DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZI .
MOBĠL DVR MERKEZĠ wap sürümü ver. 01.00

Güvenlik Amaçlı Kayıt Cihazı
MODELLER

PDR-M1008, PDR-M1016
PDR-S2004
PDR-M5008, PDR-M5016, PDR-M5016Pro

GSM (CEP TELEFONU) VE PDA (CEP BĠLGĠSAYARI)
ARACILIĞI ĠLE ERĠġĠM
UYARI! Kurulum iĢlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değiĢiklikler
önceden haber verilmeksizin değiĢtirilebilir.

Güvenli Hayat Teknolojileri Elektronik A. ġ.
(0212) 216 45 48 (Pbx)
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Pinetron WAP hizmeti herhangi bir yazılım yüklemeden cep telefonunuz veya
PDA cihazınızdan DVR’ ınıza bağlanarak görüntü almanızı sağlar. Bu program DVR
şifrenizi girmeniz halinde IP adresinizi hatırlar. DVR’a her bağlanmak istediğinizde
şifre girmek zorundasınız.
DVR Merkezi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu adresi ziyaret edin :
http://www.dvrstation.com

SĠSTEM GEREKSĠNĠMLERĠ
Programlama Dili
- WML, WML2, xHTML, kun, mhtml, upwml, chtml, html
Desteklenen DVR’lar
- M5000, M1000 ve S2000 Serisi
Desteklenen Resim Biçimleri
- JPEG, PNG, GIF
Desteklenen Cep Telefonu Modelleri
Yazılım Samsung, LG ve Nokia 6710, 6630, N70, N80 telefon
modellerinde test edilmiştir. Program cep telefonu modelinize ve
operatörünüze bağlı olarak hatalı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
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NASIL BAĞLANILIR?
Bağlantı şekli ve metodu operatöre ve telefon modeline bağlı olarak
değişebilir. Aşağıda NATE [Bir mobil telefon servis sağlayıcısı] için yapılan
bağlantıyı görebilirsiniz.
1. Menu <Internet> ve <Internet Ayarları> ya da <Tarayıcı
Ayarları> seçeneğine gelin.

2 .URL ayarını http://wap.dvrstation.com olarak değiştirin.

3. Internet’e bağlanın.

4. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin. Yükleme
tamamlandığında aşağıdaki arayüzü göreceksiniz.
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<Not>
Cep telefonunuzun modeline ve desteklediği dile bağlı olarak 8 farklı
adresten birine yönlendirilebilirsiniz. Eğer hangi dilin desteklendiğini
biliyorsanız kendiniz aşağıdaki adreslerden birini seçebilirsiniz. Eğer konu
hakkında bilginiz yoksa cep telefonunuzun teknik servisinden yardım
alabilirsiniz.
http://wap.dvrstation.com/chtml
http://wap.dvrstation.com/kun
http://wap.dvrstation.com/mhtml
http://wap.dvrstation.com/pda
http://wap.dvrstation.com/upwml
http://wap.dvrstation.com/wml
http://wap.dvrstation.com/wml2
http://wap.dvrstation.com/xhtml

ÖZELLĠKLER

①
②

③

④

Oturum Açma
Bu bölümde DVR ekleme veya silme işlemlerini yapabilirsiniz.
Lütfen kullanıcı adınızı ve parolanızı girein ve LOG IN butonuna basın. Bir
sonraki ekranda DVR’ların listesini göreceksiniz.

1)

ADD DVR
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① Name: DVR’ınızı kolay tanımanız için herhangi bir isim girebilirsiniz. Varsayılan isim
DVR’dır.
②Serial:DVR’ınızın seri numarası (Uzaktan kumandanızdaki <INFO> tuşuna basın veya
DVR Menüsünden -> Sistem ve Info seçeneklerini seçin)
③ Port:Bağlantı portunu seçin. Varsayılan değer 7000’dir.
④ Password: Bağlantı yaparken kullanacağınız parolayı buraya girin.
⑤ Apply : İşleminizi tamamlamak için Apply tuşuna basın.
⑥ Cancel : Değişiklikleri iptal etmek için bu tuşa basın.

Log out
Sign Up: Bu bölümden yeni şifre alabilir ve eski şifrenizi iptal edebilirsiniz. Yeni
şifrenizi yazıp CHANGE tuşuna basın.
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<Note>
1. Parolanızın güvenliği ve gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır. Parolanızla
yapılacak bütün işlemlerden tarafınız sorumludur.
2 . Zaman zaman parolanızı ve bilgilerinizi kontrol edin ve şühelendiğiniz
taktirde hemen parolanızı değiştirin.
3. Parolanız güçlü bir şekilde şifrelenir ve kimsenin okuyamayacağı duruma
getirilir. Lütfen telefonda kendi parolanızı bize sormayın. Eğer parolanızı
unuttuysanız tekrar kaydolabilirsiniz.
Kaydolma

1) ID
: E-Posta adresiniz.
2) Password: Parolanızı bu Alana yazın. 6 karakter veya daha fazla kullanın. Büyük ve
küçük harf farkeder!
Bu parola DVR’a ait değildir.. Her DVR için “LOG IN” sayfasından giriş
yapmanız gerekir..
<Note>
Parola güvenliğini üst seviyede tutmak için sizin kolaylıkla
hatırlayabileceğiniz fakat başkalarının tahmin edemeyeceği bir kelime seçin.
Parolanızı başkalarıyla paylaşmayın ve geçmişte kullandığınız parolaları
tekrar kullanmayın. Güvenliğiniz için parolanız en az altı karakterden
oluşmalıdır.
3) Confirm: Parolanızı tekrar yazın.
4) Register: Register butonuna tıklayarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.
5) Cancel: İşlemi iptal edip ana sayfaya geri döner.
Misafir
Merkeze kaydolmak için misafir bağlantı şeklini seçebilirsiniz. Fakat bu şekilde
sadece bir DVR’a bağlanabilirsiniz.
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① Serial: DVR’ınızın seri numarası.
(Uzaktan kumandanızdaki <INFO> tuşuna basın veya DVR Menüsünden ->
Sistem
② Port: Bağlantı portunu seçin. Varsayılan değer 7000’dir.
③ Password: Bağlantı yaparken kullanacağınız parolayı buraya girin.
④ Go : Go tuşu ile DVR’a bağlanabilirsiniz.
⑤ Home : Ana sayfaya geri döner.
Programın deneme sürümünü buradan inceleyebilirsiniz.

Demo

CANLI

Oturum Açma Modu
1) Oturum açtıktan sonra kayıtlı DVR’ların listesi karşınıza çıkar.

2) DVR seçiminden sonra kamera seçimine tıklayarak canlı görüntüyü
izleyebilirsiniz.

3) Refresh: Görüntüyü yeniden yüklemek için REFRESH butonuna basın.
Misafir Modu
Sayfa 7’ye bakın.
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