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Sembollerin Açıklaması

Bu sembol cihazla birlikte gelen belgelerde önemli işletme ve bakım (servis)
talimatlarının bulunduğunu kullanıcıya bildirir.

Üçgen içindeki ok başlı şimşek sembolü, elektrik çarpması riski yaratabilecek
büyüklükte yalıtımsız bir “tehlikesiz gerilimin” cihaz içinde bulunduğu uyarısını verir.

NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 gereğince Sınıf ‘’A’’ dijital cihaz için sınırlara
uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı parasite karşı
uygun koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu donanım radio frekans enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir ve eğer kullanım talimatı gereğince kullanılmazsa, radio iletişimleri için zararlı parasite sebep
olabilir. Bu donanımın bir yerleşim merkezinde çalıştırılmasının masrafı kullanıcıya ait olmak üzere paraziti
düzeltmesi gereken zararlı parazite sebep olma olasılığı vardır.

FCC Uyarısı: Devam eden uyumluluğu sağlamak için bilgisayara veya çevresel birimlere bağlarken sadece

korumalı ara yüz kabloları kullanınız. Uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmamış
değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının bu donanımı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu Sınıf A dijital cihaz Kanada Parazite Sebep Olan Donanım Düzenlemeleri tüm gereklerini
karşılamaktadır.
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SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI


BU YAYIN, TİCARETE SUNULABİLİRLİĞİN İMA EDİLEN GARANTİLERİ, HERHANGİ BİR ÖZEL AMACA
UYGUNLUK VEYA ÜÇÜNCÜ PARTİNİN HAKKININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ŞARTIYLA AÇIKÇA VEYA İMAEN HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ OLMADAN ‘’OLDUĞU
GİBİ’’ VERİLMİŞTİR.



BU YAYIN TEKNİK EKSİKLİKLER VEYA YAZIM YANLIŞLARI İÇEREBİLİR. BU YAYININ VE/VEYA KARŞILIK
GELEN ÜRÜN(LERİN) GELİŞTİRİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞİKLİKLER BURADAKİ
BİLGİLERE EKLENİR.

GARANTİ FERAGATİ
HİÇBİR DURUMDA TEDARİKÇİ AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA
DEĞİŞTİRME VEYA ÜRÜNÜN UYGUN BAKIMI HARİÇ HERHANGİ BİR TARAFA VEYA KİŞİYE SORUMLU
OLMAYACAKTIR:







ÜRÜNLE İLGİLİ VEYA ÜRÜNDEN KAYNAKLANAN DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ YA DA ÖZEL VEYA ÖRNEK
NİTELİĞİNDE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANG İBİR ZARAR VEYA
KAYIP;
KULLANICININ UYGUNSUZ OLARAK KULLANIMI VEYA İHMALKÂR İŞLETİMİNİN SEBEP OLDUĞU
KİŞİSEL YARALANMA VEYA HERHANGİ BİR HASAR;
KULLANICI TARAFINDAN ÜRÜNÜN YETKİSİZ OLARAK SÖKÜLMESİ, TAMİRİ VEYA MODİFİKASYONU;
ÜÇÜNCÜ TARAFIN CİHAZLARIYLA BİRLEŞİK OLARAK SİSTEMDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR
SORUN, DOLAYLI UYGUNSUZLUK VEYA KAYIP YA DA HASAR;
GÖZETİM DIŞINDA DİĞER BİR AMAÇ İÇİN KULLANILAN VEYA KAMUYA MAL OLAN BİR SEBEPTEN
DOLAYI KAYDEDİLEN VERİLER DAHİL O GÖZETİM KAMERASININ RESMİNİN SONUCUYLA GİZLİLİĞİN
İHLALİ YÜZÜNDEN FOTOJENİK BİR KONU HALİNE GELEN BİR KURULUŞ VEYA KİŞİ TARAFINDAN
GETİRİLEN HERHANGİ BİR ALACAK VEYA İŞLEM.
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ÖNLEMLER


















Lütfen bu ürünün kurulumuyla ilgili tüm işler için kalifiye servis personeli veya sistem kurucularına
başvurunuz.
Cihazı belirtilen sıcaklık, nem veya güç kaynağı değerlendirmeleri ötesinde çalıştırmayınız.
Cihazı 0oC ~ +45oC (32oF ~ 113oF) sıcaklıkları arasında ve %85 nem altında çalıştırınız.
Bu cihazı giriş güç kaynağı 12 VDC değerindedir.
Hard disk sürücülerinin performansı ve ömrü kolayca ısıdan etkilenir (yüksek sıcaklıkta kullanıldığında). Bu
cihazın +20oC ~ +30oC (68oF ~ 86oF) arasında sıcaklıkta kullanılması tavsiye edilir.
Hard disk sürücülerini dikkatli taşıyınız.
Motorları hala çalışıyorken hareket ettirilse bunların zarar görmesi mümkündür. Bunları gücün hemen açtıktan
veya kapadıktan sonra taşımayınız (30 saniye civarında).
Hard disk sürücülerini statik elektrikten koruyunuz.
Bunları yığmayınız veya dik tutmayınız.
Bunları sabitlemek için elektrikli tornavida kullanmayınız.
Sadece kuru bezle temizleyiniz.
Herhangi bir havalandırma ağzını tıkamayınız.
Cihazı radyatörler, ısı düzenleyicileri, sobalar veya diğer ısı üreten cihazlar gibi herhangi bir ısı kaynağı
yakınında kullanmayınız.
Güç kordonunu ezilmeden veya özellikle fişlerde, alıcılarda ve cihazdan çıktığı noktalarda sıkışmasından
koruyunuz.
Metalik parçaları yuvalardan düşürmeyiniz. Bu durum cihaza kalıcı hasar verebilir. Gücü derhal kapatınız ve
servis için kalifiye servis personeli ile bağlantıya geçiniz.
Cihazı dikkatlice taşıyınız. Cihaza zarar verebileceğinden dolayı çarpmayınız veya sallamayınız.
Cihazı suya veya neme maruz bırakmayınız ya da ıslak yerlerde çalıştırmayı denemeyiniz. Eğer cihaz ıslanırsa,
derhal önlem alınız. Cihazı kapatınız ve kalifiye servis personeline başvurunuz. Nem cihaza zarar verebilir ve
ayrıca elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Cihazın gövdesini temizlerken kuvvetli veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayınız. Kiri çıkartmak zor olduğunda,
yumuşak bir deterjan kullanınız ve hafifçe siliniz.
Çıkışlara ve uzatma kordonlarına bu durum yangın riskine veya elektrik çarpmasına sebep olabileceğinden
dolayı aşırı yükleme yapmayınız.
Lütfen ayarlarınızı not ediniz ve saklayınız. Bu durum sistem yapılandırmasını değiştirmeniz gerektiğinde veya
beklenmedik bir arıza veya hata meydana geldiğinde yardımcı olacaktır.
Dağıtım, kopyalama, sökme, ters derleme ve ayrıca bu ürünle birlikte verilen yazılımın ihracat yasalarının ihlali
açıkça yasaklanmıştır.
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Yapılandırma Listesi
BLW-960H : 8 / 16CH

BLW-960H-P : 8 / 16CH

DVR Set

Kılavuz / CMS CD

Uzaktan Kumanda

Kullanım Kılavuz

Vida

HDD Montaj Kutuları

Rack Kutuları

Data Kablosu

Güç Kablosu

Adaptör
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İşletim Önlemleri
 Güç Kapalı
 DVR kayıt veya playback konumunda iken cihazı kapatmayın yada enerjisini kesmeyin. Cihazı kapatma veya enerjisini
kesme cihaza, kalıcı hasarlar verebilir. KURULUM>SİSTEM seçeneğine tıklayarak sırayla kapatın ve DVR cihazı tamamen
kapandıktan sonra enerjisini kesin. Cihaza yeniden enerji vermek için güvenlik açısında 5 dk beklenmelidir.
 DVR’ da harici bir cihaz (USB, harici hard disk) kullanılırken, DVR’ ı kapatmayın yada enerjisini kesmeyin. Bu işlem
cihazınıza kalıcı zarar verebilir. Veriler yüklenene kadar cihazın güç düğmesinin açık konumda olduğundan emin olun. Aynı
şekilde depolama aygıtını kaldırmanın da cihazınıza zarar vereceğini unutmayın.
 Hard diski biçimlendirirken, DVR cihazını kapatmayın yada enerjisini kesmeyin. Yapılacak bu işlem cihazınıza kalıcı zarar
verebilir. Diski biçimlendirirken cihazın güç düğmesinin açık konumda olduğundan emin olun.

 HDD yükleme / ekleme / taşıma / değiştirme / kaldırma
 HDD (DVD-RW) kurulum/ekleme/taşıma yada kaldırma sırasında DVR cihazının kapalı konumda olduğundan emin olun.
Cihaz kapalı konumda değilse bu işlem HDD’ ye (DVD-RW) kalıcı zararlar verebilir.
 DVR’ ı kapatmak istediğinizde KURULUM>SİSTEM seçeneklerine sırasıyla basarak kapatabilir ve DVR tamamen
kapandıktan sonra gücü kesebilirsiniz.
 Yükleme/Ekleme/Taşıma/Değiştirme: Formatlanmış HDD’ yi başlatın. Aksi takdirde DVR diski tanımaz ve anormal olarak
çalışmaya başlar. Lütfen ‘HDD Kurulumu’ için aşağıdaki işlemleri takip edin.
① (Tarih / Zaman Kurulumu): Mevcut tarih ve zaman ayarları kurulumu için (KURULUM>SİSTEM>Admin>Tarih/Zaman)
seçeneklerine tıklayın.
② (Sistemi
Başlatma)
:
Tüm
kurulum
işlemleri
(KURULUM>SİSTEM>Bilgi>Durum>Kurulum>Varsayılan)

fabrika

ayarlarına

göre

yapılandırılır.

③ (HDD Formatı) HDD Formatı KURULUM>SİSTEM>Admin>Depolama>Biçimlendirme ayarlarından yapılır. Eğer cihazda
2 adet HDD bulunuyorsa, her HDD ayrı şekilde biçimlendirilmelidir. Biçimlendirme tamamlandığında, DVR otomatik
olarak yeniden başlayacaktır.
 HDD’ yi Kaldırma: Daha önceden yüklenmiş olan sabit bir diski kaldırmak için aşağıdaki işlem basamaklarını izleyin.
KURULUM>SİSTEM>Admin>Depolama>Biçimlendirme tuşlarına sırasıyla tıklayın. ‘Kaldırma’ butonu format başlığı altında
ayrı bir şekildedir. Kaldırma işlemi tamamlandığında, DVR otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

 Zaman/Tarih Değiştirme
 Herhangi bir anda değiştirilen zaman/tarih canlı izlemede anlık olarak görüntülenir, kayıt sırasında tarih/zaman ayarları
değiştirilemez.
 Tarih/Zaman yapılandırmasından sonra DVR cihazını yeniden başlatın.
 Ayrıca sistemi yeniden başlatmadan önce KURULUM>SİSTEM>Kapat ayarlarını uygulamayı unutmayın.

 Güncelleme
 Hard disk sürücüsü formatlanıp kurulana kadar güncelleme yapmayın. Harddisk sürücüsünün uygun işletimde çalıştığından
emin olduktan sonra güncelleme yapın.

 Mouse Kullanma
 Sol mouse tuşu: DVR’ ın ön panelindeki Enter ( ) fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.
 Merkez Tuşu (scroll): DVR’ ın ön paneli (ekran arama menüsü) ile aynı işleve sahiptir.
 Sağ mouse tuşu: Fonksiyon tuşlarının sırasını gösterir (Mouse un bu tuşunu kullanarak Giriş Cihazı ve Ekran ikonlarını
görünüz)

 OYNATMA / DURAKLATMA Tuşu
 Playback izleme ekranında Oynatma/Duraklatma tuşuna basın. (Son dakikadan itibaren kaydedilen video kayıtları oynatılır.)
 Playback modunda her zaman OYNATMA/DURAKLATMA tuşlarına basılarak, ‘1X Oynatma’ ve ‘Duraklatma’ değiştirilir.
Ekranda görülen işaret simgesinden ıı simgesine değişir.
 Playback sırasında modu değiştirmek isterseniz (1X oynatma, geri, ileri), ilk önce her zaman OYNATMA/DURAKLATMA
tuşuna basın. (Ekrandaki işaretin II olduğunu görünüz.)
 Yedekleme için OYNATMA/DURAKLATMA tuşuna basınız. Yedekleme işleminin ‘DURAKLATMA’ modunda yapılacağından
emin olun.

 Kamera Başlığı
 DVR’ da kamera başlığı kayıt ve playback modlarında 1 ile 16 kamera gösterilir. Kamera başlığı için ayarlar menüsünden
(CİHAZLAR>Kamera/PTZ)>Başlık) seçeneklerine tıklayarak kolayca erişebilirsiniz.
6

İçindekiler
3.8.2 Yönetici ......................................................... 26
3.8.3 Hesap ........................................................... 30
3.8.4 Sistem Log .................................................... 32

1. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ..
1.1 Ambalajdan Çıkarma

3.8.5 Çıkış.............................................................. 32

1.2 Servis .............................................................. 10

3.8.6 Kapat ............................................................ 33

1.3 Sistem Bağlantı Diyagramı............................ 11

3.9 EKRAN .............................................................33
3.9.1 OSD .............................................................. 33
3.9.2 Ana Monitor .................................................. 34

2. KURULUM

3.9.3 Çoklu Spot .................................................... 35

2.1 Hard disk ve DVD-RW Kurulumu .................. 13

3.9.4 Video Giriş / Çıkış ......................................... 36

2.1.1 SATA Port .................................................... 13

3.10 CİHAZLAR ......................................................40

2.1.2 Dahili SATA Depolama ................................. 13

3.10.1 Ağ ................................................................. 40

2.1.3 e-SATA Harici Depolama ............................ 13

3.10.2 Kamera / PTZ ............................................... 40

2.1.4 HDD Kurulumu ............................................. 14

3.10.3 Ses................................................................ 41

2.1.5 Maximum HDD Kapasitesi ........................... 14

3.10.4 Alarm Giriş .................................................... 42

2.1.6 DVD-RW kurulumu ....................................... 14

3.10.5 Alarm Çıkış ................................................... 42

2.2 Konnektör Kablosu

3.10.6 Seri Giriş ....................................................... 43

2.2.1 Video-Giriş/Loop Çıkış Bağlantıları .............. 15

3.11.KAYIT ..............................................................43

2.2.2 Monitor Bağlantıları ...................................... 15

3.11.1 Ayarlar .......................................................... 43

2.2.3 HDMI Bağlantıları ......................................... 15

3.11.2 Program ........................................................ 45

2.2.4 Ses Bağlantıları ............................................ 16

3.11.3 Pre Alarm ...................................................... 46

2.2.5 TCP/IP(Ethernet) Bağlantıları ....................... 16

3.11.4 Hareket Algılama .......................................... 47

2.2.6 Alarm Bağlantıları(TTL) ................................ 16

3.11.5 Tatil Programı ............................................... 47

2.2.7 Master Alarm ................................................ 16
2.2.8 Alarm Bağlantıları(Röle (Kuru Kontak)) ........ 16

3.12.BAĞLANTI ......................................................48

2.2.9 RS-485/422 Bağlantıları ............................... 16

3.12.1 Alarm Giriş .................................................... 48

2.2.10 Koaksiyel Üzerinden RS-485 Bağlantı ......... 16

3.12.2 Harekete Dayalı Olay .................................... 49

2.2.11 USB Bağlantıları ........................................... 16

3.12.3 Video Kaybı .................................................. 49

2.2.12 RS-232 Bağlantıları ...................................... 17

3.12.4 Seri Giriş ....................................................... 50

2.2.13 Topraklama (Earthing).................................. 17

3.12.5 Sistem Olayı ................................................. 50

2.2.14 Fabrika Reset Tuşu ...................................... 17

3.12.6 Popup Bağlantı ............................................. 51

2.2.15 Güç kaynağı Bağlantıları .............................. 17
2.2.16 Bağlantı Klavuzu .......................................... 17

4. İŞLETİM ÖZELLİKLERİ .............................. 51
4.1 İzleme ...............................................................51

3. GİRİŞ CİHAZI VE EKRAN SİMGELERİ ...... 18

4.1.1 İlk Görüntü .................................................... 51
4.1.2 Görüntü Formatı ........................................... 52

3.1 Tuşlar ve LEDler ............................................. 20

4.1.3 Dijital Zoom ................................................... 52

3.2 16 Kanal DVR için Kamera Seçim Tuşu ...... 20

4.1.4 Canlı Görüntü Dondurma .............................. 52

3.3 Ön Panel......................................................... 20

4.1.5 Pan / Tilt Kontrol ........................................... 53

3.4 Uzaktan Kumanda .......................................... 21

4.1.6 Sistem Logu .................................................. 54

3.5 Mouse Kullanma............................................. 21

4.1.8 Acil Kayıt ....................................................... 54

4.1.7 Tuş Kilidi ....................................................... 54

3.6 Ekran Simgesi ................................................ 21

4.2 Arama ...............................................................54
4.2.1 Tarih / Zaman Arama .................................... 55

3.7 KURULUM................................................... 22

4.2.2 Takvim Arama ............................................... 55

3.7 Oturum Açma / Sonlandırma ........................ 22

4.2.3 Olay Arama ................................................... 56

3.8 SISTEM ............................................................ 23

4.3 Playback ..........................................................56

3.8.1 Bilgi .............................................................. 23

4.4 Tek Tuş ile Playback.......................................57
7

4.5 Playback Modunda Dijital Zoom ................... 58

5.9.4 Alarm Giriş/Çıkış Kontrolü............................. 94
5.9.5 Ses................................................................ 94

4.6 Yedekleme ...................................................... 58

5.10 CMS Pro Kaldırma .........................................95

4.7 Menu Çubuğu ................................................. 59
4.8 Alarm Çıkış Kontrolü ..................................... 60

6. ICMS VIEWER ............................................. 97
6.1 Sistem Önerileri ..............................................97

5. CMS PRO .................................................... 62

6.2 Program Kurulumu .........................................97

5.1 CMS Pro Özellikleri ........................................ 62

6.3 Oturum Açma ..................................................98

5.1.1 Tanımlama ................................................... 62
5.1.2 Özellikler ...................................................... 62

6.4 İzleme Modu ....................................................98

5.1.3 Sistem Gereksinimleri .................................. 62

6.4.1 Oturum Açma Ekranı .................................... 98

5.2 Kurulum .......................................................... 63

6.4.2 Yerel Ayarlar ................................................. 99

5.2.1 Yazılım Kurulumu ......................................... 63

6.5 Canlı İzleme ...................................................102

5.2.2 Oturum Açma ............................................... 64

6.6 Arama Modu ..................................................105

5.3 Menu ................................................................ 65

6.6.1 Tarih/Zaman Arama .................................... 105

5.4 Kurulum .......................................................... 65

6.6.2 Olay Arama ................................................. 106

5.4.1 Yerel Kurulum - Cihaz .................................. 65

6.6.3 POS/ATM .................................................... 106

5.4.2 Cihaz Grup Kurulumu ................................... 67

6.7 Bağlatıyı Kesme ............................................108

5.4.3 Yerel Kurulum - Çevresel ............................. 68

6.8 Programı Kaldırma........................................109

5.4.4 Yerel Kurulum - Hesap ................................. 71
5.4.5 Yerel Kurulum – E-map ................................ 73
5.4.6 Uzak Cihaz Kurulumu................................... 75

7. XCMS GÖRÜNTÜLEME ........................... 111

5.4.7 Şifre Değiştirme ............................................ 75

7.1 Program Kurulumu .......................................111

5.4.8 Yardım .......................................................... 76

7.1.1 Sistem Önerileri............................................. 111

5.5 Görüntü ........................................................... 76

7.1.2 Program Kurulum Metodu ............................. 111

5.5.1 Sunucu Listesi .............................................. 76

7.2 Oturum Açma ................................................111

5.5.2 Uzak Cihaz Sistem Logu .............................. 76

7.3 İzleme Modu ..................................................112

5.5.3 Uzak Cihaz Olay Logu ................................. 77

7.3.1 Oturum Açma EKranı .................................. 112

5.5.4 CMS Sistem Log .......................................... 78

7.3.2 Yerel Ayarlar ............................................... 112

5.5.5 Sağlık Kontrolü ............................................. 79
5.5.6 Tüm Pencereleri Gösterme .......................... 80

7.3.3 Canlı ........................................................... 112

5.6 Uygulama ........................................................ 80

7.4 Arama Modu ..................................................112
7.4.1 Tarih/Zaman Arama .................................... 112

5.6.1 Arama ........................................................... 80

7.4.2 Olay Arama ................................................. 112

5.6.2 Çıkış ............................................................. 81

7.4.3 POS/ATM .................................................... 112

5.7 Canlı (Canlı Video İzleme Sistemi) ............... 81
5.7.1 Genel ............................................................ 81

7.5 Bağlantıyı Kesme ..........................................115

5.7.2 Canlı İzleme Menusü.................................... 81

7.6 Program Kaldırma.........................................118

5.7.3 Ekran Çıkış Kontrolü .................................... 88
5.7.4 Ekran Bölme Değiştirme ............................... 89

8. CMS WEB CLIENT PRO ........................... 124

5.7.5 Sıralama ....................................................... 89
5.7.6 Ses Seviyesi Kontrolü .................................. 89

8.1 Sistem Gereksinimleri ..................................124

5.8 Arama .............................................................. 90

8.2 Kurulum ve Oturum Açma ...........................124

5.8.1 Genel ............................................................ 90

8.3 Canlı Ekran ....................................................125

5.8.2 Zaman Çubuğunda Arama ........................... 90

8.4 Ekran Arama ..................................................126

5.8.3 Olay Arama .................................................. 91
5.8.4 POS/ATM Arama.......................................... 92

8.5 PTZ Kontrol ...................................................127

5.8.5 Küçük Resim Arama..................................... 92

8.6 Resim Alma ...................................................127

5.8.6 Smart Arama ................................................ 93

5.9 E-Map .............................................................. 93

9. CMS MOBILE İZLEME .............................. 130

5.9.1 Genel ............................................................ 93

9.1 iPhone Mobile ................................................130

5.9.2 Kontroller ...................................................... 93

9.1.1 Sistem Gereksinimleri ................................. 130

5.9.3 E-map Kamera – Anlık Playback .................. 93
8

9.1.2 Kurulum ...................................................... 130

10. KEYBOARD KONTROLÜ ......................... 164

9.1.3 Site Kaydı ................................................... 133

10.1 Bağlantı ........................................................164

9.1.4 Bağlantı ...................................................... 133

10.1.1 Konfigürasyon Diyagramı I.......................... 164

9.1.5 Canlı İzleme (Portrait Görüntü)................... 133

10.1.2 Konfigürasyon Diyagramı II......................... 164

9.1.6 Canlı İzleme (Landscape Görüntü)............. 134

10.1.3 Konfigürasyon Diyagramı III........................ 165

9.1.7 PTZ Kontrol ................................................ 134
9.1.8 Arama ......................................................... 135

10.2 DVR da Keyboard Kurulumu ......................165

9.1.9 Anlık Resim Galerisi ................................... 136

10.3 Keyboard Konfigürasyonu .........................166

9.1.10 Ayarlar ........................................................ 137

10.4 İşletim ...........................................................166

9.1.11 Programı Kaldırma ..................................... 137

10.4.1 DVR/PTZ Mod Dönüşümü .......................... 166

9.2 iPad Mobile .................................................... 138

10.4.2 DVR Kontrol Modu ...................................... 166

9.2.1 Sistem Gereksinimleri ................................ 138

10.4.3 PTZ Kontrol Modu ....................................... 167

9.2.2 Kurulum ...................................................... 138
9.2.3 Site Kaydı ................................................... 140

12. SERI GİRİŞ (POS) ..................................... 169

9.2.4 Bağlantı ...................................................... 141
9.2.5 Canlı İzleme (Portrait Görüntü)................... 141

12.1 Seri-Giriş Fonksiyon Kullanımı ..................169

9.2.6 Live View (Landscape Görüntü) ................. 142

12.2 Bağlantı Metodu ..........................................169

9.2.7 PTZ Kontrol ................................................ 142

12.3 Bağlantı Diyagramı ......................................169

9.2.8 Arama ......................................................... 143

12.4 Bağlantı ........................................................169

9.2.9 Anlık Görüntü Galerisi ................................ 144
9.2.10 Ayarlar ........................................................ 145

12.4.1 Bağlantı Kurulumu ...................................... 171

9.2.11 Program Kaldırma ...................................... 145

12.4.2 Parogram Kurulumu .................................... 172

9.3 Android Phone (mViewer Pro) ..................... 146

12.5 Ayarlar ..........................................................172

9.3.1 Sistem Gereksinimleri ................................ 146

12.5.1 Başlık .......................................................... 172

9.3.2 Kurulum ...................................................... 146

12.5.2 Port Ayarları ................................................ 172

9.3.3 Site Kaydı ................................................... 147

12.5.3 OSD Ekranı ................................................. 173

9.3.4 Bağlantı ...................................................... 148

12.5.4 Pattern Ayarları ........................................... 173

9.3.5 Canlı İzleme (Portrait Görüntü)................... 148

12.6 Arama ...........................................................175

9.3.6 Canlı İzleme (Landscape Görüntü)............. 149
9.3.7 PTZ kontrol ................................................. 150
9.3.8 Alarm Çıkış kontrol ..................................... 151
9.3.9 Arama ......................................................... 151
9.3.10 Anlık Görüntü Galerisi ................................ 152
9.3.11 Ayarlar ........................................................ 152
9.3.12 Program Kaldırma ...................................... 153

9.4 Android Phone .............................................. 153
10.4.1 Sistem Gereksinimleri ................................ 153
10.4.2 Kurulum ...................................................... 154
10.4.3 Site Kaydı ................................................... 155
10.4.4 Bağlantı ...................................................... 155
10.4.5 Arama ......................................................... 156
10.4.6 Ses ............................................................. 157
10.4.7 PTZ kontrol ................................................. 157
10.4.8 Bilgi ............................................................ 158
10.4.9 Bağlatıyı Kesme ......................................... 158
10.4.10

Program Kaldırma.................................. 158

9.5 Blackberry Mobile ......................................... 159
10.5.1 Sistem Gereksinimleri ................................ 159
10.5.2 Kurulum ...................................................... 159
10.5.3 Site Kaydı ................................................... 160
10.5.4 Bağlantı ...................................................... 160
10.5.5 PTZ Kontrol ................................................ 161
10.5.6 Bağlatıyı Kesme ......................................... 162
10.5.7 Program Kaldırma ...................................... 162
9

1. Ürün Özellikleri
1.1 Ambalajdan Çıkarma
 Bu cihaz elektronik bir cihaz olup, dikkatlice ele alınmalıdır.
 Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra, aşağıdaki adımları takip edin.
- DVR Ana Gövde
- BLW-960H : Güç Kaynağı Adaptörü (DC 12V, 5A) ve Güç Kaynağı Kablosu
- BLW-960H-P: Güç Kaynağı Adaptörü (DC 12V, 6.67A) ve Güç Kaynağı Kablosu
- Uzaktan Kontrol ile 2 adet AAA pil kontrolü
- Kurulum CD si (CMS Yazılımı & Kullanım Klavuzu)

1.2 Servis
 Üründe herhangi bir problem varsa, ürün distribütör personeli veya ürün sağlayıcısı ile iletişime geçin.

Uyarı
ÜRÜNÜN ETİKETİ VEYA MÜHÜRÜ ZARAR GÖRMÜŞ İSE ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA SAYILIR.
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1.3 Sistem Bağlantı Diyagramı
BLW-960H – 8 / 16 kanal DVR Serisi

11

BLW-960H-P – 8 / 16 kanal DVR Serisi
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2. Kurulum
2.1 Hard disk ve DVD-RW Kurulumu
2.1.1 SATA Portu
 HDD yapılandırırken, HDD nin SATA 1 portundan bağlı olduğundan emin olun.
 BLW-960H
- Bu DVR’ da 3 adet SATA portu mevcuttur: Bu portlar SATA1, 2 ve 3 şeklindedir.
- DVD-RW bağlantısını SATA 3 portundan yapınız.
 BLW-960H-P
- Bu DVR’ da 5 adet SATA portu mevcuttur: Bu portlar SATA1, 2, 3, 4 ve 5 şeklindedir.
- DVD-RW bağlantısını SATA 5 portundan yapınız.
 Max 5 SATA cihazını (HDD ve DVD-RW) SATA portlarından seri olarak bağlayabilirsiniz; fakat bu işlemler için cihazların
doğru SATA portlarından bağlı olması gerekir.
 HDD ve DVD-RW montajları için aşağıdaki tabloya bakınız.

BLW-960H

8 / 16 CH DVR

Depolama
HDD
DVD-RW
1
1
2
1
2
0

SATA 1, 2, 3 Port
2
--HDD
HDD

1
HDD
HDD
HDD

3
DVD-RW
DVD-RW
---

BLW-960H-P

8 / 16 CH DVR

Depolama
HDD
DVD-RW
1
1
2
1
3
1
4
1
4
0

1
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD

2
--HDD
HDD
HDD
HDD

SATA 1, 2, 3, 4, 5 Port
3
4
--------HDD
--HDD
HDD
HDD
HDD

2.1.2 Dahili SATA Depolama
 BLW-960H-P DVR’ da 5 adet dahili SATA portu mevcuttur.
 1 - 4 SATA Port: HDD montajı için kullanılır. HDD kurulumu yaparken SATA 1 portundan bağlayın.
 5 SATA Port: Bu port DVD-RW için kullanılır.
 Sadece bir adet SATA portu DVD-RW sürücüsü için ayrılmıştır.

2.1.3 e-SATA Harici Depolama (BLW-960H-P)
 BU DVR serisinde harici SATA portu mevcuttur; harici SATA 6 Portuna ait resim yukarıdadır.
 6 SATA Port: Her bir harici SATA portu başına 4 adet HDD montajı için kullanılır.
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5
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW
---

2.1.4 HDD Kurulumu
 Güvenli bir şekilde hard diski kutudan çıkarın ve vidalar yardımıyla sabitleyin.
 Lütfen verilen dışınada herhangi farklı bir hard disk kablosu kullanmayın (data kablosu ve güç kaynağı kablosu).
 Yapılacak bu işlem hard diske zarar verir.
DİKKAT
DVR’ I KAPATTIKTAN SONRA HARD DİSKİ YAPILANDIRIN. YOKSA, BU İŞLEM HARD DİSKE KALICI ZARAR VEREBİLİR.
DVR CİHAZINI KAPATIN, LÜTFEN ( ) AYARLAR>SİSTEM>KAPAT TUŞLARINA BASIN. YENİDEN ENERJİ VERMEK İÇİN 5
SN BEKLEYİN.
DİKKAT

 HDD KURMA/EKLEME/DEĞİŞTİRME/KALDIRMA İŞLEMLERİ İÇİN, DVR CİHAZININ KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN
OLUNUZ. YOKSA BU İŞLEM HDD/DVD-RW KALICI OLARAK ZARAR VERİR.
 KURULUM/EKLEME/KALDIRMA/DEĞİŞTİRME:
KULLANICILAR
FORMATLANMIŞ
OLAN
HDD’
Yİ
BAŞLATMALIDIRLAR. YOKSA, DVR SABİT DİSKİ TANIMAYACAK VE ANORMAL BİR ŞEKİLDE İŞLEM YAPACAKTIR.
LÜTFEN HDD BİÇİMLENDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLEMLERİ TAKİP EDİN.
① (TARİH/ZAMAN
AYARLARI)
MEVCUT
TARİH/ZAMAN
AYARLARINI
YAPILANDIRMAK
İÇİN
(AYARLAR>SİSTEM>KULLANICI>TARİH/ZAMAN)

② (SİSTEM AYARLARINI BAŞLATMA) TÜM DEĞERLER FABRİKA AYARLARINA YENİDEN YÜKLENİR.
(AYARLAR>SİSTEM>BİLGİ>DURUM>AYARLAR>VARSAYILAN)

③ (HDD FORMAT)HDD FORMATI AYARLAR>SİSTEM>KULLANICI>DEPOLAMA>BİÇİMLENDİRME AYARLARINDAN YAPILIR.
EĞER 2 ADET HDD VARSA, HER BİRİ AYRI AYRI BİÇİMLENDİRİLMELİDİR. BİÇİMLENDİRME TAMAMLANDIKTAN SONRA, DVR
OTOMATİK OLARAK YENİDEN BAŞLAYACAKTIR.

 KALDIRMA: ÖNCEDEN KURULMUŞ OLAN BİR DİSK KALDIRILMIŞ OLSA BİLE, AŞAĞIDAKİ KALDIRMA
PROSEDÜRLERİNİ TAKİP EDİN.
AYARLAR>SİSTEM>KULLANICI>DEPOLAMA>BİÇİMLENDİRME, AYARLARINDAN AYRI BİR BAŞLIK ALTINDA
BULUNAN KALDIR SEÇENEĞİNE TIKLAYIN. KALDIRMA İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDA, DVR OTOMATİK OLARAK
YENİDEN BAŞLAYACAKTIR.

Maximum HDD Kapasitesi
 Her iki model farklı HDD kapasitesi ile tanımlanır.
 Aşağıdaki tabloda her model için maksimum HDD kapasitesi tanımlanmaktadır.
Tür

BLW-960H

BLW-960H-P

Kapasite

6TB

16TB

2.1.5 DVD-RW Kurulumu
 DVD-RW bağlantı kutusuna DVD-RW’ yi vida yardımıyla düzgün bir şekilde sabitleyin.
 Verilen kablo dışında farklı bir DVD-RW kablosu kullanmayın. Farklı kablo kullanımı DVD-RW’ a kalıcı zarar verebilir.
 Sadece bir tane DVD-RW kullanılabilir. DVD-RW için SATA 5 portu kullanılır. (BLW-960H-P için)
DİKKAT
DVD-RW VEYA HARD DİSK KURDUKTAN SONRA DVR’ I KAPATIN. YOKSA, BU İŞLEM HARD DİSKE KALICI ZARAR VEREBİLİR. DVR
CİHAZINI KAPATMAK İÇİN: AYARLAR>SİSTEM>KAPAT, TUŞLARINA BASTIKTAN SONRA YENİDEN ENERJİ VERMEK İÇİN 5 SN
BEKLEYİN.
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2.2 Kablo Bağlantısı
2.2.1 Video-Giriş/Loop Çıkış Bağlantıları
 ‘VİDEO GİRİŞ’ kısmına kamerayı bağlayın.
 Kamera girişini başka bir cihaza bağlamak isterseniz, lütfen kamerayı ‘LOOP ÇIKIŞINA’ bağlayınız.(BLW-960H-P)
 ‘VİDEO GİRİŞ’ve ‘LOOP ÇIKIŞININ’ düzgün bağlandığından emin olun, ters şekilde bağlanmamalıdır.
NOT
LOOP ÇIKIŞINI sadece BLW-960H-P destekler

2.2.2 Monitor Bağlantıları (Video Çıkışı, VGA ve Çoklu Çıkış)
 Video Çıkış
- CCTV Monitör ile kullanın.
- DVR’ ın Video Çıkışı ile monitor bağlantısı arasında BNC kablo kullanın.
 VGA
- Bilgisayar monitörü ile kullanın.
- DVR’ ın VGA çıkışı ile bilgisayar monitörü arasında VGA kablosu kullanın.
 Çoklu Çıkış
- Bu fonksiyon Spot Monitörde birden fazla sayıda kanal görüntülenmesini destekler.
- Panelin arka tarafında Spot monitor ile birden çok monitor arasında BNC kablo kullanın.
DİKKAT
MONİTÖR SEÇİLEN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ DESTEKLEMİYORSA, EKRAN SİYAH OLACAKTIR. SİYAH EKRAN ÇIKTIĞI SIRADA KULLLANICI
OK TUŞUNA BASARSA, SİSTEM OTOMATİK OLARAK 15 SN İÇİNDE ESKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GERİ DÖNECEKTİR.

2.2.3 HDMI Bağlantıları
 Panelin arka tarafında HD çıkış portunu ve HD cihazın HDMI çıkışını HDMI kablo ile bağlayın.
 AYARLAR>EKRAN>VGA tuşlarını ile aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

 Çözünürlüğü seçmek için aşağıdaki kutuya tıklayın.
- Kullanıcı 1920x1080 RB, 1920x1080, 1680x1050RB, 1680x1050, 1280x1024 ve 1024x768 çözünürlüklerinden
biriseçilebilir.
- DVR’ da varsayılan ayarlar 1280x1024’tür.
 Sinyal formatını seçmek için aşağıdaki kutuya tıklayın.
- Kullanıcılar sinyal çıkışını ‘NTSC’, ‘PAL’ve ‘OTOMATİK’ olarak seçebilirler.
- DVR’ ın varsayılan değeri ‘OTOMATİK’ tir.
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DİKKAT
HDMI BAĞLANTISI ÇIKIŞ CİHAZI İLE UYUMLU OLMALIDIR. GÜRÜLTÜ KULLANILAN HDMI KABLO TÜRÜNDEN
KAYNAKLANABİLİR. BELİRTİLEN HDMI KABLO TÜRÜNÜ KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.
DİKKAT
MONİTÖR SEÇİLEN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ DESTEKLEMEZSE SİYAH EKRAN ORTAYA ÇIKACAKTIR. SİYAH EKRAN
ÇIKTIĞINDA KULLANICI OK TUŞUNA BASARSA, SİSTEM 15SN İÇERİSİNDE ÖNCEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE OTOMATİK
OLARAK GERİ DÖNECEKTİR.

2.2.4 Ses Bağlantıları
 SES GİRİŞİ’ ne ses cihazı, SES ÇIKIŞI’ na ise hoparlaör bağlayın. Lütfen sesi ayarlamak için hoparlör sistemi kullanın.

2.2.5 TCP/IP(Ethernet) Bağlantıları
 LAN kablosu ile ETHERNET bağlantısı kurun.
 Internete bağlandığınızda, LAN kablo sırasına dikkat edin. (Çapraz kablo kullanılmamalıdır). Cihazı PC’ ye doğrudan
bağladığınızda, çapraz(cross) kablo kullanın.

2.2.6 Alarm Bağlantıları (TTL)
 Alarm girişini Al 1~Al 4 bağlantılarına ve ortak ‘G’ sensorü bağlantısına girin.
 Alarm çıkışını AO 1~AO 4 bağlantılarına ve ortak ‘G’ sensorü bağlantısına girin.

2.2.7 Master Alarm
 Master Alarm açık ise, alarm giriş sensörü devre dışı kalır.
 Master Alarmı ‘M’ konnektörlerine bağlayın.

2.2.8

Alarm Bağlantıları(Geçiş (Kuru Kontak))

 Alarm çıkışını (buzzer,siren) ‘NO veya NC1’ den NO veya NC 2’ ye girin.’COM’ bağlantısına enerji verin ve ‘GND’ (Ground)
bağlayın

2.2.9

RS-485/422 Bağlantıları

 PTZ kamera bağlantısı.
 Lütfen TX+, TX-, RX+ ve RX- uçlarını kullanın.

2.2.10 Koaksiyel Bağlantı Üzerinden RS-485
 PTZ kamera bağlantısı
 Video girişine koaksiyel kablo bağlayın ve PTZ ayarları için herhangi bir protokol seçin.
NOT
PTZ kamera koaksiyel üzerinden PTZ destekler özellikte olmalıdır.
NOT
Protokol seçerken, kullanıcılar protokol listesinden herhangi bir protokolü seçebilirler. Protokol seçilmezse, koalsiyel üzerinden
yapılan RS-485 çalışmayacaktır.

2.2.11 USB Bağlantıları
 Panelin ön ve arka tarafında toplam 4 adet USB portu vardır. USB Memory Stick ile verileri yedekleyebilir veya mouse
kullanarak cihazı kontrol edebilirsiniz.
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2.2.12 RS-232 Bağlantıları
 Bu port kullanıcılar için değildir. Bu porta herhangi bir cihaz bağlamayın.
DİKKAT
RS232 SERİ PORTUNU KULLANIRKEN, KULLANICILARIN UZMAN BİR TEKNİK KİŞİDEN VEYA SERVİS TEMSİLCİSİNDEN
TALEPTE BULUNMALARI GEREKİR.

2.2.13 Topraklama
 Topraklama hattı bağlantısı DVR cihazını yıldırım, yüksek elektrik voltajı ve yüksek akıma karşı koruması için kullanılması
önerilir.

2.2.14 Fabrika Ayarı Tuşu
 Menülerdeki tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yüklemek için kullanılır. Aynı zamanda sistem log dosyasını yeniden
başlatmak ta mümkündür.
 Resetleme düğmesi panelin arka tarafında bulunur.
 Canlı izleme ekranında resetleme düğmesine toplu iğne yardımıyla basılır ve anahtardan klik sesi gelene kadar basılmaya
devam edilir.
DİKKAT
RESETLEME DÜĞMESİNE SADECE CANLI İZLEMEDE TIKLAYIN, AYARLAR MODUNDA TIKLAMAYIN.

2.2.15 Güç Kaynağı Bağlantıları
 BLW-960H : Cihazı DC12V 5A adaptor içeren güç kaynağına takın ve diğer ucunu da güç kaynağına bağlayın. Adaptor
giriş voltajı 100VAC – 240VAC dir. Başka bir güç kaynağı kullanmayın çünkü DVR cihazının arızalanmasına neden olabilir.
 BLW-960H-P : Cihazı DC12V 6.67A adaptor içeren güç kaynağına takın ve diğer ucunu da güç kaynağına bağlayın.
Adaptor giriş voltajı 100VAC – 240VAC dir. Başka bir güç kaynağı kullanmayın çünkü DVR cihazının arızalanmasına neden
olabilir.

2.2.16 Klavuz Bağlantıları
 Video Çıkış Bağlantısı: Video çıkışına sadece monitor bağlanmış ise, çok parlak veya daraltılmış görüntüleri önlemek için,
monitörün arka tarafındaki empedans değeri 75 ohm olarak ayarlanmalıdır. Monitörün arka tarafına başka bir cihaz
bağlamak isterseniz, monitörün arka tarafındaki empedans değerini yüksek Z olarak ayarlayın ve son cihazın değerini 75
ohm olarak yapılandırın.
 Alarm Giriş Bağlantısı: Al 1~ Al 4 (Al16) bağlantılarına herhangi bir giriş voltajı uygulamayın.
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3. Giriş Cihazı ve Ekran Simgeleri
3.1 Anahtar ve LEDler
BLW-960H
ANAHTARLAR
Yön

PTZ
ANAHTARI

İşletim Modu

Kurulum Modu

▲, ▼, ◄, ►

• PTZ modunda Pan/Tilt yönünü yukarı, aşağı, sol ve saga
ayarlar.

•Ekranda
yukarı/aşağı/sol/sağ
kursörünün kontrolü

1 ~ 10

• Kamera seçim anahtarı: (4/8 kanal DVR)

11 ~ 16

• Kamera seçim anahtarı:: (16 kanal DVR)

EKRAN

• 1/4/9/16 kanal ekran seçin

SIRA

• Ana ekranda kanal sırasını açıp kapatır.

ARŞİV

• Videoyu harici bir depolama cihazına kopyalar.

DONDURMA

• Ekranı dondurma modunu açıp kapatır.

ZOOM

• Zoom-In/Out

PIP

• Resim içinde resim görüntülemeyi açıp kapatır.

OLAY

• Sistem log ekranını açıp kapatır.

ACİL DURUM

•Acil kayıtı açıp kapatır.

PTZ

• Pan/Tilt kontrol modunu açıp kapatır.

SES/ESC

• Sesi açıp kapatır. (İzleme/Playback)
• Ses kanalı seçimi: SES düğmesine basın ve kanala basın.
• ESC

MENU

• Ana menüye girme (Kurulum modu)

REW

• Hızlı geri oynatır (max. x128 değişir.)
• PTZ modunda uzaklaştırma

GERİ

• Çerçeveyi geri oynatır
• PTZ modunda yakınlaştırma

OYNATMA/DUR
AKLATMA

• İzleme modu: Anlık playback (son bir dk içinde kaydedilen
videodan itibaren)
• Playback modu: 1X OYNATMA/DURAKLATMA
• PTZ modunda yakınlaştırma

İLERİ

• Playback ilerletme
• PTZ modunda uzaklaştırma

FF

• Hızlı playback (max. x128 değişir)
• PTZ modunda Preset kaydetme

ARAMA

• video arama açıp kapatır
• PTZ modunda presete gider

Güç LEDi
(Kırmızı)

•Işık kapalı: DVR kapalı
• Işık açık: DVR açık

HDD LED
(Yeşil)

• Işık kapalı: Kaydı durdur
• Yanıp sönme : Kayıt/Playback modlarında (HDD Erişir), İşlem sırasında arşivler

Network LED
(Sarı)

• Işık kapalı: Ethernet bağlantı hatası
• Yanıp sönme: Ethernete bağlı
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BLW-960H-P
ANAHTARLAR
Yön

Ön buton
▲, ▼, ◄, ►

1 ~ 16

İşletim Modu
• PTZ modunda Pan/Tilt yönünü yukarı, aşağı, sol ve saga
ayarlar.

Kurulum Modu
• Ekranda
yukarı/aşağı/sol/sağ
kursörünün kontrolü

• Kamera seçim anahtarı: (4/8/16 kanal DVR)

EKRAN

• 1/4/9/16 kanal ekran modları

SIRA

• Ana ekranda kanal sırasını açıp kapatır.

ARŞİV

• Videoyu harici bir depolama cihazına kopyalar.

DONDURMA

• Ekranı dondurma modunu açıp kapatır.

OLAY

• Sistem log ekranını açıp kapatır.

ACİL DURUM

• Acil kayıtı açıp kapatır.

PTZ

• Pan/Tilt kontrol modunu açıp kapatır.

SES/ESC

• Sesi açıp kapatır. (İzleme/Playback)
• Ses kanalı seçimi: SES düğmesine basın ve kanala basın.
• ESC

MENÜ

• Ana menüye giriş (Kurulum modu)

REW

• Hızlı geri oynatır (max. x128 değişir.)
• PTZ modunda uzaklaştırma

GERİ

• Çerçeveyi geri oynatır
• PTZ modunda yakınlaştırma

PLAY/PAUSE

• İzleme modu: Anlık playback (son bir dk içinde kaydedilen
videodan itibaren)
• Playback modu: 1X OYNATMA/DURAKLATMA
• PTZ modunda yakınlaştırma

İLERİ

• Playback ilerletme
• PTZ modunda uzaklaştırma

FF

• Hızlı playback (max. x128 değişir)
• PTZ modunda Preset kaydetme

ARAMA

• video arama açıp kapatır
• PTZ modunda presete gider

Güç LEDi
(Kırmızı)

•Işık kapalı: DVR kapalı
• Işık açık: DVR açık

HDD LED
(Yeşil)

• Işık kapalı: Kaydı durdur
• Yanıp sönme : Kayıt/Playback modlarında (HDD Erişir), İşlem sırasında arşivler

Network LED
(Sarı)

• Işık kapalı: Ethernet bağlantı hatası
• Yanıp sönme: Ethernete bağlı
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3.2 16 Kanal DVR için Kamera Seçim Tuşu
BLW-960H
 Aşağıdaki işlem 8 kanal DVR da kameranın nasıl seçileceğini
gösterir.
- Kamera seçim numarası 1~8:

tuşuna basın ve 1~8

tuşlarını kullanın.
- Aşağıdaki işlem 16 kanal DVR da kameranın nasıl seçileceğini
gösterir.
- Kamera seçim numarası 1~10:

tuşuna basın ve 1~10

tuşlarını kullanın.
- Kamera seçim numarası 10~16:

tuşuna basın ve 1~6 tuşları için,

tuşunu kullanın.

BLW-960H-P
 Aşağıdaki işlem 8 kanal DVR da kameranın nasıl seçileceğini
gösterir.
- Kamera seçim numarası 1~8: 1~8 basın.
- Aşağıdaki işlem 16 kanal DVR da kameranın nasıl seçileceğini
gösterir.
- Kamera seçim numarası 1~10: 1~10 kullanın.
- Kamera seçim numarası 11~16:
arasındaki sayıları girin.

3.3 Ön Panel
BLW-960H

\

8 Kanal DVR

16 Kanal DVR

BLW-960H-P

8 Kanal DVR
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tuşuna basın ve 1-6

16 Kanal DVR

3.4 Uzaktan Kumanda Kullanma
 Uzaktan kumanda kullanmak ile panelin ön tuşlarını kullanmak aynıdır.
 Birden çok DVR cihazında uzaktan kumanda kullanmak için aşağıdaki işlemleri takip edin.
① Kullanmak istediğiniz DVR cihazının Sistem ID’sini kontrol edin. (e.g., 1 ile 255 arası)
- (KURULUM>SİSTEM>Bilgi>Durum>Sistem ID).
② Uzaktan kumanda üzerindeki ID numarasına basarken, uzaktan kumandayı DVR cihazına doğru tutun ve sistem ID’ sini
tek tek tuşlayın. Sistem ID’ si 3 haneli numaradır. ‘10’ düğmesi ‘0’ ile aynı işleve sahiptir.(Örn: Sistem ID’si 3 ise 10>10>3
tuşlarına sırası ile basın.)

3.5 Mouse Kullanma
 Mouse cihazı ayarlara kolay erişim sağlar. Doğru kullanım için aşağıdaki adımlara bakın.
 Mouse’ un sol butonu DVR’ ın ön panelindeki Enter tuşu ile aynı işleve sahiptir.
 Sağ buton ise, ekranda aşağıdaki fonksiyon işlevlerini gösterir.
 Fonksiyon anahtarı DVR cihazının ön panelindeki Arama tuşu ile aynı işleve sahiptir. Tuşa basın, arama menüsü ekranda
açılacaktır.

Tuş Adı

Fonksiyon

Tuş Adı

Fonksiyon

Ekran

Ön tuş ile aynı

Olay

Ön tuş ile aynı (Sistem Logunu belirtir.)

Sıra

Ön tuş ile aynı

Arama

Tek dokunuşla
işlemi ile aynı)

Spot

Ön tuş ile aynı

Kurulum

Ön tuş ile aynı

Dondurma

Ön tuş ile aynı

Acil Durum

Ön tuş ile aynı

PIP

Ön tuş ile aynı

Kapatma

Kapatmadan önceki son adım
(KURULUM>SİSTEM>Kapat)

PTZ

Ön tuş ile aynı

İptal

İşlev tuş menüsü iptal

oynatma

(PLAY/PAUSE

3.6 Ekran Simgesi
Simge

Tanım

Simge

Sürekli Kayıt Modu

Tanım
Sesli Kayıt

Olay Kayıt Modu
(Hareket)

16

CMS erişim göstergesi/ Erişim sayısı
(max. 16)

Olay Kayıt Modu
(Alarm anında)

Kanal Sırası

Kayıt yapılıyor

Kilitli

PTZ kayıt / PTZ modu

Üzerine yazma modunda HDD kurma

Üzerine yazma modu yok iken HDD
kurma
(HDD dolu)

Üzerine yazma modu yok iken HDD kurma
(kayıt)
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Kurulum
3.7 Giriş / Çıkış
 DVR’ ın varsayılan ayarlarından, kullanıcı ayarları menüsüne erişmek için şifre girmelidir.
 Ayarlar menüsüne girmek için ayarlar tuşuna basın, karşınıza çıkan ekrandaki işlemleri takip edin.

 Tüm fonksiyon ve ayrıcalıklı işlemler için kullanıcı ID: admin dir.
 Varsayılan Şifre “1111” dir.
 Ayarlar>Sistem>Hesap, yönetici kullanıcı haklarını her kullanıcı için ayrı ayrı yapılandırmalıdır.
 Başarılı bir şekilde giriş yapıldıktan sonra, aşağıdaki ekran açılır.

 Kurulum sırasında kayıt devam ediyor.
 Ana menu 5 alt menüden oluşur.
- (SİSTEM / EKRAN / CİHAZLAR / KAYIT / BAĞLANTI)
 Şifre için varsaylan fabrika ayarı yoktur. => Fabrika ayarı şifre kısmında uygulanmaz.
 Kurulum menüsünden çıkma işlemi, SİSTEM>Çıkış tuşları ile yapılır. Sonrasında aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Bu kısımda ‘OK’ tuşunu seçmeyin.
yön tuşlarını kullanarak yada mouse ile seçebilirler. Ana menu altından herhangi bir alt menu
 Kullanıcı ana menüyü
seçmek için ( ) tuşuna basınız.

22

NOT
Kurulum ekranından çıkmak için SES/ESC tuşuna basın. Bu işlem İPTAL tuşu ile aynıdır.
Bu işlem canlı veya playback modunda değil, kurulum menüsünde çalışır.

3.8 SİSTEM
3.8.1

Bilgi

 SİSTEM>Bilgi tuşuna basın, aşağıdaki ekran açılacaktır.

Durum
Konum Açıklaması
 DVR cihazına isim belirleyiniz.
 Konum açıklaması çerçevesinden klavye tuşuna tıklayın, sanal klavye aşağıdaki gibi ekrana gelecektir.

 Sanal klavye üzerinde istenilen karakter seçilebilir.
① Karakteri silmek için
② Tüm cümleyi silmek için

tuşunu kullanın.
tuşu kullanılır.

 Girişi onaylamak için ‘OK’ tuşuna, iptal için ‘İPTAL’ tuşuna basın.
Sistem ID
 DVR cihazlarını uzaktan kumandada DVR ID’lerinden kontrol edilir.
 DVR ID sini girmek için sağ sütunda sistem ID çerçevesinden▲, ▼ yön tuşlarını kullanın. 1 ile 255 arasında herhangi
numara girebilirsiniz.
 (+) veya (-) tuşlarına basarak, Sistem ID değerini 10 birim arttırabilir veya azaltabilirsiniz.
Dil
 İstenilen dil seçimi için ( ) dil çerçevesine tıklanır ve tekrar ( ) tuşuna basılır.
Kurulum
 Varsayılan: Menüdeki tüm kurulum değerinde fabrika ayarlarını yeniden yapılandırmak için ( ) varsayılan çerçeveye
tıklayın. Bu durumda sistem logunun başlamayacağını not ediniz.
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NOT
Bu işlem DVR’ ın arka kısmındaki reset butonu ile farklı işlevlere sahiptir. Bu sebeple sistem logu başlatılamaz.

 İçeri Aktarma: DVR cihazına USB Flash Bellekten kayıtlı olan menu ayarları kopyalanır. Lütfen flash belleği takınız ve
aktarma işlemi için ( ) içeri aktar tuşuna basın.
 Dışarı Aktarma: DVR Menülerini USB bellek içine aktarın.. Flash belleği takın ve ( ) dışarı aktar tuşuna basınız.
 Kullanıcı varsayılan ayarları, içeri ve dışarı aktarma işlemleri sırasında, ilerleme onaylaması isteyen mesaj kutusu açılacaktır.
Sonra mesaj kutusu başarılı veya hatalı yükleme olup olmadığını gösterecektir.
Sistem Logu
 Dışarı Aktarma: USB de bulunan sistem log içeriğini depolar. USB flash belleği takın ve ( ) dışarı aktar tuşuna basınız.
 Kullanıcı varsayılan ayarlarda, dışarı veya içeri aktarma işleminde ise, mesaj kutusu açılacak ve onaylama simgesi
çıkacaktır, sonra mesaj kutusu başarılı yükleme veya hatalı yükleme olup olmadığını gösterecektir.
Versiyon
 Kullanıcı veri girişini tamamladığında, ( ) versiyon tuşuna tıklayıp aşağıdaki ekran bilgilerini takip edebilir.

Versiyon Güncelleme
 Kullanıcı DVR yazılımını güncelleyebilir.
 Lütfen aşağıdaki güncelleme işlemlerini takip edin.
① USB bellekten güncelleme işlemi için USB cihazını DVR cihazına takın.
② ( ) yükleme için çerçeveye tıklayın. USB bellek içerisinde bulunan yazılım versiyonu sol sütunda açılacaktır.
③ Güncellemeye başlamak için ( ) başla çerçevesine tıklayın.
④ Güncelleme tamamlandığında, diyalog penceresi açılır. ‘OK’ tuşuna basarak DVR cihazı otomatik olarak yeniden
başlatın.
NOT
Güncelleme dosyası klasörsüz bir şekilde olmalıdır. Klasörlü olduğunda sistem dosyayı tanımayacaktır.
DİKKAT
HARD DİSK SÜRÜCÜSÜ KURULU İKEN GÜNCELLEME YAPMAYINIZ. GÜNCELLEME İÇİN HDD’ NİN UYGUN KONUMDA
OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
DİKKAT
GÜNCELLEME SIRASINDA USB BELLEĞİ ÇIKARMANIZ YADA CİHAZIN ENERJİSİNİ KESMENİZ CİHAZA KALICI ZARAR VEREBİLİR.
DİKKAT
UZAK BİR YERDEN YAPILAN GÜNCELLEME AĞ AYARLARI DIŞINDA TÜM AYARLARIN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLUR.
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Kayıt
 Kullanıcı versiyon girişini tamamladığında, ( ) Kayıt tuşuna basmalıdır. Sonra aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Ekran kaydedilen verinin başlama ve bitiş zamanını gösterir.
Üzerine Yazma Ayarları
 Üzerine yazma işlemi için ( ) üzerine yaz ayarına tıklayın, aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Kullanıcı 1 günden 30 güne kadar ve sınırsız kayıt günü belirleyebilir.
 Kullanıcı kalan disk miktarını belirlemek için bildirim mesajı veya beep ses uyarısı oluşturabilir.
 Disk üzerine yazmayı kontrol edin, eğer aktif değilse üzerine yazma işlemini uygulayabilirsiniz.
- Bu işlem HDD dolduğunda, başlangıçtan itibaren kaydı yeniden başlatır. Önceki kayıtlar başlangıçtan itibaren silinerek
yeni veriler eski kayıtların üzerine yazılmaya devam edecektir. Aşağıdaki simgeler canlı modda gösterilecektir.
① Disk üzerine yazma işaretini kaldırırma (□): HDD dolduğunda kayıt otomatik olarak duracaktır.
② Üzerine yazma modunda değil iken,
kayıt devam ederken

simgesi HDD kapasitesinin dolduğunu ve kayıt işleminin durduğunu gösterir ve

simgesi ortaya çıkar.

③ Kullanıcı bu ayarları değiştirirse, uyarı mesajı açılacaktır. Kullanıcı ( ) doğrulama butonuna tıklayarak, kullanıcı
ayarlarını değiştirebilir.
 Kullanıcı disk dolu () bildirimini kontrol ederse, kullanılabilir disk uyarı mesajı ortaya çıkacaktır.
① Kullanılan
- Kullanıcı kullanılan HDD için bildirim oluşturabilirler. HDD değerini girebilir. Bu noktada bildirim gelecektir. Değerler 50’
den – 100%’ e kadardır.
② Alarm-Çıkışı
- Alarm çıkışı HDD miktarının belirlenen kısmı kullanıldığında oluşur.
③ Beep
- Belirlenen HDD miktarı dolduğunda uyarı sesi oluşur.
④ Mesaj Uyarısı
- OSD’ de kullanılan disk (xx%) olduğunda uyarı mesajı gelecektir.
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DİKKAT

KULLANICI KAYIT GÜNLERİ FONKSİYONUNU KULLANIRSA, DVR KULLANICI TARAFINDAN BELİRLENEN GÜNLERDE
KAYIT YAPACAKTIR. LÜTFEN VERİ KAYBI OLMAMASI İÇİN KAYIT GÜNÜ FONKSİYONUNDAN KAÇININ.
NOT
Bildirim ayarları kayıtlı verileri etkilemez. Bu işlem sadece bildirim verir ve hard disk dolana kadar kayıtları saklar.

NOT
Alarm çıkışı için daha fazla özel ayar için Kurulum>Cihazlar>Alarm Çıkışı adımlarını kullanın.

Tüm Verileri Silme
 Veritabanından tüm verileri silmek veya temizlemek için kullanılır. Aşağıdaki adımları takip edin.
① Tüm veri çerçevelerini silmek için ( ) Tüm verileri sil e tıklayın.
② “Tüm verileri kaldır?” diyaloğu çıkarsa ‘OK’ tuşuna basın.
③ Daha sonra işlem penceresi açılacak ve işlem başlayacaktır.
④ Tüm veriler silindiğinde, “Logları kaldırmak istediğinizden emin misiniz?” sorusunun olduğu pencere açılacaktır.
⑤ Kayıtlı tüm verilerin yanı sıra sistem logunu da silmek için ‘OK’ tuşuna basınız.
 Kullanıcı sistem menüsünde gerekli olan tüm işlemleri tamamladığında, ( ) ‘OK’ tuşuna basarak kurulum ekranına geri
dönebilir.
NOT
Tüm verilerin silinmesi biraz zaman alabilir, ve tüm veriler silindikten sonra DVR yeniden başlar.
DİKKAT
Silinen veri yeniden kaydedilemez.

3.8.2

Yönetim

 ( ) SİSTEM>Yönetim tuşlarına tıklanarak aşağıdaki pencere açılacaktır.

Tarih / Zaman
Tarih
 Bu menu kullanıcıların ayar yapmasına izin verir.
 Zaman ayarlamaları için aşağıdaki adımları takip edin.
① (Y, A, G) tuşuna tıklayın. (Y:yıl, A:ay, G:gün)
② Sağ tarafta bulunan ▲, ▼ yön tuşları ile sayıları ayarlayın.
③ Y, A ve G için aynı işlemleri tekrar edin.

Zaman
 Bu menu kullanıcıların mevcut zamanı ayarlamalarına izin verir. Zaman ayarlama işlemi tarih ayarlama gibidir.

DİKKAT
AYARLANAN TARİH/SAAT KAYDEDİLEN VERİLERDEN ÖNCE YAPILMIŞ İSE, YENİ TARİH/SAAT VERİLERİ SİLİNEBİLİR.
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DİKKAT
HERHANGİ BİR TARİH/ZAMAN DEĞİŞİKLİĞİ CANLI İZLEME EKRANINDA ANINDA UYGULANIR, FAKAT KAYIT MODUNDA
İKEN TARİH/ZAAMN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAZ. TARİH/ZAMAN AYARLARINI DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA DVR CİHAZINI
YENİDEN BAŞLATIN.

YENİDEN BAŞLATMADAN ÖNCE YAPILAN AYARLAMALARI UYGULAMAYI UNUTMAYIN.

KAPAT(SİSTEM>KAPAT)

Zaman Dilimi
 Uluslararası listeyi görmek ve seçmek için zaman dilimi çerçevesine tıklayın.
 Yaz saati uygulamasını kullanmak için onay kutusuna tıklayın. Kullanıcı yaşadığı saat dilimi (DST) alanını seçmelidir.
 Seçilen DST periyodu aşağıdaki ekranda görülecektir.

 Günün başlangıç ve bitiş tarihlerini DST den ay/hafta/gün olarak ayarlayın.
 Ay/hafta/gün ayarlamak için sayılara tıklayın.
 Ayarları onaylamak için ‘OK’ tuşuna basın.
Tarih Formatı
 Tarih gösterge formatını ayarlayın. Tarih format çerçevesini seçin ve listeden formatını belirleyin.
Zaman Formatı
 Zaman gösterge formatını ayarlayın. Zaman format çerçevesini seçin ve listeden formatını belirleyin.
NTP
 Kullanıcı Tarih/Zaman girişini tamamladığında, NTP’ ye tıklayarak aşağıdaki pencereyi görecektir.

 Bu menu DVR’ da tarih saat ayarını doğru yapılandırmak içindir.
 Kullanıcı NTP kullanarak tek bir sunucudan kontrol edebilir.
- Sunucu olarak çalıştırma: NTP network olmayan ortamlarda kullanılamaz (intranet ortamı). Bu durumda DVR sunucu
olarak zaman sunucusu gibi çalışır.
- NTP Kullanma: Ağ Zaman Sunucusu saatiyle DVR saatini senkronize etmek için Internet'e bağlanın.
 Kullanıcı NTP girişini tamamladıktan sonra ayarları kaydetmek için ( ) tıklamalıdır.
NTP Server
 Klavyede NTP sunucu çerçevesine tıklayın, bu işlemden sonra sanal klavye açılacaktır. NTP Server’ ın IP adresini girin.
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NOT
Zaman dilimine bağlanmak için NTP fonksiyon bağlantısını kullanın. Kullanıcı zaman alanını NTP sunucu ile doğru bir şekilde
ayarlamalıdır.
NOT
Şuanda kullanılan NTP sunucusu pool.ntp.org ve IP adresi 65.23.154.62 dir. Fakat bunun yanı sıra kullanıcılar herhangi bir NTP
sitesi ile IP adresini kullanabilir. .

Aralık
 NTP Sunucu’ dan saat güncelleme aralığını ayarlayın.kullanıcı 1 saatten 24 saate kadar ayarlama yapabilir.
Sistem Saati
 DVR’ ın saatini gösterir.
Sunucu Saati
 Internet sunucusunun saatine bağlı ise NTP Sunucu’ nun saatini gösterir. Göstermiyorsa, bağlan butonuna tıklayın.
 Sunucunun saati gösterildiğinde, DVR saati ile NTP Sunucu’ sunun senkronize olabilmesi için SYNC butonuna basın.
 Saat senkronizasyonunu onaylamak için’OK’ tuşuna basın.

Depolama
 Kullanıcılar depolama sekmesine tıkladığında, aşağıdaki pencere açılacaktır.
 HDD formatını S.M.A.R.T. fonksiyonuna ayarlayın, HDD bilgileri otomatik olarak ekrana gelecektir. DVD-RW burada
görünmez.

 Yukarı ve aşağı butonlarına tıklayarak HDD ve DVD-RW cihazlarının durumlarını kontrol edebilirsiniz.
 e-SATA portunu kullanarak maksimum 8 HDD+1 DVD-RW bağlayabilirsiniz.
 Kullanıcı DVD-RW, 2 adet e-SATA olmak üzere tüm depolama cihazlarını yüklediğinde, aşağıdaki işlem listesi görülecektir.
- 1. Dahili SATA 1~4 Portları
- 2. Harici SATA 1
- 3. DVD-RW
Format
 Kullanıcı aşağıdaki durumlarda HDD ye formatlama yapmalıdır:
- Yeni HDD yüklediğinde
- Başka bir HDD yüklediğinde
- HDD değiştirdiğinde
- HDD kopyaladığında (kurulum portu değiştiğinde)
- HDD’ yi kaldırdığında
 Biçimlendirme sütununda Ekle/Kaldır çerçevesine tıklayın ve biçimlendirmeye başlamak için ‘OK’ tuşuna basın.
 Biçimlendirme işleminden sonra DVR otomatik olarak başlayacaktır. 2 taneden fazla HDD varsa, her HDD için ayrı ayrı
formatlama yapınız. DVR, formatlama işlemlerinden sonra otomatik olarak başlayacaktır.
 Yeniden başladıktan sonra format ‘_’ şeklinde değişirse, bu formatlamanın düzgün yapılmadığını gösterir.
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DİKKAT
KULLANICI ÖNCEDEN KURULMUŞ HDD’ Yİ KALDIRSA BİLE KALDIRMA PROSEDÜRÜNÜ UYGULAMALIDIR. KALDIRMA
PROSEDÜRÜ YUKARIDA FORMATLAMA PROSEDÜRÜ İLE AYNIDIR.

S.M.A.R.T
 Sütünda S.M.A.R.T çerçevesine tıklayarak, sıcaklık ve HDD hasarı görülür.
S.M.A.R.T Kurulumu
 ( ) S.M.A.R.T kurulumuna tıklayın, aşağıdaki pencere açılacaktır.

  kare şeklindeki kutuyu kontrol edin ve Use on kutusuna tıklayın. SMART fonksiyonu süresince, HDD’ de oluşan hasarlar
gösterilecektir.
  Beep kutusunu kontrol edin, SMART ayarı ile alarm sesi verir, HDD hasarını gösterir.
  Blink Message kutusunu kontrol edin, SMART ayarı ile OSD ekranında alarm mesajı yanacaktır.
 Eğer ‘Use On’ kutusu seçilmemiş ise, Beep ve Blink mesajı da otomatik olarak seçilmeyecektir. ‘Use On’ kutusu kontrol
edildiğinde ve seçildiğinde kullanıcı Beep ve Blink mesajını kurabilir.
 Kontrol süresini ayarlamak için zaman çerçevesine tıklayın.
 Kontrol aralığını seçmek için çerçeve ile denetle 'yi tıklatın.
 Son Giriş Zamanı: son inceleme zamanı gösterir.
 Alarm Çıkış Kontrolü: SMART fonksiyonu HDD'den anormal belirtiler tespit ettiğinde alarm çıkışı ayarlanabilir.
 Çalışma süresi dışında alarm süresini cihazlarda ayarlayabilirsiniz > Alarm dışarı tertibat parça (4.4.5 bakınız).
 Alarm çıkış süresi CİHAZLAR>Alarm Çıkış seçeneklerinden ayarlanır. (bölüm 4.4.5)
 Sağ tarafta bulunan alarm çerçevcesinde ▲, ▼ yön tuşları ile alarm çıkışı için cihaz seçilir.
 Sağ tarafta sıcaklık çerçevesinde ▲, ▼ yön tuşlarıyle DVR da kullanılacak HDD nin max. sıcaklığı ayarlanır. Genel olarak
55℃ dir.
 Sağ tarafta HDD hasar penceresinde ▲, ▼ yön tuşları ile HDD hasar düzeyi (%) belirlenebilir. HDD DVR için en önemli
elemanlardan biridir. (+) ve (-) tuşları ile HDD sıcaklığı 10 birim arttırılabilir yada azaltılabilir.
 Bildirim kutusunu  Kontrolü: kullanıcılar SMART fonksiyonu HDD den anormal sinyal aldığında kayıtlı e-mail adreslerine email gönderimi yapar.
 Ayarları onaylamak için ‘OK’ tuşuna basın.
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3.8.3

Hesap

 SİSTEM>Hesap seçeneğine tıklayın, aşağıdaki pencere açılacaktır.

Yeni Grup
 Yeni grup seçeneğine tıklayın, aşağıdaki pencere açılacaktır.

 Klavyede grup adı çerçevesinde ( ) tıklayın. Sanal klavye açılacaktır. Sanal klavyede istenilen karakter seçilebilir.
 Yandaki simgeleri simgelerden bazılarını seçerek  grup adı için giriş oluşturun. (kurulum, arama, network, arşivleme ve
kapat)
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları doğrulayın.

Oturum Açma Ayarı
 ( ) Oturum Açma Ayarlarına tıklayın, aşağıdaki pencere açılacaktır.

 Önemli ayarları korumak için şifre koruması etkinleştirin. (kurulum, arama, network, arşivleme ve kapat)
 Parola koruması oluşturacağınız işlemleri seçin.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları doğrulayın

30

DİKKAT
ŞİFRE KORUMASININ ETKİN OLMADIĞI DURUMLARDA İŞLEMLER İÇİN ŞİFRE SORAMAZ.

Yeni Kullanıcı
 Yeni kullanıcı için tıklayın, aşağıdaki çerçeve açılacaktır.

 Klavyede grup adı çerçevesinde ( ) tıklayın. Sanal klavye açılacaktır. Sanal klavyede istenilen karakter seçilebilir.
 Şifre girin ve doğrulayın.
 Ayarları doğrulamak için ‘OK’tıklayın. Grup ve kullanıcı listesi aşağıdaki gibi olacaktır.

  tuşuna tıklayarak grup ve kullanıcı silinebilir.
 Kullanıcılar 8 grup oluşturabilir ve her grup başına 8 kullanıcı kullanılabilir.
 Ayarları doğrulamak için ‘OK’tıklayın
Şifre Resetleme
 Kullanıcı sütununda ID seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki pencere açılacaktır.

 Bu şifre resetleme penceresidir.
 Çerçevenin sağ tarafındaki klavye simgesini tıklayarak parolayı girin.
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Tuşunu kullanarak klavyeden şifre silinir.



3.8.4

Sistem Logu

 SİSTEM>Sistem Log’ una tıklayın, aşağıdaki pencere açılacaktır.

 Sistem Logları DVR erişmiş olan kullanıcı hesabını belirterek aşağıdaki olayları ve çeşitli etkinlikleri görüntüler.
- Kurulum (Menu) Giriş/Çıkış
- Playback Modu Giriş/Çıkış
- Ağ Erişimi Giriş/Çıkış
- Yedekleme Başarılı/Hatalı
- Sistem Başlat/Kapat
- S.M.A.R.T. Kontrolü
- NTP Sync/ Sunucu Başarılı/Hatalı
- E-mail Gönderme Başarılı/Hatalı
- HDD Biçimlendirme Başarılı/Hatalı
- Veri Silme Başarılı/Hatalı
- USB Güncelleme Başarılı/Hatalı
- Uzaktan DVR Ayarı Değiştirme
- Önce/Sonra Zaman Ayarı
- Video kaybı
 Sistem Logu kaldırma işlemleri aşağıdaki gibidir:
- Tüm verileri temizle SİSTEM>BİLGİ>KAYIT ve ‘OK’ tuşunu seçin. Normal kayıt edilmiş tüm verilerin veritabanından silinir.
- Panelin arka tarafında resetleme düğmesine basın. Menülerdeki tüm ayarlar fabrika ayarlarına dönecektir.

3.8.5 Çıkış
 SİSTEM>ÇIKIŞ’ a tıklayın ve ‘OK’ tuşuna basın.
DİKKAT
AYARLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇIKIŞ YAPILDIKTAN SONRA UYGULANACAKTIR.

3.8.6

Kapatma
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 Kapatma işlemi kullanıcıların DVR cihazını kapatılmasına yardımcı olan işlemdir. Cihaza zarar vermemek için uygun
kapatma işlemini uygulayın. Kapatma sırasında cihazın enerjisini kesmeyin.
 SİSTEM>KAPAT tuşlarına tıkladıktan sonra ‘OK’ tuşuna basarak işlemi doğrulayın.
 Kullanıcı menüyü kapattığında, OSD menüsü ekrandan kaybolur.
 Kapattıktan sonra DVR’ ı yeniden başlatın. DVR cihazını kapattıktan 5 sn sonra yeniden açınız.
DİKKAT
UYGUN KAPATMA İŞLEMLERİNİ UYGULAMADAN DVR CİHAZINI KAPATMAYIN. YOKSA BU İŞLEM DVR CİHAZINA KALICI ZARAR
VEREBİLİR. CİHAZI HERZAMAN ENERJİSİNİ KESTİKTEN SONRA CİHAZI KAPATIN..

3.9 EKRAN
 EKRAN tuşuna tıklayarak aşağıdaki işlemleri takip edin.

3.9.1 OSD
 EKRAN>OSD tuşlarına tıklayın, aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

 OSD menüsü kullanıcılara ekranda gösterildiği gibi tüm özellikleri yapılandırmasına izin verir.
 Simgeler ve işaretlenecek kutucuklar sistem ve kamera bölümlerinin altında sıralanmıştır. Mouse ile kutulara açık/kapalı
olarak tıklayın.
OSD Çerçevesi
 OSD çerçeve menüsü monitörde OSD yönünün ayarlamasını sağlar. Bazı harflerin ekranda kullanılmaz ve görünmez olduğu
durumlarda kullanılır.
 Monitörün her iki ucu arasını yatay ve OSD boşluğunu yatay olarak değiştirmede kullanılır. Kenar boşluk aralığı 0 ile 50,
büyük sayı temsil eden büyük değer arasındadır.
 Dikey monitörün her iki ucu arasındaki marjı değiştirmek için dikey ekranda 130 ayarlayın.
 Dikey yan ve OSD değer aralığı 0-50 arasında, büyük sayı temsil eden büyük değer olmalıdır.
 + ve – tuşlarına basarak değerleri 10 birim azaltıp arttırabilirsiniz.
De-Interlace
 Bu işlem playback ekranını Progressive scan veya Interlace Scan olarak değiştirir. De-Interlace () kısmını kontrol edin,
progressive scan resim kalitesini daha iyi gösterecektir.
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3.9.2

Ana Monitor

 EKRAN>Ana Monitör kısmına tıklayarak aşağıdaki pencere açılır.

 Ana monitor menüsü kullanıcıların ana monitörde kanal sıralamasına izin verir.

Tam Sıra
 Tam ekran sıralama işlemi için aralık ayarlanır.
 Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın  kutusunu işaretleyerek kontrol edebilirsiniz. Işaretlenmemiş kameralar
sıralamaya dahil olmayacaktır.
 Kamera dönme aralığı belirlemek için sütunu tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Dönme aralığı 3>5>10>15>30>60 sn aralıklarında
değişir.

Dörtlü Sıra
 Sadece 8/16 kanal DVR cihazlarında kullanılır.
 'X4 ekrana bölünmüş sıralama' aralığını ayarlar.
 Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın  kutusunu işaretleyerek seçebilirsiniz. Işaretlenmemiş kameralar sıralamaya
dahil olmayacaktır.
 Kamera dönme aralığı belirlemek için sütunu tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Dönme aralığı 3>5>10>15>30>60 sn aralıklarında
değişir.
 'X 4 bölünmüş ekran sıralama'
 ‘4 lü Ekran Sıralama’ aşağıdaki modlarda devre dışı bırakılır..
- 8 kanal DVR: 3x3 Mod
- 16 kanal DVR: 4x4 Mod

X9 Sıra
 Sadece 16 kanal DVR için kullanılır.
 'X9 ekrana bölünmüş sıralama' ayarı yapılır.
 Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın  kutusunu işaretleyerek seçim yapılır. Işaretlenmemiş kameralar sıralamaya
dahil olmayacaktır.
 Kamera dönme aralığı belirlemek için sütunu tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Dönme aralığı 3>5>10>15>30>60 sn aralıklarında
değişir.
 'X9 ekrana bölünmüş sıralama' 4x4 bölme modunda devre dışı bırakılır.

3.9.3

Çoklu Çıkış
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 Bu bağlantı kullanılan DVR ın kanal sayısına bağlı olarak (4/8/16) ekranda Birden fazla kanalları göstermeyi sağlar.
 Menu çubuğundaki MS tuşunu seçerek çoklu bölme işlemi yapılır.
 [1/4/9/16] tuşunu seçerek çoklu kanal gösterme modu seçilir.

 EKRAN>Multi Spot seçeneği seçilerek aşağıdaki ekran açılır.

 Çoklu ekran menüsü çıkış monitöründe kanal sıralaması aralığını için kullanılır.

Tam Sıra
 'Tam ekran sıralama' aralığını ayarlar.
 Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın  kutusunu işaretleyerek kontrol edebilirsiniz. Işaretlenmemiş kameralar
sıralamaya dahil olmayacaktır.
 Kamera dönme aralığı belirlemek için sütunu tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Dönme aralığı 3>5>10>15>30>60 sn aralıklarında
değişir.

Dörtlü Sıra
 Sadece 8/16 kanal DVR cihazlarında kullanılır.
 'X4 ekrana bölünmüş sıralama' aralığını ayarlar.
 Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın  kutusunu işaretleyerek kontrol edebilirsiniz. Işaretlenmemiş kameralar
sıralamaya dahil olmayacaktır.
 Kamera dönme aralığı belirlemek için sütunu tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Dönme aralığı 3>5>10>15>30>60 sn aralıklarında
değişir.
 ‘4 lü ekran sıralama: aşağıdaki modlarda devre dışı bırakılır..
- 8 kanal DVR: 3x3 Mod
- 16 kanal DVR: 4x4 Mod

X9 Sıra
 Sadece 16 kanal DVR için kullanılır.
 'X9 ekrana bölünmüş sıralama' ayarı yapılır.
 Sıralamaya dahil etmek istediğiniz kameranın  kutusunu işaretleyerek kontrol edebilirsiniz. Işaretlenmemiş kameralar
sıralamaya dahil olmayacaktır.
 Kamera dönme aralığı belirlemek için sütunu tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Dönme aralığı 3>5>10>15>30>60 sn aralıklarında
değişir.
 'X9 ekrana bölünmüş sıralama' 4x4 modunda devre dışı bırakılır.
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3.9.4

Video Giriş / Çıkış

 Kullanıcılar video çıkış çözünürlüğünü 1024x768 den 1920x1080 e kadar seçebilirler.

 DVR NTSC ve PAL metodlarında farklı olarak gösterir ve kayıt yapar.
 Analog çıkış kullanıcılara, NTSC ve PAL çıkışları arasında seçim yapmaları için yardım eder.

 Yukarıdaki gibi değişim olduktan sonra, yeni video çıkışını tanımlamak için sistem yeniden başlatılmayı soracaktır.
 Varsayılan değer otomatik olarak belirlenmiştir.

3.10 CİHAZLAR
 CİHAZLAR seçeneğine tıklayarak aşağıdaki ekran açılacaktır.
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3.10.1 Network
 CİHAZLAR>Ağ seçeneğine tıklayarak aşağıdaki ekran açılacaktır.

LAN
Network Türü
 Lütfen network türüne tıklayın. Bu tuşa tıkladığınızda, ağ türü statik ve DHCP olarak değişir.
 Statik modda, kullanıcılar IP adresini manuel olarak girerler.
- IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi girilir. Bunun için ağ yöneticisine danışılmalıdır.
- Adres girmek her çerçevenin yan tarafında bulunan klavye simgesine tıklayın ve adresleri giriniz.

 DHCP modda, IP Address, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS Sunucu değerleri otomatik olarak atanır.
DNS Sunucu
 Kullanıcılar ağ türünü DHCP olarak ayarlarlarsa, DNS Sunucusu otomatik olarak seçilmiş sayılır.
 Kullanıcılar ağ türünü statik olarak seçerlerse, sağ tarafta bulunan klavyeden adresleri manuel olarak girmelidirler.
DİKKAT
DNS

SUNUCU

ADRESİ,

İNTERNET

HİZMETİ

VEREN,

ADRESLERİDİR. BU DDNS SERVİSİNİN IP ADRESİ DEĞİLDİR.

DDNS
 DDNS seçeneğine tıklayarak aşağıdaki ekran açılacaktır.
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İLETİŞİM

KURDUĞUNUZ

ŞİRKETE

AİT

IP

 Bu sistem internet üzerinden kullanılıyor olmasına ragmen, Sürekli değişen IP adresi kullanıcıların internet üzerinden
erişmek istedikleri zaman sürekli değişmesinden dolayı sorun oluşturur ve bu da kullanıcı açısından sakıncalı bir durumdur.
En iyi çözüm ise IP adresi yerine kullanılan DDNS domain name ismidir.DDNS otomatik olarak değişen işlemleri
algılayacağından dolayı internete kolay erişim sağlar.
 Dvrdormain.com
- Dvrdomain.com Sunucusundan Dvrdomain.com adresini kullanmak için  kutusunun işaretli olduğunu kontrol edin.
- DDNS Sunucusu gelince, Dvrdomain.com varsayılan olarak gösterilir.
- Varsayılan port 95 olarak gösterilecektir. 95 olarak görünmüyorsa, ürünün distribütörüne danışın.

- Kullanıcılar domain ismine bastığında, domain adı ve MAC adresi 10 sn sonra otomatik olarak gösterilecektir.
- ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.
rd
 3 Parti
- dyndns.org veya no-ip.com Server adres  kutularını kullanmak için işaretleyin.
- DDNS Sunucu gibi, dyndns.org varsayılan adres olarak gösterilir. No-ip.com adresi de seçilebilir.

- Domain Adı gibi, kullanıcılar seçilen DDNS sunucusundan domain adı girmelidir.
- Seçilen DDNS sunucusundan oturum açmak için kullanıcı ID ve şifre kullanın.
- DDNS Servisini Çalıştır’a tıklayarak, DVR cihazından DDNS sunucusuna eşleşme yapılır.
- ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.
NOT :
Kullanıcılar DDNS servisini kullanmak için ‘dyndns.org’ veya’ no-ip.com’ sitelerine üye olmalıdır. Daha fazla bilgi için ilgili web sitesini ziyaret
ediniz.
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Port
 Port tuşuna tıklanarak aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Ağ kontrolü, ortalama aktarım hızı için ayarlanır.
 Lütfen network ortamına göre uygun aktarım hızını seçiniz.
 Kullanıcılar dual streaming kullanmak isterlerse, bu işlem için dual streamingi etkinleştir kutusunu seçmelidirler. Eğer
kullanılmayacaksa kutu seçilmemelidir.
 Toplamda 14 farklı Ag hızı kontrolü vardır. (bps:bit per second) ) 26 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps, 4
Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 40 Mbps, 80 Mbps, 100 Mbps
- Ethernet Max. 1000Mbps hızını destekler.
 Ağ iletim hızı ve kalitesi ‘frame ve kalite’ tuşuna tıklayarak yapılandırılabilir.
- Frame : NTSC için 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 30 frameleri ( PAL için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12.5, 25 frameleri)
- Kalite : Std. 1, Std. 2, Std. 3, Std. 4 (standard), Yüksek 1, Yüksek 2, Yüksek 3, Super 1, Super 2, Super 3
 Port numarası kurulum menüsü kullanıcılara video/ses ve web portları için yönetici ve port numarası ayarlamalarını sağlar.
 Port numarası kurulum menüsü “Register UPNP” veya “Unregister UPNP” şeklinde iki farklı seçeneğe sahiptir.
 ‘register UPNP’ seçeneği otomatik port yönlendirme içindir.
 ‘Unregister UPNP’ seçeneği ise manuel yönlendirme için kullanılır.
 Port numarası ayarlaması için, CMS programı ile ağ yöneticisinin onayı için bağlantıya geçiniz.
 Port numarası
- Yönetrici: 5000~65535
- Video / Ses: 5000~65535
- Web: 1~65535
- ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

NOT

Kullanıcılar ‘dual streamingi etkinleştir’ ve ‘OK’ tuşlarını seçerlerse, DVR otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

DİKKAT
CMS DVR CİHAZINA ERİŞTİĞİ SIRADA PORT NUMARASINI DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.
DİKKAT
DEĞİŞİKLİKLER MENÜDEN ÇIKTIUKTAN SONRA EKLENECEKTİR.
DİKKAT
UPNP ÖZELLİĞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE ROUTERINIZIN UPNP ÖZELLİĞİNİ DESTEKLEDİĞİNDEN EMİN
OLUN.

DİKKAT
PORT NUMARALARI DEĞİŞTİĞİNDE, CMS PROGRAMINDA DA PORT NUMARALARI DEĞİŞMELİDİR.
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Bildirim
 Bildirim tuşuna tıklayarak aşağıdaki pencere açılır.

 Bildirim menüsü kullanıcılara DVR cihazında olay algılandığında e-mail yoluyla mesaj göndermeyi sağlar.
 Sol tarafta e-mail ekle seçeneğine tıklayın, sanal klavye açılacaktır. E-mail adresini kaydedin. (xxx@ şeklinde olmalıdır.)
 Sağ tarafta SMTP Server çerçevesine tıklanıldığında sanal klavye açılacaktır. SMTP Server için kayıt girin. SMTP sunucusu,
kullanıcı tarafından kendi sitesinde kendi SMTP sunucusu için ayarlanabilir.
 Sağ tarafta gönderici ID çerçevesine tıklayın, sanal klavye açılacaktır. Gönderici için mail sunucu ID adresi girin(örn tony123)
 Kullanıcı kendi SMTP sunucusu yerine üretici tarafından belirlenen dvrdomain.com SMTP adresini kullanabilir (use
dvrdomain.com).
 Varsayılan SMTP port numarası 25 tir. Bazı belirlenmiş alanlarda varsayılan portta sınırlama olabileceğini unutmayınız. Bu
şekilde olduğunda port numarası 2525 ve 587 arasında değiştirilebilir olamalıdır.
 Herhangi biro lay olduğu durumda kullanıcı iletmek istediği veriyi belirlemiş olduğu mail adresine mail olarak gönderebilir.
Kullanıcılar JPEG, VİDEO Klip veya hiçbirşey gibi seçim yapabilirler. VİDEO KLİP verisi iletildiği durumda menüde kayıt
süresini ayarlayabilirsiniz. (1 sn, 3 sn ve 5 sn gibi)
DİKKAT
ÇEŞİTLİ KOŞULLARA GÖRE, SSL EMAİL SUNUCULARI BU İŞLEMLERDE DÜZGÜN ÇALIŞMAYABİLİR. EĞER BU DURUM MEYDANA
GELİRSE, LÜTFEN SUNUCU AYARLARINDA SSL ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN. BAZI SUNUCULAR BU DEVRE DIŞI BIRAKMA
ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMAYABİLİR.

DİKKAT
ÇEŞİTLİ YEREL KOŞULLARA GÖRE, BAZI E-MAİL SUNUCULARIN BU İŞLEMDE DOĞRU ÇALIŞMAYABİLİR.

3.10.2 Kamera / PTZ
 CİHAZLAR>Kamera / PTZ seçeneğine tıklayarak aşağıdaki ekran açılır.

 Yukarıdaki gibi her bir kameraya sanal klavyeyi kullanarak tıklayın.
 Eğer kamera kutucukları işaretlenirse  ilgili kameralara ait kayıtlar ve görüntüler ekrana gelecektir. Eğer kullanıcı
kutucukları işaretlemezse, kayıtlar ve görüntüler ekrana gelmez. Bu sebeple ekrana kaydedilmiş video yerine DVR resmi
gelir.
DİKKAT
KULLANICI KAYIT VE İZLEME EKRANINDA İLGİLİ KAMERAYI DAHİL ETMEDİYSE, BÜYÜK NUMARAYA SAHİP KANALLAR HARİÇ
TUTULUR.
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 Kolon üzerinde onay kutusu işaretli ise, video kaydedilir fakat ekranda izlenmez.
 Her bir PTZ kameraya karşılık gelen PTZ protokollerini seçin.
Koalksiyel üzerinden RS-485 kullanılırsa, kullanıcı protokol listesinden herhangi bir protokolü seçebilir. Koaksiyel üzerinden RS485 te protokol seçilmezse kamera çalışmaz.

 Herbir kameraya karşılık gelen PTZ ayarlarını yapılandırmak için her çerçeveye tıklayın.

 Kullanıcı varsayılan değere tıklarsa, seçilen PTZ kamera için uygun sayı otomatik olarak atanacaktır. Ayarları doğrulamak
için ‘OK’ seçeneğine basın.
 Menu, tur ve pattern PTZ kamerada OSD menüsünün kullanılmasına yardım eder.
- PTZ kameranın kendisi OSD menüsünü destekler. Daha kolay giriş ve ayarlar için DVR cihazının da OSD menüsünü
kullanabilirsiniz.
- OSD giriş komutunu 95 + PSET girerseniz, menu için 95 numarası tayin edilmiş olur.
- Tur fonksiyonu kullanmak için kısayol tuşu 71 ~ 79 + PSET ise, Tur öğe için 70 tayin edilmiş ve
- Pattern işlevini kullanmak için kısayol tuşu 81 ~ 89 + PSET ise, pattern öğesi için 80 seçilmiş olur.
- Bu noktada PAN/TİLT kontrolü için ayar bilgileri 5.1.5 kullanılır.
- Varsayılan seçeneğine tıklanırsa, temel ayarlar girilir.(menu:95, tur: 70 ve pattern:80)
- Ayarlarda daha fazla detay için, PTZ kamera klavuzuna bakınız.
 ▲, ▼ yön tuşlarına tıklanarak sağ tarafta herbir kamera için ID değerleri girilir.
 + ve – tuşları 10 birim arttırır ve azaltır.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.10.3 Ses
 CİHAZLAR>Ses tuşuna tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Ses menüsü kullanıcıların sesli kayıt yapmasını sağlar.
 Ses ile kayıt yapacak kameraların onay kutucuklarının işaretli olup olmadığını kontrol edin. Kutucuğun işaretli olmadığı
kamera ses ile kayıt yapmayacaktır.
 Kullanıcı kamera bağlantısını control ederse, ses ve videonun eş zamanlı geldiğini görecektir. Devredışı bırakılan kanaldan
ses gelmeyecektir. Buna ek olarak, bu özellik canlı izlemede etkili olacaktır. ( varsayılan ses kanal num:1)
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.
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3.10.4 Alarm Girişi
 CİHAZLAR>Alarm Girişi seçeneğine tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Alarm giriş menüsü kullanıcılara alarm giriş türünün ve başlık seçimine izin verir.
Alarm Girişi Ayarları
 Sağ tarafta bulunan klavye simgesine her kamera için tıklayarak sanal klavyeyi açınız. Alarm girişini kaydedin.
 Kutucuk işaretli ise, ilgili kameraya karşılık gelen alarm çalışmaya başlayacaktır. Kutu seçili değil ise işlem duracaktır.
 Her kameraya karşılık gelen alarm giriş türünü seçmek için tür sütununa tıklayın.
- NO: kontak normalde açık (normalde açık)
- NC: kontak normalde kapalı (normalde kapalı)
 Kullanıcılar menu sekmesinde alarm girişini zamana göre değiştirebilirler.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.
Alarm Takvimi
 Kullanıcılar alarmı devre dışı bırakma periyodunu ayarlayabilirler.
 Alarm takvimine tıklanarak aşağıdaki pencere açılır.

 Alarm takvimine göre alarm sensörünü devredışı bırakacağınız zamanı belirleyebilirsiniz.
 Alarm sensörünü devre dışı bırakacağınız saatleri seçin.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.10.5 Alarm Çıkışı
 CİHAZLAR>Alarm Çıkışı seçeneğini tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.
 Alarm çıkış menüsü kullanıcılara alarm çıkışı süresini ve türünü seçmesine izin verir.

 Sağ tarafta bulunan klavye simgesine her kamera için tıklayarak sanal klavye açılacaktır. Alarm çıkışını kaydedin.
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 Kutucuk işaretli ise, ilgili kameraya karşılık gelen alarm çıkışı çalışmaya başlayacaktır. Kutu seçili değil ise işlem duracaktır.
 Her kameraya karşılık gelen alarm çıkış türünü seçmek için tür sütununa tıklayın.
- NO: kontak normalde açık (normalde açık)
- Kullanıcılar menu sekmesinde alarm girişini zamana göre değiştirebilirler.
- ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.10.6 Seri Giriş
NOT
‘14 seri giriş’ bakınız

3.11 KAYIT
 KAYIT seçeneğine tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.

3.11.1 Ayarlar
 KAYIT>Ayarlar kısmına tıklayarak aşağıdaki pencere açılır.

 3 farklı kayıt modu mevcuttur.
- Sürekli: Sürekli kayıttır.
- Olay: Alarm veya hareket olduğunda yapılan kayıttır.
- Acil Durum: Acil butonuna basıldığında yapılan kayıttır.

Sürekli
 Bu mod kullanıcıların sürekli kayıt yapmaları içindir.
 Her başlık üzerindeki çerçeve kayıtlı kamera başlıklarını gösterir. CİHAZLAR>Kamera/PTZ. Kullanıcı burada kamera
başlığını değiştiremez.
 Kullanıcı çözünürlük çerçevesine tıklayarak, ilgili kameraya ait çözünürlüğü seçebilir. 360x240(288), 720x240(288),
720x480(576), 960x480(576), 1280x720 and 1920x1080 çözünürlükleri seçilebilir.
 Ilgili kameraya ait kayıt seçilen çözünürlüğe göre yapılabilir. Kayıt oranları kameraya göre değiştirilebilir. Aşağıda her kamera
için max. kayıt listesi vardır.
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NTSC(PAL)

360x240 (360x288)

720x240 (720x288)

720x480 (720x576)

960x480 (960x576)

8 Kanal DVR

240 (200)

240 (200)

240 (200)

240 (200)

16 Kanal DVR

480 (400)

480 (400)

480 (400)

480 (400)

 Sütunda bulunan kalite çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt kalitesini seçebilirsiniz. Kullanıcı kayıt kalitesini Super,
Yüksek, Standart ve Düşük şeklinde seçebilirler.
 Sütunda bulunan süre çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt süresini belirleyebilirsiniz. (10 sn ~ 1 saat).
 Kullanıcı çözünürlük, frame, kalite ve süre gibi ayarları değiştirebilirler.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

Olay
 Olay sekmesine tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Olay menüsü kullanıcıların olay videolarının oluşturulmasına izin verir.
 Her başlık üzerindeki çerçeve kayıtlı kamera başlıklarını gösterir. CİHAZLAR>Kamera/PTZ. Kullanıcı burada kamera
başlığını değiştiremez.
 Kullanıcı çözünürlük çerçevesine tıklayarak, ilgili kameraya ait çözünürlüğü seçebilir. 360x240(288), 720x240(288),
720x480(576), 960x480(576), 1280x720 and 1920x1080 çözünürlükleri seçilebilir.
 Ilgili kameraya ait kayıt seçilen çözünürlüğe göre yapılabilir. Kayıt oranları kameraya göre değiştirilebilir. Aşağıda her kamera
için max. kayıt listesi vardır.
NTSC(PAL)

360x240 (360x288)

720x240 (720x288)

720x480 (720x576)

960x480 (960x576)

8 Kanal DVR

240 (200)

240 (200)

240 (200)

240 (200)

16 Kanal DVR

480 (400)

480 (400)

480 (400)

480 (400)

 Sütunda bulunan kalite çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt kalitesini seçebilirsiniz. Kullanıcı kayıt kalitesini Super,
Yüksek, Standart ve Düşük şeklinde seçebilirler.
 Sütunda bulunan süre çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt süresini belirleyebilirsiniz. (10 sn ~ 1 saat).
 Kullanıcı çözünürlük, frame, kalite ve süre gibi ayarları değiştirebilirler.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.
Acil Durum
 Olay sekmesine tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.
 Acil durum menüsü kullanıcıların acil durum videolarını oluşturmalarına izin verir.
 Her başlık üzerindeki çerçeve kayıtlı kamera başlıklarını gösterir. CİHAZLAR>Kamera/PTZ. Kullanıcı burada kamera
başlığını değiştiremez.
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 Kullanıcı çözünürlük çerçevesine tıklayarak, ilgili kameraya ait çözünürlüğü seçebilir. 360x240(288), 720x240(288),
720x480(576), 960x480(576), 1280x720 and 1920x1080 çözünürlükleri seçilebilir.
 Ilgili kameraya ait kayıt seçilen çözünürlüğe göre yapılabilir. Kayıt oranları kameraya göre değiştirilebilir. Aşağıda her kamera
için max. kayıt listesi vardır.
NTSC(PAL)

360x240 (360x288)

720x240 (720x288)

720x480 (720x576)

960x480 (960x576)

8 Kanal DVR

240 (200)

240 (200)

240 (200)

240 (200)

16 Kanal DVR

480 (400)

480 (400)

480 (400)

480 (400)

 Sütunda bulunan kalite çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt kalitesini seçebilirsiniz. Kullanıcı kayıt kalitesini Super,
Yüksek, Standart ve Düşük şeklinde seçebilirler.
 Sütunda bulunan süre çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt süresini belirleyebilirsiniz. (10 sn ~ 1 saat).
 Kullanıcı çözünürlük, frame, kalite ve süre gibi ayarları değiştirebilirler.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.11.2 Program
 KAYIT>Program seçeneğine tıklayın.
 Her gün 24 saatlik zaman bloklarından oluşur. Her blok 1 saati temsil eder.
 Kamera çerçevesine tıklayın ve kamera numarasını seçin.
 Kayıt modunu aşağıdaki basamaklara göre yapınız:
① Programda istenilen kayıt modu seçilip işaretlenebilir. (Sürekli, Alarm, Hareket ve Ön-Alarm). Kullanıcı kaydı durdurmak
isterse, kutuları temizlemelidir.
② Istenilen kayıt moduna kayıt yapmak için sütun, sıra, blok kısmına veya hepsine tıklayın.
- Bloğa tıklayın, sadece bu blok kayıtlı olacaktır.
- Sıraya tıklayın (S~H) bu durumda tüm sıralar kayıtlı olacaktır.
- Sütuna tıklayın (00~23), tüm sütun kayıtlı olacaktır.
- ‘S’ ile ‘00’ arasında olan kare kutulara tıklayın, tüm sütun/bloklar kayıtlı olacaktır.

 Bu prosedürü 2 ile 16 arasındaki kameralar için uygulayın. Kullanıcı her kamerayı aynı modda isterse, tüm kameralara
kopyalama tıklanır.
 Aşağıda ilgili kayıt modlarına ait liste bulunmaktadır.
Sürekli
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Alarm Girişi
Alarm Girişi / Sürekli
Alarm Girişi / Ön Alarm
Hareket
Hareket / Sürekli
Hareket / Ön Alarm
Hareket / Alarm Girişi
Hareket / Alarm Girişi / Sürekli
Hareket / Alarm Girişi / Ön Alarm
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.
NOT
Tatil (T) için kayıt ayrı bir menu ile yapılır.

3.11.3 Ön Alarm
 KAYIT>Ön alarm tuşlarına basarak aşağıdaki pencere açılır.
 Ön alarm kullanıcının alarm veya hareketli kayıt modunu seçtiğinde kullanılır.
 Ön alarm kullanıcılara playback süresince ve başlangıç saatinden önce kaydedilmiş kayıtların kontrolüne izin verir.

 Her başlık üzerindeki çerçeve kayıtlı kameraya ait başlıkları gösterir. CİHAZLAR>Kamera/PTZ. Kullanıcı burada kamera
başlığını değiştiremez.
 Kullanıcı çözünürlük çerçevesine tıklayarak, ilgili kameraya ait çözünürlüğü seçebilir. 360x240(288), 720x240(288),
720x480(576), 960x480(576), 1280x720 and 1920x1080 çözünürlükleri seçilebilir.
 Ilgili kameraya ait kayıt seçilen çözünürlüğe göre yapılabilir. Kayıt oranları kameraya göre değiştirilebilir. Aşağıda her kamera
için max. kayıt listesi vardır.
NTSC(PAL)

360x240 (360x288)

720x240 (720x288)

720x480 (720x576)

960x480 (960x576)

8 Kanal DVR

240 (200)

240 (200)

240 (200)

240 (200)

16 Kanal DVR

480 (400)

480 (400)

480 (400)

480 (400)

 Sütunda bulunan kalite çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt kalitesini seçebilirsiniz. Kullanıcı kayıt kalitesini Super,
Yüksek, Standart ve Düşük şeklinde seçebilirler.
 Sütunda bulunan süre çerçevesine tıklayarak ilgili kameraya ait kayıt süresini belirleyebilirsiniz. (10 sn ~ 1 saat).
 Kullanıcı çözünürlük, frame, kalite ve süre gibi ayarları değiştirebilirler.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.11.4 Hareket Algılama
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 KAYIT>Hareket Algılama kısmına tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Hareket algılama menüsü kullanıcıların hareket algılama alarmı oluşturmasına izin verir.
 Kurulum tuşuna basarak kurulum menüsüne erişebilirsiniz.
 Kurulum menu açıklamaları;
- Kamera: Kurulum için kamera seçin.
- Hassasiyet: Hassasiyeti seçin (Düşük, Normal ve Yüksek)
- Ters Dikey: imlecin olduğu tüm sütunu etkinleştirir.
- Ters Yatay: İmlecin bulunduğu tüm satırı etkinleştirir.
- Tümünü Seç: Tüm bloklar etkinleştirir.
- Tümünü Seçme: Tüm blokları etkinleştirmeyi devre dışı bırak.
- Tüm Kameralara Kopyala: Mevcut kanal ayarları diğer kameralar içinde geçerli olur. Kaydet butonuna bastığınızda,
değişiklikler kaydedilecektir.
- Kaydet: Yeni ayarları kaydeder ve önceki menüye döner.
- Exit: Yeni ayarları göz ardı eder ve bir önceki menüye döner.
- Cancel: Hareket kurulumu iptal edilir.
- ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.11.5 Tatil Programı
 KAYIT>Tatil programı sekmelerine tıklayarak aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Tatil programı kullanıcılara tatil günleri için program oluşturulmasına izin verecektir. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip
edin.
① Ay takviminden kayıtlı olmasını istediğiniz tatil programını oluşturmak için ok tuşları ile yıl ve ay seçiniz.
-

: sonraki yıl arama

-

: önceki yıl arama

- : sonraki ay arama
- : önceki ay arama
② Tatil programında kullanıcının oluşturmak istediği tarih girilir.
③ Ekle tuşuna basın ve tarih sadece tıklanan tarih programı kopyalanacaktır.
④ Geçerli tatil programından kaydı iptal etmek isterseniz, program çerçevesinde  butonuna tıklayın.
 Tatiller her yıl farklılık göstereceğinden dolayı düzenli olarak güncelleme yapılması önerilir.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.12 BAĞLANTI
 BAĞLANTI tuşunu kullanarak aşağıdaki pencere açılır.
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 Bağlantı menüsü kullanıcıların farklı alarm konumlarında (Sensör, Hareket, Video Kaybı, Sistem Olayı), alarm çıkışında, email bildirimi gibi durumlarda kayıt yapmasını sağlar

3.12.1 Alarm Girişi
 BAĞLANTI>Alarm Girişi seçenekleri ile aşağıdaki pencere açılacaktır.
 Alarm sensörü çalışırken, alarm çıkışı ve e-mail bildirimi olduğunda kameraların kayıt yapmalarını sağlar.
 Bağlantı bildirimi kayıtlı e-mail adreslerini CİHAZLAR>Ağ>Bildirim kısmından gösterir.
 Kurulum için aşağıdaki işlemleri takip edin.
① Alarm giriş çerçevesini tıklayın ve Alarm giriş 1’ i seçin.
② Alarm 1 açık olduğunda kameraları kayıt için seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu kontrol edin. 2
den fazla kamera için yapılabilir.
③ Alarm girişi 1 açık iken alarm çıkışı çalışmasını seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu kontrol edin
veya R1~2. 2 den fazla alarm çıkışı kurulabilir.
④ Alarm girişi 1 açık iken e-mail ile bildirim yapılır. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu kontrol edin. 2 den
fazla e-mail adresi girilebilir.
⑤ Alarm girişi 2 den alarm girişi 16 ya kadar yukarıdaki prosedürü tekrarlayın. (A ve E(4CH) Türü için max 2 / B ve E(8,
16CH) Türü için max 4 / I Türü için max 8 / C, D, F, G ve H Türü için max 16).

 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.12.2 Harekete Dayalı Olay
 BAĞLANTI>Harekete Dayalı Olay seçildiğinde aşağıdaki ekran açılacaktır.
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 Alarm çıkışı ve hareket algılama sensörü aktif durumda iken, bildirim için e-mail adresi girin ve kayıt için kameraları seçin.
 Bağlantı bildirimi kayıtlı e-mail adreslerini görüntüler CİHAZLAR>Ağ>Bildirim
 Aşağıdaki kurulum prosedürlerini takip edin.
① Hareket olay çerçevesini ve hareket olay 1 i seçin.
② Harekete dayalı olay 1 açık iken, kameralar için kayıt oluşturun. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu
kontrol edin. 2 den fazla kamera yapılandırılabilir.
③ Harekete dayalı olay 1 açık iken, alarm çıkışı etkinleştirin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu veya R1
– 2 yi kontrol edin. 2 den fazla kamera yapılandırılabilir.
④ Harekete dayalı olay 1 açık iken e-mail bildirimini seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu seçin. 2
den fazla e-mail adresi oluşturulabilir.
⑤ Yukarıdaki prosedürleri harekete dayalı olay 2 ile 16 arasında tekrar edin.
 Kayıt süresini ayarlamak ve olayın neden olduğu kaydı önlemek için süre kutusuna tıklayın.
 Zaman süresi önceki ayar modundan control edilebilir. KAYIT>Ayarlar>Olay
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.12.3 Video Kaybı
 BAĞLANTI>Video Kaybına tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Video kaybı yaşandığında alarm çıkışını seçin ve bildirim için e-mail adresini girin.
 Bağlantı bildirimi kayıtlı e-mail adreslerini CİHAZLAR>Ağ>Bildirim kısmından gösterir.
 Aşağıdaki prosedürleri takip ediniz.
① Video kaybı çerçevesine tıklayın ve video kaybı 1 i seçin.
② Video kaybı 1 aktif iken kayıt için kameraları seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu kontrol edin. 2
den fazla kamera yapılandırılabilir.
③ Video kaybı 1 aktif iken alarm çıkışının çalışmasını seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutusunu veya R1
– 2 yi kontrol edin. 2 den fazla alarm çıkışı yapılandırılabilir.
④ Video kaybı 1 aktif iken e-mail bildirimini seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan bağlantı bildirim  kutusunu
kontrol edin. 2 den fazla e-mail adresi girilebilir.
⑤ Video kaybı 2 ~ video kaybı 16 için yukarıdaki prosedürleri tekrar edin.
 Video kaybında uyarı seslerini kapatmak için  basın. Tüm kameralar için uygulayın.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.12.4 Seri Giriş
 BAĞLANTI>Seri Giriş kısmına tıklayarak aşağıdaki pencere açılacaktır.
49

 Seri bağlantı ve alarm çıkışı aktif iken bildirim için e-mail adresi oluşturun ve kayıt için kameraları seçin.
 Bağlantı bildirimi kayıtlı e-mail adreslerini CİHAZLAR>Ağ>Bildirim kısmında gösterir.
 Aşağıdaki prosedürleri takip edin.
① Video kayıp kısmına tıklayın ve seri 1 girişini seçin.
② Seri 1 bağlantısı aktif iken, kayıt yapmaları için kameraları seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan 
kutuyukontrol edin. 2 den fazla kamera yapılandırılabilir.
③ Seri giriş 1 bağlantısı aktif iken, alarm çıkış çalıştırılmasını seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutuyu
veya R1 – 2 yi kontrol edin. 2 den fazla alarm çıkışı yapılandırılabilir.
④ Seri giriş 1 aktif iken e-mail bildirimini seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan bağlantı bildirim  kutusunu
kontrol edin. 2 den fazla e-mail adresi girilebilir.
⑤ Seri giriş 2 ~ Seri giriş 16 için yukarıdaki prosedürleri tekrar edin.
 Video kaybında uyarı seslerini kapatmak için  onay kutusuna basın. Tüm kameralar için bu işlem uygulanır.


‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.12.5 Sistem Olayı
 BAĞLANTI>Sistem Olayı seçeneklerine tıklayarak aşağıdaki pencere açılacaktır.

 ACİL tuşunu kullanarak acil kayıt bildirimi ve E-posta bildirimi için kamera kaydı ve alarm çıkışlarını seçin.
 Bağlantı bildirimini CİHAZLAR>Ağ>Bildirim kısmından gösterir.
 Aşağıdaki adımları takip ediniz.
① Sistem olay çerçevesi kullanıcının değiştiremediği acil durumu gösterir.
② Acil durum oluştuğunda kayıt için kamera seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutuyukontrol edin. 2 den
fazla kamera yapılandırılabilir.
③ Acil durumda, alarm çıkış çalıştırılmasını seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan  kutuyu veya R1 – 2 yi kontrol
edin. 2 den fazla alarm çıkışı yapılandırılabilir.
⑥ Acil durumlarda e-mail bildirimini seçin. Kamera bağlantı noktası altında bulunan bağlantı bildirim  kutusunu kontrol
edin. 2 den fazla e-mail adresi girilebilir.


‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

3.12.6 Popup Bağlantısı
 BAĞLANTI>Popup Bağlantısı kısmına tıklanarak aşağıdaki pencere açılır.
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 Hareket algılandığında yada alarm girişi olduğunda, kullanıcı uyarı için beep sesini yada popup penceresinin etkinleşmesini
seçebilir.
 Aşağıdaki yapılacak olan basamakları takip edin.
① Kamera seçin.
② Popup: Ana ekran için popup penceresi altında  kutunun etkin olduğunu control edin.
③ Beep: Beep sesi için  kutusunun onaylı olduğunu control edin.
 Bütün kameralara kopyalayın, mevcut kanal diğer tüm kanallara işlemi uygulayacaktır.
 ‘OK’ tuşuna basarak ayarları onaylayın.

4. İŞLETİM
4.1 İzleme
4.1.1

İlk Görüntü

 DVR cihazına enerji verdikten sonra aşağıdaki gibi canlı izleme ekranı açılacaktır ve aynı zamanda kayıt yapılacaktır.

 Ekran tarih/zaman ve aşağıdaki simgeleri içerir.
Icon

Description
Sürekli Kayıt Modu
Olay Kayıt Modu (Hareket Anında)
Olay Kayıt Modu (Alarm Girişi)
Kayıt Yapılıyor
PTZ Kaydı/PTZ modu
Sesli Kayıt

16

CMS Erişim Göstergesi/Erişim Numarası (Max. 16)
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Kanal Sırası
HDD’ nin üzerine yazma modu
HDD yaz(Kayıt)
HDD Yazma modu(HDD Dolu)

 Ekranın sağ tarafındaki tuşlar kullanılan disk % gösterir.
 Her kamera ekranının sol tarafında bulunan tuşlar,

,

,

,

,

,

çalışma modlarını gösterir.

simgesi ile gösterilir.

 Normal durumda, HDD nin üzerine yazma modu açıktır ve

 Üzerine yazma modunu kapatmak için Bilgi>Kayıt>Üzerine Yazma kısmından

simgesi ile gösterilir. Disk dolduğunda

simgesi oluşacaktır.
 Acil durum kayıt tuşu ise,
 Ses tuşu ,

simgesi ile gösterilir.

simgesi ile gösterilir. Ses simgesine tıklandığında kullanıcı ses durumunu değiştirebilir.

NOT
Ön tuş iyi çalışmadığı zaman,ses simgesinin ekranda etkin olup olmadığını kontrol edin.

4.1.2

Görüntüleme Formatı

 Uygun görüntüleme modu tam ekran, bölünmüş ekran, kanal sıra ekranı ve PIP ekranları içindir.
- Tam Ekran: (1~16) kamera arasından tam ekranda görüntüleme yapmasını istediğiniz kameraya tıklayın.
NOT
Mouse ile ilgili kameraya çift tıkladığınızda tam ekranda izleme yapabilirsiniz.

- Bölünmüş Ekran: EKRAN tuşuna basın ve ayrılmış ekran modlarını (2x2, 3x3, 4x4) şekilnde gözlemleyin.
- Kanal Sırası: Lütfen görüntüleri düzenli sıra halinde görüntülemek için sıra tuşuna basın. Otomatik sıra tuşu tam ekran
formatında sınırlı değildir, herhangi bir görünüm modunda kullanılır. 8 kanal DVR cihazında 4 kamera sırası uygundur, 16
kanal DVR cihazında ise 4 veya 9 kamera sırası kullanılır.

4.1.3

Dijital Zoom

 Kamera seçin ve tam ekran konumuna getirin.
 Mouse ile zoom yapın.
 Mouse ile çift tıklayarak zoom yapılmış ekrandan çıkın.
 Bu işlem sadece tam ekranda çalışır. Kullanıcı bölünmüş ekran modunda, kanallar sıralı durumda ve PIP modlarında iken
dijital zoom yapamaz.

4.1.4

Canlı Görüntüyü Dondurma

 Canlı izleme konumunda iken görüntüyü durdurmak için Dondur tuşuna basınız.
 Dondurma işlemi sadece tam ekran ve bölünmüş ekran formatlarında çalışır. Bu işlemi sıralı kanal ve PIP modlarında
kullanmayınız.

4.1.5

Pan / Tilt Kontrol

 DVR cihazına bağlı PTZ kameraları ayarlamak için PTZ tuşuna basın. Pan/Tilt modu sadece tam ekran modunda kullanılır.
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 Pan/Tilt modunda,

simgesi ekranın alt kısmında gösterilir.

 Aşağıdaki işlemler Pan/Tilt modunda kullanılır.
Tuş

İşlem
Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ döndürme
Uzaklaştırma
Yakınlaştırma
Yakın Odak
Uzak Odak
Iris Kapatma
Iris Açma
Preset Kaydet
Preset Noktasına Git
OSD Ana menü
Grup Tur 1~9
Pattern 1~9

 Pan/Tilt modunda mouse kullanarak, imleci ekranın ortasına yakın bir bölümde hareket ettirin. Pan/Tilt modunda ön tuş
kullanarak, ayar tuşuna basınız.
 OSD menüsünde PTZ etkinleştirmek için, kullanıcı imleci ekranın sağ tarafında hareket ettirmelidir. Aşağıdaki gibi tuş takımı
kontrolü gelecektir:

 Mevcut kamerayı kaydetmek için, preset numarasını seçin ve
 Preset noktasına hareket için, preset numarasını seçin ve

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

 Mevcut 1 ~ 255 Preset numaraları bu kameranın özelliklerine bağlı olarak kaydedilebilir.
 4.4.2 de açıklandığı gibi, açılan PTZ kameranın OSD Kurulum ekranı menü düğmesine basın ve Tur / desen özelliklerini
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ayarlayın.
- Bu işlemler kameranın belleğini kullandığı için, kullanıcılar bu işlemleri kameranın OSD menüsünden yapabilirler.
- Kullanıcı ayarları tamamladığında, kamera OSD menüsünü kapatın.
- Kullanıcı sadece uygun tur ve pattern düğmeleri tıklayarak Tur ve pattern işlevlerini kullanabilirler.
- OSD menüsünde her işlemin nasıl kurulacağına karşılık gelen kamera manuel olarak bulunur.

4.1.6 Sistem Logu
 OLAY tuşuna basılarak aşağıdaki ekran açılır.

 KURULUM>SİSTEM>Sistem Logu ayarlarından olyalara ait listelenen sistem loglarını görebilir ve silebilirsiniz.

4.1.7 Tuş Kilidi
 SES>FF>İLERİ tuşlarına basarak tuş kilidini etkinleştirebilirsiniz. Bu işlem ekranın sağ alt tarafında

simgesi ile gösterilir.

 Tuş kilidi etkinleştirilmiş ise, kullanıcı herhangi bir tuşu kullanamaz. Herhangi bir tuşu kullanmak isterseniz, doğru şifreyi
giriniz. Şifre gerekli değilse, GİRİŞ tuşuna basınız.

4.1.8 Acil Kayıt
 Kullanıcı acil tuşuna basarsa, önceden kayıt olup olmadığına bakılmaksızın hemen kayıt başlar.
 Acil kayıt kurulum sırasında işletilmez.
 Acil tuşuna bir kez daha basarak acil kayıt fonksiyonunu durdurabilirsiniz.

4.2 Arama
 Bu işlem belirli bir tarih ve zamanda istenen video kayıtlarının aranması ve oynatılması için kullanılır.
 İzleme ekranında ARAMA tuşuna veya arama menüsünden fonksiyon tuşlarına basarak arama menüsü ekranı açılır.

 3 farklı türde arama yapılailir:
- Tarih/Zaman Arama: Tarih/Zaman girilerek arama yapılır.
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- Takvim Arama: Takvim kullanarak arama yapılır.
- Olay Arama: Olay araması içindir.

4.2.1

Tarih / Zaman Arama

 Arama menüsünden Tarih/Zaman Aramakısmına tıklayın, aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Tarih/Zaman aramayı aşağıdaki prosedürleri takip ederek yapabilirsiniz.
① Arama yapmak istediğiniz kısımda tarih yada zaman değerini tıklayın. Seçilen öğe kare şeklinde gösterilecektir.
② ▲, ▼ yön tuşları ile değerleri ayarlayabilirsiniz.
 Değişikliği onaylamak için ‘Arama’ yı seçin. Seçilen video yeniden görüntülenir.
 Playback son kayıt zamanın kadar belirlenen süreye devam eder.

4.2.2 Takvim Arama
 Arama menüsünden takvim arama seçeneğine tıklanarak aşağıdaki pencere açılır.

 Tarih ve zamana göre kaydedilen veriler vurgulanmış bir şekilde gösterilecektir.
 Takvime göre arama yapmak için aşağıdaki işlemleri takip ediniz.
① Ok tuşları ile takvimden yıl ve ay değerlerini seçin.
-

: Sonraki yıl arama
: önceki yıl arama

-

: sonraki yıl arama

-

: önceki yıl arama

② Tarih seçin. Tarih siyah bir şekilde gösterilecektir.
③ Zaman seçmek için zaman durum çubuğunda kutuyu tıklayın. Seçilen zaman alanı farklı bir renk ile gösterilecektir.
④ Ekranda popup penceresini göstermek için seçilen zaman kutusuna tıklayın. Kaydedilmiş bir veri varsa, ekranda seçilen
tarih/zaman gösterilir.

55

⑤ ▲▼ Yön tuşlarına basarak kameraları seçin.
⑥

simgesine tıklayın, kaydedilen videolar vurgulanmış şekilde gösterilecektir.

⑦ Seçilen kamera zaman çubuğunu 0 – 60 arasında gösterecek ve Seçilen saat dilimine sırasında 2, 5 dakika olarak
işaretlenir.
⑧ Video playback başlatmak için zaman gösterge çubuğunda kutucuğu seçin.
⑨ Click ( ) the box on the time indication bar to select the start time of the video playback
 Playback son kayıt zamanına kadar devam eder.
NOT:

Farklı zaman dilimlerinde bulunan tüm kanalları aramak için arama düğmesine basınız.

4.2.3

Olay Arama

 Arama menüsünden olay arama tuşuna basın, aşağıdaki ekran açılacaktır.
 Bu işlem, seçilen belirli bir tarih ve zamanda playback yapmak için kayıtlı videoların aranmasını gösterir.
 Izleme ekranında ARAMA tuşuna basın yada mouse kullanarak aşağıdaki arama menüsü açılır.

① Olay arama başlangıç zamanı belirleyin.
② Olay arama bitiş zamanı belirleyin.
③ Veri arama yapmak için kamera seçin
④ Control kutusunu seçin (hareket/alarm girişi/ acil durum/seri giriş)
⑤ Kaydedilen arama olayı verileri için Arama Endeksi düğmesine tıklayın.

4.3 Playback
 Bu işlem, arama modunda belirlenen tarih ve zaman dilimlerinde playback için kayıtlı videoların aranmasını sağlar.
 KURULUM tuşuna tıklayın yada playback modunda mouse sağ tıklayın. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
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 Arama yapmak için 3 farklı yöntem mevcuttur.
- Tarih/Zaman Arama: Tarih/Zaman kullanılarak arama yapılır.
- Takvim Arama: Takvim kullanılarak araam yapılır.
- Olay Arama: Olay arama yapılır.
 Playback modunda 3 fonksiyon vardır.
- Arşiv: arşiv fonksiyonu kullanıcılara depolama cihazından kayıtlı videoların kopyalanmasına izin verir. (USB memory stick,
DVD-RW).
- Aramadan Çıkış: playback ekranından canlı ekrana geçiş
- İptal: Playback modunda menüyü saklar.
 Playback modu bölünmüş ekran modunda maksimum sayıda çalışır. Izleme modu değişimi için EKRAN veya Kamera Seç
(1~16) e basın.
NOT:
Mouse kullanarak, çift tıklama ile tam ekrana ve yine çift tıklama ile bölünmüş ekrana geçilir.

 Mouse ile imleci hareket ettirin, ekranın merkezinin alt tarafında tuş takımı kontrolü ortaya çıkacaktır.
 Kullanıcılar playback modunda herzaman OYNAT/DURAKLAT tuşuna basarak, 1X OYNATMA ve DURAKLATMA olarak
işlem yapabilirler. Aynı zamanda simgeler

şeklinden

simgesine geçer.

 Aşağıdaki tuşlar playback modunda kullanılır. Kullanıcı aynı zamanda ekranda tuştakımı da kullanabilir.

Başlama

• Kayıtlı veriyi başlatma

REW

• Hızlı geriye gitme
(changes to x2, x4, x8, x16, x32, x64 and Extreme with each press)

BACKWARD

Görüntüyü kare kare geri oynatma

OYNATMA

• Playback modu: 1X OYNATMA

DURAKLATMA

• DURAKLATMA

FORWARD

• Görüntüyü kare kare ileri oynatma

FF

• playback için hızlı ilerletme
(changes to x2, x4, x8, x16, x32, x64 and Extreme with each press)

Bitirme

• Kayıtlı veriyi durdurma

 Videoyu durdurmak için ARAMA tuşuna basın.

4.4 Tek Tuş ile Playback
 Izleme modunda OYNAT/DURAKLAT tuşlarına basın yada mouse çift tıklayın. Sonra kullanıcı arama işlemlerine gerek
duymadan istediği videoyu izleyebilir. Video kaydedilen son dakikadan itibaren gösterilecektir. Videoyu durdurmak için
ARAMA tuşuna basınız.
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4.5 Playback için Dijital Zoom
 Kullanıcılar playback modunda iken tam ekranda dijital zoom özelliğini kullanabilirler.
 Ekranda işaretlenen alanda, dijital zoom yapılabilir.
 Zoom ekranından çıkmak için mouse ile çift tıklama yapılmalıdır.

4.6 YEDEKLEME
 Yedekleme işlemi kullanıcıların depolama cihazından yedek almalarını sağlar. (USB memory stick, DVD-RW)
 Yedeklemeyi canlı görüntüde veya playback te yapınız.
 Yedekleme yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.
① YEDEKLE tuşuna basınız. Mouse kullanma durumunda, mouse sağ tıklayın ve yedeklemeyi seçin. Bu işlem sonucunda
aşağıdaki ekran açılacaktır.

② Çerçeve formatını EXE, AVI veya JPEG olarak seçin. EXE veya AVI hareketsiz görüntüler için, JPEG ise hareketli
görüntüler içindir.
③ Frame depolama başlangıç zamanını ayarlamak için sağ taraftac bulunan tuş takımı ekranına tıklayın.
④ Frame depolama bitiş zamanını ayarlamak için sağ tarafta bulunan tuş takımı ekranına tıklayın.
⑤ USB ve DVD-RW den veri depolamak için hedef çerçeve seçiniz.
⑥ Klavye ekranının sağ tarafına tıklayarak dosya adı çerçevesinden dosya adı giriniz. Kullanıcıların exe, avi, jpeg gelişmiş
formatlarını girmelerine gerek yoktur.
⑦ Kullanıcılar dosyalara erişim için şifre girebilirler, bunun için use password (şifre) kutucuğunun işaretli olması gerekir.
⑧ Depolamak istediğiniz kameranın kutusunu işaretleyin. Eş zamanlı olarak çok sayıda kanal yedeklenebilir.
⑨ Yedekleme işleminde sağ tarafta format hattı alanında hesap makinesi

ne tıklayın. Kapasite sadece EXE

yedekleme için gösterilir.
⑩ Başlat tuşuna basın. Ilerleme çubuğu açılacak ve depolama süresi devam edecektir. Ilerleme çubuğu gerçek ilerleme
zamanını göstermez. Dosya boyutuna bağlı olarak, %100 olduğunda tekrar açılır. %. DVR "Arşiv başarılı" iletisi
görüntülenene kadar depolama cihazını çıkarmayınız.
⑪ Depolama düzgün bir şekilde yapıldıysa, yedekleme başarılı mesajı açılır. OK tuşuna basarak mesajı doğrulayın.
Depolamada hata oluşmuşsa hata mesajı açılır. Bu durumda tekrar deneyiniz.
NOT
Canlı izlemede iken yedekleme için jpeg formatı kullanmayınız.

NOT
Yedekleme sırasında DVR veya CMS in ayarlarını değiştirmeyiniz
NOT
BAŞLAT tuşuna basmadan önce gerekli tüm bilgileri giriniz.
NOT
Eğer hedef dosya 2GB üzerinde ise, ilk “ARCHIVE SUCCESS” mesajında sonra “

” butonuna basınız. Daha sonra DVR arşivlemeye

devam edecektir. DVD’ ye arşivleme yapılacak ise, ilk arşivleme işlemi bittikden sonra media’ yı değiştirin ve “
işleme devam edin.
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” butonuna basarak

DİKKAT
YEDEKLEME DOSYA ADINI GİRERKEN BOŞLUK KULLANMAYIN.
DİKKAT
YEDEKLEME İŞLEMİNDE, DVR CİHAZINDAN DEPOLAMA CİHAZINI ÇIKARMAYIN YADA GÜCÜ KESMEYİNİZ. YOKSA CİHAZA KALICI
ZARAR VRİLEBİLİR. BÖYLE DURUMDA DVR YENİDEN BAŞLATILMALIDIR. DVR DÜZGÜN ÇALIŞMIYORSA, KULLANICI SERVİS
MERKEZİ İLE İLETİŞİME GEÇMELİDİR.
DİKKAT
YEDEKLEME AVI FORMATINDA İKEN, SADECE 1 KANAL DESTEKLENİR, SES VE ŞİFRE GİBİ ÖZELLİKLER DESTEKLENMEZ..

4.7 Menü Çubuğu
 Menu çubuğu kullanıcılara OSD ekranında olduğu gibi bütün tuşların kontrolünü sağlar.

 Tarih ve saat göstergesi altında imleci hareket ettirdiğinizde, canlı izlemede menu çubuğu çıkacaktır.
 Simgelerim işlevleri aşağıdaki gibidir.
: Menüden Çıkış
: DVR cihazını güvenle kapat
: Yedekleme Moduna Giriş
: PTZ Kontrol Moduna Giriş
: Kurulum Moduna Giriş
: Ekran 1 kanal için tam ekran konumuna geçer. Tam ekrana tıklayarak diğer kanala geçiş yapılır.
: 4 lü bölünmüş ekrana geçer. Ekrana tıklanarak diğer 4 lü gruba geçiş yapılır.
: 8 li bölünmüş ekrana geçer. Ekrana tıklanarak diğer 8 li gruba geçiş yapılır.
: 16 lı bölünmüş ekrana geçer. Ekrana tıklanarak diğer 16 kanala geçiş imkanı yoktur.
: Spot monıtor kurulum menüsünden sıralama yapılandırılması etkinleştirilir.
: Spot Monıtor 1 kontrolü. Spot monıtor görüntüsü durur ve ana ekran görüntüsüne geçilir.
: Spot Monıtor 2 kontrolü. Spot monıtor görüntüsü durur ve ana ekran görüntüsüne geçilir.
: Spot Monıtor 3 kontrolü. Spot monıtor görüntüsü durur ve ana ekran görüntüsüne geçilir.
: Çoklu nokta bölme modunu MS ve 1/4/9/16 düğmelerine tıklayarak seçin.
: Anlık Playback Oynatma
: Takvim Aramaya Giriş
: Tarih ve Zaman Arama
: Olay Arama
: Mevcut tarih ve zamanı gösterir.
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4.8 Alarm Çıkış Kontrolü
 Renk> Alarm seçeneklerine yada panelin ön kısmına tıklayın, aşağıdaki giriş kutusu açılacaktır.
NOT
Bu işlem sadece CANLI MOD ve 4 lü yada daha yüksek ekrana bölünmüş modlarda etkindir.
NOT
A ve BLW-960H-Pnde 2 alarm role çıkışı ve 4/8/16 alarm çıkışı vardır.

 Arama penceresinde veya panelin ön kısmında Renk> Alarm seçeneğine tıklayın, aşağıdaki giriş kutusu açılacaktır.
 Ayarları doğrulamak için Kapat seçeneğine tıklayın.
DİKKAT
KULLANICILAR SİSTEM AYARLARINI VARSAYILAN AYARLARINA GETİRMİŞ OLSALAR BİLE, ANALOG ÇIKIŞ ÖNCEKİ ÇIKIŞ HALİNDE
YADA VARSAYILAN DEĞERİNDE KALIR.

Profesyonel Merkezi İzleme Yazılımı
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CMS Pro
Gelişmiş Enterprise İzleme Çözümü

Kullanım Kılavuzu
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5. CMS Pro
5.1 CMS Pro Özellikleri
5.1.1

Giriş

 CMS Pro ağ üzerinden DVR dan video, ses ve olay sinyallerinin birden fazla yerde görüntülenmesini sağlayan merkezi bir
izleme sistemi çözümüdür.
 Yazılım canlı izleme, playback oynatma, interaktif harita görüntüleme, çeşitli arama bölmeleri ve olay sinyal görüntüleme gibi
farklı özellikler sunar.

5.1.2

Özellikleri

 Bu program kayıt ve izleme yapılacak birim sayısını sınırlamaz. Program 512 canlı video; tek ekranda 256 kanal ve diğer
ekranda 256 kanal destekler. Program çok sayıda monitor destekler. Kullanıcılar canlı izlemede, veri oynatmada, olay
sinyalini görüntülemede, harita görüntülemede pencere veya bölme açabilirler. Kullanıcılar gerekli pencereleri veya bölmeleri
seçerek merkezi sistemi birleştirebilirler.
 Yazılım canlı izlemede, interaktif harita görüntülemede ve olay sinyalini görüntülemede farklı pencereleri destekler.
 Program cihazlardan ağ üzerinden alınan gerçek zamanlı olay sinyallerini gösterir.
 Programda, kullanıcılar server üzerinde veya DVR cihazından PTZ kameraları ve role çıkışlarını kontrol edebilirler. Mikrofon
ve hoparlör ekleyerek ağ üzerinden çift yönlü ses alabilirler.
 Ana arama ekranı kullanıcılara DVR cihazında çeşitli arama yöntemleri sağlar.
 Harita kullanıcılara çok katmanlı yapı sağlar. Her harita farklı katmanlardaki isteklere cevap verir. Haritada kullanıcılar her
cihaz için farklı simgeler oluşturabilirler. Böylece kullanıcılar olay sinyali simgesi tetiklendiğinde olay sinyallerini harita
üzerinde izleyebilir ve izleme haritası üzerinde her kameraya bireysel olarak tıklayıp canlı izlemeye geçebilir.
 5 farklı arama türü ile kullanıcılar ihtiyacı olan kayıtlı videlaorda arama yapabilirler.
NOT
CMS PRO ya Max. 16 HD-SDI kamera bağlantısı önerilir.
UYARI
16 ADETTEN FAZLA HD-SDI KAERA BAĞLAMAK YAZILIM ÜZERİNDE HATALARA NEDEN OLABİLİR. 16 ADETTEN FAZLA
KAMERA BAĞLAMAK İÇİN DVR CİHAZINDA LÜTFEN DUAL STREAMİNG SEÇENEĞİNİ ETKİNLEŞTİRİN.

5.1.3

Sistem Gereksinimleri

 CMS Pro min sistem gereksinimleri karşılanmazsa düzgün çalışmayabilir. Diğer programları aynı PC üzerinde çalıştırmamak
gerekir. Aksi takdirde CMS Pro yazılımı dizaynı gerçekleştirmez.
Minimum
Intel Core i5

Tavsiye Edilen
Intel Core i7

Ana Bellek

2GB

4GB veya üzeri

Video Bellek

1GB

CPU

Ekran Çözünürlüğü
HDD Depolama Alanı
Network
İşletim Sistemi
Diğerleri

2GB veya üzeri
1024ⅹ768 (with 32bit color) veya üzeri
160GB veya üzeri
100~1000 Mbps Fast Ethernet

Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Home edition(32/64) / Windows 7 ultimate
(32/64)
DirectX 9.0 C veya üzeri
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5.2 Kurulum
5.2.1

Yazılım Kurulumu

 Program kurulumu için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.
① Eski CMS Pro yazılımı varsa, eski sürümü silin yada kaldırın.
DİKKAT
KULLANICILAR YENİ CMS VERSİYONUNU KURMADAN ÖNCE ESKİ VERSİYONU KALDIRMALIDIRLAR.

② CD yi PC ye takın.
③ CMS Pro.exe yi çalıştırın.
④ Aşağıdaki ekran çıktığında İleri (next) tuşuna basın.

⑤ Aşağıdaki ekranda İleri (next) tuşuna basın.

⑥ Aşağıdaki ekran çıktığında, kullanıcının tercihine göre kutucukları işaretleyin ve İleri tuşuna basın.

⑦ Aşağıdaki ekran çıktığında kur (Install) tuşuna tıklayın.
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⑧ Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki ekran oluştuğunda Bitir (Finish) tuşuna basın.

NOT

 PC ye daha önceden CMS Pro kurulmuşsa kullanıcıya yeni yazılımın üzerine yazıp yazmayacağını sorulur. Varolan
değerleri korumak için Hayır kısmına tıklayın.
 OS Windows 7 ise, kullanıcılar programı yönetici olarak çalıştırırlar. Yada kullanıcı menüden program özelliğini değiştirir.
Özellik değiştirmek için uyumluluk listesi kontrol edilmelidir.

5.2.2

Oturum Açma

5.2.2.1 Oturum Açma İşlemi
 CMS Pro yu açın. Kullanıcı başlangıç menüsünden Başlangıç – CMS Pro seçeneğine çift tıklayarak arka planda oturum
açabilirsiniz.
 Kullanıcı ID sini girin. Kullanıcılar programın sağ tarafındaki menüye tıklayarak program için kayıtlı tüm ID listelerini
görebilirler. Başlangıçta sadece varsayılan olarak yönetici kabul edilir.

 Seçilen ID ile geçerli şifreyi giriniz. Varsayılan yönetici ID şifresi 1111 şeklindedir ve yönetici bu şifreyi değiştirebilir.

NOT

Kullanıcılar şifreyi Kurulum-Şifre Değiştir kısmından değiştirebilir. Detaylı bilgi için bölüm 7.4.4.3 kısmına bakınız. CMS Pro
ayarları kaydeder ve program kapatıldığında geçerli kullanıcının ayarlarını düzenler.
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5.3 Menü
 Aşağıdakiler ekran üzerinde açıklamaların özetlerini gösterir.

1

Uygulama

2

Görüntü Kur

3

Kurulum menusü

4

Yardım menusü

5

Server listesi

6

İzleme ekranı

7

Cihazın Sağlık Kontrol Bölümü

8

Harita liste bölümü

9

Ekran Bölme Seçenek Simgesi

10

Ses Kontrol Çubuğu

11

Uzak Cihaz Sistem Logu

12

Uzak Cihaz Olay Logu

13

CMS Sistem Logu

14

Sıralama

15

Olay Beep Sesi Açık / Kapalı

16

Ses Durum Simgesi

5.4 Kurulum
5.4.1

Yerel Kurulum - Cihaz

 Uzak bağlantı kurmadan önce DVR ın ağ ayarlarının doğru olarak yapılandırıldığından emin olun.

5.4.1.1 Uzak Bağlantı Kurulumu
 Kurulum – Yerel Kurulum – Cihaz ayarlarına girin, aşağıdaki popup penceresini açılır.
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5.4.1.2 Yeni Cihaz Kaydı
Cihaz
 Sol tarafta Cihaz Bağlantı Listesini seçin ve yeni cihaz kaydı için tıklayın.

 Aşağıda bağlantı bilgisi tanımlanmıştır. Kullanıcı gerekli bilgileri girmelidir.
- Cihaz Adı: Sunucu listesi kısmında DVR ın isim türü gösterilir. Bu isim DVR cihazına kayıtlı ID ismidir. Kullanıcılar
kolaylıkla ayırt edilebilen isim oluşturabilir.
- Tanım: Bölgenin kısa açıklamasını girin.
- IP Adresi: DVR cihazının Domain adını yada IP adresini girin. (KURULUM>CİHAZLAR>AĞ)
- Komut Portu: yöneticicn DVr da oluşturduğu port numarasını girin.( KURULUM>CİHAZLAR>AĞ). Varsayılan port
numarası 5920 dir.
- Stream Port: DVR a Video/Ses iletimini sağlayan port numaralarını giriniz.(KURULUM>CİHAZLAR>AĞ) varsayılan port
5921 dir.
- Oturum Açma ID: Varsayılan ID admin dir.
- Oturum Açma Şifresi: Varsayılan şifre 1111 dir.
- Şifre Doğrulama: Şifreyi doğrulayın.
- Pop up Ekranı: Kullanıcı olay oluştuğunda ilgili kameraya hem beep sesi hemde popup penceresi oluşturmaya
ayarlayabilir.

Kamera
 CMS ve DVR arasında yada her ikisi için kamera adı seçin.
- Cihaz Kamera Adı: DVR da bulunan kamera adını gösterir.
- CMS Kamera Adı: CMS de eklenmiş olan kamera adını gösterir.
- (Cihaz-CMS) Kamera Adı: Her ikisinde de gösterir [DVR Adı]-[CMS Adı].
 Kullanıcı ‘Sunucu listesi görüntüle’ işaretlerse, kamera adı sunucu listesinde gösterilir.
 Her kameranın adını ‘kamera adı girin’ seçeneğinden girin.
 Kullanıcılar kamera isimlerini kendi dilleri ile girebilirler.
 Tüm isimleri sil seçeneğine tıklayarak bütün isimleri silmek mümkündür.
 OK tuşuna basarak ayarları kaydedin ve çıkış yapın.
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 Eğer değişiklikleri kaydetmeden çıkmak istiyorsanız İptal tuşuna basın.

Cihaz Arama
 Bu fonksiyon ağa bağlı cihazları otomatik olarak algılar ve kaydeder.
 Cihaz tara seçeneğine tıklayarak aşağıdaki ekran açılır.

5.4.1.3 Kayıtlı Bölge Düzenleme
 Yerel pencerede bölgeyi ayarlamak için düzenle seçeneğine tıklayın.
 Ayarları değiştirin ve OK tuşuna basarak kaydedin.
 Ek olarak, kullanıcılar sunucu listesinden sunucu adına sağ tıklayarak ta düzenleme yapabilirler.

5.4.1.4 Kayıtlı Bölgeyi Kaldırma
 Yerel pencerede silinecek bölgeyi seçin ve kaldır tuşuna basın.
 Bölge yerel pencereden kaldırılmış olacaktır.

5.4.2 Cihaz Grup Kurulumu
 Kullanıcıların kullanım rahatlığı açısından birçok cihazı gruplamak mümkündür.
- Kullanıcılar kolay control edebilmek için birçok cihazı tek grup olarak birleştirebilirler.
- Kullanıcılar DVR a kayıtlı kameraları kendi gruplarını oluşturmak için cihazdan çıkarabilir.
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5.4.2.1 Yeni Grup Ayarları
 Yeni seçeneğine tıklayarak grup adı oluşturabilirsiniz, Bölümü (4 - 144) seçin ve açıklama yazın.
 Sunucu listesinden bölge seçin.
 Mouse ile sağ tıklayın ve bağlan tuşuna basın yada cihaza çift tıklayın. Cihaz 3 kamera gösterecek ve kullanıcılar istedikleri
kameraları ayıklayabileceklerdir.
 Yeni gruba kamera eklemek için, sürükle ve bırak seçeneğine çift tıklayın.
 Kullanıcılar ayıklamaya devam edebilir ve diğer DVR cihazlarına bağlanarak kamera ekleyebilir.
 OK tuşuna basarak kayıt yapın ve çıkın.
 Kullanıcılar popup ekran işlevini ayarlayabilirler.

5.4.2.2 Grup Ayarları Düzenleme
 Grup ayar penceresinde ayarlama yapmak için grup seçin ve düzenle seçeneğine tıklayın.
 Ayarları değiştirdikten sonra OK tuşuna basarak kayıt edin.
 Sunucu listesinde sağ tıklayarak cihaz düzenlemeyi seçin, aşağıdaki popup penceresi açılacaktır. Kullanıcılar tanımlama ve popup
ekranını yapılandırabilirler.

5.4.2.3 Grup Ayarlarını Kaldır
 Grup ayarları penceresinden grup silmek için grubu seçip kaldır tuşuna basın.
 Grup yerel pencereden kaldırılacaktır.

5.4.3 Yerel Kurulum - Çevresel
 Bu işlem kullanıcıların kullanım kolaylığı açısından varsayılan ayarlarda düzenleme yapmalarını sağlar.
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5.4.3.1 Sistem
 Kullanıcılar mevcut yazılım versiyonunu kontrol edebilirler.
 Kullanıcılar dil seçimi yapabilirler.

5.4.3.2 İzleyici
 Ses
- Kullanıcılar ses ayarını kontrol edebilirler.
 Video Ekranı

 Kullanıcılar görüntü pencere ortamını ayarlayabilirler.
 Görüntü seçeneği program yeniden başladıktan sonra uygulanır ve aşağıdakileri içerir.
- Ekran Modu: Ekranın modunu gösterir ve YUV modu varsayılandır ve ayarlama yapılamaz.
- Varsayılan Bölme: Kullanıcılar program başladığında ekranda kanal bölme modunu seçebilirler. (1 – 144 arasında)
- Kullanıcılar görünen bölümde onay kutusunu işaretleyerek kayıt yapabilirler.
- Deinterlace Kapalı: Bu işlem playback ekranında progressive scan veya ınterlace scan olarak değişir. Deınterlace etkin
değil kutusu işaretlenirse, çerçeve progressive scan gösterecek ve resim kalitesi daha iyi olacaktır.
- Dönüşen Video Gösterme: Kutu control edilirse, DVR dan tüm dönüşüm ekranları gösterilir.
- Text-In Ekranı: Text verisi canlı izleme ve playback üzerinde olacaktır.
- Video Kaybı Gösterme: DVr a bağlı video kaybı olursa Pop up penceresi açılacaktır.
NOT
Kullanıcılar dönüştürülmüş video göster kutusunu işaretlerlerse, bu işlem playbackte de uygulanacaktır.

NOT
Bu seçenek program yeniden başladıktan sonra uygulanacaktır.

 Tarih / Zaman Formatı: Kullanıcılar kendi bölgelerine göre tarih/zaman formatını ayarlayabilirler.
- Tarih/Zaman: mevcut tarih/zamanı gösterir.
- Tarih Formatı: tarih formatını seçiniz YYYY-MM-DD/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY.
- Tarih Formatı: saat formatını seçiniz 24 saat / 12 saat AM/PM
 Ekran Yazı Tipi: Kullanıcılar ekran yazı karakterini ve her kanal için görünen zamanı değiştirebilirler.
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- Tür: Ekran yazı türü Arial / Curier arasındadır.
- Boyut: 10 ile 20 değerleri arasında yazı boyutu mevcuttur. Varsayılan değer 15 tir.
- Renk: 16 farklı renk seçeneği mevcuttur.

5.4.3.3 Kayıt
 Backup
Kullanıcılar ekran görüntü dosyasının belleğini ayarlayabilir yada klasör simgesine tıklayarak ekrana yakınlaştırabilir.
- Dizine Kaydetme (Ekran Görüntüsü): Kaydetme biçimi olarak bmp veya jpg formatlarını seçin.
Kullanıcılar ekran görüntü dosyasının belleğini ayarlayabilir yada klasör simgesine tıklayarak ekrana yakınlaştırabilir.
- Dizine Kaydetme (Ekrana Yaklaştırma): PC ye kaydedeceğiniz klasörü belirleyin ve bmp yada jpg formatlarında kaydedin.

 Anlık Kayıt
Kullanıcılar PC de kurulu HDD yi seçerek anlık kayıtı belleğe yapılabilir.
- Sürücü Seçimi: Anlık kayıtları yapacağınız PC nin sürücüsünü seçin ve ekle kısmına basınız. Sürücü türü, boş alan ve seçilen
HDD nin toplam alanı görülecektir.
- Depolama Listesi: Eklenmiş olan HDD ler öncelikli olabilir yada silinebilir. Yukarı ve aşağı ok tuşları ile HDD listesinden silmek
için Sil seçeneğine basınız.

NOT
Anlık playback 10 GB den az alan dizinde kaldığında otomatik olarak duracaktır.

NOT
Anlık playback için lütfen bölüm 1.7.2.9 kısmına bakınız.

5.4.3.4 Ayarlar
 Kaydet Dizini Seçimi: Kullanıcılar veri kaydetmek için dizin seçimi yapabilir veya PC ye log verileri için klasör belirleyebilir yada
başka bir depolama cihazını dizin seçeneğine uygulayıp Ok tuşuna basarak kaydetip çıkış yapabilirler.
 Veri Seçme: Kullanıcıların veriyi kaydedecekleri depolama cihazına veri kaydedilir.
 Varsayılan Ayar Kurulumu: Fabrika ayarlarını başlatır. OK tuşuna basarak programdan çıkın.
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 İçe Aktarma: Kopyalanan menu ayarlarını USB bellekten DVR cihazına kopyalama işlemidir. Lütfen belleği takın ve İçeri aktar
tuşuna basın.
 Dışa Aktarma: Menü ayarlarını DVR cihazından USB belleğe aktarma işlemidir. Lütfen USB belleği takın ve dışa aktar tuşuna basın.
 Uygulama: Tüm ayarlar için Uygula tuşuna basın.

5.4.3.5 Anlık Playback
 Anlık Playback: Kullanıcılar anlık playback işlemi ile kolayca kayıtlı videoları görebilirler.
 Kayıtlı videoların gösterimi için zamanı ayarlayın.
 Anlık Playback mevcut zamandan itibaren görüntülenir. (1, 3, 5, 10, 15, 30 dk, 1, 3 saat, varsayılan 3 dk)
 Örneğin, playback periyodu 5dk seçilirse kullanıcı mevcut zamandan itibaren 5 dakikalık veriyi görebilir.

5.4.3.6 Otomatik Sıra
 Otomatik Sıra: Kullanıcılar kameraların görüntülerini sıralayabilir ve farklı kamera görüntüleri arasında bekleme süresini ayarlayabilir.


Simgesini kullanarak bekleme süresi arttırılıp azaltılarak ayarlama yapılır.

5.4.4 Yerel Ayarlar - Hesap
 CMS Proya 2 den fazla kullanıcı erişemek isterse, birçok kullanıcı hesabı ve yetkileri menüden ayarlanabilir.
 Bu kurulum yalnızca Yönetici hesap sahibine izin verir.
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5.4.4.1 Kullanıcı Hesabı Ekleme
 Yeni tuşuna basarak aşağıdaki ekran açılır.

 Tür: Açılan menüden kullanıcı hesabı olarak, Yönetici ve Kullanıcı hesap türlerinden birini seçin.
- Yöneticisi Hesabı Tüm yetkilendirmeleri kontrol etmeye olanak sağlarken, Kullanıcı Hesabı sadece Arama, PTZ kontrolü,
ve E-harita fonksiyonlarını kullanabilir.
 Hesap türünü açın, kullanıcı adı ve şifre oluşturun.
 Izin yetkilendirme onay kutusunu ( ) işaretleyin.
- Bireysel bir kullanıcı hesabı için seçici bir yetki vermek mümkündür.
- Tüm yetkileri verebilir yada sınırlandırabilirsiniz.
 ‘OK’ tuşuna basarak tüm ayarlar kaydedin ve çıkın.

5.4.4.2 Hesap Düzenleme
 Kullanıcılar kendi yetki ve şifrelerini Düzenle tuşuna basarak ayarlayabilirler.
 Tüm işlemler Kullanıcı hesabı ekleme ile aynıdır.

5.4.4.3 Kullanıcı Hesabı Kaldırma
 Kullanıcılar var olan hesabı kaldırabilirler.
 Silmek istediğiniz hesabı seçin ve Kaldır tuşuna basın.

5.4.4.4 Oturum Açma Ayarları
 Oturum açacak kişiye kullanıcı parola sorgusu yapılarak izinsiz girişler engellenir.
 Aktivite listesinden seçim yapın ve Uygula tuşuna tıklayın.
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5.4.5

Yerel Ayarlar – E-Harita

 Kullanıcılar çeşitli e-map oluşturabilir ve izleme / playback ekranında bu haritaları izleyebilir.

5.4.5.1 Yeni e-harita kaydı
 Yeni e-harita eklemek için Yeni tuşuna tıklayın.

 Haritaya görüntü yüklemek için ‘Görüntü Yükle’ tuşuna tıklanır.
 Kullanıcılar görüntü formatını BMP veya JPEG seçebilir.

 Kamera simgelerini, ses ve alarmları yerleştirin. Her simgeye ait detaylar aşağıdaki gibidir.
-

Box Kamera. Genellikle dış ortam kameralarıdır.

-

Dome Kamera. Genellikle iç ortam kameralarını gösterir.
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-

Kullanıcılar harita üzerinde bu simgeye tıklayarak ses alabilir.

-

Bu simge alarm olduğunda yanacaktır.

-

Kullanıcılar bu simgeyi seçtiklerinde, ışık yanacak ve alarm ekipmanları çalacaktır.

-

Kullanıcılar Text satırını kullanarak harita üzerinde tanımlama yapabilir.

 Eleman Seçme
-

,

,

,

,

,

İstenilen simgeye tıklanır (seçilen simge turuncu renk alır) ve yüklenen

görüntü üzerine simge yerleştirilir.
- Kullanıcılar istediği yönde simgeyi dönderebilir ve sürükleyerek istediği yere bırakabilir.

 Boyut Seçme: boyutlar 24*24 den, 32*32, 48*48 arasındadır.
 İsim Düzenleme: İsim türü simgesine tıklayın ve isim değiştirmek için Uygula seçeneğine tıklayın.
 Yeniden Yapılandırma: Harita üzerine yerleştirilen simgeler harita boyutu değiştirilmiş olsa bile yeniden yapılandırılır.
 Simgeleri Silme: Bu tuşa basarak, harita üzerinde tüm simgeler silinir.
 Font: Bu simge ile text ekranı değiştirilir.
- ‘Font’ tuşuna tıklayarak alt menu açılır.
- Kullanıcılar ekran yazı stilini, rengini, boyutunu ve diğre öğeleri seçebilir.
- Tümüne Uygula seçeneği ile değişiklikler tüm öğelere uygulanır.

 ‘Dosya’ seçeneğine tıklanarak e-harita ayarlarına devam edilir.
 ‘Yeni’ menüsünden harita ayarlarını tamamladığınızda haritaya isim verin.
 ‘Yeni’ seçeneğine tıklayarak yeni lokasyon eklenir. Diğer lokasyon hala kayıtlı ise, listeden lokasyon seçebilirsiniz.
 Dış Ortam, Yer ve Oda türlerini seçin.
- Kullanıcılar kendi taraflarında hiyerarşik harita oluşturabilirler.
- Örneğin, yer haritası oluşturulduktan sonra, oda haritası yer haritasının altına eklenir.
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 DVR Adı: Listeden DVR adı seçin ve E-haritaya bağlanın.
 Kullanıcılar e-haritayı ve hiyerarşik yapısını kayıtlı e-harita listesinden kontrol edebilir.
- Kullanıcılar harita yükleyebilir, silebilir ve mouse ile sağ tıklayarak izleyiciye haritayı gösterebilir.

 Kaydet tuşuna basın ve çıkış yapın.

5.4.6 Uzak Cihaz Kurulumu
 Bağlı olan cihazları seçin ve OK tuşuna basın.
 Tek bir DVR da olduğu gibi aşağıdaki pencere açılacaktır.

 OK tuşuna basın ve çıkış yapın.
NOT
Bazı ayarlar uzaktak control edilemez.

5.4.7

Şifre Değiştirme

 Kullanıcılar ID ye ait şifreyi değiştirebilir.
- Şifre: Mevcut şifreyi girin.
- Yeni Şifre: Yenbi şifreyi girin
- Şifre Doğrulama: Şifreyi doğrulayın.
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NOT

Kullanıcı ID yapılandırılamaz.

5.4.8 Yardım
5.4.8.1 Hakkında
 CMS Pro versiyonu bu kısımdan kontrol edilir.

5.5 İzleme
 İzleme bu programda 5 farklı bölüm ile birleştirilebilir.
- Sunucu Listesi, Uzak Cihaz Sistem Logu, Uzak DeviCihaz Olay Logu, CMS Sistem Logu ve Sağlık Kontrolü.

5.5.1 Sunucu Listesi
 Cihaz kaydedildiği zaman, Sunucu listesinde görünür.
 Sunucu listesi görünmüyorsa, cihaz liste de görünmeyecektir.
 Listeyi ekranın sol veya sağ tarafına taşımak için sol ve sağ seçeneklerine tıklayın.

5.5.2

Uzak Cihaz Sistem Logu
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 Kullanıcı cihazın menüsünden sistem loglarını kontrol edebilir.
 Tür, Tarih/Zaman/Tanımlama kontrol edilebilir.
 Parantez içerisindeki içerik cihazın adını gösterir. [Demo]
 Uzak Cihaz Sistem Log menüsünü görmek için görünür olduğunu kontrol edin veya menüyü görmek için onay kutusunu
temizleyin.
 Logları güncellemek için Log Güncelle tuşuna basın.

5.5.3

Uzak Cihaz Olay Logu

 Uzak cihaz sistem log menüsünü görmek için Görünür (Visible) seçeneğini kontrol edin.
 Kullanıcılar menüden kayıtlı cihazları seçebilirler.
 Alarm Girişi / Hareket / Video Kaybı / Alarm Çıkışı olay durumlarında ayrı ayrı seçilir. (Eş zamanlı olarak 2 den fazla olay seçilebilir.)
 Olay log açık/kapalı seçeneğine sunucu listesinde mouse ile sağ tıklanarak, kullanıcılar tüm olaryalrı etkinleştirip devredışı
bırakabilir.
 Olay yönetilirken, olay logu olay listesinde bilgiyi gösterecktir.
 Menüde duraklatma tuşuna basıldığında, olay logu duracaktır.
 Sistem olay günlüğüne devam etmek için Devam düğmesini tıklatın. (Günlük veri duraklama sırasında kaybolur.)
NOT

Uzak cihaz olay logu duraklatma durumunda açılır, devam ettiğinde ise kapanır.
 Alarm girişi veya hareket algılamdığında çift tıklanarak uzak cihaz aracılığı ile olay loglarına bakılır.
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 Veriyi yenilemek için yenile tuşuna tıklayın.
 Kayıtlı cihaz üzerinde mouse ile sağ tıklayarak Olay logunu açıp kapatabilirsiniz.
 Kullanıcılar Olay log kapalı seçerlerse, tüm olay logları uzak cihaz olay log paneli üzerinden kontrol edilemez.

5.5.4

CMS Sistem Logu

 Bu log menüsü kullanıcıların CMS program logları hakkında bilgi almalarını sağlar.
 CMS sistem log menüsünden menüyü görmek için Görünür (visible) kısmını işaretleyin.
 Logları güncellemek için Log Güncelle tuşuna tıklayın.
 Kullanıcılar yönetici ve kullanıcı kimliğini kontrol ederek sınıflandırma ve Bağlan/bağlantıyı kes bilgilerini ve kapatma
işlemlerini sınıftalndırabilirler.
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5.5.5 Sağlık Kontrolü
 Bu menu kullanıcıların cihazlarda kolayca sağlık durum kontrolü yapmasına izin verir.

 Menüde Sağlık kontrolünü görmek için Görünür kısmını kontrol edin.
 Cihaz sunucu listesinde mouse ile sol tıklayarak sağlık kontrolü bilgisini görebilirsiniz.
 HDD Durumu
-

HDD takılı değil ve eklenemez.

-

HDD is Bağlı.

-

HDD şuan bağlı değil ama eklenebilir.

-

HDD de bir hata oluştu.

 Kamera Durumu
-

Kamera gizli modda.

-

Kamera bağlı

-

Kamera şuanda bağlı değil fakat eklenebilir.

-

Kamera bağlı değil ve eklenemez.

 Veri Kayıt Durumu
-

Kanalda kayıt yapılamıyor çünkü desteklenmiyor.
79

-

Kanal kayıtlı

-

Kanal kayıtlı fakat sonra kayıt yapılabilir.

 Alarm Giriş Durumu
-

Alarm girişi aktif değil ve eklenemez.

-

Alarm girişi aktif.

-

Alarm girişi aktif değil fakat sonra eklenebilir.

 Alarm Çıkış Durumu
-

Alarm Çıkışı attif değil ve eklenemez.

-

Alarm Çıkışı attif ediliyor.

-

Alarm Çıkışı aktif edilemiyor fakat sonra eklenebilir.

 Hareket Durumu
-

Hareket aktif değil desteklenmiyor.

-

Hareket aktif ediliyor.

-

Hareket aktif edilemez fakat sonra etkin edilebilir.

5.5.6 Tüm Pencereleri Gösterme
 Bu özellik görünmeyen bölümlerin görünmesini sağlar.

5.6 Uygulama
5.6.1

Arama

 5 farklı türde arama menüsü vardır. Zaman çubuğunda arama, Olay Arama, POS/ATM Arama, Akıllı Arama ve Küçük Resim
Arama
 Detaylı bilgi ve yönlendirmeler Bölüm 8 de anlatılacaktır.
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5.6.2

Çıkış

 Kullanıcılar programdan çıkmak isterlerse, uygulama menüsünde Çıkış tuşuna basmalıdırlar.

5.7 Canlı (Canlı Video Görüntüleme Sistemi)
5.7.1

Genel

 Bu program özelleştirilmiş ekran formatında birçok kanaldan canlı videoları görüntülemek için kullanılır.
 Bu program kullanıcı dostudur. Kullanıcılar programı yapılandırabilir, açıp kapatabilir ve görüntüleyebilir.
 Cihaz bilgisi gerçek zamanlı olarak ekranda kontrol edilebilir.
 Kayıt / canlı görüntü genel bilgi kısmından kontrol edilebilir.
 'Giriş Ekranı' bölmesinde kullanıcının kimliği, yetki grubu, veri ve zaman bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
 İkili, Üçlü monitör mevcut olabilir ve dörtlü monitör splitter kullanarak oluşturulabilir.
 2 li canlı bölme vardır. Her bölüm için 256 kanal vardır.

5.7.2 Canlı İzleme Menüsü
 Aşağıdaki işlemler mouse ile ekranda sağ tıklanarak yönetilir.
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5.7.2.1 Tam Ekran Açık
 Tam ekran açık seçeneğine tıklanarak seçilen kanal tam ekran şeklinde gelir.
 Tam ekran kapalı seçeneğine tıklanarak tam ekran modundan çıkılır.

5.7.2.2 Otomatik Sıra
 Kullanıcılar otomatik sıra yapabilirler.
 Görüntüleme modunda otomatik sıralama yapılırsa, ekran 1 kanal görüntüleme moduna geçer. Detaylı bilgi için bölüm
1.4.3.6 kısmına bakınız.

5.7.2.3 Anlık Playback
 Anlık playback canlı1 ve canlı2 kısımlarının her ikisinde de kullanılabilir, fakat ekran resminin her ikisi içinde uygun olması gerekir.

 Daha sonra mouse ile sağ tıklayarak, kursörü anlık playback seçeneğine getirin. Oynatma ve kurulum menüsü açılacaktır.
- Oynatma: Ön Kurulum süresi kaydedilmiş video oynatma, görüntüleyicide görüntülenir.
- Kurulum: Anlık oynatma süresi bu menüde 1dk ile 3 saat olarak ayarlanabilir.
(1dk, 3dk, 5dk, 10dk, 15dk, 30dk, 1saat, 3saat. (Varsayılan süre 3 dk dır.)
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NOT

Kullanıcılar anlık playback özelliğini menüden ‘Yerel Ayarlar-Çevresel’ kısmından da kurabilirler.
 Görüntü yakalama anlık playback modunda iken görüntü üzerinde mouse ile sağ tıklanıp ’resim al’ seçeneği ile yapılır.
NOT

Daha detaylı bilgi için lütfen bölüm 1.7.2.6 kısmında ‘Ekran Yakalama ve Görüntü’ kısmına bakınız.

5.7.2.4 Dijital Zoom
 Dijital Zoom kullanmak için, 1 kanal görüntüleme moduna geçiniz.
 Mouse ile sağ tıklayarak dijital zoom seçin.

 Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için, lütfen köşede bulunan kısımdaki alanda yakınlaşma yapmak istediğiniz alana yakınlaşın.
 Zoom alanı sürükleme işlemi alanı ile hareket ettirilebilir.

Zoom in / out function
Yakınlaştır
Uzaklaştır
Zoom Alanı: Ekran x4 dijital zoom ekranına dönecektir.
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 PTZ kameranın bağlı olduğu kanal üzerinde sağ tıklanarak "PTZ kontrol" seçeneğini seçin.

Zoom Alanı

NOT

Dijital Zoom işlemi ekranda 1 kanal görüntüleme yapılırken ayarlanır. Dijital zoom x32 değerine kadar zoom yapar.

5.7.2.5 PTZ Kontrol
 PTZ bağlı kameraya mouse ile sağ tıklanarak, PTZ kontrolünü seçin.
 Kullanıcılar belirli alanda işaretleme yapıp preset işlemi ile isim verebilirler.
 Max. 255 preset işaretlenebilir.

 Zoom
-

Yakınlaştır

-

Uzaklaştır

 Focus
-

Yakın Focus

-

Uzak Focus

 Iris
-

Iris Open

-

Iris Kapalı

 Preset
-

Preset Kurma
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-

Presete Gitme

- Açılır menü: Kamerada ayarlanmış bir ön ayar numarasını seçin.
- Preset Adı: Seçili preset noktasının adını kaydedin.

5.7.2.6 Ekran Yakalama & Yazdırma
 Mouse ile sağ tıkladıktan sonra, Ekran Yakalama & Yazdırma seçeneğini seçin.
 Parlaklık, kontrast ve saturasyon değerleri kullanıcıların isteğine göre ayarlanabilir ve doğrudan yazdırılabilir.
NOT

Görüntü ayarlama sadece son çekilen görüntüde yapılır.
 Kullanıcılar "Resmi Farklı Kaydet" seçeneğini tıklayarak yakaladıkları görüntüyü kaydedebilirler.
 Yakalanan görüntüye bir isim verin ve BMP / JPG formatlarından birini seçin.
 Kullanıcılar görüntüyü kaydetmek istedikleri klasörü seçebilirler.

 Yakalanan görüntüleri göstermek için ‘Yakalanan Görüntü Göster’ seçeneğine tıklayın.
 Kullanıcılar çekilen görüntü parçasını yeniden sürükleyerek istedikleri yere getirebilirler.
 Alınan tüm resimlerinin görüntüleri yazdırmak için Yazdır seçeneğine tıklayın.
 Kullanıcılar resimleri tek tek yazdırmak isterlerse, Baskı Önizleme tuşuna basmalıdırlar.
- Kullanıcılar üst kısımda bulunan metin kutusuna yazı yazabilirler.
- Text Ekle: Kullanıcılar text kısmına açıklama yazabilirler.
- Text Silme: Kullanıcılar son yazılan metni silebilirler.
- Tümünü Sil: Alınan resimlerdeki tüm metin yazılarını siler.

 ‘Alınan Görüntüleri Gizle’ seçeneğine tıklayarak resimleri gizleyebilirsiniz.

5.7.2.7 Ses Açık/Kapalı
 Kanal üzerinde mouse ile sesi aç/kapat seçeneğine tıklayın.
 Ses Açık/Kapalı işlemi tek bir kanala uygulanır.
- Ses açıldığında “

” simgesi açık olarak gösterilmesi için “
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” simgesine döner.

5.7.2.8 Mikrofon Açık/Kapalı
 Mouse ile sağ tıklayarak sesi aç/kapat tuşunu seçin.
 Kullanıcılar mikrofon yardımıyla PC üzerinde CMS Prodan ses gönderip hoparlör yardımıyla DVR cihazından ses alabilirler.

5.7.2.9 Anlık Kayıt
 Anlık playback için mouse ile anlık playback kısmına tıklayın.
 Anlık kayıtta, 3 seçenek mevcuttar: kayıt başlat, ayarlar ve klasör aç.
 Kullanıcının istediği belli bir kanalda kayıt için Kayıt Başlat düğmesine tıklayın.

 Kullanıcılar şifre için arşiv dosyası isterlerse, Şifre Kullan seçeneğine tıklanır ve istenen türde şifre girilir.
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 OK seçeneğine tıklanırsa, seçilen kanalda kayıt yapılır.
 Kullanıcı arşivlenmiş dosyayı izlemek isterse, Klasör Aç seçeneğine tıklamalıdır.

 Kaydedilen dosya dizini açılacaktır.
 Oluşturulan dosyada çift tıklanırsa, şifre penceresi açılır.
 Lütfen kullanıcıların şifre kurulumunda girdikleri önceki şifreyi yazın

 Kullanıcı kaydı durdurmak isterse, mouse ile tekrar tıklamalı ve Anlık Kayıt seçeneğini Kayıt Durdur seçeneği ile değiştirmelidir.
 "Kurulum" kayıt süresi ve varsayılan dizini belirlemek için anlık kayıt seçin.

 Kayıt süresince, kullanıcılar saat ve dakikayı yön tuşları ile
 Varsayılan Dİzinde, kullanıcılar kaydedecekleri dizini

istedikleri değere getirebilirler.
simgesine tıklayarak seçebilirler.

 Klasör Aç seçeneği ile kullanıcılar klasörü açıp kayıtlı dosyaları oynatabilirler.

5.7.2.10 Ekran Seçenekleri
 Kullanıcılar Ekran Seçeneği ile kameraya ait isim, zaman gibi bilgileri girebilirler.
 Mouse ile sağ tıklayıp, Kamera Göster seçeneği ile kameraya ait ismi görüntüleyebilir veya gizleyebilir.
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 Mouse ile sağ tıklanarak zaman gösterilebilir yada gizlenebilir.

5.7.3

Ekran Çıkış Kontrolü

 Sürükle bırak seçeneği ile her menu yeniden yerleştirildiği için, çıkışları kullanıcıların isteğine göre ayarlamak daha kolaydır.

5.7.4

Görüntü Bölme Ekranı Değiştirme

 Tek ekranda 256 kanal olduğundan dolayı, ekranın alt kısmında bulunan seçeneklere tıklayark çeşitli kombinasyonlar
yapmak mümkündür.
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5.7.5

Sıralama

simgesine tıklanarak otomatik sıralama yapılır.



 Sadece tek kanalda desteklenir.

5.7.6

Ses Kontrolü

 Kullanıcılar ses seviyesini ekranın alt kısmında bulunan ses çubuğu ile kontrol edebilirler.

5.8 Arama
5.8.1

Genel

 5 farklı arama modu mevcuttur ve kullanıcılar kayıtlı videoları arayacakları işlemlere göre bu modlardan biri ile arayabilirler.
NOT

Arama penceresi playback süresince kapatılamaz ve pencere boyutu da değiştirilemez. Işlem tamamlandıktan sonra
pencereyi kapatın. Aynı anda 2 kanal fazla playback işlemi sadece zaman arama çubuğunda yapılabilir.

5.8.2 Zaman Durum Çubuğunda Arama
 Önce, uygulama menüsünde "arama" seçeneğine tıklanarak arama penceresi açılacaktır.
 Cihaz listesinde mouse ile sağ tıklayarak Bağlan seçeneğini seçin.
 Programa bağlanıldığında tarih, ay ve yıl seçeneklerine göre kaydedilen videolar takvimde vurgulanmış bir şekilde
gösterilecektir.
 Pencerenin sağ tarafında bulunan text kutusu playback video zamanını gösterir.
 Güne göre kaydedilmiş veri alt tarafta zaman çubuğunda renkli şekilde gösterilir.
 Kullanıcılar zaman çubuğunda kayıtlı verileri kolayca bulabilir.
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NOT

Kullanıcılar geri sarma hızını değiştirebilirler ve ileri sarmayı x1 den daha yüksek değere alabilirler.

 Kullanıcılar mouse ile sağ tıklayarak sesi açık/kapalı, dijital zoom, print screen ve capture kısımlarına erişebilirler.
- Ses Açık/Kapalı: Kullanıcılar sesi etkinleştirebilirler. Ses bağlı ise ses durumu değişecektir.
- Digital Zooma Giriş: Kullanıcılar dijital zoom kullanabilirler. Bölüm 1.7.2.4 kısmında dijital zoom hakkında detaylı bilgi
bulunmaktadır.
- Capture ve Print Screen: Kullanıcılar görüntü alabilirler. Bu işlem için detaylı bilgi bölüm 1.7.2.6 da bulunmaktadır.
NOT

Ses ve Dijital Zoom tek kanalda geçerlidir.
 Playback menüsünde, kullanıcılar ilk günden kursör ün konumuna kadar olan verileri arayabilirler.
 Yada sadece zaman çizgisinde istenilen zamana tıklanarak sol tarafta bulunan

 Yedekleme yapmak için yedekleme tuşuna basınız.
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simgesine basılır.

 Bu menüde başlangıç zamanı, bitiş zamanı, dosya adı, dosya yeri, şifre ve kaydedilecek kameraları yapılandırmak mümkündür.
 Ayarları tamamladıktan sonra, yedeklemeye başlayabilirsiniz.

NOT

Yedekleme işlemi zaman arama çubuğundadır.

5.8.3

Olay Arama

 Cihazda mouse ile sağ tıklayark bağlan tuşuna basın ve olay aramayı seçin.
 Aramak istediğiniz olay türünü belirleyin. (Acil, alarm, hareket). Eş zamanlı olarak 2 den fazla olay araması yapılabilir.
 Arama yapacağınız kamerayı seçin. Olay aramada tek kamera seçilir.
 Başlangıç, bitiş zamanını seçin ve ara tuşuna basın.

 Arama penceresinde aranacak olayı seçin ve mouse ile çift tıklayın.

5.8.4

POS/ATM Arama

 Cihaz üzerinde sağ tıklayarak bağlan seçeneğini işaretleyin ve POS/ATM Aramayı seçin.
 POS/ATM metin kutusunda bulmak istediğiniz metni giriniz.
 Tek bir kamera aranabilir. (Aramak için tek kamera seçilmelidir.)
 Başlangıç, bitiş zamanını seçin ve ara tuşuna basın.
 Olay kısmına çift tıklayın ve play

butonuna basın, playback kontrolü yapın.

 Metin Seçeneği – Ekran Biriminin hareketidir. (Veritabanı)
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 Ekran Pozisyonu – Playback konumunda kullanıcılar ekran pozisyon seçeneğini seçebilirler.
- Metin Penceresi: playback süresince arama penceresinde sadece metin gösterilir.
- Overlay: Metin, playback yapılan video üstünde gösterilir.
- Her ikisi: Metin video ve metin penceresinin her ikisinde de gösterilir.
- Tümünü Gizle: metin video ve metin penceresinin ikisinde de gösterilmez.
 To check the event that is detected on the right side of the search window, double click the event that users want.
 Arama penceresinin sağ tarafındaki algılanan olayı kontrol etmek için kullanıcılar istediği olaya çift tıklayabilir.

5.8.5

Küçük Resim Arama

 Küçük resimlerde arama yapmak için cihazda sağ tıklayarak bağlan seçeneğini seçin ve küçük resim arama bölümünü
seçiniz.
 Bu arama fonksiyonu seçilen kameralarda geçerli bir sayı ile anlık görüntüleri kaydedilen videoların aranmasını sağlar.
 Snapshot foto ile arama yapabilme özelliği sayesinde, kullanıcılar arama esnasında istenilen görüntüyü önizleme yapabildiğinden
arama esnasında ciddi anlamda zamanda tasarruf sağlarlar.
 Kullanıcılar playback süresince 1dk ile 60 dk arasında playback süresi seçebilirler. (1, 3, 5, 10, 20, 30 ve 60dk)
 Max. yakalama sayısı 32, 64, 128 ve 256 olarak seçilebilir.
 Diğer arama işlemleri gibi zaman tarih çubuğunda başlangıç ve bitiş süreleri seçilip ara tuşuna tıklanır.
 Bulunan anlık görüntüye çift tıklayın ve videoyu oynatın.
 Aramayı tamamlamak için arama durdur seçeneğine tıklayın.
 Panelin alt kısmında arama penceresinde video gösterme ekranında video gösterilecektir.
 Kullanıcılar ekran etrafında Paneli taşıyabilir ve istedikleri gibi panelin boyutunu ayarlayabilirler.

5.8.6 Smart Arama
 Smart arama kısmında cihaza sağ tıklayıp bağlan seçeneğini tıklayın ve smart arama seçeneğini seçin.
 Bu arama fonksiyonu kullanıcılara smart arama seçeneğini sunar.
 Kullanıcılar ayarlar menüsünde her bir kanalı sürükleyerek alan seçebilirler. Ayar ekranında 2 den fazla alan yapılandırılabilir.
 Algılama lanında hareket tesbit edilirse arama penceresinde otomatik olarak gösterilecektir.
 Kullanıcılar 3 farklı duyarlılığa sahiplerdir: Super, Yüksek ve Standart.
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5.9 E-Harita
5.9.1

Genel

 Harita izleme programı harita üzerinde olay anında coğrafi bilgileri ile birlikte olay sinyallerini gösterir.
 Kullanıcılar E-harita üzerine yerleştirilmiş kameralar ile her olay anında görsel uyarı alabilirler. Ayrıca PC’ ye bağlı hoparlör
sayesinde sesli uyarı imkanını da sahip olurlar. İstenilen kamera üzerine tıklanarak anlık görüntüye ulaşabilirler.
 Harita izleme programını doğru kullanmak için öncelikle harita izleme programını yapılandırmak gerekir.

5.9.2 Kontroller
 Kullanıcılar yerel ayarlardan e-harita kısmına tgelerek harita listesinde sağ tıklayıp harita izlemeyi yükleyebilirler.
 Kullanıcı harita üzerinde haritaya eklenmiş olan cihazın; cihaz durumu, adı, IP/domain adresi, alarm giriş/çıkış ve ses gibi
cihaz bilgilerini kontrol edebilirler.

5.9.3

E-harita Kamera – Anlık Playback

 Kullanıcılar harita üzerinde kamera simgesine tıklayarak anlık görüntü alabilir, video boyutunu değiştirebilir ve ekranda hareket
ettirebilir.
 Tam ekran moduna mouse ile sağ tıklanarak seçilir.
 Sesin bağlı olduğu kısımlarda, ses simgesine tıklayarak ses alabilirsiniz.
 Alarm simgesine tıklayarak alarm cihazlarından siren, buzzer gibi sinyaller verdirebilirsiniz.
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5.9.4

Alarm Giriş/Çıkış Kontrolü

 Harita üzerinde alarm giriş simgesi alarm anında algılama yapacak sensor ile bildirim verecektir.
 Kullanıcı alarm çıkış simgesine tıkladığında, ışık simgesi ve alarm donanımları siren ve buzzer gibi cihazlar aktif eder.

5.9.5 Ses
 Kullanıcılar harita üzerinde ses simgesine tıklayarak ses alabilirler.
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5.10 CMS Pro Kaldırma
 PC de bulunan CMS Pro klasörünü açıp kaldır seçeneğine tıklayın.

 Dosyayı kaldır seçeneğine tıklayın, aşağıdaki ekran açılacaktır.
 Programı ve tüm özellikleri kaldırmak için OK seçeneğine tıklayın.

 Kaldırma işlemi başarıyla tamamlandığında aşağıdaki pencere ekrana gelecektir.
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iCMS

iCMS

Kullanım Klavuzu
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6. iCMS VIEWER
6.1 Sistem Önerileri
CPU

Tavsiye Edilen
Core 2 Duo 2.26GHz or higher

Ana Bellek

2GB or higher

Video Bellek
Ekran Çözünürlüğü
HDD Depolama Alanı
Network
İşletim Sistemi

512MB or higher
1024ⅹ768 (with 32bit color) or higher
30GB or higher
100~1000 Mbps Fast Ethernet
Mac OS 10.6.0 or higher

NOT
CMS Proya Max. 16 adet HD-SDI kamera bağlantısı önerilir.
UYARI
16 ADETTEN FAZLA HD-SDI KAMERA BAĞLAMAK YAZILIMIN YANLIŞ ÇALIŞMASINA NEDEN OLUR. 16 TANEDEN FAZLA
KAMERA BAĞLAMAK İÇİN DUAL STREAMİNG SEÇENEĞİNİ ETKİNLEŞTİRİN.

6.2 Program Kurulumu
 Programı kurmak için aşağıdaki adımları takip edin.
 ‘iCMS.dmg’. Dosyasını açın.

 Sanal sürücü kurulacaktır. (İCMS)
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 Sanal sürücüde kullanıcılar İCMS simgesi vardır. İCMS simgesini uygulama dosyasından çıkarın.

6.3 Oturum Açma
 Yazılımı kurulduktan sonra, İCMS simgesi uygulama dosyasında yer alır.
 Programı çalıştırmak için simgeye çift tıklayın.
 Kullanıcı adı seçin ve şifre giriniz.

6.4 İzleme Modu
6.4.1

Oturum Açma Ekranı

 Lütfen cihaz yönetimine tıklayın, aşağıdaki ekran açılacaktır.
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6.4.2

Yerel Ayarlar

 Araç çubuğunda ayar butonuna tıklayın, aşağıdaki pencere açılacaktır.
 3 farklı ayar vardır: cihaz yönetimi, ekran ayarı ve şifre değiştirme

6.4.2.1 Ekran Yönetimi
 Cihaz yönetimine tıklayarak aşağıdaki ekrana ulaşılır.

 Kullanıcılar listeye daha önceden DVR cihazı eklemişlerse, eklenen cihazları göreceklerdir.
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 Ekle seçeneği ile yeni cihaz ekleyebilirler.

 Gerekli tüm bilgileri giriniz ve OK tuşuna basınız.

 Cihaz Bilgisi
- Cihaz Adı: Sunucu listesinde gösterilen DVR cihazının adını girin. Bu isim DVR a kayıtlı ID adı değildir. Kullanıcıların isim
ile ayırt etmeleri oldukça kolaydır.
- Tanımlama: Sitenin kısa bir açıklamasını yazın.
- IP Adresi: DVR cihazının IP adresi yada domain adını girin. AYARLAR>CİHAZLAR>AĞ
- Komut Portu: DVR da kurulu port numaralarından yönetici numarasını girin. AYARLAR>CİHAZLAR>AĞ
- Stream Port: Video/Ses port numarasını girin. AYARLAR>CİHAZLAR>AĞ
- Kullanıcı Adı: DVR cihazına kullanıcı ID girin. Varsayılan ID admin dir.
- Şifre: ID şifresini girin. Varsayılan şifre 11111 dir.
- Şifre Doğrulama: Şifreyi yeniden girerek doğrulayın.
 Kullanıcılar cihazları Manuel olarak girmek isterlerse, Scan Device (Cihaz Tara) seçeneğine tıklamalıdırlar. Yerel ağda
bulunan mevcut cihaza otomatik olarak bağlanmayı sağlar.
 Cihaz tara seçeneğine tıklayınca aşağıdaki ekran açılır.

 Network listesinde bağlı olan DVR hakkında bilgi ve IP adresini gösterir.
 Listeden bir tanesini seçik ve OK tuşuna basın. Aşağıdaki ekran açılır.

 Gerekli tüm bilgileri giriniz. (Cihaz adı, kullanıcı adı, şifre) kullanıcı adı ve şifre DVR ayarları ile aynıdır.
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 Kullanıcı var olan ayarları düzenlemek isterse, düzenle seçeneğine tıklamalıdır.
 Kullanıcı listede var olan cihaz bilgilerini silmek isterse kaldır seçeneğine tıklamalıdır.
 Kullanıcı kaldır tuşuna tıklarsa, aşağıdaki mesaj ekranı açılır.

 OK seçeneğine basın ve bağlı cihazı kaldırın.

6.4.2.2 Ekran Ayarları
 Ekran ayarları seçeneğine tıklayarak aşağıdaki pencere açılır.

 Kullanıcılar ekranı istedikleri gibi ayarlayabilirler.
- Varsayılan: kullanıcı ekranı çeşitli bölünme modlarında kullanabilir. (1, 4, 9, 16, 25, 36 veya 64).
- Kullanıcılar dil seçeneğini İngilizce yada Korece olarak belirleyebilirler.
NOT
Bu seçenek pogram yeniden başladıktan sonra uygulanacaktır.

 Tarih / Saat formatı: kullanıcılar bulundukları bölgeye göre tarih/saat girip ayarlama yapabilirler.
- Tarih Formatı: Tarih formatını YYYY-MM-DD/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY şeklinde belirleyin.
- Saat Formatı: Saat formatını 24 saat / 12 saat olarak seçiniz.
 Ekran Yazısı: kullanıcı yazı türünü değiştirip her kamera için ayrı ayrı belirleyebilir.
- Yazı Türü: yazı türünü Arial / Curier arasında seçebilirsiniz.
- Yazı Boyutu: yazı boyutu 10 – 20 arasından seçilebilir. Varsayılan değer 15 tir.
- Renk: 16 farklı renkte yazı rengi mevcuttur.
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6.4.2.3 Şifre Değiştirme
 Ayarlar menüsünde şifre değiştir kısmına tıklayın ve şifreyi değiştirin.

 Listeden ID yi seçiniz ve orjinal şifresini giriniz.
 Yeni şifreyi girin ve şifreyi yeniden doğrulayın.
 Bilgiler tamamlandığında, Ok tuşuna basın, şifreniz değişmiş olacaktır.

6.5 Canlı İzleme
6.5.1

Bağlantı

 Ekranın sağ tarafında kayıtlı listede bulunan cihazlardan birini seçin ve mouse ile sağ tıklayarak bağlan seçeneğine tıklayın.
Bu işelmi aşağıdaki ekranda görebilirsiniz.
 DVR dan İCMS e bağlanmak için Bağlan seçeneğine tıklayın.

 Birden fazla kanal için, canlı izleme ekranında ekran bölme modlarından birini seçin. (1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 ve tümü).

6.5.2 Ekran Modu
 Tam Ekran Modu: Kanal seçin ve 1 tuşuna basın. Ilgili kanal ekranda tam ekran olarak görüntülenecektir.
 Dörtlü Ekran Modu: 4 tuşuna basarak dörtlü ekran açılır. 4 lü ekran kombinasyonları of 1~4, 5~8, 9~12 and 13~16 dır.
Kullanıcı kanal no 7 yi seçerse, 5~8 arasında dörtlü ekranı görüntüler. Basitçe kullanıcılar 16, 13~16 seçerlerse bu sayılar
arasındaki kanalları dörtlü şekilde görüntülerler.
 9-lu Ekran Modu: 9 tuşuna basılarak 9 lu bölme moduna geçilir. 9 lu ekran kombinasyonları 1~9 ve 8~16 şeklindedir.
Kullanıcılar 9 tuşuna basıp seçerlerse, 1~9 arasındaki kanallarda görüntüleme yaparlar. Basitçe, kullanıcılar kanal 10
seçerlerse, 8~16 arasındaki kanallarda görüntüleme yaparlar.
 16-lı Ekran Modu: 16 tuşuna tıklayarak 16 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
 25-li Ekran Modu: 25 tuşuna tıklayarak 25 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
 36-lı Ekran Modu: 36 tuşuna tıklayarak 36 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
 64-lü Ekran Modu: 64 tuşuna tıklayarak 64 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
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 Sıra: sıra tuşuna tıklayın ve canlı görüntülemede sıra yaptığınız kameraların görüntülerini sırayla izleyin. Örneğin, 4 kanal
ekranda kanal 5 den kanal 8 e izleme sırası kanal 9 dan kanal 12 ye geçer.

NOT
Seçilen kanal mavi olarak görünür.

6.5.3 Sağlık Kontrolü
 Canlı izleme ekranında sağ tarafta Sunucu listesinden kayıtlı olan siteyi mouse ile sağ tıklayarak seçin, sağlık kontrolü ile
birlikte popup penceresi açılır.
 Kullanıcılar DVR ın durumunu control etmek için sağlık kontrolünü seçebilirler.
 Artık kullanıcılar sağlık kontrolü yada izleme durumunu ekranın sağ köşesinden takip edebilirler.

 Sağlık kontrolü kaç tane kameranın aktif olduğunu, kaç tane HDD kullanıldığını ve kaç kanalda kayıt yapıldığını gösterir.
 Izleme ekranı hareket algılama sayısını ve kaç tane alarm giriş ve çıkışının olduğu gibi durumları gösterir.

①

②
③
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④

Sayı

6.5.4

Tanımlama

1

DVR adı

2

Tarih ve zaman kaydını başlatır ve bitirir.

3

Firmware versiyonu

4

DVR a bağlanan network sayısı ( CMS, Mobile CMS)

PTZ Kontrol

 Sunucu listesi altında, PTZ kontrolü bulunur. Bu işlem Pan/Tilt/Zoom kontrolü içindir.
 Ekrandaki tuşlar aşağıda gösterilmiştir.
- Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

- Yakınlaştır/Uzaklaştır, Yakın Focus/Uzak Focus, Iris Kapalı/Açık

Yakınlaş/uzaklaş
Yakın focus/uzak fokus

Iris Kapalı / Açık

- Preset Kontrol tuşu

 Listeden 1 – 256 arasında sayı seçin.
 Numara seçtikten sonra boş olan alanlarda tanımlamaları giriniz ve kaydet tuşuna basınız.
 Kullanıcılar önemli gördükleri noktalarda preset noktası olarak tanımlayıp seçebilirler.
 Preset ayarlandığında, presete git tuşunu seçin.
- PTZ kontrol menüsü PTZ simgesinin altında gizlenir.

6.5.5 Sistem Logu
 Canlı izleme modunda, Sistem Logu kapalıdır. Bu işlem ile kullanıcılar uzak yerden sistem kontrolü sağlar.
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6.6 Arama Modu
 Bu işlem belirli tarih ve zaman aralıklarında kayıtlı videoların aranması içindir.
 Kullanıcılar kayıtlı verileri İCMS programında tarih ve zamana göre arayabilirler, olay ATM/POS arama yapabilirler.
- Tarih/Zaman Arama: tarih zamana göre arama yapılır.
- Olay Arama: olay araması yapılır.
- POS/ATM Arama: Zamana göre POS veya ATM metni araması yapılır.

6.6.1 Tarih/Zaman Arama
 Playback tuşuna tıklayarak aşağıdaki pencere açılır.

 Sunucu listesinden playback yapmak için cihaz seçiniz.
 Tarih seçin
- Takvimde, kayıtlı günler kırmızı ile işaretlenir.
 Kırmızı işaretli olan günleri seçiniz.
 Zaman Seçin
- Playback yağpacağınız saat aralığını ok tuşlarını ▲, ▼ kullanarak belirleyin.

Önceki yıl arama
Sonraki yıl arama
Önceki ay arama
Sonraki ay arama

②

①

⑤
④
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③

⑥
1

İleri /geri & Playback
(hızı x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve daha fazla oranlarında arttırır)

2

sıralama Modu

3

Ekran modu (ekranda 1, 4, 9, 16 ve tam mod seçeneklerine basınız.)

4

Zaman çubuğu (24 saat)

5

Very çubuğu (kayıtlı data)

6

Zaman çubuğu seçin

 Tarih zaman arama tamamlandığında, playback yapmak için playback tuşuna basınız.

6.6.2

Olay Arama

 Olay tuşu kullanıcılara DVR cihazında yapılmış olan olaylı kayıtları gösterir.
 Olay arama başlatmak için, Olay tuşuna basın, aşağıdaki ekran açılacaktır.

②
①

③

 Sunucu listesinde bulunan cihazlardan birini seçin ve mouse ile sağ tıklayarak bağlan seçeneğine tıklayın.
 Olay arama yapmak için bağlan seçeneğini seçin.
 Olay arama 3 farklı türde yapılır. Olay türü, kamera seçimi ve saat tarih ayarları
① Olay Türü: 3 farklı olay türü vardır: Acil, alarm ve hareket. Istediğiniz olay türünden birini seçin.
② Kamera seçin: olay araması yapmak istediğiniz kamerayı seçin. (1 – 16)
③ Saat tarih ayarları: Ok tuşları ile başlangıç-bitiş zamanını belirleyin ve ara tuşuna basın.

6.6.3

POS/ATM

 POS/ATM tuşlu kullanıcılar POS/ATM metni aramaları için kullanılır.
 ‘POS/ATM’ tuşuna tıklayın ve ileri tuşuna basın, aşağıdaki ekran açılacaktır.

106

①

②
③

 Sunucu listesinden cihaz seçin.
 Olay aramaya başlamak için bağlan seçeneğine tıklayın.
 Olay arama 3 farklı türde yapılır. Olay türü, kamera seçimi ve saat tarih ayarları
① Kamera Seçin: Arama yapmak için kamera seçin. (1 tane kamerada olay arama yapılır).
② Tarih/Zaman Ayarları: başlangıç ve bitiş zamanını belirleyin
③ Metin Seçeneği
- Ekran Seçeneği: kullanıcılar playback ekranında ekran seçeneğini belirleyebilirler.
1. Metin Penceresi: algılanan metin görüntüleme ekranında Windows metni olarak görüntülenecektir.
2. Kaplama: metin playback video üzerinde yer alır.
3. Her ikisi: metin video ve metin pencereinin her ikisinde de görüntülenir.
4. Tümünü Gizle: metin hem videoda hemde metin penceresinde gizlenebilir.

 Ekran Seçeneği – kullanıcılar playback ekranında ekran seçeneğini belirleyebilirler.
④ Metin Penceresi: algılanan metin görüntüleme ekranında Windows metni olarak görüntülenecektir
⑤ Kaplama: Metin, playback video üzerinde yer alır.
⑥ Her ikisi: metin video ve metin pencereinin her ikisinde de görüntülenir.
⑦ Tümünü Gizle: Metin hem videodan hemde metin penceresinden gizlenebilir.
 Arayacağınız sözcükleri metin kutusuna yazınız.

 Gerekli bilgileri girildikten sonra ara tuşuna tıklayın.
 POS/ATM aramasında aşağıdaki ekran sonuçları çıkar.

107

 Playback için olaya çift tıklayın.

6.7 Bağlantıyı Kesme
 Bağlantıyı kesmek için bağlı bulunduğunuz alanda sağ tıklayıp Bağlantı Kes seçeneğine tıklayın.

 Bağlantıyı kes seçeneğine tıklanarak aşağıdaki ekran açılır.
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6.8 Programı Kaldırma
 Uygulama klasörüne gidip, İCMS simgesine sağ tıklayın.

 İCMS programını kaldırmak için çöp kutusuna taşı seçeneğine tıklayın.
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xCMS

xCMS

Kullanım Klavuzu
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7. xCMS İzleme
7.1 Program Kurulumu
7.1.1

Sistem Gereksinimleri
Tavsiye Edilen
Core 2 Duo 2.26GHz veya üzeri

CPU
Ana Bellek
Ekran Çözünürlüğü
HDD Depolama Alanı

2GB veya üzeri
1024ⅹ768 (with 32bit color) veya üzeri
30GB veya üzeri

Network

100~1000 Mbps Fast Ethernet

İşletim Sistemi

Fedora

NOT
CMS ile Pro’ ya Max. 16 adet HD-SDI kamera bağlantısı önerilir.
UYARI
16 ADETTEN FAZLA HD-SDI KAMERA BAĞLAMAK YAZILIMIN YANLIŞ ÇALIŞMASINA NEDEN OLUR. 16 TANEDEN FAZLA KAMERA
BAĞLAMAK İÇİN DUAL STREAMİNG SEÇENEĞİNİ ETKİNLEŞTİRİN.

7.2 Program Kurulumu
 Programı kurmak için aşağıdaki işlemleri takip edin.
 Sol köşede bulunan etkinlikleri ve giriş dizinini seçin.

 ‘xCMS’ dosyasını seçin ve giriş dizinine taşıyın.
 Mouse ile sağ tıklayıp özellikleri seçin.

 Menu çubuğundan izinleri seçin.
 Program dosyasını yürütmeye izin ver seçeneğine tıklayın, kullanıcılar isterlerse diğer gruplarada izin verebilirler. Lütfen
erişim seviyesini okuma ve yazma olarak değiştirin.
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 XCMS e sağ tıklayın ve Aç seçeneğine tıklayın.

7.3 Oturum Açma
 Simgeye sağ tıklayın ve programı çalıştırmak için aç seçeneğine tıklayın.
 Kullanıcı adı ve şifresini yukarı ve aşağı tıklayarak seçin ve oturum açmak için şifreyi giriniz.

7.4 İzleme Modu
7.4.1

Oturum Açma Ekranı

 XCMS e giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran açılır.

7.4.2

Yerel Ayarlar

 Araç çubuğunda ayar butonuna tıklayın ve aşağıdaki pencere açılacaktır.
 3 farklı ayar vardır: cihaz yönetimi, ekran ayarı ve şifre değiştirme.
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7.4.2.1 Cihaz Yönetimi
 Cihaz yönetimine tıklayınca aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Kullanıcılar daha önce listeye eklenmiş ve listede bulunan DVR cihazlarını görebilirler.
 Yeni cihaz eklemek için Ekle tuşuna basınız.

 Boş alanlara gerekli tüm bilgileri giriniz ve OK tuşuna basınız.
 Cihaz Bilgisi
- Cihaz Adı: Sunucu listesinde gösterilen DVR cihazının adını girin. Bu isim DVR a kayıtlı ID adı değildir. Kullanıcılar isim
oluşturup, cihazları isim ile ayırt etmeleri oldukça kolaydır.
- Tanımlama: Sitenin kısa bir açıklamasını yazın.
- IP Adresi: DVR cihazının IP adresi yada domain adını girin. AYARLAR>CİHAZLAR>AĞ
- Komut Port: DVR da kurulu port numaralarından yönetici numarasını girin. AYARLAR>CİHAZLAR>AĞ
- Stream Port: Video/Ses port numarasını girin. AYARLAR>CİHAZLAR>AĞ
- Kullanıcı Adı: DVR cihazına kullanıcı ID girin. Varsayılan ID admin dir.
- Şifre: ID şifresini girin. Varsayılan şifre 11111 dir
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- Şifre Doğrulama: Şifreyi yeniden girerek doğrulayın.
 Kullanıcılar cihazları Manuel olarak aramak isterlerse, Scan Device (Cihaz Tara) seçeneğine tıklamalıdırlar. Yerel ağda
bulunan mevcut cihaza otomatik olarak bağlanmayı sağlar.
 Cihaz tara seçeneğine tıklayınca aşağıdaki ekran açılır.

 Network listesinde bağlı olan DVR hakkında bilgi ve IP adresini gösterir.
 Listeden bir tanesini seçik ve OK tuşuna basın. Aşağıdaki ekran açılır.
 Gerekli tüm bilgileri giriniz. (Cihaz adı, kullanıcı adı, şifre) kullanıcı adı ve şifre DVR ayarları ile aynıdır.
 Kullanıcı var olan ayarları düzenlemek isterse, düzenle seçeneğine tıklamalıdır.
 Kullanıcı listede var olan cihaz bilgilerini silmek isterse kaldır seçeneğine tıklamalıdır.
 Kullanıcı kaldır tuşuna tıklarsa, aşağıdaki mesaj ekranı açılır.

7.4.2.2 Ekran Ayarları


Ekran ayarları seçeneğine tıklayarak aşağıdaki pencere açılır.

 Kullanıcılar ekranı istedikleri gibi ayarlayabilirler.
- Varsayılan: Kullanıcı ekranı çeşitli bölme modlarında kullanabilir. (1, 4, 9, 16, 25, 36 veya 64).
- Kullanıcılar dil seçeneğini İngilizce yada Korece olarak belirleyebilirler.
Bu seçenek program yeniden başladıktan sonra uygulanır.

 Tarih / Saat formatı: Kullanıcılar bulundukları bölgeye göre tarih/zaman ayarını yapabilirler.
- Tarih Formatı: Tarih formatını YYYY-MM-DD/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY şeklinde belirleyin.
- Saat Formatı: Saat formatını 24 saat / 12 saat olarak seçiniz.
 Ekran Yazısı: kullanıcı yazı türünü değiştirip her kamera için belirleyebilirler.
- Yazı Türü: yazı türünü Arial / Curier arasında seçebilirsiniz.
- Yazı Boyutu: yazı boyutu 10 – 20 arasından seçilebilir. Varsayılan değer 15 tir.
- Renk: 16 farklı renkte yazı rengi mevcuttur.
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7.4.2.3 Şifre Değiştirme


Ayarlar menüsünde şifre değiştir kısmına tıklayın ve şifreyi değiştirin.



Listeden ID yi seçiniz ve orjinal şifresini giriniz.



Yeni şifreyi girin ve şifreyi yeniden doğrulayın.



Bilgiler tamamlandığında, OK tuşuna basın, şifreniz değişmiş olacaktır.

7.5 Canlı İzleme
7.5.1.1 Bağlantı
 Ekranın sağ tarafında kayıtlı listede bulunan cihazlardan birini seçin ve mouse ile sağ tıklayarak bağlan seçeneğine tıklayın.
Bu işlemi aşağıdaki ekranda görebilirsiniz.
 DVR dan xCMS e bağlanmak için Bağlan seçeneğine tıklayın.
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 Birden fazla kanal için, canlı izleme ekranında ekran bölme modlarından birini seçin. (1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 ve tümü).

 Tam Ekran Modu: Kanal seçin ve 1 tuşuna basın. Ilgili kanal ekranda tam ekran olarak görüntülenecektir.
 Dörtlü Ekran Modu: 4 tuşuna basılarak dörtlü ekran modu açılır. 4 lü ekran kombinasyonları of 1~4, 5~8, 9~12 and 13~16
dır. Kullanıcı kanal no 7 yi seçerse, 5~8 arasında dörtlü ekranı görüntüler. Basitçe kullanıcılar 16, 13~16 seçerlerse bu
sayılar arasındaki kanalları dörtlü şekilde görüntülerler.
 9-lu Ekran Modu: 9 tuşuna basılarak 9 lu bölme moduna geçilir. 9 lu ekran kombinasyonları 1~9 ve 8~16 şeklindedir.
Kullanıcılar 9 tuşuna basıp seçerlerse, 1~9 arasındaki kanallarda görüntüleme yaparlar. Basitçe, kullanıcılar kanal 10
seçerlerse, 8~16 arasındaki kanallarda görüntüleme yaparlar.
 16-lı Ekran Modu: 16 tuşuna tıklayarak 16 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
 25-li Ekran Modu: 25 tuşuna tıklayarak 25 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
 36-lı Ekran Modu: 36 tuşuna tıklayarak 36 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
 64-lü Ekran Modu: 64 tuşuna tıklayarak 64 lı bölünmüş ekran moduna geçilir.
 Sıralama: sıra tuşuna tıklayın ve canlı görüntülemede sıralama yaparak kameraların görüntülerini sırayla izleyin. Örneğin, 4
kanal ekranda kanal 5 den kanal 8 e izleme sırası daha sonra kanal 9 dan kanal 12 ye geçer.
Seçilen kanal mavi olarak görünür.

7.5.1.2 Sağlık Kontrolü


Canlı izleme ekranında sağ tarafta Sunucu listesinden kayıtlı olan siteyi mouse ile sağ tıklayarak seçin, sağlık kontrolü
ile birlikte popup penceresi açılır.



Kullanıcılar DVR ın durumunu kontrol etmek için sağlık kontrolünü seçebilirler.
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Artık kullanıcılar sağlık kontrolü yada izleme durumunu ekranın sağ köşesinden takip edebilirler.

 Sağlık kontrolü ile kaç tane kameranın aktif olduğunu, kaç tane HDD kullanıldığını ve kaç kanalda kayıt yapıldığını gösterir.
 Görüntüleme hareket algılama sayısını ve kaç tane alarm giriş ve çıkışının olduğunu gösterir.

②

①

Sayı
(1)
(2)

Tanımlama
DVR adı
Kayıtlı tarih ve zaman başlangıç ve bitişi

7.5.1.3 PTZ Kontrol
 Sunucu listesi altında, PTZ kontrolü bulunur. Bu işlem Pan/Tilt/Zoom kontrolü içindir.
 Ekrandaki tuşlar aşağıda gösterilmiştir.
- Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

- Yakınlaştır/Uzaklaştır, Yakın Focus/Uzak Focus, Iris Kapalı/Açık

Yakınlaş/uzaklaş

Yakın focus/uzak fokus

Iris Kapalı / Açık
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- Preset Kontrol tuşu

 Listeden 1 – 256 arasında sayı seçin.
 Numara seçtikten sonra boş olan alanlarda tanımlamaları giriniz ve kaydet tuşuna basınız.
 Kullanıcılar önemli gördükleri noktalarda preset noktası olarak tanımlayıp seçebilirler.
 Preset ayarlandığında, presete git tuşunu seçin.
- PTZ kontrol menüsüPTZ simgesinin altında gizlenir.

7.5.1.4 Sistem Logu


Canlı izleme modunda, sistem Logu kapalıdır. Bu işlem kullanıcılar uzak bölgeden sistem kontrolü sağlar.

7.6 Arama Modu


Bu işlem belirli tarih ve zaman aralıklarında kayıtlı videoların aranmasını sağlar.



Kullanıcılar kayıtlı verileri İCMS programında tarih ve zamana göre arayabilirler, olay ATM/POS arama yapabilirler.
- Tarih/Zaman Arama: tarih zamana göre arama yapılır.
- Olay Arama: olay araması yapılır.
- POS/ATM Arama: Zamana göre POS veya ATM metni araması yapılır.

7.6.1 Tarih / Zaman Arama


Playback tuşuna tıklayarak aşağıdaki pencere açılır.

 Sunucu listesinden playback yapmak için cihaz seçiniz.
 Tarih seçin
- Takvimde, kayıtlı günler kırmızı ile işaretlenir.
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 Kırmıuzı işaretli olan günleri seçiniz.
 Zaman Seçin
- Playback yağpacağınız saat aralığını ok tuşlarını ▲, ▼ kullanarak belirleyin.

Önceki Yıl Arama
Sonraki Yıl Arama
Önceki Ay Arama
Sonraki Ay Arama

②

③

①
⑤
④
⑥
İleri /geri & Playback



1

(hızı x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve daha fazla oranlarında
arttırır)

2

Sıralama Modu

3

Ekran modu( ekranda 1, 4, 9, 16 ve tam mod seçeneklerine
basınız.)

4

Zaman çubuğu (24 saat)

5

Veri çubuğu (kayıtlı data)

6

Zaman çubuğu seçin

Tarih / zaman arama tamamlandığında, playback yapmak için playback tuşuna basınız.

7.6.2 Olay Arama
 Olay tuşu, kullanıcıların DVR cihazında yapmış oldukları kayıtları gösterir..
 Olay aramaya başlatmak için, Olay tuşuna basın aşağıdaki ekran açılacaktır.
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 Sunucu listesinde bulunan cihazlardan birini seçin ve mouse ile sağ tıklayarak bağlan seçeneğine tıklayın.
 Olay arama yapmak için bağlan seçeneğini seçin.
 Olay arama 3 farklı türde yapılır. Olay türü, kamera seçimi ve saat tarih ayarları
④ Olay Türü: 3 farklı olay türü vardır: Acil, alarm ve hareket. Istediğiniz olay türünden birini seçin.
⑤ Kamera seçin: olay araması yapmak istediğiniz kamerayı seçin. (1 – 16)
⑥ Saat tarih ayarları: ok tuşları ile başlangıç-bitiş zamanını belirleyin ve ara tuşuna basın.

7.6.3 POS/ATM
 POS/ATM tuşlu kullanıcıların POS/ATM metni aramaları için kullanılır.
 ‘POS/ATM’ tuşuna tıklayın ve olay tuşuna basın, aşağıdaki ekran açılacaktır.

 Sunucu listesinden cihaz seçin.
 Olay aramaya başlamak için bağlan seçeneğine tıklayın.
 Olay arama 3 farklı türde yapılır. Olay türü, kamera seçimi ve saat tarih ayarları
⑧ Kamera Seçin: Arama yapmak için kamera seçin. (Tek 1 tane kamerada olay arama yapılır).
⑨ Tarih/Zaman Ayarları: başlangıç ve bitiş zamanını belirleyin
⑩ Metin Seçeneği- Ekran Seçeneği: kullanıcılar playback ekranında ekran seçeneğini belirleyebilirler.
1. Metin Penceresi: Algılanan text, görüntüleme ekranında Windows metni olarak görüntülenecektir.
2. Kaplama: Metin playback video üzerinde yer alır.
3. Her ikisi: Metin hem video hemde playback ekranında görüntülenir.
4. Tümünü Gizle: Metin hem videoda hemde metin penceresinde gizlenebilir.
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 Aramak istediğiniz kelimeyi arama kutusuna yazınız.

 Gerekli bilgiler girildikten sonra ara tuşuna tıklayın.
 POS/ATM aramasında aşağıdaki ekran sonuçları çıkar.

 Görüntülemek istenilen olaya çift tıklanarak görüntüleme yapılır.

7.7 Bağlantıyı Kesme


Bağlantıyı kesmek için sağ tıklayıp Bağlantı Kes seçeneğine tıklayın.
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 Bağlantı kes seçeneğine tıklanarak aşağıdaki ekran açılır.

7.8 Programı Kaldırma


Lütfen 'Home' klasörüne gidin ve xCMS simgesine sağ tıklayın.



xCMS programını kaldırmak için çöp kutusuna taşı seçeneğine tıklayın.
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8.

CMS WEB CLIENT Pro

8.1

Sistem Gereksinimleri

 Web Client Pro aşağıdaki min PC gereksinimleri ile düzgün çalışır. Diğer programların aynı PC üzerinde çalıştırılması
önerilmez. Diğer programlarında çalıştırılması Web Client Pro yazılımının düzgün çalışmasını engeller

Minimum (Dual Streaming Etkinleştirin)
CPU

Intel Core i5

Tavsiye Edilen (Dual Streaming Devre Dışı
Bırakın )
Intel Core i7

Ana Bellek

2GB

4GB veya üzeri

Video Bellek

1GB

2GB veya üzeri

Ekran Çözünürlüğü

1024ⅹ768 (with 32bit color) veya üzeri
160GB veya üzeri

HDD Depolama Alanı
Network
İşletim Sistemi
Diğerleri

100~1000 Mbps Fast Ethernet
Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Home edition(32/64) / Windows 7 ultimate
K(32/64)
DirectX 9.0 C veya üzeri

8.2 Kurulum ve Oturum Açma
 MS Explorer web tarayıcı programını kullanmak için ActiveX yüklemeniz gerekmektedir.
 Tarayıcıyı açın ve DVR cihazının IP adresini girin.
 Ilk bağlantıda ActiveX bağlantısı gereklidir.
 Temel olarak Explorer ActiveX bağlantısını sınırlar.
 Ekranın üstünde mesaja tıklayın, aşağıdaki menu kutusu açılacaktır.

 Install ActiveX Control… seçeneğine tıklayın ve kurmaya başlayın.
 Kurulum kutusu açılacaktır, sonraki adım için yükle seçeneğine tıklayın.
 Kurulum işlemi tamamlandığında, oturum açma bölümü ekrana gelecektir.
 DVR’ a kayıtlı kullanıcı ID ve şifresini giriniz.

Network bağlantısından önce, HDD nin takılmış ve kurulmuş olduğundan emin olun. HDD kurulmamış ise network üzerinden bağlantı
olmayacaktır.
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8.3 Canlı İzleme Ekranı
 Oturum açıldıktan sonra, aşağıdaki ekran açılır.

①

②

④
③
 Ekran aşağıdaki özellikleri içerir:
① Mevcut canlı video ekranı
② Ekran Mod Ayarları
- Arama: Yeni pencerede arama modu açılır.
- PTZ: PTZ kontrol panelini açınız.
- Resim Alma: Seçi,len kanaldan resim alınır
③ Ses Kontrolleri
- Ses kontrolünü etkinleştirin.

④ Ekran bölme modlarını seçin. Kullanıcılar 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16 ve tam ekran modlarından birini seçebilirler.
⑤ OSD Arka Plan Rengi
- OSD arka planının rengi değiştirilebilir.
 Canlı izleme ekranında sağ tıklayarak eklenmiş olan özellikler bulunur.
① Dijital zoom(1 kanal)
- Hassas izleme için yakınlaştırma yapılabilir.
② Ses Açık/kapalı
- Ses özelliği etkinleştirilir.
③ Ekran Seçeneği
- Kamera Adı Gösterme: Kamera adı OSD ekranında gösterilir.
- Tarih/Saat Gösterme: Tarih/Saat OSD ekranında gösterilir.
④ Hakkında
- Versiyon bilgisini gösterir.
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⑤

8.4 Arama Ekranı
Tuşuna basıldıktan sonra aşağıdaki ekran açılır.



①

②

③
④

⑦
⑧

⑥

⑤

 Ekran aşağıdaki özellikleri içerir:
① Aranan playback video görüntüler.
② Tarih/Zaman Arama Ayarları
- Takvimde bir tarihe tıklayın, sonra kayıtlı veriler zaman çubuğundaki gösterilir.
- Başlangıç Zamanı : Başlangıç zamanı ayarları
- Kamera: 1~16 arasında bağımsız bir kamera veya hepsini seçin.
③ Playback için oynatma fonksiyonu
Hızlı Geri Oynatma
Hızlı İleri Oynatma
Oynat
Durdur
İlk Resime Git
Son Resime Git
Önceki Resime Gitme
Sonraki Resime Gitme

④ Ekran bölünme modunu seçin. 1, 4, 9 ve 16 bölünme modları seçilebilir.
⑤ Zaman çubuğunda kayıtlı veriler gösterilir.
⑥ Playback hızı seçin. Kullanıcılar x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 ve daha fazla seçim yapabilirler.
⑦ Ses Kontrolleri
- Ses Etkinleştirilir
- Ses seviyesi control edilir.
⑧ Seçilen kanaldan resim alınır.
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8.5 PTZ Kontrol
Önce kamera ve DVR control ayarları tamamlanmalıdır.



Tuşuna tıklandıktan sonra aşağıdaki ekran açılır.

①

②
③
④
⑤

⑥

 Ekran aşağıdaki özellikleri içerir:
① Pan/Tilt Yön Tuşu
② Yakınlaşma / Uzaklaşma kontrol tuşu
③ Yakın Fokus / Uzak Fokus kontrol tuşu
④ Iris kontrol tuşu
⑤ Preset kontrol tuşu
⑥ Kamera seçim tuşu

8.6 Resim Alma


Seçeneğine tıklanarak aşağıdaki ekran açılır.

①

③
④
②
⑤
⑥
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Ekran aşağıdaki özellikleri içerir:
① Alınan resim gösterilir.
② Renk Kontrolü
- Kullanıcılar alınan resimde parlaklık, kontrast ve saturasyon ayarları yapabilirler.
③ Görüntü Kaydetme
- Kullanıcılar düzenlenen resime yeni bir isim verebilirler.
④ Orijinal Görüntü
- Kullanıcılar görüntüde değiştirilen tüm ayarları geri alabilirler.
⑤ Önizleme Yazdır
- Yazdırmadan önce önizleme yapılır.
⑥ Alınan Resim Gösterme
- Önceki alınan resimler gösterilir.
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9. CMS MOBIL İZLEME
9.1

iPhone Mobile

9.1.1 Sistem Gereksinimleri


Bu yazılım iPhone için geliştirilmiştir, bu programı çalıştırmak için başka gereksinimlere yoktur.

9.1.2 Kurulum

 iPhone açın ve App Store bağlanın.

 Arama menüsüne gidin ve “mviewer” yazıp ara tuşuna basın.

 “

” dvrdomain tarafından sunulan ücretsiz programa tıklayın.

 Kullanıcılar Free tuşuna tıkladığında, kurma işlemi açılacaktır.
 Kurulumu başlatmak için Install (kur) seçeneğine tıklayın.
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 Kullanıcının iTunes hesabı varsa, o zaman programı indirmek için hesaplarına giriş yapmalıdır.

seçeneğine tıklayın.

 Kullanıcının hesabı yoksa, ücretsiz kayıt için

 Kullanıcı hesaba kaydolurken, program otomatik olarak yüklenir.
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9.1.3 Siteye Kayıt
 “

”iPhone da simgesine tıklayın, aşağıdaki ekran açılacaktır.

Seçeneği ile aşağıdaki ekran açılır.





Tuşuna basarak CMS e kayıt gibi giriş bilgisine erişebilirsiniz.

 Site Adı, IP veya DDNS adresini girin.
 Admin/Stream port değeri girin.
 ID/şifre girin.
 Ayarları kaydetmek için Kaydet tuşuna basın.
 Kaydedilmiş siteyi düzenlemek için

site adına geçiniz, değeri değiştirin ve kaydet tuşuna basın.

 Kayıtlı siteyi silmek için, cihaz üzerinde sol tarafa geçiniz. Sil seçeneğine basınız.
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9.1.4 Bağlantı

 iPhone dan DVR a bağlanmak için Bağlan tuşuna tıklayın.

9.1.5 Canlı İzleme (Resim İzleme)

 Diğer kanalları seçiniz.
- Slayt üzerinde sol tarafa geçiniz.
- Slayt üzerinde sağ tarafa geçiniz
 1, 4, 9 ve 16 ekran bölümleri için
-

“

seçeneğine tıklayarak geçebilirsiniz.

Çoklu gösterim modunda çift tıklama yapılarak 1 kanal moduna geçilir.

” Anlık Resim alınır.

 “

” fonksiyonu ile PTZ etkinleştirilebilir. PTZ kontrolünde daha detaylı bilgi için bölüm 10.1.7 ye bakınız.

 “

” OSD ekranından kamera adı/ tarih ve saati kaldırmak için kullanılır.

 “

” canlı izlemeden playback moduna geçilir.
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 “

” tuşu ile ses etkinleştirilir. (1 kanal için)

 “

” tuşu sesi kapatır. (1 kanal için)

 Zoom özelliği için 1 kanal ekranına geçin. (1 kanal için)
NOT

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.1.6

Canlı İzleme (Landscape Görüntü)

 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
- Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz.
Tuşları ekran bölünme modlarını gösterir.



- Çoklu kanal bölünme modundan tek kanal moduna geçmek için ekrana çift tıklayın.





Tuşu ana menüye dönmek içindir.
Tuşu PTZ fonksiyonunu etkinleştirir. PTZ hakkında detaylı bilgi için bölüm 10.1.7 ye bakınız.
Tuşu ile anlık resim alınır.
Tuşu sesi etkinleştirir. (tek kanal için)

 Zoom özelliğini kullanmak için, tek kanal moduna geçiniz.
NOT

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.1.7

PTZ Kontrol

 Kullanıcılar PTZ işlemini iPhone da ekrana dokunarak kullanabilirler.


Tuşu PTZ fonksiyonunu etkinleştirir.
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 Pan ve Tilt hareket için ok tuşuna dokunun.
 “

” tuşu uzaklaşmak içindir.

 “

” tuşu yakınlaşmak içindir.

 Kullanıcılar DVR da preset noktalarını belirlemek isterlerse,

9.1.8

tuşlarını kullanmalıdırlar.

Arama

 Kullanıcılar iPhone da kayıtlı videoları arayabilirler.
” tuşu yada canlı izlemede

 Ana menüde “

 Aramak istediğiniz tarihi takvimden seçebilirsiniz.

 Saat ve Dakika çubuğunu kaydırarak aramak için zaman seçin.
 Arama için

tuşuna basınız.
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tuşlarını kullanın.

 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
- Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz.
veya



tuşlarını kullanarak 1, 4, 9 ve 16 bölme modları

arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Çoklu kanal bölünme modundan tek kanal moduna geçmek için ekrana çift tıklayın.
 “

” tuşları playback kontrolü içindir.

 “

” veya “

” tuşu anlık resim içindir.



Tuşu ile veya ekranda kamera kaldır seçeneği ile kamera adı, tarih/zamanı OSD ekranından kaldırılır.



Canlı izlemeden playback moduna geçiş içindir.



veya

tuşları sesi etkinleştirmek içindir. (1 kanalda)



veya

sesi kapatmak içindir. (1 kanalda)

 Zoom özelliğini kullanmak için, tek kanal moduna geçiniz.
NOT

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.1.9

Anlık Resim Galerisi

 Kullanıcılar canlı izleme veya playback modundayken, mViewer ile anlık resim alabilirler.
 Anlık Resim Galerisi tuşuna tıklayarak ana menüye geçilir.

 Cihaz seçin, seçilen cihazdan anlık resim alın.
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 Ekran boyunca diğer resimleri görmek için,


Tuşu ile fotoğraflara anlık resim gönderebilirsiniz.



Tuşu ile seçilen anlık resim silinir.

9.1.10 Ayarlar
 Uygulamada bilgileri kontrol etmek için

tuşuna tıklayın.

 Kullanıcılar manuel olarak okuyabilirler.

9.1.11 Program Kaldırma



Tuşuna basın, program simgesi sol tarafta x şeklinde işaretlenince kaldırın.
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 Programı silmek için


simgesine basın.

Simgesine tıklayark program kaldırma işlemini tamamlamış olursunuz.

9.2

iPad Mobile

9.2.1

Sistem Gereksinimleri

 iPad arayüzünde programı çalıştırmak için herhangi bir gereksinime gerek yoktur.

9.2.2

Kurulum

 iPad açın ve App Store uygulamasına bağlanın.
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9.3
 Arama menüsünde “mviewer” yazın ve arama tuşuna basın.




Simgesini seçin, bu işlem dvrdomain tarafından sunulan ücretsiz bir programdır.
Tuşuna bastığınızda,

 Kurulumu başlatmak için

kurulum tuşu açılacaktır.
tuşuna basınız.

 Kullanıcıların iTunes hesabı varsa, kullanıcılar hesapları ile giriş yapabilirler ve programı indirebilirler

tuşuna basınız.

 Bu sitede hesabınız yoksa, ücretsiz kayıt için
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 Kullanıcılar hesaba kayıt oluşturduğunda, program otomatik olarak kurulacaktır.

9.3.1

Site Kayıt

 iPad de



simgesine tıklayın.

Tuşuna basın ve siteye girin. CMS e kayıt işlemi ile aynıdır.

 Site adı, IP adresi veya DDNS adresini girin.
 Admin/Stream Port değerini girin.
 ID/Şifre girin.


Tuşu ile ayarları kaydedin.

 Kaydedilen sitede düzenleme için,

tuşuna basarak site adına girin burada değerleri değiştirip kaydet tuşuna basın.

 Kayıtlı siteyi silmek için, cihaz adına geliniz.

tuşuna basarak slime işlemini tamamlayın.
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9.3.2 Bağlantı

 iPad den DVR a bağlı cihaz adına tıklayın.

9.3.3 Canlı İzleme (Portre Görüntü)

 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
- Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz.
 1, 4, 9 ve 16 ekran modlarına
-

“

seçeneğine tıklayarak geçebilirsiniz.

Birden fazla ekran modunda, kullanıcı geçerli kanal üzerine tıklayarak 1 kanal moduna geçebilir.

” Anlık Resim alma için kullanılır.
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 “

” fonksiyonu ile PTZ etkinleştirilebilir. PTZ kontrolünde daha detaylı bilgi için bölüm 10.2.7 ye bakınız.

 “

”tuşu ile veya ekranda kamera kaldır seçeneği ile kamera adı, tarih/zamanı OSD ekranından kaldırılır

 “

” canlı izlemeden playback moduna geçilir.

 “

” tuşu ile ses etkinleştirilir. (1 kanal için)

 “

” tuşu sesi kapatır. (1 kanal için)

 Zoom özelliği için 1 kanal ekranına geçin. (1 kanal için)
NOT

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.3.4 Canlı İzleme (Landscape İzleme)

 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
- Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz.
tuşlarını kullanarak 1, 4, 9 ve 16 bölme modları arasında geçiş yapabilirsiniz.



- Çoklu kanal bölünme modundan tek kanal moduna geçmek için ekrana çift tıklayın.

“
 “


Ana menüye dönmek için kullanılır.
” fonksiyonu ile PTZ etkinleştirilebilir. PTZ kontrolünde daha detaylı bilgi için bölüm 10.2.7 ye bakınız.
” tuşu anlık resim içindir.
Tuşu sesi etkinleştirmek içindir. (1 kanalda)

 Zoom özelliğini kullanmak için, tek kanal moduna geçiniz.
NOT

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.3.5 PTZ Kontrol
 Kullanıcılar PTZ işlemini iPad de ekrana dokunarak kullanabilirler.
 “

” tuşu ile PTZ fonksiyonu etkinleştirilir.
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 Pan ve Tilt hareket için ok tuşuna dokunun.
 “

” uzaklaşma için kullanılır.

 “

” yakınlaşma için kullanılır.

 Kullanıcılar DVR da preset noktalarını belirlemek isterlerse,

9.3.6

tuşlarını kullanmalıdırlar.

Arama

 Kullanıcılar iPad de kayıtlı videoları arayabilirler.
 Ana menüde “

” tuşu yada canlı izlemede

tuşlarını kullanın.

 Arama yapmak istediğiniz tarihi takvimden seçiniz.

 Saat ve zaman çubuğunu kaydırarak arama yapmak istediğiniz zamanı seçiniz.


Tuşuna basarak arama yapınız.
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 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
- Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz.
Veya



tuşlarını kullanarak 1, 4, 9 ve 16 ekran bölme modları

arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Çoklu kanal bölünme modundan tek kanal moduna geçmek için ekrana çift tıklayın.
 “

” tuşları playback kontrolü içindir.

 “

” veya “

” tuşu anlık resim içindir.



Tuşu ile veya ekranda kamera kaldır seçeneği ile kamera adı, tarih/zamanı OSD ekranından kaldırılır.



Canlı izlemeden playback moduna geçiş içindir.



veya

tuşları sesi etkinleştirmek içindir. (1 kanalda)



veya

sesi kapatmak içindir. (1 kanalda)

 Zoom özelliğini kullanmak için, tek kanal moduna geçiniz.
Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.3.7

Anlık Resim Galerisi

 Kullanıcılar canlı izleme veya playback modundayken, mViewer ile anlık resmim alabilirler.
 Anlık Resim Galerisi tuşuna tıklayarak ana menüye geçilir.

 Cihaz seçin, seçilen cihazdan anlık resim alın.
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Ekran boyunca diğer resimleri görmek için,

-

Tuşu ile fotoğraflara anlık resim gönderebilirsiniz.

-

Tuşu ile seçilen anlık resim silinir.

9.3.8

Ayarlar

 Uygulamada bilgileri kontrol etmek için

tuşuna tıklayın.

 Kullanıcılar manuel olarak okuyabilirler.

9.3.9



Programı Kaldırma

Tuşuna basın, program simgesi sol tarafta x şeklinde işaretlenince kaldırın.
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 Programı silmek için


simgesine basın.

Simgesine tıklayarak program kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

9.4

Android Phone (mViewer Pro)

9.4.1

Sistem Gereksinimleri

 Bu program sadece mobil cihazlarda Android OS (versiyon 2.3 veya üzeri) de uygulanır.
 Ekran: Min. 3.7 inch ekran
mViewer Pro Androin OS versiyonu uygun olmazsa çalışmaz. Bu Android cihazının donanım özelliklerine bağlıdır.
Yerine mViewer indirebilirsiniz.

9.4.2

Kurulum

 Mobil cihazınızı açın ve Play Store uygulamasına bağlanın.
 Arama menüsüne gelip “mViewerpro” yazın ve

 “

simgesine tıklayarak ücretsiz uygulamaya geçiniz.

” tuşuna tıklayın ve ardından kurulumu başlatmak için “
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” tuşuna basınız.

 Program kullanıcının menüsüne otomatik olarak inecektir.

9.4.3


Site Kayıt
Simgesine tıklayın, uygulama menüsü açılacaktır.

 Ana menüde
 Sağ köşede

seçeneğine tıklayın.
simgesine tıklayın.

 Site adı, IP adresi veya DDNS adresini girin.
 Admin/Stream Port değerini girin.
 ID/Şifre girin.


tuşu ile ayarları kaydedin

 Kayıtlı bölgeyi silmek veya düzenlemek için, cihaz listesinden cihazı seçip cihaz adına 2 sn basın.
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9.4.4 Bağlantı

 Mobil cihazdan DVR a bağlanmak için cihaz adına tıklayın.

9.4.5 Canlı Görüntü (Portrait Görüntü)

.
 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
- Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz.
 “

” veya “

” tuşlarını seçerek 1, 4, 9 ve 16 ekran bölme modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

 Birden çok kanal modundan tek kanal moduna geçmek için ekrana çift tıklayın.

 Cihaz hareket ettiğinde görüntüyü düzeltmek için
 PTZ fonksiyonunu etkinleştirmek için

tuşuna basın.

tuşuna basın. PTZ kontrolü hakkında detaylı bilgi için bölüm 10.3.7 bakınız.
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 Alarm çıkışını aktif etmek için

tuşuna basarak etkinleştirin. Alarm çıkışı hakkında detaylı bilgi için bölüm 10.3.8 bakınız.

 “

” tuşu sesi etkinleştirir.

 “

” tuşu diğer cihaza değiştirir.

 “

” tuşu ile arama moduna geçilir.

 “

” anlık görüntü alınır.

- Dosya adını girin ve görüntüyü kaydetmek için

tuşuna basın.

 Kamera adını, tarih/saatini OSD ekranından kaldırmak için

tuşuna basınız.

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.4.6

Canlı Görüntü (Landscape Görüntü)

 Cihaz yatay olarak hareket ettirildiğinde yatay görüntüleme yapmak için

tuşuna basınız.

 Ekrana dokunun ve her OSD bölgesinde menu çubuğu açılacaktır.

 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
- Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz.
 1, 4, 9 ve 16 ekran bölümleri için
seçeneğine tıklayarak geçebilirsiniz.
- Birçok kanal ekran modunda, kullanıcı geçerli kanal üzerine tıklayark 1 kanal moduna geçebilir.
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 “


” tuşu işe PTZ fonksiyonu etkinleştirilir. PTZ Kontrol detaylı bilgi için bölüm 10.3.7 ye bakınız.
Sesi etkinleştirir.

 Kamera adını, tarih/saatini OSD ekranından kaldırmak için


tuşuna basınız.

Tuşu ile anlık görüntü alınır.

 Dosya adını girin ve görüntüyü kaydetmek için

tuşuna basın.

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.4.7 PTZ Kontrol
 Kullanıcılar mobil cihaz ekranına dokunarak PTZ kontrolü yapabilirler.
 “

” veya “

” tuşu ile PTZ işlemi yapılır.

 Pan ve Tilt hareket için ok tuşuna dokunun.
 “

” uzaklaşma için kullanılır.

 “

” yakınlaşma için kullanılır.

 Kullanıcılar DVR da preset noktalarını belirlemek isterlerse,

9.4.8

Alarm Çıkış Kontrolü

 Kullanıcılar mobil cihaz aracılığı ile manuel olarak alarm çıkışı gönderebilirler.


Alarm çıkışını etkinleştirir.
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tuşlarını kullanmalıdırlar.



DVR çıkış kaynağına alarm göndermek için tuşlara basınız.

9.4.9 Arama
 Kullanıcılar kayıtlı videoları mobil cihazlarından arayabilirler.
 Ana menüde “PLAYBACK” tuşuna veya canlı izlemede

tuşuna basarak arama yapabilirsiniz.

 Takvimden arama yapmak istediğiniz tarih ve zamanı seçiniz.
 Arama yapmak için

tuşuna basınız.

.
 Diğer kanalları seçmek için,
- Slayt seçme işaretini sağdan sola getiriniz.
 Slayt seçme işaretini soldan saga getiriniz
 “
modlarına geçilir.

” veya “

” yada “

” tuşlarına basarak 1, 4, 9 ve 16 bölme

 Birçok kanal ekran modunda, kullanıcı geçerli kanal üzerine tıklayark 1 kanal moduna geçebilir.
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 “

” tuşları ile playback kontrolü yapılır.

 Cihaz hareket ettiğinde görüntüyü düzeltmek için

tuşuna basın.

tuşu ile aramada tarih/zaman değişir.



 Ileri ve geri sarma hızlarını x1, x2, x4, x8, x16 değerlerinde ayarlamak için “
 Sesi etkinleştirmek için

tuşu diğer cihaza geçişi sağlar.

 Canlı izlemeye geçmek için

tuşuna basınız.

” veya “

” tuşu ile anlık görüntü alınabilir.

 Dosya adını girin ve görüntüyü kaydetmek için
 “

” veya “

tuşuna basın.

” tuşlarına basılarakk kamera adı, tarih/saatini OSD ekranından kaldırılır.

Ses, Zoom ve PTZ özellikleri tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal için)

9.4.10 Anlık Resim Galerisi
 Kullanıcılar mobil cihaz ile anlık fotoğrafları görebilirler.
 Ana menüde

” tuşlarına basınız.

tuşuna veya sesi etkinleştir seçeneğine tıklayın.

 Ortamda başka cihaz varsa

 “

” veya “

seçeneğine tıklayarak galeriye girilir.

 Anlık resmi görüntülemek için cihaz adı seçeneğine tıklayın.
 Diğer resimleri görmek için, slayt ekran üzerine dokunun.
 Resim/klasör silmek için,
- Cihaz adına 2-3 sn basın.
- OK tuşuna basın.

9.4.11 Ayarlar
 Uygulamada bilgileri kontrol etmek için

tuşuna tıklayın.

 Kullanıcılar manuel olarak okuyabilirler.
 Kullanıcılar şifre kilidi oluşturabilir.
- Menu ayarlarından “Şifre Kilidi” seçeneğine geçiniz.
- Şifreyi giriniz. (Varsayılan şifre 1111 dir.)
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- mViewer başlatıldığında şifre kilidi için
- Şifreyi değiştirmek için

seçeneğine basınız.

seçeneğine basınız.

9.4.12 Program Kaldırma
 Ayarlar > Uygulama > Uygulama Yönet, sonra

 Programı silemk için

tuşuna basınız.

seçeneğine basınız.

 Programı başarılı bir şekilde kaldırmak için

9.5

Android Phone

9.5.1

Sistem Gereksinimleri

seçeneğine tıklayın.

 Bu program sadece mobil cihazlarda Android OS (versiyon 1.6 veya üzeri) de uygulanır.
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9.5.2

Kurulum

 Telefonu açın ve Android Markete bağlanın.

 Arama menüsünde “mviewer” yazın ve ücretsiz uygulama için

“

tuşunu seçin.

” tuşuna tıklayın ve ardından kurulumu başlatmak için “
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” tuşuna basınız.

 Program otomatik olarak uygulama menüsünden kaldırılacaktır.

9.5.3 Site Kayıt
 Uygulama menüsünde



seçeneğine tıklayın.

Seçeneğine basın ve giriş yapın. Bu işlem CMS e kayıt ile aynıdır.

 Site adı, IP adresi veya DDNS adresini girin.
 Admin/Stream Port değerini girin.
 ID/Şifre girin.


tuşu ile ayarları kaydedin

9.5.4 Bağlantı
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 “

Seçeneğine tıklayın ve kayıtlı sitelerden birini seçin ve
” seçeneğine basınız ve

 Ekran modunu değiştirmek için,

tuşuna basınız.

tşuna basınız.

seçeneğine basın ve 1, 4, 9, ve 16 ekran modları arasında geçiş yapınız.

 Diğer kanalları seçmek için, site adı altında

seçeneğine basınız.

 16 kanal çoklu izleme CIF çözünürlükte geçerlidir.
 4 kanal izleme H.D1 ve D1 çözünürlükte geçerlidir.
 Tek kanal izleme sadece 720p ve 1080p de yapılır.

9.5.5 Arama
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 Kullanıcılar mobil CMS programında kayıtlı videoları arayabilirler.
 Uygulamada arama fonksiyonu için

tuşuna basınız.

 Zaman sıralamasında tarih ve ay seçmek için

tuşuna basınız.

.

 Tarih zaman bölümde ay seçmek için

basınız.

 Kullanıcılar playback hızını x1 den x64 e kadar ayarlayabilirler.
 Bu işlemin bölüm 9.5.1 de playback control tuşu ile aynı olduğna dikkat edin.
 1 kanal, 2 kanal ve 9 kanal ekran modları için

seçeneğine basınız.

(Görüntü kanal sayısı modelinin kayıt çözünürlüğüne göre değişir.)
 Uygulama menüsünde arama ayarından çıkış için

9.5.6

tuşuna basınız.

Ses

 Kullanıcılar canlı izlemede ve playbackte 1 kanaldan ses duyabilirler.
Ses sadece tam ekran modunda kullanılır. (1 kanal)

9.5.7 PTZ Kontrol
 Kullanıcılar Android telefon aracılığı ile PTZ kontrolü yapabilirler.
 Yakınlaştırmak için telefonun sağ tarafındaki ses seviyesi açma düğmesinde yukarı seviyesine basın.
 Uzaklaştırmak için telefonun sağ tarafındaki ses seviyesi açma düğmesinde aşağı seviyesine basın.
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 Değiştirmek istediğiniz yönler için ekranda kenar ve köşelere dokunun.
 Sol tarafa taşımak için ekranın sağ tarafına dokununuz.
 Aşağı taşımak için ekranda aşağı ve yukarı dokununuz.
 Aynı şekilde, yön değiştirmek için herhangi bir köşeye dokunun.

9.5.8 Bilgi
 Uygulama ve kurulum hakkında detaylı bilgi için

9.5.9

tuşuna basınız.

Bağlantı Kopması

 Bağlantıyı keseceğiniz zaman mobil uygulama programında

tuşuna basınız.

9.5.10 Program Kaldırma
 Uygulama>Uygulama Yönet seçeneklerinden sonra

tuşunu seçiniz.
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 Programı silmek için

seçeneğine tıklayın.

 Programı başarılı bir şekilde kaldırmak için

9.6

Blackberry Mobile

9.6.1

Sistem Gereksinimleri

tuşuna basınız.

 Bu program sadece mobil cihazlarda RIM Blackberry OS de uygulanır.

9.6.2

Kurulum

 Cihazınızı açınız ve Blackberry App World uygulamasına bağlanın.

 Arama sekmesini açınız ve “DVR Viewer” yazınız.
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 Ücretsiz DVR viewe programını seçin ve kurulumu başlatın.

9.6.3

Site Kayıt

 After downprogramı indirdikten sonra

seçeneğine tıklayarak klasörü indiriniz.

 “Menu>Yeni” yazınız. Bu işlem CMS site kayıt işlemi ile aynıdır.

 Site Adı ve IP/Domain bilgileri giriniz.
 Admin ve Stream portlarını giriniz.
 ID ve Şifre giriniz.
 Ayarları kaydetmek için “Ekle” seçeneğine tıklayınız.

9.6.4 Bağlantı


Site uygun şekilde kayıt yapıldıysa, aşağıdaki ekran görünecektir.
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 “Menu>Bağlan” seçeneği ile siteye bağlanın.

 Kullanıcılar 1, 4, 9 ve 16 çoklu ekran modlarını seçebilirler.

 16 kanal çoklu izleme CIF çözünürlükte geçerlidir.
 4 kanal izleme H.D1 ve D1 çözünürlükte geçerlidir.
 Tek kanal izleme sadece 720p ve 1080p de yapılır.
 Kullanıcılarının çözünürlüğü aşan çoklu görünümü görmeye çalıştığında aşağıdaki gibi mesaj açılır.

9.6.5 PTZ Kontrol
 Kullanıcılar blackberry ile PTZ kontrolü yapabilirler.
 Yakınlaştırmak için telefonun sağ tarafındaki ses seviyesi açma düğmesinde yukarı seviyesine basın.
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 Uzaklaştırmak için telefonun sağ tarafındaki ses seviyesi açma düğmesinde aşağı seviyesine basın.

 1~9 sayılarına basılarak yön değiştirilebilir.
 Örneğin, Numara 4 e basılarak sola hareket ve Numara 6 ya basılarak saga hareket yapılır.
 Aynı şekilde, Numara 2 ile yukarı ve Numara 8 ile aşağı hareket edilir.

Kullanıcılar Android uygulamasında olduğu gibi blackberry de de aynı yöntemle PTZ kontrolü yapabilirler.

9.6.6 Bağlantı Kopması

 Kullanıcılar programdan çıkmak istedikleri zaman Çıkış seçeneğine tıklayabilirler.

9.6.7 Programı Kaldırma
 “DVR Viewer” programında “Menu>Sil” seçenekleri ile program kaldırılır.
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Keyboard Kontrol

Keyboard Kontrol

Kullanım Klavuzu
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10. TUŞ TAKIMI KONTROLÜ
10.1 Bağlantı
 Kullanıcı çeşitli yollarla DVR cihazına kameralara ve klavye bağlayabilir.
 Aşağıda RS-485 ile bağlantı yöntemi görülmektedir.

10.1.1 Konfigürasyon Diyagramı
 Tek sistem konfigürasyonu (1 Kamera, 1 DVR)

DVR PTZ Port
Tx+

Tx-

Rx-

Rx+

Tx1+

Tx1-

Tx2+

Tx2-

Tx3+

RS485

RS485

Rx+

Rx-

Tx3-

TRx+

10.1.2 Konfigürasyon Diyagramı II
 Birden Çok konfigürasyon (birden çok kamera, 1 DVR)

RS485

RS485

RS485

RS485

Max 16 camera

+

-

+

-

……

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Multi port

Rx+

Rx-

Rx+

Rx-

Rx+

Rx-

Tx2

Tx2

DVR 1

Tx+

Tx-

Rx+

Tx1

Rx-

Tx1
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Tx3

Tx3

TRx

TRx

TRx-

10.1.3 Konfigürasyon Diyagramı III
 Birden Çok konfigürasyon (birden çok kamera, birden çok DVR)

RS485

RS485

RS485

RS485

Max 16 Camera

+

-

+

-

……

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Multi port

Rx+

Rx-

Rx+

Rx-

Rx+

Rx-

……
Max 16 DVR

DVR 1

Tx+

Tx-

Rx+

Tx+

Rx-

Tx+

DVR 2

Tx-

Rx+

Rx-

Tx-

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Tx+

Tx-

Multi port

Rx+

Rx-

Rx+

Rx-

Rx+

Rx-

Tx1

Tx1

Tx2

Tx2

Tx3

Tx3

TRx

……

TRx

 Pozitif polarite ile “Tx - Rx “veya “Rx - Tx” doğru bağladığınızdan emin olun. (+ to +) and (- to -).

10.2 DVR da Tuş Takımı Kurulumu
 “Ayarlar>SISTEM>Bilgi: Sistem ID” ve DVR ID tanımlayın.
 Kullanıcılar 2 den fazla DVR bağlayacaklarsa, her DVRın farklı ID leri mevcuttur.

 “Ayarlar>Cihaz>Kamera/PTZ: Tuş Takımı” ve WTX1200A seçiniz.
 PTZ Protokol ve Kamera ID seçiniz.
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10.3 Keyboard Konfigürasyonu

10.4 İşletim
10.4.1 DVR/PTZ Mod Dönüşüm
 Sistem ID numarasını ile

girin (örneğin ID: 001 için Num Pad

).

 OSD aşağıdaki resimde olduğu gibi DVR modunda sağ alt tarafta KBD 1 tuştakımını gösterir.

 Sonra kullanıcı klavye üzerinden DVR fonksiyonlarını işletebilir.

10.4.2 DVR Kontrol Modu
 DVR control modunda, tüm tuşlar altlarındaki metinlere göre yönetilir. Bu tuşlar DVR ın ön tarafındaki tuşlar ile aynı işleve
sahiptir.
- EKRAN: kanal bölünme sırasını değiştirebilirsiniz 1>4>9>16>1.
- SIRA: Sıralam fonksiyonunu açıp/kapatır.
- SPOT: Spot monitöre bağlı ekranının değişimi yapılır.
- YEDEKLEME: ytedekleme penceresi açılır.
- SES/ESC: kurulum ekranı açıldığında pencereyi kapatır. Aksi takdirde ses işlemi aktifleşir. Kapanma sırasında herhangi
bir ayar değişimi olursa kaydeilmez.
- ACİL DURUM: acil durum kayıt fonksiyonu açılı/kapanır.
- OLAY: sistem logunu görmek için popup penceresi açılır.
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- PIP: 1 Kanal ekran durumunda PIP ekranını açıp kapatır. PIP işlemi açıksa, kullanıcı Numara tuşları + ENT seçenekleri ile
PIP kanalı değiştirirler. 4 veya 9 kanal için ekran sıralı değişir.
- DONDURMA: mevcut görüntüyü dondurur.
- KURULUM:kurulum penceresi
- OYNATMA/DURAKLATMA: oynatma modunda oynatıp duraklatır.
- ARAMA: arama penceresini açar, oynatma modundan arama moduna geçilir.
- ZOOM: mevcut görüntüde zoom yapılır.
- JOYSTICK (REW): 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X, ve daha hızlı geri sarma
- JOYSTICK (FF): 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X, ve daha hızlı ileri sarma.
- JOYSTICK (SETUP): Kurulum penceresi açılırsa yön tuşları ile çalışır. (Yukarı / aşağı / sol / sağ).
- ENT: Tam ekranda görüntüleme (enter tuşu ile bir sayı seçerek) yapılır.

10.4.3 PTZ Kontrol Modu
 DVR modundan

tuşu ile çıkın ve PTZ moduna geçin.

 Kontrol etmek istediğiniz kamera ID sini ‘ENT’ tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Ilgili kameraya ulaşıldığında tam ekran
moduna geçer ve PTZ kontrolü yapılır.
 255 cihaz kontrolü yapılır.
 Tuş takımının 3 adet RS485 portu vardır. Kullanıcılar 3 den fazla tuş takımı bağlamak isterlerse RS485 çoklayıcı
kullanmalıdırlar.
 PSET:
- Preset kaydet: Sayı tuşları + PSET (çift bip sesi gelene kadar bir süre tutun).
- Preset kaydırma : Sayı tuşları + PSET
 TELE: Uzaklaştırma
 WIDE: Yakınlaştırma
NOT:
 Kurulumdan sonra cihaz çalışmazsa,

- DVR ve CP iletişim hızı eşit değilse çalışmaz. Lütfen Baud Oranını 9.6kbps olarak ayarlayın.
- PTZ moduna girmek için tuşa basın ve tekrar DVR moduna geçin.
- DVr cihazını yeniden başlatın.
 Tx LED Pencere üzerinde sürekli yanıp sönüyorsa,
- Tx herhangi bir işlem yapmadan sürekli yanıp sönüyorsa, yanlışlıkla Joystick için ayarlanmış olabilir.
- Joystick OFFSET uygun ayarlanmamış olabilir.
- Joystick dokunun ve merkez üzerine yerleştirmeyin.
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12. SERİ GİRİŞ (POS)
12.1 Seri-Fonksiyon Kullanımı
 Kayıt / arama gibi tüm işlemleri POS / Yazarkasa bağlayarak izleme ekranında görüntülenir.
 Kullanıcının belirlenmiş kısıtlı protokolleri olmadan kayıt / görüntüleme yapıp yapamayacaklarını seçebilirler.

12.2 Bağlantı Yöntemi
 4 kanal ATM/POS bağlantısı yapılır.
 RS-232 dönüşüm kablosu kullanarak, USB cihazını DVR da USB yuvasına takın ve dönüştürücü kullanarak 4 seri giriş
oluşturmanın mümkündür.
 Uygun dönüştürücüler aşağıdaki gibidir:
- Dönüştürücü içeren FTDI chipset
- Dönüştürücü içeren Prolific PL2303 / PL2303X / PL2303HX chipset
 Dönüştürücü içeren Winchiphead chipset
 Dönüştürücü kullandığınızda, önce USB DVR cihazına bağlayın. Ardından DVR ın USB tanıması için yeniden başlatın.
 Çoklu dönüştürücü kullandığınızda, dönüştürücü 1 sayısını kısa çizgi port olarak tanır.
 Tekli ve çoklu dönüştürücüler birlikte kullanırken, tek bir dönüştürücü Noktası Numarası olarak 1 kabul edilmektedir.

NOT :
Ek seçeneği olmadan 1 seri girişi bağlanabilir.
Bu işlem sadece ingilizce karakterlerle desteklenir.
Max. Genişleme uzunluğu RS-232 kablo ile 15 m olur.

12.3 Bağlantı Diyagramı
 Kullanıcılar RS-232 portunu DVR ın ön ve arka panelinden bağlayabilirler.
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NOT :

 DVR ve POS terminalleri kablolama ve kurulumu tamamlandığında, DVR cihazını yeniden başlatın.
DVR ın usb seri kablosunun tanımlandığından emin olmak için cihazı yeniden başlatmak gerekir.
 POS terminali DVR ve Null modem bağlantısı içindir.
Tüm ayarlar ve yapılandırmaları tamamladığınız halde sistem çalışmıyorsa, Rx ve Tx hatlarını değiştirin.
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12.4 Link
12.4.1 Link Setup
 “Kurulum>Link>” seçeneklerine tıklanarak aşağıdaki ekran açılır.

Yukarıdaki menu sadece DVR seri giriş modelelrinde uygundur.

 Seri girişe tıklayın, aşağıdaki ekran açılacaktır. .

 Seri girişe tıklayarak POS/ATM portlarını seçin.
 Kamera linkine tıklayarak ekran/kayıt kanalına port atayın.
 Seri giriş olayı olduğunda, Alarm çıkışı için link alarm çıkışını seçin.
 Seri giriş olduğunda bildirim için, e-mail adresi veya IP/Domain adı girin.
E-Mail address veya IP/Domain yapıalndırması ‘Ayarlar>Network>Bildirim kısmından yapılır.

 Diğer POS/ATM kurulumu yukarıdaki gibidir.
 Konfigürasyonu kaydetmek için OK tuşuna basınız.
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12.4.2 Program Kurulumu
 “Kayıt>Program>” seçeneğine tıklayın.

 Alarm girişi kutusuna tıklayın.
 Tarih/Zaman seçeneğine tıklayıp, takvimde ATM/POS fonksiyonunu etkinleştirin.
 Tablonun sağ üst tarafına tıklayarak her zaman aktif hale getirmek mümkündür.
 Programı kaydetmek için OK tuşuna basın.
NOT:
Alarm girişi ve hareketi takvim üzerinde eş zamanlı olarak seçmeyiniz.
Aksi takdirde, POS / ATM metni yanlış görüntülenecektir.

12.5 Ayarlar
 ( ) “Sistem>Cihazlar>Seri Giriş”, seçeneklerine tıklayın, aşağıdaki ekran açılacaktr.

12.5.1 Başlık
 Başlık seçeneğine tıklayın, sanal klavye açılacaktır.
 Başlık girin ve kaydedin.

12.5.2 Port Ayarları
 Port ayarları seçeneğine basın ve port ayarlarını yapılandırın. Varsayılan baud rate 2400bps, stop bit 1 ve parity biti yoktur.
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 Ayarlar yapıldıktan sonra, ayarları kaydetmek için kaydet tuşuna basınız.

12.5.3 OSD Ekranı
 Seri bağlantı noktası bilgilerini görüntülemek için OSD ekran RS232 bağlantı noktasına bağlı olup olmadığını belirlemek için
OSD öğeleri vardır.
 4 farklı menu avrdır:
- Yok: OSD ekranında hiç birşey yoktur.
- Canlı: OSD ekranında seri porttan gelen gerçek zamanlı bilgileri gösterir.
- Playback: playback sırasında OSD ekranında kayıtlı bilgileri gösterir.
- Her ikisi: tüm bilgiler hem playback hemde canlı modda gösterilir.

12.5.4 Pattern Ayarları
 Kullanıcı seri cihazın numarasını klavyeden başlığını girerk seçebilir.
 Seri giriş sayfasında, 1 – 4 arasındaki sayılar control edildiğinde, seri cihazdan very alınır.
 Otomatik kutusunu kontrol edin. Aşağıdaki gibi otomatik olarak seri cihaz üzerinden gereksiz veri içeren tüm bilgiler otomatik
olarak yakalanacaktır.

 Otomatik olarak yakalanan veriler gösterin veya atın, daha sonra pattern ayarlarına girin.
- Kullanıcı Oto. Seçeneğini kontrol etse bile, pattern başlangıç ve bitişinden emin olun.
 Pattern seçeneğine tıklayarak giriş ve analiz yapmak mümkündür. Sonra Oto. Kutusu işaretlenir.
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 Tanımlamalar aşağıdaki gibidir:
- Start Pattern: POS cihazından gelen yeni data başlangıcını gösterir.
- End Pattern: POS cihazından gelen yeni data bitişini gösterir.
- Discard Pattern: OSD ekran üzerinde belirlenmiş datayı göstermez. Normalde görüntülenmek istenmeyen datayı gösterir.
- Line Delimiter: Hatlar arası sınırlayıcı karakterleri gösterir.
- MCPL (Minimum Character Per Line): Herbir hattaki minimum yazı şablonunu gösterir..

Örnek
 Öncelikle bağlandığında, veri aşağıdaki gibi gösterilecektir:

 Geçerli ‘Hat sınırlayıcı’ yı tekrar edin.

 Kamera karakterleri altında veriyi saklamak için MPCL de min karaktere karar verin.
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 Görüntülemek istediğiniz veriyi seçin ve Start Pattern ve End Pattern bilgilerini girin.

 Daha sonra Auto box seçerek DVR’ ın Start Pattern ve End Pattern tanımlaması yapması sağlanır.

 Son olarak, tekrar test edin ve veriyi kaldırın.

12.6 Arama
 Arama işlemi yapılır.
 Arama>Olay Arama seçeneklerine tıklanarak, aşağıdaki popup ekranı açılacaktır.
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 Seri giriş ve bağlantı sayfalarından kayıtlı olaylarda arama yapılabilir.
 Seri giriş  işaretlendiğinde klavye tuşu ile aranan aktivitelerdeki karakterlerin ayarlanması yapılır.
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