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1 Ayarlama
Kamera genellikle, daha fazla ayarlama gerektirmeden optimum 
görüntü sağlar. Özel koşullar altında en iyi sonuçları almak için 
menü sisteminde gelişmiş kurulum seçenekleri bulunmaktadır. 
Kamera değişiklikleri anında uygular; böylece önceki ve sonraki 
ayarlar kolayca karşılaştırılabilir.

1.1 Menüler

1.1.1 Üst seviye menüleri
İki üst seviye menüsü bulunmaktadır: Main (Ana) menü ve 
Install (Kurulum) menüsü. Menülerde, doğrudan seçilebilir 
fonksiyonlar veya ayrıntılı kurulum için alt menüler 
bulunmaktadır.
– Main (Ana) menüye erişmek için menü/seçim düğmesine 

(ortadaki) 1 saniyeden daha kısa süre basın. Monitörde 
Main (Ana) menü görüntülenir. Main (Ana) menü, görüntü 
geliştirme fonksiyonlarını seçmenize ve ayarlamanıza 
olanak verir. Yaptığınız değişikliklerden memnun değilseniz 
mod için varsayılan değerleri her zaman geri 
çağırabilirsiniz.

– Kamerada ayrıca, kurulum ayarlarını yapabileceğiniz bir 
Install (Kurulum) menüsü bulunmaktadır. Install (Kurulum) 
menüsüne erişmek için menü/seçim düğmesine (ortadaki) 
2 saniyeden daha uzun süre basın.
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1.1.2 Menüde gezinme
Menü sisteminde gezinmek için beş tuş kullanılır.

– Bir menüde gezinmek için yukarı veya aşağı tuşlarını 
kullanın.

– Seçenekler arasında hareket etmek veya parametreleri 
ayarlamak için sol veya sağ tuşlarını kullanın.

– Bir menüdeyken, seçili öğenin fabrika varsayılan ayarlarını 
geri yüklemek için menü/seçim tuşuna hızlı bir şekilde iki 
kez basın.

– Tüm menüleri kapatmak için menü ekranı kaybolana kadar 
menü/seçim tuşunu basılı tutun veya arka arkaya Exit 
(Çıkış) öğesini seçin.

Bazı menüler, iki dakika sonra otomatik olarak kapanırken, 
bazılarının manuel olarak kapatılması gerekir.

Yukarı düğmesi
Menü/Seçim düğmesi (ortadaki)

Sağ düğmesi

Aşağı düğmesi
Sol düğmesi
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1.2 Önceden tanımlı modlar
Ayarlamayı kolaylaştırmak için ayarlara sahip altı önceden 
tanımlanmış mod bulunmaktadır. Install/Mode (Kurulum/Mod) 
alt menüsünde, altı önceden tanımlı moddan birini 
seçebilirsiniz. Modlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
1. 24-hour (24 saat)

24 saatlik bir süre boyunca sürekli görüntü sağlamak için 
varsayılan kurulum modudur. Bu ayarlar, hazır kurulum için 
optimize edilmiştir.

2. Traffic (Trafik)
Çeşitli aydınlatma koşullarında varsayılan obtüratörü 
kullanarak yüksek hızlı nesneleri yakalar.

3. Low light (Düşük ışık)
Düşük ışık koşullarında kullanılabilir görüntüler elde etmek 
için AGC ve SensUp gibi ekstra geliştirme sağlar.

4. Smart BLC (Akıllı BLC)
Ayarlar, yüksek kontrastta ve son derece aydınlık-karanlık 
koşullarda ayrıntıları yakalamak için optimize edilmiştir.

5. Low noise (Düşük gürültü)
Görüntü gürültüsünü azaltacak şekilde ayarlanmış 
geliştirmelerdir. Gürültünün azalması gerekli veri depolama 
miktarını da azalttığından, koşullu yenileme DVR ve IP veri 
depolama sistemleri için kullanışlıdır.

6. Vibrant (Canlı)
Bu modda iyileştirilmiş kontrast, keskinlik ve doygunluk 
vardır.
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1.3 Gündüz/Gece geçişi
Kameranın motorlu IR filtresi bulunmaktadır. Mekanik IR filtresi, 
düşük ışıkta veya IR aydınlatmalı uygulamalarda yazılım 
ayarlamalarıyla kaldırılabilir.
Auto (Otomatik) geçiş modu seçilirse gözlenen ışık seviyesine 
bağlı olarak kamera, filtreyi otomatik olarak etkinleştirir/devre 
dışı bırakır. Geçiş seviyesi programlanabilir. Auto (Otomatik) 
geçiş modunda kamera, harekete (kamera, görüntü bulanıklığı 
olmadan, ışık seviyesinin izin verdiği ölçüde net görüntüler 
sağlar) veya renge (kamera, ışık seviyesinin izin verdiği ölçüde 
renkli görüntüler sağlar) öncelik verir. Kamera, istenmeden 
renkli moda geçilmesini engellemek için IR aydınlatmalı 
sahneleri algılar. 
IR filtresini kontrol etmek için dört farklı yöntem vardır:
– Bilinx iletişimi ile, 
– otomatik olarak, gözlenen ışık seviyelerine bağlı olarak veya
– programlanabilir mod profilinin parçası olarak.

1.4 Kamera kontrol iletişimi (Bilinx)
Bu kamerada, koaksiyel iletişim alıcı vericisi (Bilinx olarak da 
bilinir) bulunmaktadır. VP-CFGSFT ile birlikte kamera ayarı, 
koaksiyel kablonun her noktasından değiştirilebilir. Tüm 
menülere uzaktan erişilerek kamera üzerinde tam kontrol 
sağlanabilir. Bu iletişim yöntemi ile ayrıca, kamera üzerindeki 
yerel tuşları devre dışı bırakmak mümkündür. Kurulu bir 
kamerada iletişim kaybını önlemek için uzaktan kontrol 
kullanımı sırasında Communication On/Off (İletişim Açık/
Kapalı) seçimi mümkün değildir. Bu fonksiyona sadece, kamera 
düğmeleri ile erişilebilir. Bilinx iletişimi sadece, kamera 
üzerindeki düğmeler kullanılarak devre dışı bırakılabilir.

Devre dışı bırakılan kamera düğmeleri
Bilinx iletişimi etkinken, kamera üzerindeki düğmeler devre dışı 
kalır. 
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1.5 Ana menü yapısı

1.5.1 Mode (Mod) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Mode (Mod) Alt menü 1 - 6 arası çalışma modlarını ayarlar

Exposure 
(Pozlama)

Alt menü Pozlama kontrolü 

Day/Night 
(Gündüz/
Gece)

Alt menü Renkli/mono çalışma için Gündüz/Gece

Enhance 
(Geliştir)

Alt menü Görüntü geliştirme ve performans

Color (Renk) Alt menü Beyaz ayarı ve renk yorumlama

VMD Alt menü Video hareket algılama

Image 
Adjustment 
(Görüntü 
Ayarlama)

Alt menü Dijital yakınlaştırma veya dijital görüntü 
sabitleme ayarlarını yapar

Öğe Seçim Açıklama

Mode (Mod) 1 - 6 Çalışma modunu seçer.

Mode ID 
(Mod kimliği)

Alfanümerik Mod adı (maksimum 11 karakter)

Copy active 
mode (Aktif 
modu 
kopyala)

Kullanılabilir 
mod 
numaraları

Geçerli mod ayarlarını seçili mod 
numarasına kopyalar.
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1.5.2 Exposure (Pozlama) alt menüsü

Mode 
Defaults 
(Mod 
Varsayılanları
)

Alt menü Kamera varsayılan fabrika ayarlarını 
geri yükler.

EXIT (ÇIKIŞ) Ana menüye döner.

Öğe Seçim Açıklama

Öğe Seçim Açıklama

ALC level (ALC 
seviyesi)

-15 - +15 Video seviyesi aralığını seçer. Düşük 
ışık koşullarında pozitif değer; çok 
parlak ışık koşullarında ise negatif 
değer daha kullanışlıdır.
Akıllı BLC etkinleştirildiğinde, bazı 
ALC ayarları sahne içeriğini 
geliştirebilir.

ALC speed 
(ALC hızı)

Yavaş, orta, 
hızlı

Video seviyesi kontrol loop'unun 
hızını ayarlar. Çoğu sahne için 
varsayılan değerde kalmalıdır.

Shutter 
(Obtüratör)

AES, FL, Sabit AES (otomatik obtüratör) - kamera 
otomatik olarak en iyileştirilmiş 
shutter (obtüratör) hızını ayarlar.
FL - titreşimsiz mod, ışık 
kaynaklarının sebep olduğu 
parazitleri engeller (yalnızca DC iris 
lensler için önerilir).
SABİT - kullanıcının shutter 
(obtüratör) hızını belirlemesine 
olanak sağlar.
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Default (AES) 
shutter 
(Varsayılan 
(AES) 
obtüratör) 
veya
Fixed shutter 
(Sabit 
obtüratör)

1/50 (PAL) 
1/60 (NTSC),
1/100 (PAL) 
1/120 (NTSC),
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/4000, 
1/10K,
1/100K 

VARSAYILAN (AES) modunda 
kamera, sahne ışık seviyesi yeterli 
yükseklikte olduğu sürece seçilen 
shutter (obtüratör) hızını korumaya 
çalışır.
Sabit modda, shutter (obtüratör) 
hızını seçer.

Actual shutter 
(Şu anki 
obtüratör)

Kurulum sırasında aydınlatma 
seviyelerinin optimum shutter 
(obtüratör) hızı ile kıyaslanabilmesi 
için kameranın geçerli obtüratör 
değerini gösterir.

Gain control 
(Kazanım 
kontrolü)

Açık, Sabit Açık - Kamera, iyi bir görüntü 
yakalayabilmek için kazanımı 
mümkün olan en düşük değere 
otomatik olarak ayarlar.
Sabit - Sabit AGC değerini ayarlar.

Maximum AGC 
(Maksimum 
AGC)
veya
Fixed AGC 
(Sabit AGC)

0 - 40 dB AGC çalışma sırasında kazanımın 
alabileceği maksimum değeri seçer.
Sabit kazanım çalışması için kazanım 
ayarını seçer (0 değerinde kazanım 
yoktur).

Actual AGC 
(Geçerli AGC)

Kazanım seviyesinin aydınlatma 
seviyeleri ve görüntü performansı ile 
kıyaslanabilmesi için kameranın 
geçerli AGC değerini gösterir.

Öğe Seçim Açıklama
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1.5.3 Day/Night (Gündüz/Gece) alt menüsü

Sens Up 
Dynamic (Sens 
Up Dinamik)

Kapalı, 2x, 
3x, …, 10x

Kamera hassasiyetini artırmak için 
kullanılacak katsayıyı seçer.
Aktifken, görüntüde gürültü veya 
bazı benekler meydana gelebilir. Bu 
durum normaldir. Ayrıca, hareketli 
nesnelerin bulanık görünmesine 
neden olabilir.

EXIT (ÇIKIŞ) Ana menüye döner.

Öğe Seçim Açıklama

Öğe Seçim Açıklama

Day/Night 
(Gündüz/
Gece)

Otomatik, 
Renkli, Siyah-
beyaz

Otomatik - kamera, sahne aydınlatma 
seviyesine bağlı olarak IR kesme 
filtresini açar ve kapatır.
Renkli - kamera, ışık seviyelerinden 
bağımsız olarak her zaman bir renk 
sinyali üretir. 
Siyah-beyaz - IR filtresi kaldırılarak tam 
IR hassasiyeti sağlanır. 

Switch level 
(Geçiş 
seviyesi)

-15 - +15 Video seviyesini, kameranın siyah-
beyaz çalışmaya geçtiği Otomatik moda 
ayarlar. 
Düşük (negatif) bir değer, daha düşük 
bir ışık seviyesinde kameranın siyah-
beyaza geçmesi anlamına gelir. Yüksek 
(pozitif) bir değer, daha yüksek bir ışık 
seviyesinde kameranın siyah-beyaza 
geçmesi anlamına gelir.
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Switch delay 
(Geçiş 
gecikmesi)

1, 2, 3, 5, 10, 
20, 30, 60, 
120, 240 s

Gündüzden geceye geçişler için 
Otomatik modda değerlendirme 
süresini ayarlar.

Priority 
(Öncelik)

Hareket, 
Renk

OTOMATİK modda:
Renk - Kamera, ışık seviyesi izin verdiği 
ölçüde renkli bir görüntü verir.
Hareket - Kamera, ışık seviyesi izin 
verdiği ölçüde hareket kaynaklı 
bulanıklığı engeller (Renkli önceliği 
varken olduğundan daha erken siyah-
beyaza geçer).

IR contrast 
(IR kontrastı)
(mono)

Gelişmiş, 
Normal

Gelişmiş - Kamera, yüksek IR 
aydınlatma seviyesine sahip 
uygulamalarda kontrastı optimum hale 
getirir. IR (730 - 940 nm) ışık kaynakları 
ve çimen ve yeşil yapraklar bulunan 
sahneler için bu modu seçin.
Normal - Kamera, görünür aydınlatmaya 
sahip mono uygulamalarda kontrastı 
optimum hale getirir.

IR 
illumination 
(Kızılötesi 
aydınlatma)
(mono)

0 - +15 Geceden gündüze geçiş anını 
belirlemek için harici kızılötesi 
aydınlatmanın gücünü girin.  0, 
kızılötesi aydınlatma; +15 ise çok güçlü 
aydınlatma anlamına gelir.

Öğe Seçim Açıklama
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Color burst 
(Renk 
patlaması) 
(mono)

Açık, Kapalı Kapalı - Video sinyalindeki renk 
patlaması siyah-beyaz modda Kapalı 
konuma geçer.
Açık - Renk patlaması siyah-beyaz 
modda bile etkin kalır (bazı DVR'ler ve 
IP kodlayıcılar tarafından gereklidir).

EXIT (ÇIKIŞ) Ana menüye döner.

Öğe Seçim Açıklama
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1.5.4 Enhance / Dynamic Engine (Geliştirme / Dinamik 
Motor) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Dynamic 
Engine 
(Dinamik 
Motor)

Kapalı,
XF DİNAMİK,
HDR, 
Smart BLC 
(Akıllı BLC)

Kapalı: - Tüm otomatik sahne 
ayrıntılarını ve geliştirmelerini kapatır 
(sadece test için önerilir).
XF DİNAMİK: - Ekstra dahili işleme, 
görünürlüğü artırmak için etkinleştirilir. 
HDR: - XF DİNAMİK özelliklerine çift 
sensör pozlaması ekler. Zorlu 
aydınlatma koşullarında, daha ayrıntılı 
görüntü sağlayabilmek için her bir 
pozlamadan gelen pikseller karıştırılır.
Akıllı BLC: - BLC pencere ve 
ağırlıklandırma faktörü otomatik olarak 
tanımlanır. Kamera, bunları, değişen 
ışık koşulları için dinamik olarak 
ayarlar.

Contrast 
Enhancement 
(Kontrast 
İyileştirme)

Düşük, Orta, 
Yüksek

Orta parlaklık seviyesinde kontrastı 
artırır. 
Yüksek kontrastlı sahneler için Düşük 
seçeneğini tercih edin. Düşük 
kontrastlı sahneler için (örn. sis) 
Yüksek seçeneğini tercih edin.

Sharpness 
(Netlik)

-15 - +15 Görüntünün netliğini ayarlar. 0, 
varsayılan konuma karşılık gelir.
Düşük (negatif) bir değer, görüntüyü 
daha net yapar. Netliğin artırılması, 
daha fazla ayrıntı yakalanmasını sağlar. 
Ekstra netlik, araç plakalarının, yüz 
özelliklerinin ve belirli yüzey 
kenarlarının ayrıntılarını artırabilir.
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3D-NR Kapalı, 
Düşük,
Orta,
Yüksek

Görüntüdeki gürültüyü otomatik olarak 
azaltır. 
Bu, kameranın önünden aniden geçen 
aşırı hızlı nesnelerde bulanıklığa neden 
olabilir. Bu sorun, görüş alanını 
genişleterek ya da seçim değerini 
düşürerek düzeltilebilir.

2D-NR Kapalı, 
Düşük,
Orta,
Yüksek

Görüntüdeki gürültüyü otomatik olarak 
azaltır. 
Yüksek bir seçim bulanıklığa neden 
olabilir. 
Düşük bir seçim, daha fazla gürültü 
oluşturarak keskinliği artırır.

Peak White 
Invert (Tepe 
Beyaz 
Dönüştürme)

Açık, Kapalı CRT/LCD ekranından gelen parlamayı 
azaltmak için Tepe Beyaz 
Dönüştürme'yi kullanın. 
Far parlaklığını azaltmak için ANPR/LPR 
uygulamalarında kullanın. 
(Uygulamaya faydası olduğundan ve 
güvenlik sistemi operatörlerinin 
dikkatini dağıtmadığından emin olmak 
için yerinde test edin.)

EXIT (ÇIKIŞ) Ana menüye döner.

Öğe Seçim Açıklama
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1.5.5 Color (Renk) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

White balance 
(Beyaz 
dengesi)

ATW iç mekan,
ATW Dış 
mekan, 
ATW tutma,
Manuel

ATW - Beyaz ayarının otomatik 
izlenmesi, kameranın optimum renk 
üretimi için gerekli ayarları sürekli 
olarak yapmasını sağlar. 
ATW tutma - ATW'yi beklemede tutar 
ve renk ayarlarını kaydeder. 
Manuel - Kırmızı ve Mavi kazanımı, 
manuel olarak istenen konuma 
ayarlanabilir.

Speed (Hız) Hızlı, 
Orta, 
Yavaş

Beyaz ayarı kontrol loop'unun hızını 
ayarlar. 

Red gain 
(Kırmızı 
kazanımı)

-50 - +50 Manuel ve ATW tutma - Kırmızı 
kazanımını ayarlar.

Blue gain 
(Mavi 
kazanımı) 

-50 - +50 Manuel ve ATW tutma - Mavi 
kazanımını ayarlar.

Saturation 
(Doygunluk)

-15 - +15 Renk canlılığını ayarlar. -15 siyah-
beyaz bir görüntü verir; 0 varsayılan 
doygunluğu verir; +15 ise en yüksek 
doygunluğu verir.

EXIT (ÇIKIŞ) Ana menüye döner.
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1.5.6 VMD alt menüsü

VMD maskelemesi için alan seçilmesi 
VMD maskelemesi için bir alan ayarlamak amacıyla, VMD 
menüsünde VMD Area (VMD Alanı) seçimini yaparak alana 
erişin. Area (Alan) menüsüne girdikten sonra, geçerli alan sol 
üst köşesi yanıp sönerek görüntülenir. Görüntünün yanıp sönen 
köşesi, Yukarı, Aşağı, Sol ve Sağ ok tuşları ile taşınabilir. Seçim 
tuşuna basıldığında, yanıp sönen imleç karşı köşeye taşınır ve 
artık hareket ettirilebilir. Seçim tuşuna tekrar basıldığında alan 
donar ve alan menüsünden çıkılır.

Öğe Seçim Açıklama

VMD area 
(VMD alanı)

Alt menü Algılama alanını tanımlamak amacıyla 
alan kurulum menüsüne girmek için 4 
alandan 1'ini seçin.

VMD mode 
(VMD modu)

Kapalı, 
Sessiz, Ekran 
Menüsü

Kapalı - Video Hareket Algılama (VMD) 
kapalıdır.
Sessiz - video hareketi, sessiz alarm 
üretir.
Ekran Menüsü - video hareketi, ekran 
üzeri metin mesajı alarmı üretir.

VMD 
sensitivity 
(VMD 
hassasiyeti)

0 - 127 Hareket hassasiyetini istenen seviyeye 
ayarlar. Beyaz çubuk ne kadar uzun 
olursa VMD alarmı etkinleştirmek için o 
kadar fazla hareket gerekir. Bu 
seviyenin üzerindeki hareket alarm 
tetikler.

OSD alarm 
text (Ekran 
Menüsü 
alarm metni)

Alfanümerik Ekran üzeri alarmı için metin 
(maksimum 16 karakter).

EXIT (ÇIKIŞ) Ana menüye döner.
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1.5.7 Image Adjustment (Görüntü Ayarlama) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Digital Zoom 
(Dijital 
Yakınlaştırma
)

x1, x2, x4, x8, 
x16

Yakınlaştırma faktörünü seçin

DIS Kapalı, Açık Görüntüyü sabitleştirmek için Açık 
öğesini seçin.

EXIT (ÇIKIŞ) Ana menüye döner.
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1.6 Install (Kurulum) menüsü yapısı

Öğe Seçim Açıklama

Language (Dil) Alt menü Ekran üzeri görüntüleme (OSD) dilinin 
seçilmesi

Lens Wizard 
(Lens 
Sihirbazı)

Alt menü Odak noktasını en iyi hale getirmek için 
seçin.

Synchronizatio
n 
(Senkronizasy
on)

Alt menü Senkronizasyon parametrelerini ayarlar

Connections 
(Bağlantılar)

Alt menü Bağlantı parametreleri

Test signals 
(Test 
sinyalleri)

Alt menü Test şekilleri ve metinler

Camera ID 
(Kamera 
kimliği)

Alt menü ID (Kimlik) alt menüsüne erişmek için 
seçin

Privacy 
masking 
(Gizlilik 
maskelemesi)

Alt menü Bir maskeleme alanı ayarlar

Flip (Döndür) Alt menü Flip (Döndür) alt menüsünü seçer

Default ALL 
(TÜMÜ 
Varsayılan)

Alt menü Tüm modlar için tüm ayarları fabrika 
varsayılan değerlerine çevirir
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1.6.1 Language (Dil) alt menüsü

1.6.2 Lens Wizard (Lens Sihirbazı) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Language (Dil) Türkçe
İngilizce
Fransızca
Almanca
Portekizce
Rusça
Basitleştiril
miş Çince

Ekran menülerini seçilen dilde 
görüntüler.

EXIT (ÇIKIŞ) Install (Kurulum) menüsüne döner.

Öğe Seçim Açıklama

Set focus now 
(Odağı şimdi 
ayarla)

 İrisin tamamen açılması için seçin. 
Lens için odağı ayarlamak istiyorsanız 
talimatları izleyin.
Odakladıktan sonra, ilgili nesne parlak 
ve düşük ışık koşullarında odakta kalır.

EXIT (ÇIKIŞ) Install (Kurulum) menüsüne döner.
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1.6.3 Synchronization (Senkronizasyon) alt menüsü

1.6.4 Connections (Bağlantılar) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Synchronizatio
n 
(Senkronizasy
on)

Dahili
Hat kilidi

Dahili - serbest kamera çalışması için. 
Hat kilidi - AC güç kaynağını kilitlemek 
için.

Vertical phase 
(Dikey faz)

0, 1, … 359 Dikey faz ofsetini ayarlar (HAT KİLİDİ 
modundayken ve geçerli bir güç 
kaynağı frekansı algılandığında).

EXIT (ÇIKIŞ) Install (Kurulum) menüsüne döner.

Öğe Seçim Açıklama

Heater (Isıtıcı) Kapalı, 
Otomatik

Termostatik kontrollü ısıtıcı fonksiyonu 
için Otomatik seçimini yapın. Isıtıcı 
yaklaşık 0°C'de (+32°F) açılır.

Bilinx Comms. 
(Bilinx İlt.)

Açık, Kapalı Kapalı seçimi yapılmışsa Bilinx iletişimi 
devre dışıdır.

Cable 
compensation 
(Kablo 
kompanzasyon
u)

Kapalı, 
Varsayılan, 
RG59, RG6

Kablo kompanzasyonu, 1000 m'ye 
(3000 ft) kadar uzun mesafe koaksiyel 
bağlantılarında amplifikatör ihtiyacını 
ortadan kaldırmak için kullanılır. En iyi 
sonuçlar için kullanılan koaksiyel kablo 
tipini seçin veya bilmiyorsanız 
varsayılanı seçin.

Compensation 
level 
(Kompanzasyo
n seviyesi)

0,1,2 . . .+15 Kablo kompanzasyonu seviyesini 
ayarlar

EXIT (ÇIKIŞ) Install (Kurulum) menüsüne döner.
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1.6.5 Test signal (Test sinyali) alt menüsü

1.6.6 Camera ID (Kamera Kimliği) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Show camera 
ID (Kamera 
kimliğini 
görüntüle)

Kapalı, Açık Kamera kimliğinin video test sinyalinde 
görüntülenmesi için Açık seçeneğini 
seçin.

Test pattern 
(Test şekli)

Renk 
çubukları, 
Izgara,
İmpuls,
Çapraz 
İmpuls,
Çapraz 
Tarama

Kuruluma ve hata bulmaya yardımcı 
olması için istenen test şeklini seçin.

EXIT (ÇIKIŞ) Install (Kurulum) menüsüne döner.

Öğe Seçim Açıklama

Camera ID 
(Kamera 
kimliği)

17 karakterli bir kamera adı girin. 
Dizedeki konumu değiştirmek için Sol/
Sağ tuşlarını, karakter seçmek için 
yukarı/aşağı tuşlarını kullanın. Çıkmak 
için Seçim tuşunu kullanın.

Display ID pos. 
(Kimlik kon. 
görüntüle)

Kapalı, Sol 
üst, Sağ üst, 
Sol alt, Sağ 
alt

Kamera kimliğinin ekrandaki konumunu 
seçin.
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Camera ID 
border 
(Kamera 
kimliği sınırı)

Açık, Kapalı Okumayı kolaylaştırmak için Kamera 
kimliğinin arkasında gri bir sınır 
görüntüler.

MAC address 
(MAC adresi)

MAC adresini (fabrika ayarlıdır, 
değiştirilemez) gösterir.

Ticker bars 
(Bilgi 
çubukları)

Açık, Kapalı Bilgi çubuğu, görüntünün canlı 
olduğunu ve donmadığını veya 
oynatılan bir görüntü olmadığını 
göstermek için sürekli olarak hareket 
eder.

Mode ID pos. 
(Mod Kimlik 
poz.)

Kapalı, Sol 
üst, Sağ üst, 
Sol alt, Sağ 
alt

Kamera modu, ekranda seçilen 
konumda görüntülenir.

EXIT (ÇIKIŞ) Install (Kurulum) menüsüne döner.

Öğe Seçim Açıklama
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1.6.7 Privacy masking (Gizlilik maskelemesi) alt menüsü

Gizlilik maskelemesi için alan seçilmesi 
Gizlilik maskelemesi için bir alan ayarlamak amacıyla, gizlilik 
maskelemesi menüsünde Area (Alan) seçimini yaparak alana 
erişin. Area (Alan) menüsüne girdikten sonra, geçerli alan sol 
üst köşesi yanıp sönerek görüntülenir. Görüntünün yanıp sönen 
köşesi, Yukarı, Aşağı, Sol ve Sağ ok tuşları ile taşınabilir. Seçim 
tuşuna basıldığında, yanıp sönen imleç karşı köşeye taşınır ve 
artık hareket ettirilebilir. Seçim tuşuna tekrar basıldığında alan 
donar ve alan menüsünden çıkılır.

1.6.8 Flip (Döndür) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Mask (Maske) 1 - 15 15 farklı alan maskelenebilir.

Pattern (Şekil) Siyah, Gri, 
Beyaz, 
Gürültü

Tüm maskeler için şekil seçer.

Active (Aktif) Açık, Kapalı Maskelerin her birini açar veya kapatır.

Mosaic 
(Mozaik)

Açık, Kapalı Mozaiği açar veya kapatır.

Window 
(Pencere)

Alt menü Maske alanını tanımlamak amacıyla bir 
pencere açmak için seçin.

Öğe Seçim Açıklama

Flip (Döndür) Kapalı
yatay
Dikey
Her ikisi de

Döndürme modunu seçer.

EXIT (ÇIKIŞ) Install (Kurulum) menüsüne döner.
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1.6.9 Defaults (Varsayılanlar) alt menüsü

Öğe Seçim Açıklama

Restore All 
(Tümünü Geri 
Yükle)

No, Yes 
(Hayır, Evet)

Altı modun tüm ayarları için varsayılan 
(fabrika) değerlerini geri yükler. Tüm 
değerleri geri yüklemek için YES (EVET) 
seçimini yapın ve ardından Menü/
Seçim düğmesine basın. 
Tamamlandığında RESTORED! (GERİ 
YÜKLENDİ!) mesajı gösterilir.
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