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Ağ Video Kayıt Cihazından duman 
çıktığı görülür veya normal olmayan 
bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt 
Cihazının elektrik bağlantısını kesin.

Ağ Video Kayıt Cihazını sudan uzak 
tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa hemen 
kapatın.

Ağ Video Kayıt Cihazını televizyon 
ya da fırın gibi ısı kaynaklarının 
çevresine yerleştirmeyin.

Çalıştırma sıcaklığı için kullanım 
kılavuzuna başvurun.

Ağ Video Kayıt Cihazını doğrudan 
güneş ışığına maruz bırakmayın.

Ağ Video Kayıt Cihazını yüksek neme 
sahip ortamlara yerleştirmeyin.

Kurulum Öncesi Uyarılar

Yazılım CD’si

NR8401 

Garanti belgesi

Hızlı kurulum kılavuzu

Güç Kablosu ve Adaptör

510000221G

Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin1

Takılı taşınabilir belleği çıkarmaya 
ya da üzerindeki yazılımı kaldırmaya 
çalışmayın.  

Vidalar, Gövde Kulakları, Çerçeve 
Anahtarları ve Ayak pedalları

x16
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Fiziksel Tanım2

Önden Görünüm

Arkadan Görünüm

1 2 3 4 5 6

Disk 1 Disk 2

LAN1LAN2

ÖNEMLÝ:

Gövdenin arkasında 10 cm boşluk 
bırakmak önemlidir. Boşluk, ısıyı 
havalandırmak amacıyla gövde 
boyunca yeterli hava akışı sağlamak için 
gereklidir. Gövdenin ön tarafında da 5 
cm boşluk gereklidir. 

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

10cm

5cm

Disk 3

1 Güç düðmesi ve LED
2 Durum LED'i
3 Sabit disk etkinlik LED'i
4 Varsayılanı Geri Yükle 

düğmesi
5 Yedekleme düğmesi
6 USB

Disk 4 gövde içine takılabilir. 

USB 1 ve 2
GPIO terminal 
bloğu

Fan hava 
çýkýþý

Fan hava 
çýkýþý Güç Kablosu 

Yuvası

Güç anahtarı

1 DO+ (12V) 6 DI2- 11 Power button 16 GND
2 DO- 7 DI3+ 12 GND
3 DI1+ 8 DI3- 13 RS232_TX
4 DI1- 9 DI4+ 14 RS232_RX

5 DI2+ 10 DI4- 15 GND

GPIO pimleriyle ilgili işlevler sonraki 
yazılım sürümünde kullanılabilir 
olacaktır. Bilgi için lütfen teknik 
destekle iletişime geçin.  

NOT:
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Donanım Montajı

SATA sabit diskler kullanýcý tarafýndan saðlanýr. Að video kaydedicisi çoðu satýþa hazýr 
SATA sabit sürücülerini zaten barýndýrmaktadýr. Bir RAID birim yapılandırması için, aynı 
kapasite ve dönme hızına sahip aynı modelde sabit diskler kullanmanız önerilir.
1. Döner çerçeve kilidini açmak için, sağlanan çerçeve anahtarını kullanın. Kapı mandalını 

yana iterek sürücü yuvasını açın. 

3

2

1

Bezel Kolu

Bezel Kilidi

Kapı Mandalı

2. Sabit diskinizi sürücü tepsisine takın. Sabit diski, etiketli tarafı yukarı, bağlantı tarafı 
gövdenin içine bakar şekilde sürücü tepsisine yavaşça yerleştirin. Vidaları alttan 
takarak sabit diski sıkıca tutturun.
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3. Sabit diski sürücü yuvasına geçirin.

4. 4-1. Temas direncini hissedene kadar sabit diski yuvaya itin.
4-2. Sabit diski arka uç konektörüne bağlamak için çerçeve kolunu kapatın.
4-3. Sürücü bölmesi doldurulurken sürücü bezelini her zaman kilitlemeniz gerekir. Bu, 

sabit sürücünün sýký bir þekilde takýlmasýný saðlar.

2

1

5. Daha fazla sabit disk takmak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
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Arabirim Baðlantýlarý

LAN/WAN

Router 

1 2

3 4 5

USB aygýtlarý

DI/DO cihazları

Güç kablosu

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. USB optik sürücü (FAT biçiminde biçimlendirilmiş) ya da UPS gibi USB cihazlar bağlayın.
4. GPIO terminal bloğuna harici dijital giriş/çıkış cihazları bağlayın.
5. 5. Arka paneldeki güç anahtarının Kapalı (O) konumunda olduğundan emin olun. 

Sağlanan güç kablosunu güç şebekesine (100-240V AC, 3A-1.5A, 50~60Hz) bağlayın.
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Ağ Üzerinde Kurulum

1. Að kameralarýný NVR’nin LAN baðlantý noktalarýna baðlayýn.
2. NVR’ye Internet erişimi TCP 80 bağlantı noktası ve RTSP akışı 554 bağlantı noktası 

aracılığıyla yapılır.

Router 

Internet

Router 

16x

4

LAN

Anahtar

Yönlendirici / Kablosuz AP

Ýstemciler

1. İki LAN bağlantı noktası, aynı ya da farklı alt ağlara veya bir üstlenme ya da yük paylaşım yolu 
grubuna yapılandırılabilir.

2. İstemci bilgisayarlar, en az 1280x960 ya da üstü çözünürlükte IE8 tarayıcı desteklemelidir.

NOT:

1. İki LAN bağlantı noktası, farklı DHCP sunucuları ya da yönlendiricileriyle yönetilmemelidir.
2. NVR yalnızca H.264 ve MPEG-4 video akışlarını alır. Kameralarınız MJPEG akışları sağlamak için 

yapılandırılırsa, lütfen video akışı yapılandırmalarını değiştirin.
3. En fazla kayıt bant genişliği, tekli diskler ya da RAID0/1 kullanıldığında 96Mbps ve RAID5 birimi 

kullanıldığında 48Mbps değerindedir.

ÖNEMLÝ:
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Ýlk Yapýlandýrma5

3. IW2 yardımcı yazılımını başlatın. IW2 yardımcı yazılımı, aynı alt ağda bulunan 
NR8401’i bulacaktır.

1. Arka paneldeki güç anahtarını AÇIK (I) konumuna getirin. NVR hemen başlamalıdır. İlk 
yapılandırmadan sonra sistemi tekrar başlatmak için ön panel güç düğmesini kullanın

2. Bir yönetim bilgisayarından, ürün CD’sinde bulunan IW2 yardımcı yazılımını kurun. 
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4. NVR sistemiyle bir web oturumu başlatmak 
için NR8401 girdisine çift tıklayın.

5.  Oturum açma sayfası açılır. İlk kez erişim 
için kullanıcı adı ve şifre olarak “admin” ve 
“admin” girin. Yapılandırmanıza başlamak 
için Oturum Aç’a tıklayın.
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6. Sistem varsayılan olarak Canlı Görünüm sayfasına geçer. Ekranın sağ üst köşesindeki 
Ayarlar düğmesine tıklayın.

7. Ayarlar sayfasında, depolama birimi yapılandırmanıza erişmek için Depolama > 
Birim’e tıklayın.

8. Depolama ayarları sayfasında, sabit disklerinizin bulunup bulunmadığını ve sisteminiz 
tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin. Oluştur... düğmesine tıklayın.
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9. Taktığınız sabit disk sayısına bağlı olarak, RAID birimi yapılandırmalarının bir listesi 
görüntülenecektir. Bir yapılandırmanın onay kutusunu ve bir birimin disk üyelerini 
seçip, devam etmek için Tamam’a tıklayın. Bir RAID biriminin ilklendirilmesi birkaç 
dakika sürecektir.

10. İlklendirme işlemi aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

11. İşlem bittiğinde, RAID birimi ayrıntıları Birim ekranında gösterilecektir.
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12. Kamera ayarları sayfasını açmak için, menü ağacında Kamera > Genel’e tıklayın. Alt 
ağda kurulu kameraları bulmak için Ara düğmesine tıklayın.

13. Ağdaki kameralar listelenir. Bunları yapılandırmanıza kaydetmek için en soldaki +  
düğmesine tıklayın. Bu sayfada işiniz bittiğinde Tamam’a tıklayın. Kamera sayfasına 
geri döndüğünüzde Kaydet’e tıklayın.

14. Varsayılan olarak, kameralar, her zaman tüm akışları kaydetmek için yapılandırılır. Kayıt 
ayarlarını Kamera > Program kısmında değiştirebilirsiniz. 

15. Daha fazla çalıştırma ve yapılandırma ayarı için Kullanım Kılavuzunuza başvurun.






