
-Cihazın üzerine dökülmesi ihtimaline karşı ürün üzerine 
şişe veya bardak koymayın.
-Cihazı yüksek sıcaklık, ağır toz, doğrudan güneş ışığı 
veya ısı kaynağı bulunan ortamlarda çalıştırmayın.
-Ortamın iyi havalandırıldığından emin olun ve cihazın 
soğutma kanallarını kapatmayın.
-Çalışma sıcaklığının (-7°C ~ +50°C) arasında olduğun-
dan emin olun.

1.1 Sabit Disk Kurulumu
Satın aldığınız NVR Cihazı kasa içerisinde sabit bir diske sahip 
değilse, elektriğe bağlamadan önce bir sabit diski monte etmeniz 
gerekir.
Aksi takdirde, kameralarınızı NVR üzerinden sadece izleyebilir, kayıt 
yapamazsınız.
I. Kasayı çıkarın     
II. SATA kablosunu takın     
III. HDD'yi kasa tabanına vidalayın 
IV. Kasayı kapatın

UYARILAR!

Sabit bir diskli cihaz satın aldınız ise, 7. sayfaya
geçebilirsiniz

1. KURULUM AYARLARI      

-Cihazınız SATA II, SATA III modelleri ve 320GB ila 6TB 
arası kapasiteye sahip sabit diskleri destekler.
-Cihaz kurulumuna başlamadan önce NVR cihazına 
tanıtacağınız IP kameralarınızı kendi uygulamalarını 
kullanarak WiFi kurulumlarını yaptığınızdan ve görüntü 
aldığınızdan emin olun.

Cihaz   sistemine   giriş   şifresini   tanımlamak  için   açılan  ekranda 
”Tamam” ı seçin.
Kullanıcı adı ve şifresini belirleyin. (Unutma ihtimaline karşı bunları 
not almanızı tavsiye ederiz.) ”Next” i seçin.

Şifrenizi daha sonra sıfırlama ihtiyacında kullanabilmek   için aşağıda-
ki bilgileri tamamlayın. ”Next” i seçin.

1.2 Mobil uygulama yükleme
NVR Cihaz kurulumuna başlamadan önce mobil cihazınıza aşağıda 
ikonu yer alan Mxeye uygulamasını Play Store veya Apple Store’dan 
indirin.

Android                         iOS
1.3 Oturum Açma
Cihazınızı elektriğe bağlayın.
NVR Önyüklemeyi tamamladıktan sonra aşağıdaki ekranlar açılacak-
tır. NVR Cihazınıza ekleyeceğiniz IP kameralarınızın kurulumunu 
yaptığınızdan ve görüntü aldığınızdan emin olun. “Next” i seçin.

Cihazınızın zaman dilimini, sistem saatini ve tarih formatını ayarlayın. 
“Next” i seçin.

UYARILAR!
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Kameranız ağınıza ethernet kablosu ile bağlı değilse DHCP’nin seçili 
olduğundan emin olun.  ”Next” i seçin.

Mobil cihazınızda Xmeye uygulamasını açın ve sol alt köşede yer 
alan kırmızı işaretli ikonu tıklayın.

Sol üstteki karekod ikonunu seçin ve cihazınızın seri numarasını 
okutarak ekleyin. 

Açılacak aşağıdaki ekranda “OK” tıklayın.

İlerde cihazınızın menülerine ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız 
güvenlik çizimini iki kez yapın ve onaylayın.



“Başlangıç Sihirbazını başarıyla tamamladınız” ekranını önce “OK” 
ile ardından da “Tamam” ile onaylayın

1.4 HDD Formatlama
Fareye sağ tıklayın sırasıyla “Ana Menü”, “Araçlar” ve “HDD 
Yönetimi” ni seçin. “Format Disk” butonuna basın ve onaylayın.
1.5 Kamera Ekleme
Farenin sağına tıklayın “Kanal Seti” ni seçin.
“Kanal Seti” Ekranının üst menüsünde kameranız gözükmez ise 
“Tarama” butonuna basın. Seçip ekleyin. Alt menüde listelendikten 
sonra üzerine çift tıklayın. Açılan ekranda kameranızın şifresini girin 
ve “Tamam” ı seçin. 
Eğer birden fazla kameranız varsa aynı işlemi diğer kameralar için 
de yapın.

Kamera ekleme işlemini tamamladıktan sonra NVR cihazınızı 
yeniden başlatmanız gerekir. 
Farenin sağına tıklayın  “Çıkış” ı ve “Yeniden Başlat” ı seçin. NVR 
cihazınız yeniden başlatılacaktır.

2. ANA MENÜ     

Kullanmakta olduğunuz uygulama birçok XMEYE 
kamerada kullanılan genel bir uygulamadır. Bu nedenle 
kameralarınızın özelliklerine bağlı olarak uygulamadaki 
bazı menüler aktif olmayabilir.

UYARILAR!

“Tarama” butonuna basmanıza rağmen ağınızdaki kameralar 
listelenmez ise, her bir kameranızı manuel olarak eklemeniz gerekir. 
Bu işlem için öncelikle her bir kameranızın yerel ağınızdaki IP 
adresini öğrenmeniz gerekir. Bu adresi kameranızın mobil veya PC 
uygulamasından öğrenebilirsiniz. 

“Kanal Seti” Ekranını açın. “Düzenle” sütunu altındaki “+” ya basın. Ardından “Uygulama” ya basın.

Açılacak aşağıdaki ekranda kameranızın ID’sine tıklayın.

Daha önce NVR’ınıza vermiş olduğunuz (sayfa 9) şifreyi girin. 
NVR’ınız uygulamanıza eklenmiş olacaktır.
Bu aşamadan sonra NVR kurulumuna devam edebilirsiniz.

Kameralarınızı asıl yerine monte etmeden önce kameralarınızı kendi 
uygulaması üzerinden wifi ağınız vasıtasıyla görüntüleye-
bildiğinizden emin olun ve “Next” i seçin.

Açılacak ekrandaki kutuları seçin ve NVR’ınızın kayıt çözünürlüğünü 
seçin ve “Next” e basın.

Seçebileceğiniz maksimum çözünürlük
kameralarınızın çözünürlüğü kadar olabilir.

2.1 Kayıt
Farenin sağına tıklayın “Ana Menü” ardından “Kayıt” ı seçin. 
2.1.1 Kayıt Ayarı

Planlı : Yapılan kayıt planına göre kayıt yapar. Bu seçenekte 4 
farklı zaman periyodu seçebilir. Seçilen süreler içerisinde sürekli 
kayıt yaptırabilir veya sadece hareket algılama ve alarm durum-
larının kayıt edilmesini isteyebilirsiniz.
Manuel : Her durumda sürekli kayıt yapar.
Durdur : Hiçbir şekilde kayıt yapmaz.

Tüm kutuları aşağıdaki gibi doldurun. “Cihaz adresi” alanına  kamer-
anızın IP adresini, “Şifre” alanına ise IP’isini yazdığınız kameranızın 
şifresini giriniz (Bu şifre kameranıza kendi uygulaması üzerinden 
daha önce verdiğiniz şifredir.) ve “Tamam” a basın. 
Eğer birden fazla kameranız varsa aynı işlemi diğer kameralar için 
de yapın. 



2.2 Araçlar
2.2.1 Cihaz Resetleme
Fareye sağ tıklayın sırasıyla “Ana Menü”, “Araçlar” ve “Varsayılan 
Ayar” ı seçin.  Açılan ekranda resetlemek istediğiniz kutuları veya 
hepsini seçin ve “Tamam” a basın. Ardından NVR şifrenizi girip 
“Tamam” a bastığınızda resetleme işlemi başlayacaktır.

3.1 Ayarlar

3. XMEYE MOBİL UYGULAMA     
Daha önce telefonunuza indirdiğiniz XMEye uygulamasını açın. 
Eklediğiniz NVR cihazını tıkladığınızda cihazınıza bağlı tüm kamer-
alar listelenecektir. Kamera ikonlarına tıklayarak görüntülemeye 
başlayabilirsiniz.

Resetleme işlemi tamamlandıktan sonra giriş ekranı açılacaktır. 
Programa giriş yapmak istediğinizde şifre ekranı açılacaktır. Şifre 
girmeksizin “Tamam” a bastığınızda yeni şifre belirlemeniz için bir 
uyarı penceresi açılacaktır. Bu ekranı “Tamam” ile geçtiğinizde yeni 
şifre belirleme ekranı açılacaktır. Yeni şifrenizi iki kez girerek işlemi 
tamamlayabilirsiniz.
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2.1.3 Yedekleme
Farenin sağına tıklayın “Ana Menü” yü ardından “Kayıt” ve daha 
sonra “Yedekleme” yi seçin. 
Yedekleme işlemini yapabilmeniz için NVR cihazına bağlı bir USB 
bellek veya bir hard diskin bulunması gerekir. Yedekleme butonuna 
bastıktan sonra açılacak ekrandan tarihleri girerek kayıtları aratabilir, 
seçebilir ve yedekleyebilirsiniz.

2.1.2 Kayıt Oynatma
Farenin sağına tıklayın “Ana Menü” yü ardından “Kayıt Oynatma” yı 
seçin. 
1- Video izleme alanı  
2- Video Kayıt Takvimi : Kayıt bulunan günler farklı renkte gözükür.
3- Kanal numarası : Kameranın kayıtlı bulunduğu kanal. 
4- Video zaman çizelgesi.  
5- Video oynatma kontrol tuşları.

Teknik Destek Tel  : (216) 611 1160
Teknik Destek Email    : destek@greentech.com.tr

www.greentech.com.tr


