Küp Kamera - Kullanım Kılavuzu
Konu: Küp Kameraya SD Kart Takılması ve Formatlanması
İlgili Cihazlar: US-IPR2001
Öncelikle, United Security’yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu dokümanda, Küp IP kameranıza SD kart takılması ve formatlanması
anlatılmaktadır.
Dikkat: Küp kameranız 128Gb’a kadar mikro SD kartları
desteklemektedir.
Dikkat: Cihazınızın SD kartını formatlayabilmeniz için bir
bilgisayara ihtiyacınız olacaktır.
IP kameranıza SD kart takılması için aşağıdaki adımları izleyiniz.
1. Kameranızın yan tarafında bulunan
lastik bölümü çıkartınız ve bu
yuvaya 128Gb’a kadar dilediğiniz
kapasitede bir mikro SD kart
yerleştiriniz.
2. SD kartı yerine taktıktan sonra
cihazın fişini bir kez çıkartıp tekrar
takınız. Cihazın SD kartı algılaması için tekrar başlatılması gerekir.
3. Bilgisayarınızdan aşağıdaki linke tıklayarak “Normal Netviewer”
yazılımını indiriniz ve kurunuz.
http://alteelektronik.com.tr/download/player/Normal_Client.exe
4. “Normal Netviewer” yazılımını çalıştırdığınızda aşağıdaki giriş ekranı
açılacaktır.

a. “Device ID/IP” alanına
cihazınızın P2P ID’sini giriniz. Bu
ID’yi, mobil uygulamanızın,
“Ana Menü” => “Cihaz Listesi”
menüsü altında, “ID/DDNS”
alanında görebilirsiniz. Bu ID
aynı zamanda, cihazın
arkasındaki barkodun altında
yazılıdır.
b. “Client Port” alanına cihazınızın
Medya Portunu giriniz. Bu portu
da mobil uygulamanızın “Ana Menü” => “Cihaz Listesi” menüsü
altında “Medya Port” alanında görebilirsiniz.
c. “Password” alanına kameranızın giriş şifresini giriniz. Cihazınızın
fabrika çıkış şifresi “admin” dir. Ancak cihazın kurulumu
sırasında bu şifre değiştirilmiş olabilir.
5. “Login” butonuna bastığınızda, yazılımınız kameranıza bağlanacak
ve aşağıdaki ekran açılacaktır.

6. Ekranın sağ üst köşesindeki “Remote Setting” butonuna tıklayınız.

7. Açılan menü ekranının solundaki “Device” menüsü altında HDD
menüsüne tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.

8. Bu ekranda, eğer kameranıza bir SD kart takılı ise “Free/Total”
alanında bir değer görülecektir. SD kartı formatlamak için “HDD
Format” butonuna basınız.
9. Hard diskin formatlandığını gösteren çubuk kırmızı renk ile dolacak
ve sol alt köşede “Disk Format Successful” yazılı pencere açılıp
kapanacak ve ekranda “State” alanına “OK” yazacaktır.
Dikkat: Bu ekranda yapacağınız değişiklikler kameranızın çalışmasını
etkileyeceği ve sağlıklı çalışmamasına neden olabileceği için, cihazı
satın almış olduğunuz firmadan veya bu kullanma kılavuzunun
altındaki iletişim bilgilerinden destek alabilirsiniz.
10. Bu aşamadan sonra, cihazınızın kayıt yapıp yapmadığını öğrenmek
için Ekranın üst tarafındaki “Playback” butonuna basınız.
11. Açılan ekranın solundaki “Ara” butonuna tıklayınız.
12. Son olarak ekranın altındaki “Play”
görüntü ekranda oynayacaktır.

butonuna basınız. Kayıtlı

13. Eğer ekranda kayıtlı görüntü oynamıyorsa ya hard diskiniz gerektiği
şekilde formatlanmamıştır, ya da kayıt ayarlarında bir sorun vardır.
Bu durumda, cihazı satın aldığınız firmayı veya bu kullanım
kılavuzunun altındaki iletişim bilgilerini arayarak teknik destek alınız.

Küp kameranızın diğer özellikleri ile ilgili olarak tüm kullanım kılavuzlarına
aşağıdaki linkten ulaşabilir veya detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.
http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&inf
ormation_id=29
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