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Garanti belgesi

+Õ]OÕ�NXUXOXP�NÕODYX]X

Güç Kablosu 

510000221G

$PEDODMÕQ�øoLQGHNLOHUL�.RQWURO�(GLQ1

7DNêOê�,'(�ÀDìWDNL�\D]êOêPê�VLOPH\H�
veya yüklemesini kaldýrmaya 
oDOêìPD\êQ��.DVD\ê�DoPD\êQ��$NVL�
halde garantimiz geçersiz kalacaktýr.
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)L]LNVHO�7DQÕP2

 Önden Görünüm

 Arkadan Görünüm

0

1

Disk 1

Disk 2

HDD LED’i
Güç düðmesi ve 
LED
6ÕIÕUODPD�G�÷PHVL

RS-232 
(ayrýlmýþ)

LAN - WAN

VGA

USB kombo eSATA

Mikrofon Giriþi
Hat Çýkýþý
Hat Giriþi

*�o�$QDKWDUÕ

Fan hava 
çýkýþý

ÖNEMLÝ:

Kasanýn arka tarafýnda 15 cm'lik bir 
açýklýk býrakmanýz önemlidir. Açýklýk, 
ýsýnýn atýlmasý için kasadan yeterli hava 
akýþýnýn saðlanmasý için gereklidir. 
Kasanýn her iki tarafýnda 5 cm açýklýk da 
gerekir.

Normal çalýþabilmesi için ortamda hava 
akýþý olmasýný saðlayýn. Sistemi kapalý 
bir kabine koyarak kasanýn etrafýndaki 
hava akýþýný engellemeyin.

15cm

5cm
5cm

Disk 3

Disk 4

USB ports

Priz
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SATA sabit diskler kullanýcý tarafýndan saðlanýr. Að video kaydedicisi çoðu satýþa hazýr 
SATA sabit sürücülerini zaten barýndýrmaktadýr.
���gQ�SDQHOL�DoÕQ�
���dHUoHYH�NLOLGLQL�DoPDN�LoLQ��ELUOLNWH�JHOHQ�oHUoHYH�DQDKWDUÕQÕ�NXOODQÕQ��
���dHUoHYH�PDQGDOÕQÕ�\DQD�oHYLUHUHN�V�U�F��WHSVLVL�oHUoHYHVLQL�DoÕQ��dHUoHYH�NROX�\D\OD-
QDUDN�DoÕOGÕ÷ÕQGD�V�U�F��WHSVLVLQL�oÕNDUDELOLUVLQL]���

'RQDQÕP�0RQWDMÕ3

2

1
Bezel Kolu

���6DELW�GLVNLQL]L�V�U�F�� WHSVLVLQH� WDNÕQ��6DELW�GLVNL��HWLNHWOL� WDUDIÕ�\XNDUÕ��ED÷ODQWÕ� WDUDIÕ�
J|YGHQLQ� LoLQH�EDNDU�úHNLOGH�V�U�F�� WHSVLVLQH�\DYDúoD�\HUOHúWLULQ��6DELW�V�U�F�\��YH�
V�U�F��WHSVLVLQL�WHUV�oHYLULS����YLGD\Õ�VÕNDUDN�VDELW�V�U�F�\��VDELWOH\LQ��

2

1

Bezel Kilidi
Çerçeve mandal�
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2

1
HDD

Bezel Kolu

���6�U�F�� WHSVLVLQL� V�U�F��\XYDVÕQD� LWHUHN�\HUOHúWLULQ��7DPDPHQ�JLUGL÷LQGH�oHUoHYH\L�
NDSDWÕQ��dHUoHYH��DUND�XFX�DUND�SDQR\D�VDELWOH\HFHNWLU��

���6�U�F��WHSVLVLQL�NLOLWOHPHN�LoLQ�oHUoHYH�DQDKWDUÕQÕ�NXOODQÕQ��'DKD�ID]OD�GLVN�V�U�F��WDN-
PDN�LoLQ�LúOHPL�WHNUDUOD\ÕQ��

Bezel Kilidi

6DELW�V�U�F�Q�Q�GHYUH�NDUWÕQD�YH�ED÷ODQWÕ�SLPOHULQH�GRNXQPD\ÕQ��%X��
HOHNWURVWDWLN�ERúDOPDGDQ�GROD\Õ�VDELW�V�U�F�GH�KDVDUD�QHGHQ�RODELOLU����

g1(0/ø�
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Arabirim Baðlantýlarý

0

1

LAN Internet

Router 

1 2

3
4

5

6

7

LAN WAN

VGA USB aygýtlarý

Harici muhafaza

Ses aygýtlarý

1 & 2. CAT5 veya daha kaliteli Ethernet kablolarý kameralara yerel, anahtarlý aðla veya 
istemcilere Internet üzerinden baðlayýn. Daha fazla bilgi için sonraki sayfaya bakýn.

3. DB15 VGA baðlantý noktasýný bir monitöre (en fazla 1920 x 1080 çözünürlüðe sahip) 
baðlayýn.

4. Klavye ve fare gibi USB aygýtlarý baðlayýn.
5. Harici bir eSATA depolama muhafazasý varsa eSATA baðlantý noktasýna baðlayýn.
6. Hoparlörleri veya mikrofonu telefon jaký konektörlerine baðlayýn.
���*�o�NDEORVXQX�����a����9�$&�SUL]H�WDNÕQ�����a����+]���a��$�

Güç Kablosu 
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1. Að kameralarýný NVR’nin LAN baðlantý noktalarýna baðlayýn.
2. NVR’ye Internet üzerinden eriþmek istiyorsanýz, NVR’yi Internet’e WAN baðlantý nok-

tasý yoluyla baðlayýn. Tarayýcýnýn URL adresi alanýna http://<public IP>:3454 yazýlarak 
uzak PC’den bir web konsolu kurulabilir. Ancak, TCP baðlantý noktasý için yönlendiricide 
baðlantý noktasý iletme gerekli olacaktýr.

���*�o�DQDKWDUÕQÕ��J|YGHQLQ�DUNDVÕQGD��21��$d,.��NRQXPXQD�oHYLULQ�YH�195¶\L�oDOÕúWÕUPDN�
LoLQ�J�o�G�÷PHVLQH�EDVÕQ�

0

1

Router 

Internet

Router 

$÷�h]HULQGH�.XUXOXP4

Varsayýlan Sabit 
IP: 192.168.1.10

LAN

WAN

Anahtar

Kablosuz AP/
Yönlendirici

Ýstemciler

LAN ve WAN baðlantý noktalarý ayný veya farklý alt aðlara yapýlandýrýlabilir.

WAN baðlantý noktasý yoluyla baðlý kameralarýnýz varsa, WAN baðlantý 
noktasýnýn yönlendirici veya AP’deki bir DHCP sunucusundan bir IP adresi 
aldýðýndan emin olun. Almýyorsa, WAN baðlantý noktasý yoluyla algýlanan 
kameralar varsayýlan IP’leri kullanýr (örneðin 169.254.xx.xx) ve LiveClient yazýlýmý 
bunlarýn varlýðýný algýlayamaz.

NOT:

Varsayýlan: DHCP
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Ýlk Yapýlandýrma5

1. NVR’niz baþlatýldýðýnda, Kurulum Sihirbazý açýlýr. Ýlk kuruluma baþlamanýz gerekir. 
6LVWHP�NDWêìWêUêOPêì�,'(�ÀDìWDQ�EDìODWêOêU��<D]êOêP�\�NOHPHVL�JHUHNPH]�

2. Varsayýlan Kullanýcý adý ve Parolasýný admin ve admin olarak girin. Yetkisiz eriþimi 
önlemek için parolayý daha sonra deðiþtirmeniz önerilir.

3. Yapýlandýrmaya devam etmek için Ýleri düðmesini týklatýn ve yapýlandýrma iþlemini 
bitirmek için ekran talimatlarýný izleyin.

4. Að sayfasýna geçtiðinizde aþaðýdakileri unutmayýn:
4-1. Yerel aðýnýzda bir DHCP sunucusu varsa, “IP adresini otomatik al (DHCP)” öðesini 

seçebilirsiniz.
4-2. LAN baðlantý noktanýz kendisine baðlý kameralarla ayrýlmýþ bir anahtara baðlanýrsa, 

IP adreslerini kameralara el ile atayabilir ve LAN baðlantý noktasýnýn kendisi için 
adres atayabilirsiniz.

LAN baðlantý noktasý için varsayýlan 
statik IP 192.168.1.10’dur.

4-3. WAN baðlantý noktanýzý bir 
yönlendiriciye veya yönlendirme 
özellikli AP’ye ve sonra bir DSL veya 
Kablolu modeme baðlayýn.

���'LVN�VD\IDVÕQGD��OLVWHOHQHQ�GLVN�V�U�F�OHULQ�
|Q�QGHNL�RQD\�NXWXODUÕQD�WÕNOD\DUDN�GLVN�
V�U�F�OHULQL�VHoLQ��'LVN�\DSÕODQGÕUPDVÕ�
DoÕODQ�PHQ�V�QGHQ�7HN�GLVN�ROXúWXU��
5$,'��ROXúWXU��5$,'��\D�GD�EDúND�ELU�
VHoHQH÷L�EHOLUOH\LQ��8\JXOD
\D�WÕNOD\ÕS��
\DSÕODQGÕUPDQÕQ�HWNLQOHúPHVL�LoLQ�ELUNDo�
dakika bekleyin.

 Ekranda her disk birim türünde bulunan 
açýklamaya bakýn (örneðin RAID 0 ve 
RAID 1 için).

%DúODQJÕo�\DSÕODQGÕUPDVÕ�LoLQ�HQ�D]�ELU�
VDELW�V�U�F��WDNPDOÕVÕQÕ]��$NVL�KDOGH�
/LYH&OLHQW�NRQVROX�EDúODPD\DFDNWÕU��

NOT:
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6. Kamera sayfasýnda, yerel að yoluyla baðlý tüm kameralar kýsa bir aramadan sonra bir 
Kamera listesinde görünmelidir. Kameralarýn adres alanýný týklatarak IP adreslerini el 
ile atayabilirsiniz. Ayrýca “IP adreslerini tüm kameralara ata” onay kutusunu seçip NVR'nin 
IP'leri kameralara atamasýný da saðlayabilirsiniz.

Baþlangýç kurulumunu bitirmek 
için Ýleri düðmesini týklatýn. 
Tek tek deðiþiklikler yapmak 
için kameralarýn eriþim kimlik 
bilgilerine sahip olduðunuzdan 
emin olun.

.XOODQÕPD�+D]ÕU6

 1. Sonra Kontrol Merkezi ekranýna gelirsiniz. Canlý görüntüleme ve kayýt ayarlarýný 
yapýlandýrmak için LiveClient veya Oynat düðmelerini çift týklatýn.

 2. Canlý görüntüleme düzenini, kamera akýþ kare hýzýný ve diðer seçenekleri deðiþtirmek 
için LiveClient yardýmcý programýný açýn.
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4. Canlý görüntüleme ve kayýt 
yapýlandýrmasýnýn sistemin sýnýrlarýný 
aþmadýðýndan emin olmanýz önemlidir:

Sýkýþtýrma MJPEG H.264
Çözünürlük CIF VGA 1080P CIF VGA 1080P
Kare oraný 30fps 30fps 30fps 30fps 30fps 30fps
ELW�KÕ]ÕQD���YLGHR�
kalitesine göre

Good Standard Good 512Kbps 1Mbps 6Mbps

Akýþ sayýsý 16 10 16 7 3 1

Yerel ekranda canlý görüntüleme için varsayýlan akýþ 1, Tam HD 30 fps’ye kadar 
bir çözünürlükle yapýlandýrýlabilir. Akýþ 1 de sürekli kayýt için bir kaynaktýr. 
Kameralarýnýzýn DNêì�� çözünürlüðü 30 fps’de 1080 P’yi geçmez.

NVR, sistem kaynaklarýnýn etkili kullanýmý için otomatik olarak akýþ ekranýný 
ayarlayan 2WRPDWLN�$Nêì�%R\XWX’nu destekler. Otomatik Akýþ Boyutu iþlevini devre 
dýþý býrakýrsanýz ve akýþ ayarlarýný el ile yapýlandýrýrsanýz yukarýda listelenen 
sýnýrlamalara uymanýz gerekir.

3. 3-1. Varsayýlan olarak Toplu Kamera Ekleme penceresi kameralarý 
yapýlandýrmanýza almak isteyip istemediðinizi sorar. 

3-2. Ara düðmesini týklatýn. 3-3. Kameralarý onay kutularýný 
iþaretleyerek seçin.

3-4. Tamam’ý týklatýn, önceki pencereye 
dönün ve Ekle düðmesini týklatýn.

5. Kameralarýný taktýktan sonra, kameralarý görüntüleme hücrelerine sürükleyebilir 
ve yapýlandýrmanýn kalanýna devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Kullanýcý El 
Kitabýna bakýn.


