR , BNC video giriş bağlantısı,  

giriş sinyal formatları PAL / NTSC  

(1.0VP-P，75Ω）tedarik ediyor 

� Daha iyi video kalitesi için orta  

eksenli kabo kullanılmasını tavsiye  

ederiz. 

� Bütün kabloların düzgünce bağlandığından 

emin olun.  

� Not:  

Kamera düzgün bir yere  

kurulmalı. Gün ışığından,  

arka ışıktan ve düşük  

ışıktan korunmalıdır.  

Kameranın düşük ışık ve  

arka ışık telafisiyle  

çalıştırılmasını öneririz. 

Kameranın da DVR cihazının da düzgünce yerleştirldiğinden emin olun. 

 

Video çıkış bağlantısı 

DVR BNC (PAL BNC 1.0VP-P, 75Ω) video çıkış ve VGA video çıkışına sahiptir, aynı 

anda görüntülenebilir. 

� DVR cihazını bir TV 

monitörüne veya VGA 

monitörüne bağladığınız 
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zaman , DVR otomatik olarak hangi monitöre  

bağlandığını farkeder. 

� Gözetim için en iyi  

görüntü kalitesine sahip  

monitörü kullanmanızı  

öneririz.  

TV veya PC monitörü  

kullandığınızda, lütfen dikkat edin:  

� Monitörün düzgünce yerleştirildiğinden emin olun. 

� Elektromanyetik sinyal karışımına sebep verecek cihazlardan uzak tutun.  

� Sürekli çalışmak için uygun değildir. 

Ses giriş ve çıkış 

DVR audio çıkış sinyali 200mv’den1K (BNC or RCA) yüksektir.  

 Not: Aktif hoparlör ve mikrofonlar çok yakınsa, yüksek frekans gürültü olur, 

engellemek için:  

� Hoparlör sesini düşük seviyeye ayarlayın. 

� Mikrofon ve hoparlörlerin yerlerini ayarlayın. 

� Daha iyi sinyal yönlendiren mikrofon kullanın 

Alarm giriş ve çıkış  

 

Alarm çıkış soketleri  

� C1 NO1 ; C2 NO2 2 gruptur（değer değiştirme）,       

�   "↓ ":topraklama 

� 2 kanal değiştirme alarm çıkışı, alarm cihazının her biri bir power supply’a sahip olmalıdır 
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� Fazla yüklemeyi engellemek için, aşağıdaki özelliklere dikkat edin:  

Özellikleri ：：：： 

Model: JRC-27F 

Materyal Gümüş 

Kapasite 30VDC 2A, 125VAC 1A 

Maximum Güç 125VA 160W 

Maximum voltaj 250VAC, 220VDC 

Rating (direnç 

yüklemesi) 

Maximum akım 1A 

Kontaklar arasında aynı polariteyle 1000VAC 1dakika 50/60Hz 

Kontaklar arasında farklı polariteyle 1000VAC 1dakika 50/60Hz Yalıtım 

Kontak ve sarmal arasında 1000VAC 1dakika 50/60Hz 

Dalga voltage Kontaklar arasında aynı polariteyle 1500V (10×160us) 

Açık zaman uzunluğu Max 3ms. 

Kapalı zaman 

uzunluğu 
Max 3ms. 

Mekaniksel 50×106 kere (3Hz) 
Dayanıklılık 

Elektriksel 200×103 kere (0.5Hz) 

Sıcaklık -40℃ ~+70℃ 

 

Alarm çıkış notu：：：：  

Maks. alarm çıkışı 1A'dan fazla olamaz.  

� Fazla güç yüklemesi hasara sebep olabilir  

� Fazla güç yüklemesi olduğunda yardımcı bağlantıyı kullanın 

Alarm giriş soketleri: 

� Resimde görüldüğü gibi,  

ikinci sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

alarm girişi  ALARM1 ～ ALARM8’e denk 

gelir 

� Alarm giriş çeşidi normal açık veya 

normal kapalı olabilir  

 

� Alarm detektör NC port DVR alarm girişine bağlı olmalıdır.  

� Alarm cihazı harici bir güç sağlayıcı kullanıldığında DVR’a bağlı olmalıdır. 
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Alarm giriş notu: 

� Alarm girişi topraklama  

� Alarm girişi voltaj  

sinyaline ihtiyaç duyar 

� Alarm cihazı 2 set DVR’a  

bağlı olduğunda yardımcı  

bağlantıyı kullanın  

PTZ kontrol bağlantısı  

 Resimde gösterildiği gibi, “RS-485, A, B” RS485 A, B 

kablosuna denk gelir 

 

 

PTZ & DVR bağlantısı 

1、Speed Dome kamerayı DVR RS 485 portuna bağlayın  

2、Speed Dome kameranın video kablosunu DVR video çıkışına bağlayın  

3、Güç sağlayıcısını bağlayın 

PTZ bağlantı notu: 

� Yüksek voltaj güç karışmasını önlemek için iyi kablolama yapıldığından emin 

olun. 

� Sinyal kalitesi için 120-ohm direnç gerekir. 

� Dekoder kablosu A,B portu arasındaki voltaj 5V’tan aşağı olmalıdır 

� Ön cihazın yerleştirilmesinden emin olun 
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Navigasyon ve kontrollere üstten bakış  

Giriş 

Sistem açıldığında, Giriş’e veya sol kliğe basın, giriş arayüzünü göreceksiniz.   

2 tane varsayılan kullanıcı var: “yönetici” “misafir”.   

“yönetici” yönetici hakkına sahiptir. Varsayılan şifre “123456”. 

 

Şifre Koruması: Şifreyi 30 dakika içinde 5 kere girebilirsiniz. Yoksa 

hesap bloke olacaktır.  

Sisteminizin güvenliği için, ilk girişten sonra şifreyi yenileyin.  

Sistem kapaması 

 
Not: HDD’yi değiştirmeden once sistemi kapatın. 

Yöntem 1: Güç tuşuna 3 saniye kadar basın. 

Yöntem 2: Sistem menü -> Sistemi kapat 

Yöntem 3: Sistem menü -> Ana menü ->Yönetim araçları -> Sistemi kapat. 
 

Ön gösterim 
 

Ön gösterim menüsüne girin, tarih ve zamanı genel ayarlara gore veya kanal 
adını çıkış moduna göre ayarlayabilirsiniz. 

 

1  

Kayıt ederken 

ekranda çıkan logo 
2  

Hareket algılandığında ekranda 

çıkan logo 

3  

Video kaybı 

yaşandığında ekranda 

çıkan logo 

4  

Kamera maskeleme 

yaşandığında ekranda çıkan 

logo 
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Güç kaybından sonra otomatik devam etme  

 
Güç kaybından sonra sistem otomatik olarak video yedekleyip, son kaldığı 
durumdan devam edebilir. 

WEB CLIENT OPERATION  

IE Tarayıcısı Kurulumu 

Lütfen bilgisayarınıza Microsoft Internet Explorer 6.0, ve DirectX 9.0 veya 
daha yüksek versiyonlarının kurulduğundan emin olun.  

 Not: Eğer gerekliyse lütfen Firewall ve Antivirüs yazılımını devre dışı 
bırakın. DVR cihazına ilk kez giriş yapıldığında işlevler düzgünce çalışıyorsa, 
bur durumda güvenlik ayarlarını varsayılan seviyede tutabilirsiniz. 

Giriş 

 
Bu bölüm özellikle son kullanıcının DVR web ayarlarını takdim eder.     
IE’yi açın ve DVR adresini, adres boşluğuna girin. Mesela DVR IP: 

192.168.1.108, o zaman adres boşluğuna http:// 192.168.1.108 diye girin. 
 

 

 
 

 Sistem webrec.cab kontrol kurmak ister misiniz diye bir uyarı penceresi 
açar. Lütfen EVET’e basıp kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.  

Varsayılan kullanıcı adı ‘’admin’’ve şifre ise 123456’ dır. 
Not: Güvenlik sebepleriyle lütfen şifrenizi ilk girişten sonra yenileyiniz.   

Aşağıdaki uyarıları kontrol ediniz lütfen: 
6.1 Ağ bağlantısı doğru yapılmış 
6.2 DVR ve PC ağ bağlantısı kurulumu doğru yapılmış. 

3,  ***.***.***.**** (DVR IP adres)  doğru girildiğinden emin olun. TTL değeri 

64 

4. Web OCX otomatik olarak indirilip, kurulacaktır. Yeni bir versiyon 
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yüklendiğinde esli versiyon OCX sistemden kaldırılmalıdır. 

 
WEB client arayüzü 

Giriş yaptıktan sonra ana pencereyi görürsünüz, sağ taraftaki kanal 
numarasını çift tıklayın, küçük kamera ikonu gördüğünüzde bu kanalı 
görüntüleyebilirsiniz. 

 

Toolbar 

 
 Toolbar’ın alt ve üstünde bir kaç işlev görebilirsiniz.  

 

Geri oynatım：Video kaydet, geri oynat ve indir 
Yapılandırma：DVR yapılandırması。 
Hakkında: DVR Web Sunucu versiyonu； 

Çıkış: Web sunucusundan çıkış 
  

Pencere değiştirme  

 

 

 ：Akıcılığı ayarla 

 ：Tüm ekran yap； 

 ：Tek kanal görüntüleme 

 ：4- kanal görüntüleme； 
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 ：6- kanal görüntüleme； 

 ：8- kanal görüntüleme； 

 ：9- kanal görüntüleme； 

 : 13- kanal görüntüleme； 

 ：16- kanal görüntüleme； 

 ：20- kanal görüntüleme； 

 ：25- kanal görüntüleme； 

 ：36- kanal görüntüleme。 

Kanalı Görüntüleme 

Sağ taraftaki kanal numarasını çift tıklayın, küçük kamera ikonu 
gördüğünüzde bu kanalı görüntüleyebilirsiniz. 
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Görüntüleme 

Kanalın sağ üst tarafında görüntüleme kanalı şu ikonlarla gösterilir; 

； 

: Görüntü yakala. Önemli görüntülerin resmini yakalayabilirsiniz. Bütün 

görüntüler C:\RC\ dosyasında saklanır. 

: Yerel kaydetme. Bu butona bastığınızda, sistem kaydetmeye başlar. 

Bütün videolar C:\RC\ dosyasında saklanır. 

: Sesli konuşma  

: Videoyu kapat。 

PTZ Kontrol 

 
WEB client PTZ işlevi: 
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� Yön tuşu: 8 yön tuşu, Devam eden kontrol için tıklayıp uzun tutun.  
� Adım Hızı: PTZ hızını ve devriye hızını kontrol edin. 
� Zoom: PTZ zoom ayarını yapıp, kontrol edin. 
� Odak: PTZ odak ayarını yapıp, kontrol edin. 
� İris: PTZ iris ayarını yapıp, kontrol edin. 
� Presets: önceden kurulum ayarını yaptıktan sonra, kurulumu yapın. 
� Örnek: PTZ ‘yi oynatmak için örnek değer girip, kaydetmeye başla butonuna 

basın.  
� Flip: PTZ kamerayı kontrol edip, dikey flipe başlayın 
� Otomatik tarama: PTZ kamerasını kontrol edip oto taramaya başlayın.  
� Oto tur: Oto tur ve ön kurulum değerlerini girin. Ekle’ ye basın, bir turda ön 

kurulum kurmuş oldunuz. 
� PTZ: Otomatik tarama, Tur, Örnek, Ön kurulum ayarları 

 

 

PTZ kuruluma basın, bu arayüzü göreceksiniz.  
� PTZ kamera kanalını tıklayın, istediğiniz yere yerleştirin kamerayı ve sol 

limit’e basın. Sonra kamerayı tekrar oynatın ve sağ kliğe basıp bir sağ limit 
kurun. Bir oto tarama kurmuş oldunuz. 

� PTZ kamera kanalını tıklayın, istediğiniz yere yerleştirin kamerayı ve ön 
kurulum ayarını girin. Ekle’ye basın, bir ön kurulum ayarlamış oldunuz. 
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� PTZ kamera kanalını tıklayın, oto tur ve ön kurulum değeri girin. Ekle’ye basın, 
bir turda ön kurulum kurmuş oldunuz.  

Renk Ayarı 

 
Renk, parlaklık, kontrast, canlılık ve AGC ayarlarını yapın. 

 

 : Parlaklık; 

 : Kontrast 

 : Renk; 

 : Canlılık; 

 : Fabrika ayarlarına dön; 

Diğer ayar 

 

 
 

Görüntü yakala：：：： Görüntü yakala ve yolu：C:\RC\ 
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Yolu kaydet：：：：Yolu Kaydet：C:\RC\ 
Tekrar aç：：：：Cihazı tekrar aç 
Kayıt boyutu：：：：Dosya boyutunu seç 

 

WEB CLIENT Yapılandırması 

Sistem Bilgisi 

 
Ana menüde yapılandır’I tıklayın ,arayüzü aşağıdaki gibi gorebilirsiniz; 

 
 

� Sistem Bilgisi: Cihaz yapılandırmayı tıklayın, arayüzü, donanım sürümünü, 
HDD bilgisini, giriş bilgisini görebilirsiniz. 

� Ayar: Ayarlar şu öğeleri içerir: Genel, şifreleme kurulumu, Takvim, RS232, ağ 
şebekesi, MUL-DDNS, FTP, Alarm, Pan/Tilt/Zoom , Araçlar.  

İleri: Oto bakım için DVR’ın kayıt özelliğini kurun 

Sistem Ayarları 

Genel 

Genel arayüz aşağıdaki gibidir； 
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� Sistem zamanı: Sistem zamanını yenilemeniz içindir.  
� Tarih formatı: Tarih formatını seçebilirsiniz. 
� Tarih ayıracı: Lütfen ayıracı – veya / olarak seçin. 
� Zaman formatı: İki seçenek vardır: 24-H ve 12-H. 
� HDD ful: İki seçenek vardır: Kaydetmeyi durdur veya önceki kaydedilenlerin 

üstüne yaz. 
� Pack duration: Dosya boyutunu seçin. Varsayılan ayar 60 dakikadır. 
� Cihaz numarası: Uzaktan kumandayla birden çok DVR cihazını kontrol 

ediyorsanız, bu cihazlara sırasıyla Numara verebilirsiniz. Uzaktan 
kumandanızdaki adres tuşuna basın, ve cihaz numaranızı girin. 

� Video standartı: PAL.  

Şifreleme 

Şifreleme ayarları aşağıdakileri içerir.  
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� Kanal: Burası kanal seçmeniz içindir. 
� Sıkıştırma: H.264; 
� Veri aktarımı: Düzenli ve ekstra very aktarımı;  
� AV devreye sokma: Video/Ses. Sistem sadece videoyu varsayılan olarak 

gösterir. Elle ses işlevini devreye sokmanız gerekir. 
� Çözünürlük: CIF / QCIF 
� Bit rate: İki seçenek vardır: CBR ve VBR. VBR modda video kalitesini 

ayarlayabilirsiniz.10Kb/s-4096Kb/s  
� Kare oranı: Değer 1f/s ‘den 25f/s (PAL)’ ye ve 1f/s to 30f/s (NTSC) ‘ye 

değişebilir. and) 
� Kare aralığı: 1 kare kurun, 2-12 opsiyonel. 
� Görüntü kontrolü: Seçi kanal için Renk, parlaklık, kontrast, canlılık ve AGC 

ayarları 

Takvim 

Takvim şu arayüzü içerir 
DVR açıldığında 24 saat aralıksız kaydeder. Bu arayüzde kayıt çeşitini, kayıt 
zamanını ve periyodunu seçebilirsiniz). 
� Kanal: İstediğiniz kanal numarasını seçin.  
� Hafta: Listeden seçebilirsiniz. 
� Ön kayıt: Sistem kayıt operasyonunu onaylamadan once 3 ila 5 saniye 

kaydeder.(dosya boyutuna gore değişir) 
� Peiyot: Kurmanız için 6 periyot mevcuttur. 

İpucu 

Bir kanal için kurulumu tamamladığınızda, farklı kaydet’i tıklayın, sistem 
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yeni bir arayğz penceresi açar. Şimdi bir kanal ayarını diğer kanallara 
kopyalayabilirsiniz. 

 

RS2332 

 
 

RS232 şunları içerir:  
� İşlev: Seçmeniz için çeşitli cihazlar vardır. Klavye mevcut cihazı kontrol 

edebilmeniz için vardır.  
� Baud rate: Dilediğiniz gibi seçin. 
� Data bit: Değer 5’den 8’e kadar değişir. 
� Stop bit: Üç seçenek vardır: 1/1.5/2. 
� Parite: Üç seçenek vardır: hiç/tek/çift. 
 
 Ağ şebekesi 
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Ağ şebekesi arayüzü aşağıda gösterildiği gibidir.  
Şunları içerir； 

 

 
� DNS: DNS ve yedek DNS adresini seçin 
� DDNS: DDNS çeşidini, Domain ismini, kullanıcı adını, şifreyi belirleyin. 
�  
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� UPNP: UPNP, Web Port, TCP Portunu belirleyin. 

 
 

� PPPoE: PPPoE kullanıcı adı, şifre ve IP adresini belirleyin. 

 

 
 

Fabrika ayarlarına dön: seçili işlevleri fabrika ayarlarına döndür. 
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Alarm 

 

Al  
 

Video Algılama: Video algılama alanine, çıkış kanalını, PTZ’yi, uyarı zilini 
seçin. 



Digital Video Recorder User Manual 
 

76 
 

 

 
Alarm çıkışı: Alarm olduğunda, alarm aktivasyon kanalını seçin. 

 

 

 

İleri 

 
DVR, kayıt, okuma, yazma ve oto bakımı seçin。 

Disk Yönetimi: HDD’yi okuma, yazma, sadece okuma, veri sil, düzelt 
olarak düzenleyebilirsiniz. 
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Güncelleme: DVR’I güncellemek için güncelleme dosyasını seçin; 

 

Kayıt Kontrol : kayıt durumunu seçin: Schedule / Manual / Stop 
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Kullanıcı hesabı 

Kullanıcı hesabı: Kullanıcı hesabı,kullanıcı ekleme, kullanıcı yenile, şifre, grup. 

 
Oto Bakım, Tekrar basalt, eski dosyayı oto sil 

 

 

 


