Genel Açıklamalar
1. El Kılavuz içeriğinin eksiksiz olması için şirketimiz elinden kaldiği kadar ayrıntılı açıklama
yapmıştır. Herhangi bir sorunuz veya anlaşmazlık var ise lütfen şirketimizin nihazi açıklamsına
bakınız.
2. Ürün özellikleri geliştirildikçe kılavuzun içeriğini güncelleyeceğiz, aynı anda kılavuzda
açıklanan ürünlerin tanıtımları güncelleyeceğiz. Yeni güncellemeler ile yeni çıkacak olanlar
kılavuza eklenmiş olacaktır takip etmeye devam ediniz.
3. Kılavuzdaki açıklamalar yalnızca kullanıcı rehberliği içindir. Gerçek nesne ile tamamen tutarlı
olması anlamına gelmemektedir. Lütfen gerçek nesneye göre işleme devam ediniz.
4. Kılavuzda belirtilen parçalar ve aksesuarlar yalnızca açıklama amaçlıdır ve satın alınan modelin
yapılandırmasını temsil etmemektedir.

M7 Serisi
NVR

Ürün Garanti Kartı

Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzün kaliteli olması ve garanti kartımız ile
size standart olarak garanti hizmetleri sunmamızı sağlayacaktır. Ürünü kullanmadan önce lütfen
kılavuzu dikkatlice okumanızı ve doğru bir şekilde kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Kullanma Kılavuzu

Garanti Yöntemi
Kalite garanti kartı ile garanti hizmetlerinden yararlanın.
Satış sonrası hizmet politikası
Ürünlerin satın alma tarihinden itibaren garanti dahilindedir, ancak orijinal satın alma sertifikası olması
gereklidir.
Orijinal satın alma sertifikası veya kayıt olan bilgileri (Satın alınan ürünün tarihi, adı) açık verilemezse,
garanti süresini hesaplamak için ürün bilgilerini kullanırız.
Garanti hizmetlerinin açıklaması
lusal düzenlemelere göre, kullanıcılar ürünü satın aldıktan sonra
garanti süresi içinde meydana gelen kalite sorunları için garanti
hizmetinden yararlanacaklardır.
Ürünün aşağıdaki sorunları varsa, garanti kapsamında değildir:
Garanti süresi geçmiş ise
Kullanıcının uygunsuz kullanımı veya depolanması nedeniyle ürün
hasar görmüş ise
Nakliye, sırasındaki arızalar ve hasarlar
Yetkisiz eleman tarafından sökülmüş yada her hangi bir onarıma
alınmış ise
İhmal, çalışma yönetmeliklerinin ihlali veya yanlış çalıştırma
nedeniyle arıza veya hasarı olursa
Mücbir sebep faktörlerinden (yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb.)
Kaynaklanan arızalar ve hasarları olursa
Sigortalar ve bataryalar gibi aksesuarlar için garanti verilmez
Firmamız tarafından tamir edilmeyen ürünler

Uygunluk
Belgesi
Denetleyici

Sizin için 7 × 24 saat kaliteli hizmet sunarız
Şirketimiz ürün arızasının son tespit hakkını saklı tutar

1. Açıklama
Şirketimizin ürünlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz.Herhangi bir sorunuz veya
ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
Bu kılavuz teknik yanlışlıklar, ürün işlevleri ve işlemleri ile tutarsızlıklar veya yazım
hataları içerebilir. Şirket, ürün ilerdeki özelliklerinin geliştirilmesine göre kılavuzun
içeriğini güncelleyecek ve bu kılavuzda açıklanan ürünleri veya programları düzenli
olarak geliştirecek veya güncelleyecektir. Yeni güncellemeler yeni çıkacak olan kılavuzda
eklenmiş olacaktır takip etmeye devam ediniz. Ürün açıklaması ile kılavuzdaki gerçek
ürün arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, gerçek ürün geçerli olarak işleme alınacaktır.

2. Güvenlik Önlemleri
1. NVR'ın üzerine sıvı içeren kapları (Su bardağı gibi) eşyaları koymayın.
2. NVR'ı iyi havalandırılan bir yere kurun. Birden fazla cihaz takıldığında, cihazlar
arasındaki mesafe en az 2 cm olmasını öneririz.
3. NVR'ın çalışma ortamındaki sıcaklık değeri (-10 ℃ ～ + 55 ℃) arası ve nem oranı
(% 10 ～% 90) arasında olmalıdır. (RAID modu etkinleştirilmiş H.265 serili NVR'nin çalışma
sıcaklık aralığı 0 ℃ ～ + 55 ℃'dir; H.265 serisi NVR, E16 modellerinin yedekli modunda
çalışma sıcaklık aralığı + 20 ℃ ～ + 55 ℃'dir; E24 serisi NVR'lar izleme düzeyinde olan 1T
ile 4T, çalışma sıcaklık aralığı 0℃ ila + 50 ℃'dir ).
4. Cihazı temizlerken, güç kablosunu çıkardığınızdan ve güç kaynağının tamamen
kesildiğinden emin olunuz.
5. NVR'daki devre kartındaki tozlar ıslandıktan sonra kısa dönemli devreye
girmesine neden olabilir.Lütfen devre kartını, konektörleri, kasa ve kasa fanından tozu
temizlemek için düzenli olarak yumuşak bir fırça kullanın ve sıksık temizleme yapınız. Kirli
olan yerleri çıkarmakta zorlanıyorsanız, az miktardaki suyu seyreltilmiş nötr bir deterjanla
temizleyin ve kurulayın.
6. Cihazı temizlerken alkol, benzen veya tiner gibi uçucu çözücüler kullanın.Yüzey
kaplamasına zarar vereceği için güçlü veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
7. Lütfen sabit disklerin kalitesini ve kullanım gereksinimlerini sağlamak için kaliteli
ve sabit çalışan SATA diskleri satın alınız, Seagate gözetim seviyesi sabit disklerini
kullanmanızı öneririz.
8. Kayıt yapılandırması sırasında, tek bir disk grubunun maksimum depolama akışı
100Mbps'den yüksek olmamalıdır. (H.265 seri NVR-E16 modelleri, 0℃ altındaki tek disk
grubunun maksimum depolama akışı 50Mbps'den yüksek olmamalıdır).
9. Düzgün olmayan mekanik yükten kaynaklanan tehlike olmadığından emin olun.

Şirketimizin ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanım kılavuzu doğru kurulum ve kullanım talimatlarını verecektir.
Müşteri Hizmetleri Hattı: 400-686-5688

10. Video ve ses kablolarının yeterli kurulum alanına sahip olduğundan ve kablo
bükülmemesi kablonun dış çapının 5 katından az olmamasına dikkat edin.
11. Lütfen NVR'ın güvenilir bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
12. Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesine neden olabilir. Kullanıcıların
doğrudan değiştirmeleri önerilmez. Değiştirme gerekiyorsa, yalnızca aynı model veya
eşdeğeriyle değiştirmenizi öneririz.

UYARI
Dikkat: Kalitesi olmayan ve modeli uygun olmayan Pillerin kullanılması değiştirilmesi
(Örneğin:bazı lityum pil tipleri) patlamasına neden olabilir.
Pili ateşe yada aşırı sıcak alanda tutulması pilin kesilmesi pilin patlamasına neden
olabilir.
Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda tutulması pilin yanıcı sıvı yada gaz sızıntısının
akışına neden olabilir.
Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan pil patlama veya yanıcı sıvı gaz sızıntısının
akışına neden olabilir.

3. Sabit Disk Kurulumu
Standart NVR sabit disk kurulum talimatları:
⒈Kasanın arka ve yan tarafındaki vidaları açın ve üst kapağı çıkarın.

⒉Sabit disk veri kablosunun bir ucu NVR anakartın SATA arabirimine, diğer ucu ise sabit diske
takılacaktır.

⒊Sabit disk Güç kablosunun bir ucu NVR anakartın SATA arabirimine, diğer ucu ise sabit diske
takılacaktır.

Ön sabit disk NVR kurulum talimatları:
1. Sabit disk sabitleme vidalarını takın ve ön paneldeki uygun olan sabit disk
yuvalarına takın.

4. Çalıştır
Çalıştırmadan önce NVR için gereken gücü kullandığınızdan ve NVR uygun bir
şekilde sabitleştirdiğinizden emin olunuz. Çalıştırmadan önce NVR video çıkış kablosu ve
ekran kablosunun düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Cihazı çalıştırmak için güç kablosunu takın ve arka paneldeki güç düğmesine
basarak çalıştırın.
Cihaz varsayılan kullanıcı adı: admin Şifre: (açıldığı zaman otatik şifre oluşturunuz.)

5. Disk Başlangıç Kurulumu

⒋NVR Sabit disk kasasının alt kısmındaki vidaları sabitleyin, sonradan üst kasa
kapağını kapatın ve vidalarla sabitleyin.

Disk yönetimi arayüzüne girmek için "Ana Menü-> Sistem Ayarları-> Disk Yönetimi"
ni seçerek ayarlanacak başlangıç durumu için sabit diski seçin ve diğer işlemleri
yapabilirsiniz .

6. Cihazın IP'sini değiştirme
Ağ kartı ayar arayüzüne girmek ve IP'yi değiştirmek gibi işlemleri yapmak için "Ana
Menü-> Sistem Ayarları-> Ağ Ayarları" nı seçin.

7. IP Kanalları ekleme
1. “Ana Menü->Kanal Yönetme->Kanal Ayarları->Temel Ayarlar”，seçerek arama
düğmesine tıklayın cihaz otomatik olarak ağdaki kameraları arar, arama düğmesi
durmaya geçince tıklayarak aramayı sonlandıra bilirsiniz.
2. Arama tamamlandığında veya arama sırasında eklenecek IPC'yi seçin, Ekle'yi
tıklayın veya çift tıklayarak IPC'yi ekleyebilirsiniz..

3. Ekleme başarılı olduktan sonra, eklenen IPC cihazda görüntülenir. Bağlantı
durumu olarak “ ” Simgesi başarılı olarak eklendiğini gösterir. “
” simgesi eklenme
başarısız olduğunu gösterir, Lütfen ağ bağlantınız yada ekleme işlemlerin doğru olup
olmadığını kontrol ediniz.

4. Eklenmiş cihazda “
5. Eklenmiş cihazda “

9.Mobil İzleme
1. Ön izleme modunda，fareyi ekranın en altında bulunan “
”Mobilde izle simgesine
tıklayarak mobilde izlem ekranına geçe bilirsiniz, ekranda bulunan ilk QR kodunu tarayarak
istemciyi indirin daha sonra ikinci QR kodunu tarayarak kullanıcı İD'sini alabilirsiniz ve mobil
cihazınızdan izleme işlemini gerçekleştire bilirsiniz.

” simgesine tıklayarak Kanalı doğrudan önizleye bilirsiniz.
”simgesine tıklayarak kanal bilgilerini değiştire bilirsiniz.

8. Kayıt İzleme
“Ana Menü->Kayıt İzle”ı seçerek geri oynatma ekranına girin,video türlerine göre
geri oynatacak videoyu seçebilirsiniz.

Açıklama:
Bazı modeller Mobil cihazlarında izlemeyi desteklemez.Lütfen ürünün modelini
inceleyin.

10. Cihazı kapatma
"Ana Menü->
” seçin ve "Kapat" ı tıklayın. Kapatma işlemini
tamamlamak için komut istemi penceresinde "Evet" i tıklayın.
Not:
1. Sistem "Sistem kapatılıyor" gösterdiğinde güç kaynağını kapatmayın.
2. Cihaz çalışırken, güç kaynağını kesmekten kaçınınız.

