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Güvenlik Talimatı
Ürünü kullanmadan önce
Bu ürün güvenlik amaçlı kullanım için dizayn edilmiştir. Bununla birlikte elektriksel ürünler
doğru kullanılmadığı zaman yangın çıkarabilir ve kişinin vücuduna ciddi zararlar verebilir. Bu
tür kazalardan korunmak için aşağıdakilere dikkat ediniz.
Yasal Uyarı
Video ve ses izleme sistemleri çeşitli kurallarla ülkeden ülkeye göre farklılık gösterebilir. Bu
ürünü kullanmadan önce izleme amacına uygun olarak kendi bölgenizdeki kuralları kontrol
ediniz.
Ürünün housingini açmayınız.
Ürünün housing veya elektriksel parçalarını çıkarmaya çalışmayınız, yapacağınız bu işlem
elektriksel olarak vücudunuza zarar verebilir yada başka tehliklere yol açabilir.
 Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız.

 Güvenlik önlemlerine bakınız.
Genel güvenlik önlemlerini ve işletim bildirilerini takip etmeyi unutmayınız.

İşletim Bildirimi – Çalıştırma veya depolama alanı
Kamerayı aşağıdaki koşullarda ve ortamlarda çalıştırmaktan kaçınınız:







Oldukça sıcak ve soğuk ortamlarda
(İşletim sıcaklığı: 0 °C ile + 40 °C [32 °F ile 104°F] )
Uzun süre güneş ışığı altında veya ısıtma cihazlarının yanında
Suya yakın alanlarda (banyoda, bulaşık makinesine yakın)
Çok güçlü manyetik kaynakların yanında
Radyo ve Tv vericileri gibi güçlü elektromanyetik radyasyon kaynakları yanında
Güçlü titreşim ve şok etkisi bulunan ortamlarda

 Arıza durumunda;
Cihaz arızalandığı zaman, cihazı kullanmaya devam etmeyiniz ve yetkili bayinize başvurunuz.





Anormal çalışma durumunda;
Cihaz olağandışı koku yayar ve cihazdan duman çıkar.
Cihazın içerisine su veya başka bir nesne girmesi
Eğer cihazın içini açar ve cihaza zara vermiş iseniz; 1. Kabloları ve bağlantılarını çıkarınız.
2. Ürünü aldığınız bayi veya yetkili satıcınızla irtibata geçiniz.
 Nakliye
Kameranın nakliyesi sırasında, ürün paketinin ve parçalarının orjinal olup olmadığına dikkat
ediniz.
Temizleme
 Cihazın dış yüzeyleri temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Cihaz üzerinde
leke varsa az miktar deterjan ve yumuşak bir bez ile cihazı silin ve sonrasında kurulayınız.
 Cihaz yüzeyine zarar vermemek için alkol, benzin ve tiner gibi zarar verici maddeleri
kullanmayınız.

Minimum Sistem Gereksinimi & Ürün Özelliği
Ağ kameranın normal işletimi ve izlenmesi için, sisteminizin aşağıdaki minimum özellikleri
taşıması önerilir:
Parça
CPU
Grafik Kartı
RAM
İşletim Sistemi

Gereksinimler
Pentium 4 2.8GHz (veya eşdeğer AMD)
256 MB RAM grafik kartı (veya eşdeğer grafik kartı)
2GB
Window 2000, 2003, XP, Vista veya Windows 7
Mac OS Leopard 10.5
Internet Explorer 8 veya üzeri

Web Browser
Not:
1. Windows 98 veya Windows ME kullanıyorsanız, Web arayüzünü kullanmadan önce
sistemin normal olarak çalışabilmesi için lütfen IP Installer programını yükleyiniz.
2. Kayıtlı video dosyasını izleme yetkiniz yok ise, Intelligent IP Insatller programını
kurarken Xdiv kodeğini kurunuz. (Windows 98, ME veya 2000 sunucu için, kodek
düzgün çalışmayacaktır. İnternetten Xdiv 1.0 kodeğini indiriniz)
3. Son Windows yazılımını ve servis paketini güncelleyiniz. (Örneğin: Net Framework,
Windows Media Player, Gelişmiş ActiveX)

Ürün Özellikleri
SİSTEM
Çözünürlük
Ekran Çözünürlüğü
Sıkıştırma Formatı
Frame Oranı
Görüntü Ayarları
Anlık Resim
Video Kaydı
Tam Ekran İzleme
Dijital Zoom
Ses
Canlı Mobil İzleme
Olay&Alarm Gönderme
Güvenlik
Desteklenen Protokoller
Kullanıcı
İşletim Sıcaklığı

1280x720 ~ 160x120
1024 * 720 pixel ve üzeri
MJPEG
1280x720 @ 30fps
Parlaklık, kontrast, saturasyon, keskinlik, Auto White
Balance(AWB)
Evet
Evet
Evet
10x dijital zoom
Tek yönlü ses iletimi (dahili mikrofon)
G.711 ses sıkıştırma
iCamViewer üzerinden
Hareket Algılama / FTP Client / SMTP
Şifre korumalı, HTTPS şifreleme
TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP,
UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP
5 eşzamanlı kullanıcı
0℃~ 40℃ (32℉ ~ 114℉)

DONANIM
Lens
Güç

1.7mm @ F2.4
5V DC, 1A

NETWORK
Ethernet

10 / 100 Base T

Ana Sayfa

Simge
Canlı
Ekran Boyutu
Snapshot
Kayıt
Duraklatma
Ses
Dijital Zoom
Tam Ekran

Fonksiyonu
Auto: Bu tuş canlı görüntünün anasayfaya tamamen sığması
içindir.
Anlık resim alma içindir.
Bu tuş ile kayıt başlatılır. Kameranın arayüzünden kayıt
yapılması içindir. Kayıt yapılacak dosya belirlenir ve hedefe
kayıt başlatılır.
Bu tuş mevcut videoyu o anda durdurmayı sağlar.
Sesin açılıp kapatılmasını sağlar.
Dijital Zoom için kullanılır.
Mevcut görüntüyü tam ekrana getirmek için kullanılır. ESC
tuşuna basılarak mevcut ekrana geri dönülür.

Bilgi
Bilgi sayfası cihazın adı, firmware versiyonu, görüntü ayarları, video bilgisi ve network
bilgisi hakkında temel bilgiler verir.

Basic Setup (Temel Ayarlar)
Account (Hesap)
Account List (Hesap Listesi)
Bu cihazın varsayılan kullanıcı adı ve şifresi “admin/admin” olarak gelmektedir. Bu demektir
ki, cihazınız IP adresini bilen herkes cihaza erişim sağlayabilir. Cihaza özel erişim
sağlayabilmek için şifresinin değiştirilmesi önerilir.

Add (Ekle) tuşuna tıklayarak yeni bir kullanıcı tanımlaması yapabilirsiniz. Cihazda varsayılan
olarak 1 hesap gelir ve 9 farklı hesapta 3 farklı izleyici modu oluşturabilirsiniz. Bu 3 izleme
moduna ait liste aşağıdaki gibidir:
Viewer
Operator
Administrator

Bu erişim modu kullanıcıların sadece canlı izleme ekranına erişmesini
sağlar. Viewer kullanıcısı herhangi bir yetkiye sahip değildir.
Canlı izleme ekranını görüntülemeyi, olay düzenleme, oluşturma ve
diğer ayarlarda değişiklik yapılması sağlanır.
Kullanıcının canlı görüntüye erişmesini ve tüm yapılandırmalara
erişmesini sağlar.

Anonymous Setting ( İsimsiz Ayarlar)
İsimsiz izleyici ve isimsiz PTZ kontrolünün her ikisininde etkinleştirilip devredışı bırakılması
içindir.

Network (Ağ)
TCP/IP
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Otomatik Olarak IP Adresi Alma(DHCP): Eğer ağ üzerinde DHCP sunucu kurulmuş ise,
IP adreslerin DHCP sunucu tarafından otomatik adres alınması sağlanabilir.
Otomatik olarak DNS Adresi Alma: DNS sunucu adresini otomatik olarak almak için bunu
seçeiniz.

Aşağıdaki IP adresini kullanınız: Sabit IP adresi tanımlanmış olduğunda bu seçeneği
kullanınız.




IP Adresi: Cihazın IP adresini giriniz.
Subnet mask (Alt Ağ Maskesi): Alt ağ maskesini giriniz.
Default Gateway (Varsayılan ağ geçidi): Varsayılan ağ geçidini giriniz.

Aşağıdaki DNS Sunucu adresini kullanınız: DNS sunucunun IP adresini sabit olarak
vermek için bu seçeneği seçiniz.



Primary DNS Server: Birincil DNS sunucu IP adresini giriniz.
Secondary DNS Server: Gerekli ise, ikincil DNS sunucu IP adresini giriniz.

HTTP
HTTP port numarası: Genel durumlar için 80 seçiniz. 80 dışında başka bir port numarası
kullanmak isterseniz, 1024 ile 65535 arasında bir port numarası seçiniz.
Ayarlar servisinden ağ ayarları ekranında 80 dışında başka bir HTTP portu seçmek zorunda
iseniz, cihazın IP adresini web tarayıcıda aşağıda gösterildiği gibi yazmanız gerekir.


Örnek: Eğer HTTP portu 2000 olarak seçilmiş ise http://192.168.1.100:2000/
Not: Ağ ayarları yapıldıktan sonra IP kamerayı yeniden başlatınız.
Not: Eğer IP kameraya bilgisasyardan direkt bağlanıyorsanız, kameranın varsayılan network
domain adresi 192.168.1.xx şeklindedir.

PPPoE
Eğer ISP dağıtıcınız size Dinamik IP adresi ile kullanıcı adı ve şifre sağlamış ise, tüm PPPoE
bilgilerini bu alana yazabilirsiniz. PPPoE fonksiyonunu kullanırken, DDNS veya IP bildirim
fonksiyonunu eş zamanlı olarak açmaya ihtiyacınız olacaktır.

IP adresi: Ağ ile PPPoE bağlantısından IP adresi elde edilir.
Kullanıcı ID: PPPoE bağlantısında gerekli olan kimlik doğrulaması için Kullanıcı ID sini
giriniz. Maksimum 64 karaktere kadar giriniz.
Password ( Şifre): PPPoE bağlantılarında kimlik doğrulaması için gerekli olan şifreyi giriniz.
Maksimum 32 karakter girilir.
Re-type password (Şifreyi yeniden girin): Şifreyi doğrulamak için tekrar giriniz.
Obtain DNS server address automatically(DNS sunucu adresini otomatik alma): DNS
sunucu adresini otomatik olarak almak için bu alanı seçiniz.
Use the following DNS server address (Aşağıdaki DNS adresini kullanın):

Primary DNS server (Birincil DNS sunucu): Birinci DNS sunucunun IP adresini giriniz.

Secondary DNS server (İkincil DNS Sunucu): İkinci DNS sunucunun IP adresini giriniz.

Not:
1. PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet): PPPoE ppp frame lerini Ethernet
frame leri içerisinde encapsule eden bir ağ protokolüdür. PPPoE bağlantısı bağımsız
kullanıcıların ethernet üzerinden ADSL modem aracılığı ile bağlanmak istediğinde
kullandığı bir ADSL servisidir. Aynı zamanda XDSL gibi geniş ölçüde de kullanılır.
(ADSL, VDSL, SDSL)
2. Network ayarları tamamlandıktan sonra kamerayı yeniden başlatınız.
3. PPPoE’ yi açtıktan ve yeniden başlatma işleminden sonra IP kamera Intelligent IP
Installer tarafından bulunamaz.
UpnP
İnternete erişmek için Router cihazınız varsa ve cihazınız UpnP IGD fonksiyonunu
destekliyorsa, UpnP port yönlendirme fonksiyonunu açmanız gerekecektir.





HTTP port: Varsayılan HTTP port numarası 80 dir.
SSL port: SSL port numarasını giriniz, varsayılan değer 443 tür.
RTSP port: RTSP portunu giriniz, izleme için varsayılan değer 443 tür.

Not: UpnP: UpnP bir bilgisayar ağ protokolüdür. Bu protokol ev ve kurumsal
ortamlarda cihazların sorunsuz şekilde bağlanmasını kolaylaştırır.
DDNS
DDNS, bir isim sunucusunda gerçek zamanlı güncelleme yapılarak verilerin bir domain adı
altında tutulmasına izin veren bir sistemdir. DDNS değişken IP adresleri ile bilgisayara bir
internet domain adı atanmasına izin verir.








Server Name (Sunucu Adı): Listeden DDNS sunucu adı seçiniz.
User ID (Kullanıcı ID): DDNS bağlantısı için gerekli olan kimlik doğrulaması için
kullanıcı ID’ sini giriniz. Maksimum 64 karakter yazabilirsiniz.
Password (Şifre): DDNS bağlantısı için gerekli olan şifrenizi giriniz. Maksimum 32
karakterdir.
Re-type Password: Şifrenizi tekrar giriniz.
Host Name (Cihaz Adı): DDNS sunucuya kayıtlı olan cihaz adını giriniz.
Periodical Update (Periyodik Update): DDNS bilginizi periyodik olarak güncelleyiniz.

EZvuu
Açık (On) olarak seçilir ise, Ezvuu kamera grubunun Kullanıcı ID’ si gösterilecektir.

Image Setting (Görüntü Ayarları)








Brightness (Parlaklık): Parlaklık ayarı 1-100 değerleri arasında ayarlanabilir.
Saturation (Saturasyon): Saturasyon değeri 1-100 değerleri arasında ayarlanabilir
Contrast (Kontrast): Görüntünün kontrast değerine bakılarak 1-100 arasında seçim
yapılabilir.
Sharpness (Keskinlik): 1-100 değerleri arasında keskinliğin kontrol edilmesi sağlanır.
Keskin görüntü düşük ışık koşullarında özellikler görüntüde gürültünün azalmasını sağlar.
Daha düşük ayar görüntüde bulunan gürültüyü azaltır fakat görüntü daha az keskin olur.
Backlight Compensation (Arka Işık Dengeleme): Arka alan çok aydınlık veya çok
karanlık olduğunda görüntü alanında bulunan nesneden daha net görüntü alınması sağlanır.
White Balance (Beyaz Dengesi): Bu servis farklı ışık koşullarında ortamın rengini
ayarlamak için kullanılır. Açılan menüden ortamın ışık renk durumuna göre manuel olarak
seçilebilir.

Video
Video performans ayarları bu sayfadan yapılır.






Resolution (Çözünürlük): Seçilebilecek 4 farklı değerde çözünürlük mevcuttur.
(1280x720 / 640x480 / 320x240 / 160x120).
Maximum Frame Rate (Maksimum Frame Oranı): Maksimum frame oranı 30 / 20 /15
/10 / 7 / 5 / 1 değerlerinden seçilebilir.
Light Frequency (ışık Frekansı): Varsayılan ışık ortam ayarı otomatiktir. Bunun yanı
sıra ortamın ışık koşullarına göre 50 Hz ve 60 Hz de seçebilirsiniz.
Streaming Authentication (Akış Kimlik Doğrulama): Bu servisi enable(etkinleştir)
seçiniz. Bu durum cihazın IP adresini bilen herhangi birinin cihaza erişmesini
engelleyecektir.

Audio (Ses)
Mikrofonun çalıştırıp çalıştırmama durumuna göre açık yada kapalı seçebilirsiniz.

Camera Setting (Kamera Ayarları)


Camera Name (Kamera Adı): Kameranızı istediğiniz ismi verebilirsiniz.



LED: Kullanıcı kamera açıldığında LED’ in yanıp yanmayacağına karar verebilir. Ancak
led durumunun on(açık) konumda olması önerilir.



Style Configuration (Stil Yapılandırması): 4 farklı konfigürasyon türü seçilebilir.

Events (Olaylar)
Motion Detection (Hareket Algılama)
Bu fonksiyonda kurulabilecek 3 farklı algılama alanı bulunmaktadır. Bir tanesini seçip
etkinleştiriniz, sonra eşik değeri ve hassasiyetini ayarlayınız. Hareket algılama fonksiyonu
FTP ve SMTP’ yi destekleyebilir.

E-mail(SMTP)
Görüntü veya videoyu mail olarak göndermek isterseniz, SMTP menüsünü yapılandırınız.
SMTP fonksiyonunu kullanarak dahili hareket algılama fonksiyonunun yapılandırılmış
olduğu ekli dosyayı mail olarak gönderebilirsiniz. Dosya periyodik olarak gönderilebilir.



SMTP Server Name (SMTP Sunucu Adı): SMTP sunucu adını maksimum 64 karaktere
kadar giriniz veya SMTP sunucusunun IP adresini giriniz.



SMTP Server Port (SMTP Sunucu portu): Port numarasını 1 – 65535 arasında
seçebilirsiniz. Varsayılan değer 25 tir.



SSL: Güvenlik açısından SSL butonunun işaretlenmesi tavsiye edilir.

Note:Mail sunucu olarak g-mail kullanıyorsanız, port numarasını 25 olarak seçiniz ve
SSL kutusunu işaretleyiniz.


Authentication (Kimlik Doğrulama): E-mail gönderirken kimlik doğrulamasını seçiniz.

 Off (Kapalı): Kimlik doğrulamasının gerekli olmadığı zaman kapalı seçiniz.
 On(Açık): E-mail göndeririken kimlik doğrulaması gerekli olduğunda, aşağıdaki
doğrulama yöntemlerinden birini seçiniz.

 SMTP: E-mail gönderirken kimlik doğrulaması gerekli değil ise seçiniz.
 SMTP den önce POP: E-mail gönderirken SMTP kimlik doğrulamasından önce POP
olduğunda seçiniz.
Not：Açık olarak yapılandırdığınızda SMTP den önce POP veya SMTP den birini veya her
ikisini seçtiğinizden emin olunuz.


POP Sever Name (POP Sunucu Adı): SMTP den önce kimlik doğrulaması için POP
seçilmesi zorunludur. POP sunucu adını maksimum 64 karakter giriniz veya POP
sunucusunun IP adresini giriniz. Bu ayarlar e-posta gönderirken SMTP sunucusunun POP
kullanıcı hesabıyla kimlik doğrulaması için gereklidir.



User Name, Password (Kullanıcı adı, şifre): Mail hesabı için gerekli olan kullanıcı
adınızı ve şifrenizi giriniz. Bu ayarlar SMTP sunucusunun mail gönderme sırasında kimlik
doğrulaması için gereklidir.



Recipient e-Mail address (Alıcı e-mail adresi) : Alıcı e-mail adresi maksimum 64 karakter
olacaktır. 3 tane e-mail adresi belirtebilirsiniz.



Administrator e-Mail address (Yönetici e-mail adresi): Yönetici mail adresi maksimum
64 karakter olarak giriniz. Bu adres maili yanıtlamak için ve SMTP sunucudan sistem
mesajı göndermek içindir.



Subject (Konu): E-postanın konu/başlığını maksimum 64 karakter olarak giriniz.



Message (Mesaj): E-mail içeriğini maksimum 384 karakter olarak giriniz. (Bir satır sonu
2 karakter eşdeğerdir.)



Effective Period (Efektif Periyod): Periyodik olarak göndereceğiniz zaman periyodu
ayarlayınız.
 Always (Herzaman): Periyodik gönderme her zaman faydalıdır.
 Schedule (Takvim): Periyodik gönderme diğer bölümlerde takvim ayarlarında etkin
olduğunda periyodu belirleyebilirsiniz.

Not: Takvim ekranında takvim ayarları için takvim servisine tıklayınız.

 Schedule Selection (Takvim Bölümü): SMTP veya FTP den istediğinizi seçebilirsiniz.
 Mon (Pzt) - Sun (Salı): Periyot süresi sağdaki süre çizelgesindeki etkili dönemdir.
 Start Time, End Time (Başlangıç, Bitiş zamanı): Başlangıç ve bitiş zamanını
belirleyiniz.
 Use the same time schedule every day (Hergün aynı programı kullan): Başlanıç ve
bitiş zamanı Pazartesi gününe uygulandığında, bu program ayarları diğer günlere de
uyarlanabilir.
Test:SMTP bilgi ayarlarından sonra, kamera ve SMTP sunucu arasındaki bağlantıyı test
edebilirsiniz.

FTP
FTP fonksiyonunu kullanarak, dahili hareket algılama fonksiyonu ile yaptığınız dosyaalrı FTP
sunucusuna gönderebilirsiniz. FTP fonksiyonunu kullanacağınız zaman On (Açık)
seçeneğiniz seçinizi FTP client ayarları açılacaktır.



FTP Server Name (FTP Sunucu Adı): : FTP sunucu adını maksimum 64 karakter olarak
belirleyiniz veya FTP sunucusunun IP adresi,ni giriniz.



User Name (Kullanıcı Adı) : FTP sunucu için kullanıcı adını giriniz.



Password / Retype password (Şifre / Şifre Tekrarı): FTP sunucunun şigresini giriniz.
Şifreyi doğrulamak için tekrar giriniz.



Passive mode (Pasif Mod): FTP sunucuyu pasif modda çalıştırmak istediğinizde
kullanınız yada FTP sunucusuna bağlanmak istemediğinizde kullanınız. Pasif mod
kullanarak FTP sunucusuna bağlanmak için On(Açık) konumuna getiriniz.



Effective Period (Efektif Periyod): Periyodik gönderim olduğunda kullanılır.
 Always (Herzaman): Periyodik gönderme herzaman etkindir.
 Schedule (Takvim): Periyodik gönderme diğer bölümlerde takvim ayarlarında etkin
olduğunda periyodu belirleyebilirsiniz.

Not: Takvim ekranında takvim ayarları için takvim servisine tıklayınız.
Test: FTP bilgi ayarlarından sonra, kamera ve FTP sunucu arasındaki bağlantıyı test
edebilirsiniz.

System (Sistem)
Maintenance (Bakım)


Restart (Yeniden Başlat) : Yeniden başlatma tuşu dijital olarak IP kameranın yeniden
başlatılması içindir



Default (Varsayılan): Bu tuş ile kamerayı fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.
Fabrika ayarlarınıza geri dönmek istediğinizi onaylayan pencere açılacaktır. Ok(Tamam)
tuşuna basarak fabrika ayarlarına dönderme işlemine başlayabilirsiniz. TCP/IP ve
Date/Time seçeneklerini işaretleyerek Default(Varsayılan) seçeneğine tıklarsanız,
kameranız IP ayarları ve kurmuş olduğunuz saat ayarları değişmeden fabrika ayarlarına
yüklenecektir.



Backup (Yedekleme) : Bu kameranın veri ayarlarını bir dosyaya kaydetmenizi sağlar.
Save (Kaydet) tuşuna tıklayınız ve veri dosyasını belirttiğiniz konuma kaydetmek için
web tarayıcıda yönergeleri izleyiniz.



Restore (Yeniden Kurma): IP kameradan kaydedilen ayarları indiriniz. Browse
seçeneğine tıklayınız ve kayıtlı dosyası seçiniz. OK tuşuna basınız, kamera yüklenen
veriye ayarlanacaktır daha sonra da kamerayı yeniden başlatınız.

Firmware Upgrade (Yazılı Güncelleme)
Current Version (Mevcut Versiyon): Cihazın mevcut firmware versiyonunu gösterir.
Firmware Upgrade (Firmware Güncelleme): Cihazın yazılımı güncellenir. Browse (Göz at)
seçeneğine tıklayınız ve yükleyeceğiniz dosyayı seçiniz. Doğrulama diyaloğu açılacakltır.Ok
(Tamam)seçeneğine tıklayarak güncellemeyi başlatınız. Güncelleme işleminden sonra kamera
yeniden başlayacaktır.
Upload Language Pack(Dil Paketi Yükle): Browse (Göz at) seçeneğine tıklayınız ve
yükleyeceğiniz dosyayı seçiniz.

Date Time (Tarih Saat)
Tarih / Saat penceresinde tüm zaman ayarları seçenekleri gösterilir. PC ye bağlı olan mevcut
zamanı ve IP kameranın tarihini gösterir. Açılan menüden tarih / saat formatını istediğiniz
gibi seçebilirsiniz.

Current Date/Time (Mevcut Tarih / Saat)




Current date/time: Cihazın mevcut tarih ve saatini gösterir.
PC Clock (PC Saati): PC nin tarih/saatini gösterir.
Date/time format (Tarih/saat formatı): Farklı format türlerini seçebilirsiniz.

Synchronization Method (Senkronizasyon Metodu)
Seçebileceğiniz 4 farklı metod vardır: Mevcut ayarları koru, PC ile senkronize et, Manuel
ayarlar, NTP ile senkronize et
Not: NTP sunucu (Network Time Protocol) bir zaman sunucusudur. NTP sunucu ile
senkronizasyon işlemi cihazın ağ ile milisaniye mertebesinde senkronize olmasınız sağlar.
Time Zone (Saat Dilimi)
Bulunduğunuz bölgenin saat farkına göre saat dilimini seçiniz. Zaman ekranı mevcut
tarih/saat seçeneği ile aynı olacaktır.




Daylight Saving Time ( Yaz Saati Uygulaması): Yaz saati uygulaması ayarları için 2
mod seçeneği vardır.
By Date (Tarihe göre): Ay, hafta, gün, saat ve dakikayı seçerek başlangıç ve bitiş
ayarlarını yapınız.
By Week Number (Hafta numarasına göre): Ay, saat ve dakikayı seçerek başlangıç ve
bitiş ayarlarını yapınız.

Language (Dil)
8 kayıtlı dil seçeneği bulunmaktadır: English, French, German, Polish, Portuguese, Russian,
Spanish, Turkish. Varsayılan dil İngilizce’ dir.

