NETRON KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI ŞİFRELERİ:
kullanıcı adı

şifre 888888

888888

kullanıcı adı şifre aynıdır.

.SAAT TARİH AYARLARI:

- Ana menü / - Ayar /- Genel / - Sistem zamanı / - Kaydet diyerek saat tarih ayarı değştirilmiş olur.

VİDEO OYNATMA:
-Ana menü / - Ara
-Kayıt izleme ekranı gelir tarh girilir aldından hangi kanaldaki
kamera kayıtları izlenecekse seclir. En alttaki saat aralıklarındaki
yeşil kısım kaydı simgeler istenilen saat secilir cift tıklanarak
izlenir.Diğer bir yol kullanmak isterseniz ekranın sol köşede play
tuşuna basmanız izlemeniz icin yeterli olacaktır.
NOT:Ekran en alt sağ köşedeki büyüteç 2hr tuşuna basarak saat
aralıklarını genişleteblir dk olarak büyütebilirsiniz.
KAYIT ALMA/YEDEKLEME:

-Usb belleği kayıt cihazınıza takın
-Ana menü
-Ara
-Kayır izleme ekranı gelir sağ alt bölgede saat aralıkları
yazmaktadır istenilen saat aralığı bu bölgeye yazılır ve yanında
kaydet butonuna basılır
-Yedekleme ekranı acılır tanımlı olan usb belleğiniz ekranda
gözükmektedir sectiğiniz kayıt aralıklarınıda bu ekranda
göreblirsiniz.
-Yedekle diyerek kayıdı usb belleğinize almış olursunuz.
NOT:Dvr kayıt chazları usb bellekte herhangi bir gb sınırı
tanımamaktadır.

AĞ AYARLARI:
-Ana menü
-Ayar
-Network
-Ip adresi

192.168.1.108

NOT: Ip adresi üzerindeki ‘1’ seceneği modeminizin arayüzüne giriş
Ip sidir. Aynı olmalıdır.
-Hizmet portu
37777 (mobil)
-Http
80
Modeminize bu portları acın.
NOT: Cihaz üzerindeki IP ve Portlar cihazın en uygun bağlanacağı
portlardır. Değiştirilmesi önerilmez.
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MOBİL İZLEME AYARLARI :
Cep telefonunuzun google play store yada appl store den NMSS programını indirin / Programa giriş yapın.

Üst sol köşedeki

seçeneğine tıklayınız / Gelen menüden CİHAZ YÖNETİCİSİ / Sağ alt köşede EKLE seçeneğine tıklayınız /Manuel olarak ekleme

AD: ( İstenlen isim) / ADRES İnternetinizin statik IP si)
NOT: Statik ıp öğrenme bilgisayarınızdan explorere giriş yapınız google den IP NE diyerek size ait ıp adresini öğrenebilirsiniz.
Kullanıcı adı : admin / Şifre: admin / Kanal sayısı: DVR ınızda kac kanal olduğunu girin / Sağ üst köşede kaydet diyerek izlemeye başlayabilirsiniz.

HDD FORMAT :
-Ana menü / - Gelişmiş / - Hdd yönetimi / Ayarla bölümünden BİÇİMLENDİR secilir ve calıştır denilerek HDD formatlanmış olur.

FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME:
-Ana menü / - Ayar / - Varsayılan / - Tümünü seç / - Tamam diyerek cihazınızı fabrika ayarlarına dönüştürmüş olacaksınız.

SLAYT GEÇİŞİ:
-Ana menü / - Ayar / - Görüntüle / - Turu etkinleştir denilerek slayt gösterisi başlatılır. Aynı kısımdan 4 veya tek tek olarak da istediğiniz şekilde slayt ayarlamalarını geçiş
saniyelerini ayarlayabilirsiniz.
NOT: Diğer ayarlar için DVR kitapçığınıza bakınız. Bu doküman sadece daha kolay ve hızlı şekilde DVR cihazınızın temel ayarlarını yapmanız için hazırlanmıştır.
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