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TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

MODELLER
BLW-2004E-NVR, BLW-2008E-NVR, BLW-2016E-NVR

UYARI!
Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
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Bu Network Video kayıt cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Network video kayıt cihazını kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve
anladığınızdan emin olunuz.
Lütfen kullanım kılavuzunu kolay erişilebilecek bir yerde saklayınız.
3.parti kameraları, monitörleri, alarmları ve bilgisayarları kurmadan ve bunlara bağlanmadan önce
cihazların düzgün çalışması için lütfen uygun kullanım talimatlarına uyunuz.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (YA DA ARKA
BÖLÜMÜ) ÇIKARMAYIN. İÇİNDE KULLANICININ SERVİS YAPABİLECEĞİ
BİR PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLERİ İÇİN YETKİLİ SERVİS
PERSONELİNE DANIŞIN.

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

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.

UYARI:
YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN
CİHAZI YAĞMURA VE NEME MARUZ BIRAKMAYIN.
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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 -10oC ~ +55oC sıcaklıkları arasında ve %90 nem altında çalıştırınız.



Bu cihazı giriş güç kaynağı 12 VDC değerindedir.



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. 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 ihra cat
yasalarının ihlali açıkça yasaklanmıştır.
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BÖLÜM 1 - GENEL TANIM
1.1.

Genel Tanım

Bu cihaz, video, ses, kodlama/kod çözme, yüksek kapasiteli hard disk kaydı, TCP/IP ağ teknolojisi, flash,
stabil sistem işletimi gibi son IT teknolojilerinden oluşan gömülü işlemci birimi (MPU) ve işletim
sistemini kullanan dijital güvenlik izleme birimidir. Bu cihaz eş zamanlı olarak network video/ses kayıt
cihazı (NVR) ve dijital video/ses sunucusunun (DVS) özelliklerini taşıyıp, sadece lokalde bağımsız olarak
çalışmayan aynı zamanda güçlü bir network izleme ağı oluşturmak için ağa bağlanır. Banka,
telekomünikasyon kurumları, elektrik, ulaşım, yerleşim alanları, fabrika, depo, su koruma tesisleri ve
diğer alanlar gibi güvenlik korumasının gerekli olduğu alanlarda kullanılır.
1.2.

Teknik Özellikler

MODEL
İşletim Sistemi
Video Giriş
Monitör Çıkış
İşletim Gücü
Sıkıştırma
Alarm Giriş / Çıkış
VGA Çözünürlük
Kayıt Çözünürlüğü
Kayıt Hızı
Kayıt Modu
Ekran Modu
Playback
Fonksiyonları
Hareket Algılama
Gizli Maskeleme
Ekran Ayarları
Network Arayüz
Network
Fonksiyonları
PTZ Kontrol
Network Kontrol
Network Fonk.
Video Arama
Kayıt Aralığı
Olay Modu
USB Arayüz
HDD Türü
Video Kayıt
Yedekleme Cihazı
İşletim Sistemi
Mobil Desteği
CMS Kontrol
Cihaz Boyutu
Ağırlık
İşletim Sıcaklığı

BLW-2004E-NVR

BLW-2008E-NVR

BLW-2016E-NVR

Gömülü Linux
8 Kanal (RJ45)
16 Kanal (RJ45)
1 VGA, 1 HDMI
12V DC, 4A
H.264 Video / G711 Ses
4 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
1024x768 / 1280x1024 / 1920x1080
HD (1280x720)
100 FPS
200 FPS
400 FPS
Manuel, Takvim, Alarm, Hareket Algılama
1/4
1/4/9
1/4/9/16
Oynatma, Durdurma, Duraklatma, Geri Alma, Sonraki Dosya, Tam Ekran, Yedekleme
Seçimi, Dijital Zoom
396 (22x18) bölge algılama alanı, ayarlanabilir hassasiyet
Her kamera için 1 dikdörtgen alan
Kamera Başlığı, Renk Ayarlama, VGA Çözünürlük, OSD, TV Ayarlama,
Otomatik Anahtarlama
5xRJ45 (10/100MB)
9xRJ45 (10/100MB)
1xRJ45 (10/100/1000MB)
4 Kanal (RJ45)

(4 Kanal IP Kamera & 1 WAN)

(8 Kanal IP Kamera & 1 WAN)

(1 WAN)

HTTP, TCP/IP, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
RS - 485
Chrome, Safari, Firefox, IE 6 ve üzeri, Windows, MAC
Canlı Görüntüleme, Playback, PTZ Kontrol, Sistem Ayarları
Zaman Arama, Kanal Arama, Kayıt Model Arama
8M / package, Post-Record: 30sn
Kayıt, Alarm, Buzzer
2 port USB 2.0
2 x SATA HDD
4 x SATA HDD
Hard Disk, Network
USB, Network, Taşınabilir Disk
Çoklu İşletim Sistemi Desteği (Windows, Linux, IOS)
iPhone, iPad, Android, Windows, Symbian
Eş Zamanlı Olarak Max. 64 Kanal
32 x 5.2 x 25.3 cm
37.4 x 5.4 x 37.3 cm
42.3 x 7 x 32.5 cm
1.945 kg
2.8 kg
4 kg
-10 – 55 C / %10 - %90 Nem
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1.3. Kasa ve Kablo Bağlantıları
1.3.1. Kasa İnceleme
Öncelikle ürünü ilk aldığınızda cihazın kutusunu ve cihazın ekipmanlarının taşıma sırasında zarar görüp
görmediğini kontrol ediniz. Ikinci olarak, ürünü kutusundan çıkarınız, NVR cihazının koruma filmini
çıkarınız ve cihazı kontrol ediniz. Son olarak kasayı açınız data kablosu, güç kablosunun kutunun içinde
olduğundan emin olunuz.
Ön ve Arka Panel
Cihazın ön panelinde bulunan tuşların ve arka taraftaki arayüzlerin nasıl kullanacağı anlatan açıklamalar
vardır. Lütfen sipariş verdiğiniz cihaz ile gelen cihazın modellerini kontrol ediniz. Panelin üzerindeki
etikete lütfen iyi bakınız çünkü bizim için satış sonrası hizmet çok önemlidir.
1.3.2. HDD Kurulumu
Kullanmadan önce HDD biriminin kurulu olduğundan emin olunuz.

NVR cihazınızın vidalarını sökünüz. Üst kapağını dikkatlice çıkarınız.

Montajını yapacağınız HardDisk’in SATA kablosunu ilgili konnektöre
bağlayınız. Daha sonra güç kablosu bağlantısını yapınız.

Bağlantıların doğruluğundan emin olduktan sonra Harddisk’i
yerine yerleştiriniz. Kabloların daha sonra yerinden çıkmayacak
şekilde düzenli olduğuna dikkat ediniz.

HardDisk’i sabitlemek için vidasını sıkınız. Daha sonra cihazınızın
kapağını yerine yerleştirerek vidaları sıkınız.
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1.4. Panel Arayüzü

8 Kanal NVR Ön Panel

1 CH1 - CH8 : Kanal Seçme Tuşları

8

MENU : Menu Tuşu

2 9 : Rakam / Çoklu Ekrana Geçiş Tuşu

9

Yön Tuşları ve Onay Tuşu

3 0 : Rakam / Çoklu Ekrana Geçiş Tuşu

10 ESC : Çıkış Tuşu

4 F1 : Fonksiyon Tuşu 1

11 POWER : ON / OFF Tuşu

5 F2 : Fonksiyon Tuşu 2

12 PTZ : PTZ Kontrol Arayüz Tuşu

6 REC : Hızlı Kayıt Tuşu

13 QUAD : Çoklu Ekran Geçiş Tuşu

7 PLAY : Hızlı Playback Tuşu

8 Kanal NVR Arka Panel

1 RJ45 1-8 : Video Data Girişi

6

USB : USB Girişi

2 POWER : Güç Anahtarı

7

HDMI : Video Çıkışı

3 WAN : RJ45 Ağ Bağlantısı

8

VGA : Video Çıkışı

4 DC12V : Enerji Girişi

9

BNC : Video Çıkışı

5 RS485 : PTZ Bağlantısı
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1.5. Uzaktan Kumanda

POWER Güç Tuşu

DEV

Cihaz Tuşu: DEV tuşuna bastıktan sonra, cihaz numarası
ile aynı numarayı giriniz ve ayarları kaydetmek için
ENTER tuşuna basınız. NVR uzaktan kumanda ile
yönetilecektir.

0-9

Sayı Tuşu

MENU

Menü Tuşu; Hareket algılama kurulduğunda tüm
alanları yok sayar.

ESC

Çıkış
Menü Modunda iken : Yukarı Çıkış Tuşu, PTZ Modunda
iken: PTZ kameranın yukarı hareketi için
Menü Modunda iken : Aşağı İniş Tuşu, PTZ Modunda
iken: PTZ kameranın aşağıya hareketi için
Menü Modunda iken : Sola hareket Tuşu, PTZ
Modunda iken: PTZ kameranın sola hareketi için
Menü Modunda iken : Sağa hareket Tuşu, PTZ
Modunda iken: PTZ kameranın sağa hareketi için

ENTER

Seçim Tuşu

PLAY

Video Playback

FN

Yardımcı Tuş

REC

Kayıt Tuşu

VIEW

Çoklu-Ekran Tuşu

Not: Birçok cihaz aynı yerde ise, uzaktan kumanda cihazı cihaz numarasına göre seçer. Böylec e her
cihaza tek bir numara gereklidir, yoksa uzaktan kumanda birden çok cihazı aynı numara ile
etkileyecektir.
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BÖLÜM 2 - İŞLETİM SİSTEMİ
2.1. Aç / Kapat
AC voltajın NVR cihazına kadar erişebildiğinden emin olunuz. NVR güç çıkışının iyi bir topraklamaya
sahip olduğundan emin olunuz. Gücü açtıktan sonra, POWER ışığı yanacaktır. Panel ışığı yeşil olarak
yanıp sönüyorsa panele girebilirsiniz. Işığın yeşil yanıp sönmesi normal bir durumdur.
2.2. Önizleme
Cihaz başladıktan sonra, önizleme arayüzü hemen görebilirsiniz. Önizleme arayüzünde sistemin tarih,
saat ve kanal adı gibi bilgileri mevcuttur. Panelin ilgili sayı tuşuna basarak veya mouse ile sol tıklayarak
tek kanalın önizlemesini görebilirsiniz. Panelde “QUAD” tuşuna veya mouse ile sol tıklayarak, çokluizleme durumuna geri dönebilirsiniz.
2.3. Menü İşletim Açıklamaları
2.3.1 Menü
MENU tuşu ile cihazın ana menüsüne girilir. PLAY tuşu playback fonksiyonu için kısa yol olarak
kullanılır. REC manuel kayıt için kısa yoldur. PTZ, ptz kontrolü için kısa yoldur.
Not: Varsayılan şifre boştur, ‘Giriş’ tuşuna basarak menüye doğrudan erişebilirsiniz.
2.3.2 Menü bileşenleri
Menu bileşenleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Kontrol kutusu: İki durum kullanılır, “
yön tuşları:
seçim yapabilirsiniz.

�” ise geçersiz olanı ifade eder,

, enter (giriş) tuşu ise

dir. Aynı zamanda mouse ile sol tıklayarak ta

2. Seçim kutusu: Açılan kutu seçeneğine göre hedef içeriği seçiniz.
tuşlarını kullanarak veya
mouse sol tuşu ile seçim yapabilirsiniz.
3. Liste Kutusu: Listede arama bilgilerini gösterir, işlem için tek seçenek deneyebilirsiniz.
Örneğin:

tuşuna video yedekleme dosyasında veya mouse sol tuşu ile tıklayınız.

4. Düzenleme Kutusu: Düzenleme kutusu içerisinde isim giriniz.
Örnek: Kurulum menüsünde veya kanal üzerinde numaraları, İngilizce harfleri, noktalama işaretleri
girebilirsiniz.
a. Düzenleme kutusu için
panel tuşlarını veya mouse hareket attirin,
tuşuna veya
mouse ile sol tıklayınız. Bu işlemlerden sonra klavye açılacaktır, istediğiniz hedef karakteri seçiniz ve
mouse sol tuşuna tıklayınız.
b. Giriş bilgisinden sonra

butonuna veya

tuşuna basınız.

5. Buton: Özel fonksiyon uygulamak veya sonraki menü uygulamasına geçmek için kullanılır. OK /
tuşuna basınız ve mouse ile sol tuşa tıklayınız.
2.3.3. ESC Menü
MENU, ESC veya mouse ilesağ tıklayarak menü modundan çıkınız. Mouse ile sağ tıklayarak bir önceki
menü seviyesine dönünüz.
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2.3.4. Ana Menü

Menü tuşuna veya mouse ile sağ tıklayınız, ana menü penceresi açılacaktır. Ana menü aşağıda ki
bileşenlerden oluşur.
Video Önizleme: Hızlı kayıt izlemek için kullanılır. 5 Min seçilirse 5 dakika öncesi, 10 min seçilirse 10
dakika öncesi, 30 min seçilirse 30 dakika öncesi kayıtlar hızlı bir şekilde izlenebilir. Manuel Arama ile
istenilen zamandaki kayıtlar izlenebilir.
Kısa yol Menüsü: Menü sütununda dijital zoom, video playback, manuel kayıt, PTZ kontrol, ses,
kurulum, çıkış servisleri bulunur. Kullanıcı ilgili menüye ön izleme servisinden girebilir.
Kurulum Menüsü: Video playback, video yedekleme, sistem kurulumu, sistem araçları, sistem bilgisi,
sistemden çıkış servislerini içerir.
2.4. Video Playback
Kurulum menüsüne tıklayınız ve video oynatma arayüzünü açınız.
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2.4.1. Video Arama

Kanal: Kontrol kutusuna tıklayarak hedef kanalı seçiniz.
Kayıt Modu: Kontrol kutusuna tıklayarak kayıt modunu seçiniz.
Arama Zamanı: Düzenleme kutusunda başlangıç ve bitiş saatini giriniz.
Arama: Yukarıdaki işlemleri kurduktan sonra, arama tuşuna basarak ilgili videoyu aramaya başlayabilir
ve dosyaları gösterebilirsiniz. Kırmızı renk kayıt olduğunu, yeşil renk harekete dayalı kayıt, sarı renk ise
alarm kaydı olduğunu gösterir.
Playback: Playback tuşunu seçerek playback arayüzüne erişilir. Arama liste kutusunda, yukarı, aşağı, sol
ve sağ tuşlarıyla zaman dilimini seçiniz ve mouse hareket ettiriniz.
video playback arayüzüne giriniz.
İptal: Önceki menüye geri dönmeniz içindir.

tuşu veya mouse sol tuşu ile

2.4.2. Playback Araç Çubuğu
Playback dosyasını veya zaman playback dosyasını seçiniz. Bu şekilde video playback arayüzüne erişmiş
olursunuz.
Playback Araç Çubuğu: Aşağıdaki playback arayüzünü gösterecektir. Her kanalı mouse ile sol tıklayarak
büyültüp küçültebilirsiniz.
Durdur oynat:
edebilirsiniz.

tuşu ile video duraklatılabilir,

tuşuyla ise playback işleminize devam

Hızlı İleri:
videoyu hızlı olarak ileri sarmanızı sağlarken, aynı zamanda butona tekrar tıklayarak
tekrar hızlı arama yapabilirsiniz.
Çıkış: ESC veya

tuşuna tıklayarak playback işleminden çıkabilirsiniz;
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2.5. Manuel Kayıt

Kısa yol menüsünde, manuel kayıt veya REC tuşuna tıklayarak manuel kayıt ayarlarına erişebilirsiniz.
Manuel kayıt menü örneği
Manuel kayıt menü aşağıdaki öğeleri içerir:
Kanal: açık anlamına gelirken,
ise kapalı anlamına gelir.
Tümü Açık: Tüm kanalları başlatır.
Tümü Kapalı: Tüm kanalları kapatır.
OK (Tamam): Çıkışı onaylar.
İptal: İptal tuşuna tıklayarak manuel kayıt arayüzünden çıkıp, ana menüye geçilir.
2.6 PTZ Kontrol

Kısa yol menüsünden PTZ Kontrolünü seçiniz. PTZ kontrol menüsü yön kontrolü, otomatik pan tarama,
zoom, fokus, iris, hız fonksiyonlarını içerir.
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2.7 Kurulum
Kısayol menüsünden Kurulum servisine tıklayınız, ilk sınıf menüsü video playback, video yedekleme,
sistem kurulumu, sistem araçları, sistem bilgisi, sistemden çıkış fonksiyonlarını içerir.
2.7.1 Video Playback
Kısayol menüsünde playback arayüzüdür.

2.7.2 Video Yedekleme

Kanal ve kayıt modunu seçiniz; arama zamanını giriniz ve daha sonra dosyayı aramaya başlayın.
Listeden gerekli olan dosyayı seçtikten sonra, yedekle ve tamam tuşlarına tıklayınız. İşlem çubuğu %100
olana kadar bekleyiniz ve yedeklemenin başarıyla yapıldığına bakınız.
Not: USB sürücü yedekleme işlemi sırasında FAT32 ile biçimlendirilmelidir.
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2.7.3 Sistem Ayarları

Ayarlar menüsünde, sistem ayarını seçiniz ve bu servisin alt menülerine giriniz. Bu alt menüde genel
ayarlar, kodlama ayarları, kayıt ayarları, ekran ayarları, video algılama, PTZ ayarları, sensör ayarları
bulunur.
2.7.3.1 Genel Ayarlar

“Genel ayarlar” servisini seçiniz ve ayarlarına erişiniz.
Zaman: Ön izlemede gerçek zaman için, ayarları yaptıktan sonra yenile tuşuna tıklayınız, ancak zamanı
ayarlarken kayıt duracaktır yazısının olduğundan emin olunuz.
Tarih Formatı: Y/M/D”, “D/M/Y”, “M/D/Y” şeklindedir.
Klavye Kiliti: Kullanıcı cihazda 10 dk işlem yapmadığı zaman oturumu kapatılacaktır, tekrar oturum
açmak gereklidir.
Tuş Sesi: Kontrol birimi ile veya panelin ön tuşuna basarak sesi etkinleştiriniz.
Dil: Kullanıcılar için birçok dil seçeneği mevcuttur.
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Video Standartı: PAL ve NTSC standartları mevcuttur. PAL standartı varsayılandır.
NVR ID: Kontrol etmek amacıyla kullanıldığında, kontrol birimi cihaz numarası ile bağlanır. Uzak kontrol
birimi ID ile haberleşmek zorundadır yoksa çalışmayacaktır. Ayarlar tamamla ndıktan sonra, Tamam
tuşuna basılarak işlem tamamlanacaktır. İptal tuşu ile ayarlardan kaydedilmeden çıkılır.
2.7.3.2 IPC Kurulum (IP Kamera Ekleme)

Ayarlar menüsünden IPC Kurulum seçildiğinde kameraların menüsü açılmaktadır. Bu ekranda her bir
kanaldaki kameraların bilgilerini görebilirsiniz. AutoAdd butonu kullanılarak kameralar otomatik olarak
bulunabilir ve sisteme eklenebilir.

Açılan pencereden bulunan kameralar listelenecektir. İstenilen kameralar eklenerek, kolay bir şekilde
kurulum tamamlanabilir. Daha sonra istenilen kameraları Kanal Sil butonu ile silebilirsiniz. Kanal Bilgileri
butonu ile kameraların bilgilerine ulaşabilirsiniz. Düzen Kanal butonu ile kameraları istediğiniz kanllara
düzenleyebilirsiniz. İşlemler bittikten sonra Tamam tuşuna basılarak yapılan kamera ayarlarını
kaydedebilirsiniz.
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2.7.3.3 Kodlama Ayarı

Sistem ayarlarından kodlama ayarını seçiniz.
Kanal: Seçim kutusuna tıklayarak sağ tarafta bulunan istediğiniz kamerayı seçiniz.
Stream: Stream seçimi yapınız. “Ana Stream” veya “Alt Stream”
Kodlama Modu: İstediğiniz kodlama modunu seçiniz. “Sadece Video” seçeneği video içindir; “AV
birleşimi” ise hem ses hem de video kodlaması içindir.
Bitrate Modu: İstediğiniz bitrate modunu seçebilirsiniz. “Sabit Bitoranı” kullanıcının videoyu tanımladığı
bit oranı ve frame oranına göre seçmesidir; “Değişken Bitoranı” ise kullanıcının resim kalitesi ve video
frame oranının sistem kodlamasına göre seçmesidir. Fakat bitoranı video ekranında otomatik olarak
ayarlanır. “Avaraj Bitoranı” ise kullanıcı tanımlaması gibi bit oranını ışığa göre sistemin otomatik olarak
ayarlamasıdır.
Kodlama Formatı: Kodlama çözünürlüğünü kullanıcı ayarlayabilir: QCIF(176*144), (CIF)352*288,
(HD1)576*288, (D1) 704*576
Bitrate: Kullanıcı bitoranını istediği ölçüde seçebilir. Yüksek bit oranı daha iyi resim kalitesi iken, daha
büyük disk alanı demektir.
Dalgalanma: Kullanıcının tesbit ettiği görüntü dalgalanmasıdır.
Frame Oranı: Kullanıcı ihtiyacına göre frame oranını seçebilir. Yüksek frame oranı daha iyi resim kalitesi
sağlarken, daha fazla disk alanı kaplamaya neden olacaktır.
Kopyala: Hedef kanalı seçiniz, kopyala tuşuna basınız ve tamam tuşu ile onaylayıp diğer hedef kanala
kopyalayınız. İptal tuşu ile bilgiler kaydedilmeden çıkış yapılır.
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2.7.3.4 Yeniden kodlama Ayarı

Sistem ayarlarından yeniden kodlama ayarını seçiniz.
Kanal: Sağ tarafta bulunan kanal kısmında ters üçgen simgesine tıklayarak istediğiniz kanalı seçiniz.
Hafta İçi: İstediğiniz günü seçebilirsiniz, ‘Tümü’ ifadesi haftanın tüm günlerini kaps amaktadır.
Görüntü Modu ve Zaman: Her zaman alanı farklı bir kayıt modundadır. 4 program modu mevcuttur.
Saat kırmızı renk ile gösterilir. Hareket yeşil ve Sensör ise sarı renk ile ifade edilir.
ederken,

çalışığını ifade

ise geçersiz anlamına gelir. Zaman slotu 0-24 arasındadır.

Kopyala: İstediğiniz kanalı seçerek kopyala ve ardından da Tamam tuşlarına basınız. Sistem mevcut
kanal bilgi ayarlarını belirlenen hedef kanala uygulayacaktır. İptal tuşu ile ayarlarda yapılan değişiklikler
kaydedilmeden çıkılır.
2.7.3.5 Network Ayarı
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Sistem ayarlarından network ayarlarına giriniz.
MAC Adresi: Cihazın MAC adresini gösterir.
DHCP:
ise devre dışı olduğu anlamındadır.
IP Adresi: IP adresi tek olmalıdır ve aynı networkte bulunan başka bir cihazın veya iş istasyonunun IP
adresi ile çakışmamalıdır.
Alt Ağ Maskesi: Alt ağ maskesi ağ segmenti için gereklidir.
Ağ Geçidi: Farklı network segmentleriyle haberleşme için kullanılır.
DNS Adresi: Cihazlar dinamik IP adresi ile networke erişmek için PPPoE protokolünü kullanırlar .
HTTP Portu: IE giden port numarasıdır. Varsayılan olarak 80 dir.
Client port : Mobil cihazdan ve programdan uzak erişim portudur, 2000 üzeri olması önerilir.
Bullwark ID: Internete bağlandıktan sonra, BullwarkID almak için Bullwark servisine tıklayınız. Bu
uygulama ile Bullwark ağ sunucu üzerinden uzak Ip izleme yapılabilir.
PPPOE konfigürasyonu:
Kullanıma Başlama: Çevirmeli PPPoE uygulamasını başlatır.
PPPOE Kullanıcı: Düzenleme kutusu içerisine ISP’ nin kullanıcı adını giriniz.
PPPOE Şifresi: Düzenleme kutusunun içerisine ISP’ nin şifresini giriniz.
Sayfa ayarları tamamlandıktan sonra, değişiklikleri kaydetmek için Kaydet tuşuna basınız, İptal tuşu ile
ayarları kaydetmeden çıkınız.
DDNS Ayarları: Dinamik domain adının otomatik fonksiyonudur, DYNDNS ve 3322 desteklidir. Network
ayarları menüsünde DDNS servisine tıklayınız.
Kullanıma Başlama: Network sunucusunu seçiniz ve kullanıcı adını, şifresini, domain adını giriniz.

2.7.3.6 Ekran Ayarı
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Sistem ayarlarından Ekran Ayarını seçiniz.
Kanal: Seçim kutusuna tıklayarak sağ tarafta bulunan istediğiniz kamerayı seçiniz.
Kamera Başlığı: Gerekli olan herhangi bir başlığı düzenleyiniz.
OSD Alpha: OSD menü şeffaftır. Ayarlanması gereklidir.
VGA Çözünürlük: Ekran çözünürlüğünü ayarlamak için kullanılır.
Otomatik açma: Tarama zamanını gösterir.
Tarama Şekli: Tekli veya Dörtlü gösterim ayarlanabilir.
Sayfa ayarı tamamlandıktan sonra, değişiklikleri kaydetmek için Tamam tuşuna basınız, kaydetmemek
için ise İptal tuşuna basınız.

2.7.3.7 Video Algılama

Sistem ayarlarından video algılamayı seçiniz.
Sensör: Ters üçgene tıklayarak istediğiniz kanalı seçiniz.
Hassasiyet: Video tetikleme için hassasiyet seçiniz.
Algılama Türü: Hareket, Video Kaybı gibi algılama türlerini seçiniz.
Alarm süresi: Video tetiklemeyi seçtikten sonra alarm süresini seçiniz.
Alan Düzenleme: Mouse sol tuşu ile hareket algılama alanını kurunuz.
Kayıt Kanalı: Video algılandıktan sonra varsayılan kanaldır.
Alarm:

başla anlamında iken,

ise başlamadığını gösterir.

Buzzer:

başla anlamında iken,

ise başlamadığını gösterir.

E-Mail bildirimi: geçerli iken, ise geçerli değil anlamındadır.
Kopyala: İstediğiniz kanalı seçerek kopyala ve ardından da Tamam tuşlarına basınız. Sistem mevcut
kanal bilgi ayarlarını belirlenen hedef kanala uygulayacaktır. İptal tuşu ile ayarlarda yapılan değişiklikler
kaydedilmeden çıkılır.
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2.7.3.8 PTZ Ayarı

Sistem ayarlarından PTZ ayarını seçiniz.
Kanal: Seçim kutusundan kanal seçiniz.
Protokol: Seçilen PTZ ile aynı olmalıdır.
Cihaz ID: Eşleşmiş olan PTZ lerden birini seçiniz.
Baudrate: Eşleşmiş olan PTZ lerden birini seçiniz.
Kopyala: İstediğiniz kanalı seçerek kopyala ve ardından da Tamam tuşlarına basınız. Sistem mevcut
kanal bilgi ayarlarını belirlenen hedef kanala uygulayacaktır. İptal tuşu ile ayarlarda yapılan değişiklikler
kaydedilmeden çıkılır.
2.7.3.9 Sensor Ayarı

Sistem ayarlarından, Sensör Ayarına geliniz.
Kanal: Seçim kutusundan kanal seçiniz.
Çalışma Modu: Alarmın başlatma veya başlatmam ayarı
Alarm Süresi: Alarmın süresi
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Kayıt Kanalı: Alarm tetiklendiğinde, kanal kayıta başlar
Alarm:

simgesi alarm aktif iken,

ise etkin değildir.

Buzzer:

simgesi buzzerı başlatır,

ise buzzerı kapatır.

E-Posta Bildirimi: simgesi alarmı ekranda gösterir,
ise ekranda alarm yok anlamındadır.
Kopyala: Seçim kutusundan hedef kanalı seçiniz, kopyala seçeneği ile ayarlar diğer kanala
uygulanacaktır.
Ayarlardan sonra, Tamam tuşuna basarak ayarları kaydedip çıkınız, İptal tuşu ilşe ayarlar kayıt
edilmeden çıkılır.
2.7.4 Sistem Araçları

Ana menüde, sistem aracını seçiniz ve ayarlarına giriniz. Kullanıcı yönetimi, HDD yönetimi, Sistem
bakımı ve fabrika ayarları gibi 4 servis içermektedir.
2.7.4.1 Kullanıcı Yönetimi
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Yönetim aracında kullanıcı yönetimine tıklayınız.
Kullanıcı Ekle: Düzenleme kutusuna yeni kullanıcı adını ve işletim yetkilerini giriniz.

simgesi kullanıcı

kullanabilir anlamında iken,
ise kullanamaz anlamındadır. Yeni şifre girmek için “Şifre Ayarına”
tıklayınız veya şifre varsayılan olacaktır.

Kullanıcı Sil: Seçilen kullanıcı silinir.
Kullanıcı Değiştirme: Seçilen kullanıcı değişir.
Şifre Ayarı: Giriş yapan kullanıcının şifresi ayarlanır.
Ayarlardan sonra, Tamam tuşuna basarak ayarları kaydetmiş olarak çıkınız, İptal tuşu ilşe ayarlar kayıt
edilmeden çıkılır.
2.7.4.2 HDD Yönetimi

Yönetim aracında HDD yönetimine tıklayınız ve ayarlarına erişiniz.
Üzerine Yazma:
gösterir.

simgesi disk dolu olduğunda üzerine yazılacağını gösterir,
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ise yazılmayacağını

Format:
biçimlendirmek için onay tuşuna basınız. Ana sayfaya dönmek için iptal tuşuna basınız.
2.7.4.3 Sistem Bakımı

Yönetim aracında, sistem bakımına tıklayınız ve arayüz ayarlarına geçiniz.
Oto. Başlat: Otomatik yeniden başlatma zamanı Cumartesiden – Pazar olarak ayarlanabilir, “Asla”
ifadesi ise otomatik başlatma olmadığını gösterir.
Firmware Güncelleme:
1. USB sürücüde bulunan firmware kopyalayınız, dosyayı USB sürücüden seçiniz ve güncellemek için
başla tuşuna basınız. Güncelleme tamamlandıktan sonra, sistem otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
Not: Firmware adı FWHI1504A_***.rom(4 kn), FWHI1508A_***.rom (8ch), *** simgesi zaman
yayınlaması anlamındadır: FWHI1504A_20110520.rom gibi.
2. Güncelleme sırasında, cihaza besleme sağlayan enerjiyi kesmeyiniz, aksi takdirde cihaza kalıcı hasar
verebilir.
2.7.4.4 Fabrika Ayarı
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Yönetim aracında bulunan fabrika ayarı servisine tıklayınız ve ayarlarına erişiniz.
Fabrika ayarı gereken koşulları seçiniz ve Tamam seçeneğine basarak kaydediniz, İptal seçeneği ile
kaydetmeden çıkış yapınız.
2.8 Sistem Bilgisi
Ana menüde, sistem bilgisine tıklayınız. Sistem bilgisi HDD bilgisi, sistem ve log bilgilerini içerir.

2.8.1 HDD bilgisi

Liste kutusunda HDD durum bilgisi gözlemlenir.
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2.8.2 Sistem Versiyonu
Cihaz adı, cihaz modeli, donanım versiyonu, yazılım versiyonu gibi bilgiler buradan kontrol edilir.

2.8.3 Sistem Logu
Listeden kontrol etmek istediğiniz log türünü seçiniz. Düzenleme kutusunda zaman periyodunu giriniz
ve sonrasında ilgili log bilgisini görmek için Ara tuşuna basınız. Önceki ve sonraki seçeneği ile sayfayı
açabilirsiniz veya hedef sayfaya geçebilirsiniz.
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2.9 Sistemden Çıkış
Ana menüde sistemden çıkış seçeneğine tıklayınız.

Çıkış: Kullanıcı girişi için uygulanır. Çıkış yaptıktan sonra, cihazı hala kullanmaya devam etmek
istiyorsanız, tekrar giriş yapmaya ihtiyacınız olacaktır.
Yeniden Başlatma: Tamam seçeneğine tıkladığınızda yeniden başlatılacaktır.
a. NVR cihazını ağa bağlayınız.
b. Router cihazına girerek UPNP özelliğini etkinleştiriniz.
c. NVR cihazının ana menüsüne giriniz: Mouse ile sağ tıklayınız > Ayarlar > Ağ Ayarları
IP Adresi: Varsayılan IP adresi 192.168.3.110 tür. ( Kullanıcı isteği doğrultusunda kendisi de IP adresi
verebilir. )
Alt Ağ Maskesi: Varsayılan alt ağ maskesi 255.255.255.0
Varsayılan Ağ Geçidi: Varsayılan ağ geçidi 192.168.3.1 dir.
IE ayarlarını ilk kez kullanıyorsanız, yazılım yüklenemeyecektir. Aşağıdaki ayarları yapmanız
gerekmektedir.
Internet seçenekleri > Güvenlik > Özel Düzey > Activex, tüm eklentileri almak için Tamama tıklayınız.
Bullwark ID, kullanıcı adı ve şifresiniz giriniz. Bu kullanıcı adı ve şifre NVR cihazının kullanıcı adı ve şifresi
ile aynıdır. Varsayılan kullanıcı adı admin ve şifre yoktur.
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Oturum Açma: IE açınız ve dvr.bullwark.com.tr adresine giriniz. Aşağıdaki sayfada göründüğü gibi
Bullwark ID, kullanıcı adı ve şifreyi giriniz. Bu kullanıcı adı ve şifresi NVR cihazının kullanıcı adı ve şifresi
ile aynıdır. Doğru bilgileri giriniz ve oturumu açınız.
Video Izleme Anasayfası: Ana sayfa, ön izleme penceresi, PTZ kontrol, ön izleme modu, stream kod
seçimi, kanal açma, ayarlar, playback ve çıkış gibi servisleri bulundurur.
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Ön İzleme Açma: Mouse sol tuşuyla hedef kanala tıklayınız, kırmızı renk zaten seçilmiş anlamına gelir.
Kanala çift tıklayarak açanilir veya kanalın ön izlemesini kapatabilirsiniz.
kapatır.

açar,

Ön İzleme Modu:
simgelerine tıklayarak modu seçebilirsiniz veya çoklu ekran moduna çift
tıklayarak önceki ekran konumlandırmasına geçebilirsiniz.
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