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1 Güvenlik

1.1 Önemli güvenlik talimatları
Aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve daha sonra başvurmak için saklayın. 
Üniteyi çalıştırmadan önce ünitedeki ve çalıştırma talimatlarındaki tüm uyarılara dikkat edin.
1. Temizlik - Temizlemeden önce, ünitenin fişini prizden çekin. Üniteyle birlikte verilen 

talimatları izleyin. Genel olarak, temizlik için kuru bir bez kullanmak yeterlidir ancak, 
nemli ve havsız bir bez veya deri parçası da kullanılabilir. Sıvı veya sprey temizleyici 
kullanmayın.

2. Isı Kaynakları - Üniteyi; radyatör, ısıtıcı, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer 
ekipmanların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

3. Havalandırma - Ünite muhafazasındaki açıklıklar, aşırı ısınmayı önlemek ve güvenilir 
çalışmayı sağlamak için havalandırma amacıyla sağlanmıştır. Bu açıklıkları engellemeyin 
veya kapatmayın. Uygun havalandırma sağlanmadığı veya üreticinin talimatlarında 
belirtilmediği sürece üniteyi bir muhafaza içine yerleştirmeyin.

4. Su - Bu üniteyi; banyo küveti, lavabo, çamaşır sepeti yakınında, nemli bir bodrumda, 
yüzme havuzu yakınında, dış mekan kurulumunda veya nemli olarak sınıflandırılan 
alanlarda kullanmayın. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, üniteyi yağmur 
veya neme maruz bırakmayın.

5. Nesne veya sıvı girişi - Tehlikeli gerilim noktalarına veya yangın veya elektrik çarpmasına 
neden olabilecek kısa devre parçalarına temas edebileceğinden, üniteye açıklıklardan 
herhangi bir nesne sokmayın. Ünitenin üzerine sıvı dökmeyin. Ünitenin üzerine, vazo veya 
bardak gibi sıvıyla dolu nesneler koymayın.

6. Yıldırım - Şimşekli bir fırtınada ekstra koruma için veya üniteyi uzun bir süre için 
gözetimsiz ve kullanılmayacak şekilde bırakırken, ünitenin fişini prizden çekin ve kablo 
sisteminin bağlantısını kesin. Bu, ünitenin yıldırım veya güç hattı dalgalanmalarından zarar 
görmesini engelleyecektir.

7. Kumanda ayarlama - Sadece çalıştırma talimatlarında belirtilen kumandaları ayarlayın. 
Diğer kumandaların uygunsuz ayarlanması üniteye zarar verebilir. Kontrollerin kullanımı ve 
ayarlanması veya belirtilenlerin haricinde prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli 
radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.

8. Aşırı yükleme- Çıkışları ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Bu, yangına veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

9. Güç kaynağı kablosu ve fiş koruması - Güç kaynağı kablosu ve fişini ayak altında 
kalmaktan, elektrik çıkışlarında ve güç kablosunun ünite çıkışında üzerlerine veya bunlara 
değecek şekilde yerleştirilen nesnelerden koruyun. 230 VAC, 50 Hz ile çalışacak üniteler 
için, güç kaynağı kablosunun IEC 60227'nin son sürümüne uygun olmalıdır. 120 VAC, 
60 Hz ile çalışacak üniteler için, güç kaynağı kablosunun UL 62 ve CSA 22.2 No.49'un son 
sürümlerine uygun olmalıdır.

10. Güç kesme - Ünitelere, güç kablosu güç kaynağına takıldığında güç verilir. Elektrik 
kablosu fişi, ünitede gerilimi kapatmak için ana güç kesme cihazıdır.

11. Güç kaynakları - Üniteyi, sadece etiketinde belirtilen türde güç kaynağı ile çalıştırın. 
Devam etmeden önce, üniteye takılacak kablonun gücünü kestiğinizden emin olun.

12. Bakım - Ünitenin bakımını kendiniz yapmaya kalkışmayın. Kapakları açmak veya çıkarmak, 
tehlikeli gerilime veya başka tehlikelere maruz kalmanıza neden olabilir. Bakım için 
nitelikli servis personeline başvurun.
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13. Bakım gerektiren hasar - Aşağıdaki gibi herhangi bir hasar meydana geldiğinde, ünitenin 
fişini güç kaynağından çekin ve bakım için nitelikli servis personeline başvurun:
– güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüş;
– cihaz nem, su ve/veya sert hava şartlarına (yağmur, kar, vb.) maruz kalmış;
– ekipmanın içine veya üzerine sıvı dökülmüş;
– ünitenin içine bir nesne düşmüş;
– ünite düşmüş veya ünite kabini hasar görmüş;
– ünitenin performansında belirgin bir değişiklik var;
– kullanıcı çalıştırma talimatlarını doğru şekilde takip ettiğinde ünite normal 

çalışmıyor.
14. Yedek parçalar - Servis teknisyeninin üretici tarafından belirlenmiş veya orijinal parçalarla 

aynı özelliklere sahip olan yedek parçalar kullandığından emin olun. Onaysız değiştirmeler 
garantiyi geçersiz kılabilir ve yangın, elektrik çarpması veya başka tehlikelere sebep 
olabilir.

15. Güvenlik kontrolü - Güvenlik kontrolleri, düzgün çalışma sağlamak için, ünite bakım veya 
onarımının ardından gerçekleştirilmelidir.

16. Kurulum - Üreticinin talimatları doğrultusunda ve uygulanmakta olan yerel yasalara uygun 
şekilde kurun.

17. Aksesuarlar ve değişiklikler - Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuarları kullanın. 
Ekipman üzerinde Bosch tarafından açık şekilde onaylanmayan herhangi bir değişiklik, 
garantiyi veya yetkilendirme anlaşması durumunda ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz 
kılabilir.

1.2 Güvenlik önlemleri

1.3 Önemli Notlar

Tüm kutuplu güç anahtarı - Binanın elektrik tesisatında, her kutupta en az 3 mm kontak aralığı 
bulunan tüm kutuplu güç anahtarı kullanın. Bakım ve/veya başka işlemler için muhafazayı 
açmak gerektiğinde, üniteye giden gerilimi kapatmak için ana bağlantı kesme cihazı olarak bu 
tüm kutuplu güç anahtarını kullanın.

TEHLİKE! 
Yüksek risk: Bu simge, ürün içinde "Tehlikeli Gerilim" gibi her an ortaya çıkabilecek tehlikeli 
durumları gösterir.
Önlenmezse, elektrik çarpması, ciddi bedensel yaralanma veya ölüme sebep olabilir.

UYARI! 
Orta risk:Potansiyel olarak tehlikeli durumları gösterir.
Önlenmezse, küçük veya hafif yaralanmalara sebep olabilir.

DİKKAT! 
Düşük risk: Potansiyel olarak tehlikeli durumları gösterir.
önlenmezse, mal zararına veya ünitenin zarar görmesine sebep olabilir.

Aksesuarlar - Bu üniteyi dengesiz bir stand, tripod, braket veya altlık üzerine koymayın. Ünite 
düşebilir ve ciddi yaralanma ve/veya hasara neden olabilir. Sadece üretici tarafından belirtilen 
taşıyıcı, stand, tripod, braket veya masa kullanın. Taşıyıcı kullanılıyorsa, taşıyıcı/aygıt 
kombinasyonunu hareket ettirirken, devrilmeden kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek 
için çok dikkatli olun. Ani duruş, aşırı güç veya bozuk yüzeyler taşıyıcı/ünite kombinasyonunun 
devrilmesine sebep olabilir. Üniteyi, üreticinin talimatlarına göre monte edin.
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Pil değiştirme - Sadece nitelikli servis personeli için - Ünite muhafazasının içinde bir lityum 
pil bulunmaktadır. Patlama tehlikesini önlemek için pili talimatlara göre değiştirin. Sadece, 
üretici tarafından önerilenle aynı veya eşdeğer türdekilerle değiştirin. Kullanılmış pili çevreye 
zarar vermeyecek şekilde atın; diğer katı atıklarla birlikte atmayın. Bakım için nitelikli servis 
personeline başvurun.

Koaksiyel topraklama: 
– Üniteye dışardan bir kablo sistemi bağlanıyorsa, kablo sistemini topraklayın.
– Dış mekan ekipmanını ünitenin girişlerine, ünitenin topraklama fişi topraklanmış bir prize 

bağlandıktan veya toprak ucu uygun şekilde bir topraklama kaynağına bağlandıktan sonra 
bağlayın.

– Topraklama fişi veya toprak ucu bağlantısını kesmeden önce, ünitenin giriş 
konektörleriyle dış mekan ekipmanının bağlantısını kesin.

– Bu üniteye bağlı her dış mekan aygıtı için, topraklama gibi uygun güvenlik önlemlerini 
izleyin.

Sadece ABD modelleri - Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA No.70'teki Bölüm 810, montaj ve 
destek yapısının uygun topraklanması, bir deşarj ünitesine giden koaksiyal kablonun 
topraklanması, topraklama iletkenlerinin boyutları, deşarj ünitesinin konumu, topraklama 
elektroduna bağlantı ve topraklama elektrodu gereksinimleriyle ilgili bilgi sağlar.

Çevresel bildiri - Bosch, güçlü bir çevresel bağlılığa sahiptir. Bu ünite, çevreye mümkün 
olduğunca çok saygı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Elektrostatik duyarlı aygıt - Elektrostatik deşarjı önlemek için uygun CMOS/MOS-FET tutma 
önlemleri uygulayın.
NOT: Elektrostatik duyarlı baskılı devre kartlarını tutarken, gerekli topraklanmış bileklikleri 
takın ve uygun ESD güvenlik önlemlerini dikkate alın.
Sigorta değeri - Cihazın güvenlik koruması için, maksimum 16A sigorta değeriyle devre parçası 
koruması sağlanmalıdır. Bu, NEC800'e (CEC Bölüm 60) uygun olmalıdır.
Topraklama ve polarizasyon - Bu ünite, polarize alternatif akım hattı ile donatılmış olabilir (bir 
ucu diğer ucundan daha geniş bir fiş). Bu güvenlik özelliği, fişin prize sadece bir şekilde 
girmesine olanak tanır. Fişi prize tam olarak sokamazsanız, kullanılmayan prizi değiştirmesi 
için yetkili bir elektrikçiye başvurun. Polarize fişin güvenlik amacını bozmayın.
Alternatif olarak bu ünite, 3 kutuplu bir topraklama fişi ile donatılmış olabilir (topraklama için 
üçüncü bir pime sahip bir fiş). Bu güvenlik özelliği, fişin sadece topraklanmış bir prize 
uymasına olanak tanır. Fişi prize sokamazsanız, kullanılmayan prizi değiştirmesi için yetkili bir 
elektrikçiye başvurun. Topraklama fişinin güvenlik amacını bozmayın.

DİKKAT! 
Sınıf I Lazer Ürünü
Açıldığında görünmez lazer yayınımı. Işına maruz kalmaktan kaçının.

DİKKAT! 
Bu aygıt, yalnızca kamu alanlarında kullanım içindir.
Amerikan federal yasası, sözlü iletişimlerin gizlice kaydedilmesini kesinlikle yasaklamaktadır.

Atma/İmha - Bosch ürününüz, geri dönüştürülebilecek ve yeniden kullanılabilecek yüksek 
kaliteli malzeme ve bileşenlerle geliştirilmiş ve yapılmıştır. Bu simge, kullanım ömürlerinin 
sonuna gelmiş elektronik ve elektrikli aygıtların, ev atıklarından ayrı olarak toplanması ve 
atılması gerektiği anlamına gelmektedir. Ayrı toplama sistemleri genellikle, eski ve 
kullanılmayan elektronik ve elektrikli ürünler içindir. Bu üniteleri, Avrupa Yönergesi 2002/66/
EC'ye göre, çevresel olarak uygun bir geri dönüşüm tesisinde ortadan kaldırın.
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Taşıma - Üniteyi taşımadan önce güç bağlantısını kesin. Üniteyi dikkatle taşıyın. Aşırı güç veya 
darbe, üniteye ve sabit disk sürücülerine zarar verebilir.
Dış mekan sinyalleri- Dış mekan için sinyal tesisatı, özellikle güç ve yıldırım iletkenlerine olan 
mesafe ve geçici koruma ile ilgili olarak, NEC725 ve NEC800'e (CEC Kural 16-224 ve CEC 
Bölüm60) uygun olmalıdır.
Devamlı bağlı ekipman - Ekipman dışında kolaylıkla erişilebilecek bir bağlantı kesme cihazı 
bulundurun.
Fişli ekipman - Prizi, kolayca erişilebilmesi için ekipmanın yakınına monte edin.
Tekrar güç sağlama - Ünite belirlenen çalışma sıcaklıklarını aştığı için güç kapatmaya 
zorlanmışsa, güç kablosunu çıkarın, en az 30 saniye bekleyin ve güç kablosunu tekrar takın.
Raf montajı
– Yükseltilmiş Çalışma Ortamı - Kapalı bir yere veya çok üniteli bir raf sistemine kurulmuşsa, 

raf ortamındaki çalışma ortam sıcaklığı oda ortamındakinden yüksek olabilir. Bu nedenle 
ekipmanın, üretici tarafından belirlenen maksimum ortam sıcaklığına (Tma) uygun bir 
ortama kurulmasına dikkat edilmelidir.

– Daha Az Hava Akışı - Ekipmanın rafa kurulumu, ekipmanın güvenli çalışması için gereken 
hava akışından ödün vermeyecek şekilde yapılmalıdır.

– Mekanik yükleme - Ekipmanın rafa montajı, eşit olmayan mekanik yükleme nedeniyle 
tehlikeli bir koşul ortaya çıkmayacak şekilde yapılmalıdır.

– Devre Aşırı Yükleme - Ekipmanın besleme devresine bağlantısına ve devrelerdeki aşırı 
yüklemenin aşırı akım koruması ve besleme kablo bağlantıları üzerindeki olası etkisine 
dikkat edilmelidir. Bununla ilgili olarak, uygun ekipman ad plakası değerleri 
kullanılmalıdır.

– Güvenilir Topraklama - Duvara monte edilmiş ekipmanın güvenilir şekilde topraklanması 
sağlanmalıdır. Devre parçasına doğrudan bağlantılar haricindeki besleme bağlantılarına 
özellikle dikkat edilmelidir (örneğin, güç uzatma kablolarının kullanımı).
Ayrıntılı talimatlar için Bölüm 4.2 Raf montajı bölümüne göz atın.

SELV - Tüm giriş/çıkış portları, Güvenlik Ekstra Düşük Gerilim (SELV) devreleridir. SELV devreleri sadece 

başka SELV devrelerine bağlanmalıdır.

Video kaybı - Video kaybı dijital video kaydı için normaldir; bu nedenle Bosch Güvenlik 
Sistemleri, eksik video bilgilerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. 
Kayıp dijital bilgi riskini en aza indirgemek için Bosch Güvenlik Sistemleri, çoklu, yedeklemeli 
kayıt sistemlerini ve tüm analog ve dijital bilgilerin yedeklenmesi prosedürünü önerir.

1.4 FCC ve UL
FCC & ICES Bilgileri
(Sadece ABD ve Kanada Modelleri)
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15'e göre, Sınıf B bir dijital aygıt sınırlarına 
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, yerleşim yeri kurulumlarındaki zararlı parazitlere karşı uygun 
koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve 
yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimi için parazite 
sebep olabilir. Ancak, uygun kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Ekipman, 
aygıtı açarak ve kapatarak belirlenebileceği gibi radyo ve televizyon yayını süresince parazite 
sebep olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birden fazlasını, oluşan paraziti 
gidermeye çalışması önerilir:
– antenin yönünü veya yerini değiştirmek;
– cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırmak;
– cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlamak;
– yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışmak.
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Uyumlulukla sorumlu kişiler tarafından açık şekilde onaylanmayan kasıtlı veya kasıtsız 
değişiklikler yapılmamalıdır. Bu tür değişiklikler, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini 
geçersiz kılabilir. Gerekirse, düzeltme işlemi için kullanıcı bayi veya deneyimli bir radyo/
televizyon teknisyenine danışmalıdır.
Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanan aşağıdaki kitapçık kullanıcı için yararlı 
olabilir: Radyo-TV Parazit Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözülmesi. Bu kitapçık, U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC 20402 adresinde 004-000-00345-4 stok numarasıyla 
bulunabilir.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

Feragatname
Underwriter Laboratories Inc. ("UL"), bu ürünün performansını veya güvenlik ve sinyalleme 
yönlerinin güvenilirliğini test etmemiştir. UL sadece, UL'nin Bilişim Teknolojisi Ekipmanları için 
Güvenlik Standartları, UL 60950-1'de ana hatlarıyla belirtilen yangın, darbe ve/veya kaza 
tehlikelerini test etmiştir. UL Sertifikası, bu ürünün performansını veya güvenlik ve sinyalleme 
yönlerinin güvenilirliğini kapsamaz.
UL, BU ÜRÜNÜN PERFORMANSI VEYA GÜVENLİK VE SİNYALLEME FONKSİYONLARININ 
GÜVENİLİRLİĞİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYAN, GÜVENCE VEYA BELGELEMEDE BULUNMAZ.

1.5 Bosch notları
Telif Hakkı
Bu kılavuz, Bosch Güvenlik Sistemleri'nin fikri mülkiyetidir ve telif hakkıyla korunmaktadır.
Tüm hakları saklıdır.
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Ticari Markalar
Bu belgede kullanılan tüm donanım ve yazılım adları, büyük olasılıkla ticari markadır ve buna 
göre ele alınmalıdır.

NOT!
Bu kılavuz, büyük özenle derlenmiş ve içerdiği bilgiler tamamen onaylanmıştır. Metin, baskı 
anında tam ve doğrudur. Süregiden ürün geliştirmeleri, kullanıcı kılavuzu içeriğinin 
bildirilmeden değiştirilebileceği anlamına gelmektedir.  Bosch Güvenlik Sistemleri, doğrudan 
veya dolaylı olarak, kullanıcı kılavuzu ve açıklanan ürün arasındaki eksiklik ve uyuşmazlıktan 
kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için, en yakın Bosch Güvenlik Sistemleri ile iletişim kurun veya 
www.boschsecurity.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin
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2 Giriş

2.1 Güvenlik uygulamaları için dijital video kayıt cihazı
Divar XF, birden fazla kamera ve ses sinyalini kaydederken, aynı anda eş zamanlı çoklu ekran 
görüntüleme ve tekrar oynatma sağlayan bir video ve ses kayıt sistemidir.
Ünite, kayıtlı videoyu görüntülemek için kapsamlı arama ve oynatma kolaylıklarına sahiptir. 
Konfigüre edildiğinde, tüm kayıt, operatör müdahalesi gerektirmeden arka planda gerçekleşir. 
Kanal başına saniyede maksimum 30 (NTSC) ve 25 (PAL) kare kayıt hızı garantilenmektedir. 
Kayıt hızı ve kalitesi, her kamera için seçilebilir. Kayıt için çeşitli saklama kapasiteleri sağlamak 
amacıyla dörde kadar dahili hard disk kullanılabilir.
Tüm modellerde kapsamlı alarm yönetimi fonksiyonları ve telemetri kontrolü bulunmaktadır. 
Alarm fonksiyonları, herhangi bir kamera girişindeki görüntünün kullanıcı tarafından 
tanımlanan bölgelerinde hareket algılamayı kapsar.
Ünite, ön panel kontrol tuşları, mouse ve ekran üzeri menü sistemi ile kolayca çalıştırılabilir ve 
programlanabilir. İki monitör çıkışı, tam ekran, dörtlü ve çoklu ekran görüntüleme sağlar. PTZ 
kontrolü ve kullanım kolaylığını artırmak için bir KBD (Intuikey) klavye bağlayın.
Devre otomatik sonlandırmalı video girişleri ve çıkışları, ses girişleri ve çıkışları, alarm girişleri 
ve çıkışları ve uzaktan kumanda konektörleri arka panelde bulunmaktadır. İki VGA konektörü, A 
ve B monitörleri için çıkış sağlar. Ayrıca, NTSC veya PAL'de CVBS ve Y/C video çıkışları 
sağlanır. Monitör A, dondurulabilen ve zoom yapılabilen tam ekran veya çoklu ekran dijital 
kareler görüntüler. Monitör B, canlı tam ekran veya çoklu ekran görüntüler sağlar.
Canlı görüntüleme, oynatma ve konfigürasyon için ağ üzerinden Kontrol Merkezi bilgisayar 
uygulaması kullanın. Beş eşzamanlı kullanıcı birden fazla Divar XF'i kontrol edebilir. Divar XF, 
yerel ve uzaktan oynatma için kimlik denetimi kontrolü içerir. Güvenli video dosyalarının 
oynatımı için özel bir bilgisayar oynatıcısı sağlanır. Bilgisayar tabanlı Konfigürasyon Aracı 
ünitenin kurulumunu kolaylaştırır.
Divar XF'i üçüncü parti yönetim yazılımlarına entegre etmek için bir SDK (yazılım geliştirme 
seti) bulunmaktadır.

2.1.1 Sürümler
Her biri farklı saklama kapasitesine sahip farklı Divar XF modelleri bulunmaktadır; 8 kanallı ve 
DVD yazma seçeneğiyle 16 kanallı. 8 kanallı ve 16 kanallı modeller, daha az kamera, ses ve 
alarm girişi bulunması ve kullanılabilir çoklu ekran görüntülerinin farklı olması haricinde aynı 
şekilde çalışırlar.
İsteğe bağlı olarak, 8 IP kameraya kadar bağlanabilir (8 veya 16 analog giriş kanalına ek 
olarak). 

2.1.2 Kılavuzlar
Dört kılavuz sağlanmaktadır:
– Kurulum kılavuzu - kurulumu yapan kişi için ürünün nasıl kurulacağıyla ilgili ayrıntılı 

açıklama içerir.
– Hızlı Kurulum kılavuzu - ürünün nasıl kurulacağına özetler.
– Kullanım kılavuzu - son kullanıcılar için ünitenin nasıl çalıştırılacağıyla ilgili ayrıntılı bir 

açıklamalar sunar.
– Kontrol Merkezi ve Archive Player kullanım kılavuzu - son kullanıcılar ve yöneticiler için 

Kontrol Merkezi ve Archive Player yazılımının nasıl çalıştırılacağıyla ilgili ayrıntılı bir 
açıklamadır.

2.1.3 Özellikleri
Divar XF aşağıdaki özelliklere sahiptir:
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– 8 veya 16 geçişli, otomatik sonlandırmalı kamera girişi
– 8 veya 16 ses girişi
– Sekize kadar IP kamera desteği (opsiyonel)
– Eş zamanlı kayıt ve tekrardan oynatma
– Dahili hard disk video saklama (önden değiştirilebilir)
– Yerleşik RAID4 (opsiyonel)
– Ethernet bağlantısı ve ağ 10/100Base-T Ethernet portu
– Seri iletişim için iki RS232 seri portu
– Harici KBD klavye girişi
– Çift monitör çıkışı
– Canlı ve oynatma modlarında tam ekran ve çeşitli çoklu ekran görüntü özellikleri
– Sıralama, çoklu ekran ve OSD ile spot monitör çıkışı
– İki ses çıkışı (dual mono)
– Hareket algılama
– 8 veya 16 anahtarlama (alarm) girişi ve 4 alarm çıkışı
– Video kaybı algılama
– Sesli alarm
– RS485 ve biphase ile pan, tilt ve zoom kamera kontrolü
– USB ile yerel arşivleme
– Bütünleşik DVD yazıcı ile yerel arşivleme (opsiyonel)

2.1.4 Ekran üzeri yardım
Bazı konular için ekran üzeri, içeriğe duyarlı yardım bulunmaktadır. Geçerli durum ilgili yardım 

metnini görmek için yardım  düğmesine basın. Yardımdan çıkmak için çıkış  
düğmesine basın.

2.2 Ambalajdan çıkarma
Pakette görünür hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir kısım nakliye sırasında zarar 
görmüş gibi görünüyorsa, nakliye firmasına bildirin. Paketi dikkatle açın. Bu elektronik bir 
ekipmandır ve üniteye zarar gelmemesi için dikkatle tutulmalıdır. Herhangi bir bileşen 
hasarlıysa üniteyi kullanmaya kalkışmayın. Herhangi bir öğe eksikse, müşteri servisi 
temsilcinize veya Bosch Güvenlik Sistemleri satış temsilcisine bildirin. Nakliye kutusu, ünitenin 
taşınması açısından en güvenli kutudur. Daha sonra kullanmak üzere bu kutuyu ve ambalaj 
malzemelerini saklayın. Ünitenin iade edilmesi gerekiyorsa, orijinal ambalaj malzemelerini 
kullanın.

2.2.1 Paket içeriği
Aşağıdaki öğelerin olup olmadığını kontrol edin:
– Dijital Video Kayıt Cihazı (Divar XF 16 veya Divar XF 8 ünitesi)
– USB mouse
– Hızlı kurulum kılavuzu
– Divar XF kullanım kılavuzu
– Divar XF Kontrol Merkezi ve Archive Player kullanım kılavuzu
– Kurulum kılavuzu (bu kılavuz)
– 25 pimli D tipi anahtarlama ve alarm konektör kartı
– 15 pimli D tipi konektör kartı (Biphase PTZ bağlantıları için kullanılır)
– 3 pimli vidalı terminal konnektörü (RS485 PTZ bağlantısı için kullanılır)
– Güç kaynağı kablosu
– Korumalı ağ cross kablosu (servis ve test amaçları için)
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– Raf montaj seti
– Yazılım ve kılavuzları içeren bir CD-ROM

2.3 Kurulum ortamı

2.3.1 Montaj
Divar XF, masaüstü ünitesi olarak sağlanır. İstenirse ünite, birlikte verilen raf montaj seti 
kullanılarak rafa monte edilebilir.

2.3.2 Havalandırma
Ünitenin kurulumu için düşünülen konumun yeterince havalandırılmasını sağlayın. Ünitenin 
muhafazasındaki soğutma deliklerinin konumunu not edin ve engellenmemelerini sağlayın.

2.3.3 Sıcaklığı
Kurulum yeri seçerken, ünitenin ortam sıcaklık özeliklerini göz önünde bulundurun. Belirtilen 
çalışma sıcaklık sınırlarının ötesinde aşırı sıcak veya soğuk ünitenin bozulmasına sebep 
olabilir. Üniteyi, sıcak ekipmanların üzerine kurmayın.

2.3.4 Güç Kaynağı
Konum AC güç kaynağının, istikrarlı ve ünitenin nominal gerilim aralığında olduğundan emin 
olun. Güç kaynağında gerilim yükselmeleri veya güç düşüşleri meydana gelmesi olasıysa, güç 
hattı düzenlemesi veya kesintisiz bir güç kaynağı (UPS) kullanın.

2.4 İlgili ekipmanlar
Tipik bir sistem, aşağıdaki bileşenleri içerebilir (ünite dahil değildir):
– Çoklu ekran izleme için ana monitör (monitör A)
– Spot/alarm izleme için ikinci monitör (monitör B)
– 1 Vpp kompozit video çıkışları ile kameralar
– IP kameralar (desteklenen modeller için bkz. veri sayfaları)
– Güçlendirilmiş mikrofon(lar)
– Hoparlör(ler) ile ses amplifikatörü
– Video sinyallerini bağlamak için BNC konektörlü video koaksiyal kablosu

Ses sinyallerini bağlamak için RCA konektörlü ses kablosu.

– Güvenli yalıtıma olanak tanıyan ünite için AC güç kaynağı çıkışı (güvenlik nedenleriyle 
ünitenin açma/kapama anahtarı bulunmamaktadır)

– KBD klavye
– Kontrol Merkezi ve Konfigürasyon Aracı uygulamaları için bilgisayar
– Pan/tilt/zoom kontrol üniteleri
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3 Hızlı kurulum
Üniteyi hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirmek için aşağıda anlatılan bağlantıları yapın ve 
Hızlı kurulum menüsüne ilgili verileri girin. Hızlı kurulum menüsü, ünite ilk başlatıldığında 
görüntülenir. İlgili bilgiler girildiğinde, ünite kullanıma hazır hale gelecektir.

3.1 Bağlantılar

Şekil 3.1 Arka panel bağlantıları

3.1.1 Ana bağlantılar
1. Kameraları BNC kamera girişlerine bağlayın (otomatik sonlandırmalı).
2. Monitör A'yı BNC, Y/C veya VGA (1280x1024'ü destekler) çıkışı MON A'ya bağlayın.
3. Birlikte verilen USB fareyi USB portuna bağlayın.

3.1.2 Opsiyonel bağlantılar
4. Monitör B'yi BNC, Y/C veya VGA (1024x768'i destekler) çıkışı MON B'ye bağlayın.
5. RCA ses girişlerine 16'ya kadar ses sinyali bağlayın.
6. RCA ses çıkışlarını monitöre veya bir ses amplifikatörüne bağlayın.
7. 16'ya kadar (alarm) giriş bağlayın (birlikte verilen 25 pimli D tipi konektör kartı ile).
8. 4'e kadar alarm çıkışı bağlayın (birlikte verilen 25 pimli D tipi konektör kartı ile).
9. Arıza çıkışını bağlayın (birlikte verilen vidalı terminal adaptörü ile).
10. KBD Giriş soketine bir Intuikey klavye bağlayın ve sonlandırıcıyı (klavye ile birlikte verilir) 

KBD Çıkış soketine bağlayın.
11. Bosch pan/tilt/zoom kontrol ünitesini Biphase portuna bağlayın (birlikte verilen 15 

kutuplu D tipi konektör kartıyla).
12. Üçüncü parti pan/tilt/zoom kontrol ünitesini RS485 portuna bağlayın (birlikte verilen 

vidalı terminal adaptörü ile).
13. Ethernet portu ile ağınıza bağlanın.

3.1.3 Güç verme
Bağlı tüm ekipmanları açın.
14. Ünitenin elektrik kablosunu bağlayın.
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3.2 İlk kullanım
Ünite, çoklu ekran görüntüsüyle başlar. Ünite ilk kez kullanılıyorken, Hızlı kurulum menüsü 
açılır. Üniteyi kullanıma hazır hale getirmek için dört sekmeye temel ayarları girin. Hızlı 
kurulum menüsü kapandığında ünite otomatik olarak kaydetmeye başlar.
Başka zaman Hızlı Kurulum menüsünü açmak için:

1. Menü  düğmesine basın.
2. Monitör A'da ana menü görüntülenir.
3. Konfigürasyon ve ardından Hızlı Kurulum seçeneklerini tıklatın.

Gezinme
Birlikte verilen USB fareyi kullanın. Alternatif olarak, aşağıdaki ön panel tuşlarını kullanın:

– Bir alt menü veya öğe seçmek için enter  düğmesini kullanın.

– Bir menü veya listeye girmek için ok     düğmelerini kullanın.

– Geri gitmek veya menüyü kapatmak için escape  düğmesini kullanın.

3.3 Hızlı kurulum menüsü
Hızlı kurulum menüsü dört sekme içerir: Uluslararası, Takvim, Kayıt ve Ağ. Geri ve İleri tuşlarını 
kullanarak bu sekmeler arasında gezinin. Aktif sekmede yapılan değişiklikleri iptal etmek için 
Geri Al seçeneğini tıklatın. Hızlı kurulum menüsünden çıkmak için Kapat seçeneğini tıklatın. 
Hızlı kurulum ayarları değiştirildiğinde, kişisel ayarların üzerine yazılır. 

3.3.1 Uluslararası

Şekil 3.2 Hızlı kurulum menüsü - Uluslararası



Divar XF  Hızlı kurulum | tr 19

Bosch Security Systems Kurulum kılavuzu F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08

Bir sonraki sekmeye geçmek için İleri seçeneğini tıklatın.

3.3.2 Takvim

Şekil 3.3 Hızlı kurulum menüsü - Takvim

Geçerli aktif haftalık takvimin grafik sunumu gösterilir. Her renk, kullanılabilir profillerden 
birini temsil eder:
– Sarı - Profil 1
– Koyu mavi - Profil 2
– Yeşil - Profil 3
– Pembe - Profil 4
– Açık mavi - Profil 5
– Kahverengi - Profil 6
Değişiklik yapmaya başlamak için Üzerine Yaz seçeneğini tıklatın.
– Haftanın hangi günle başlayacağını ve biteceğini seçin.

Dil Listeden menü dilini seçin.

Saat dilimi Listeden bir saat dilimi seçin.

Saat formatı 12 veya 24 saatlik saat formatı seçin.

Saat Geçerli saati girin.

Tarih formatı Ay (AA), gün (GG) veya yılı (YYYY) önce gösteren üç tarih formatından 
birini seçin.

Tarih Geçerli tarihi girin.
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– Hafta içinde, günün hangi saatte başlayacağını ve biteceğini seçin.
– Hafta sonunda, günün hangi saatte başlayacağını ve biteceğini seçin.
Ayarlar değiştirildiğinde, grafik sunum otomatik olarak güncellenir.
Bir sonraki sekmeye geçmek için İleri seçeneğini tıklatın.

3.3.3 Kayıt

Şekil 3.4 Hızlı kurulum menüsü - Kayıt

Tablodaki her profil için Normal kayıt Çözünürlüğü, Kalitesi ve Kare hızını ayarlayın. Alarm ve 
Hareket Kaydı Çözünürlük, Kalite ve Kare hızını ayarlayın. Bu ayarlar, tüm profiller için 
ayarlanır. Daha önce gelişmiş ayarlar yapıldıysa, bu ayarları Hızlı kurulum ayarlarıyla 
değiştirmek için Üzerine Yaz seçeneğini tıklatın.
Bir sonraki sekmeye geçmek için İleri seçeneğini tıklatın.
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3.3.4 Ağ

Şekil 3.5 Hızlı kurulum menüsü - Ağ

Ünitenin ağla ilgili davranışlarını kontrol eden ayarları girin.

DVR adı Ağda kullanılacak bir DVR adı girin.

DHCP IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidinin ağ sunucusu 
tarafından otomatik olarak atanması için DHCP'yi etkinleştirin. Geçerli 
değerler görüntülenir.

IP adresi Alt ağ 
maskesi 
Varsayılan ağ 
geçidi DNS 
sunucusu

DHCP devre dışı bırakıldığında IP, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi 
ve DNS sunucusu adreslerini girin.

Bant genişliği 
limiti

Bant genişliği limiti için 0,1 ve 100 Mbps arasında bir değer girerek ağ 
bant genişliğini sınırlayın.

MAC adresi MAC adresi salt okunurdur.

Kablo bağlandı Kablo durumunu gösterir.
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4 Donanım kurulumu
Bu bölüm, donanım kurulumu ve harici ekipmanın üniteye bağlanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler 
içerir. Konektör türleri ve bunların pim sinyalleri açıklanır. Konektörlerin çoğu, ünitenin arka 
panelinde bulunur. Kolaylık için, bir mouse veya bellek aygıtı bağlamak amacıyla ünitenin 
önünde bir USB portu bulunur.
Tüm giriş/çıkış portları, Güvenlik Ekstra Düşük Gerilim (SELV) devreleridir. SELV devreleri 
sadece başka SELV devrelerine bağlanmalıdır.

4.1 Masaüstü kurulumu
Üniteyi, sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Birlikte verilen iki gümüş yan kapağı:
1. her iki tarafa takın,
2. ünitenin önünde doğru kaydırın.

Şekil 4.1 Yan kapak kurulumu

4.2 Raf montajı
Ünite 19 inçlik rafa monte edilebilir. İki raf montaj braketi içeren raf montaj seti ünite ile 
birlikte verilir. 

Montaj
1. Ünitenin sağ ve sol tarafında, ön panelin yanında bulunan dört vidayı (her bir tarafta iki 

adet) çıkarın.
2. Çıkarılan vidaları kullanarak (her bir tarafta iki adet) birlikte verilen braketleri yanlara 

sabitleyin.
3. Doğrudan birbirinin üzerine birden fazla ünite kurmak için, küçük bir tornavida ile 

ünitenin altındaki lastik ayakları kenarından kaldırarak çıkarın.
4. Raf ile birlikte verilen donanımı kullanarak ve raf üreticisinin talimatlarını izleyerek üniteyi 

rafa kurun.

Şekil 4.2 Raf montaj braketini sabitleme
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4.3 Sabit disk kurulumu
DVR'a dörde kadar sabit disk monte edilebilir. Tüm sabit disklere, ön panel çıkarılarak ünitenin 
önünden erişilir. Üst kapağı açmayın veya ünitenin bakımını yapmaya kalkışmayın. Ünitenin 
içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek bir parça bulunmamaktadır. Bakım için nitelikli 
servis personeline başvurun. Uygunsuz kullanım veya kurulum, sabit disk ve DVR garantilerini 
geçersiz kılabilir.
Not! Sadece orijinal Bosch sabit diskleri Divar XF'te çalışacaktır. Kullanılabilir sabit diskler için 
Bosch web sitesini ziyaret edin veya yerel Bosch temsilcinizle iletişim kurun.

4.3.1 Montaj talimatları

Ön panelin çıkarılması

Şekil 4.3 Ön panel çıkarma

1. Ön panelin alt kısmındaki iki sabitleme vidasını gevşetin.
2. Serbest kalana kadar ön paneli sağa doğru kaydırın.
3. Ön paneli, düz kabloyu germemeye dikkat ederek ünitenin üzerine koyun. Ünitenin 

üzerinde yer yoksa, düz kablonun bağlantısını kesin ve ön paneli bir kenara koyun.

DİKKAT! 
Tertibatı rafa monte ederken, yan panellerde yer alan deliklerin etrafındaki hava akışını 
sınırlamamaya veya önerilen çalışma sıcaklığını aşmamaya dikkat edin.
Ünitenin arkasına aşırı yük binmesini engellemek için bağlantı kablolarını rafa sabitleyin.

DİKKAT! 
Elektrostatik deşarjlar
Sabit disk veya diğer hassas dahili parçalarla temas eden elektrostatik enerji, bu parçalara 
kalıcı zarar verebilir. Uygunsuz kullanım, sabit diskin garantisini geçersiz kılabilir.
Sabit diskler veya Divar ünitesi gibi elektrostatik duyarlı aygıtlarla çalışırken, statiksiz bir iş 
istasyonu kullandığınızdan emin olun.

TEHLİKE! 
Elektrik gerilimi.
Elektrik çarpması riski.
Sabit diskin montajından önce, DVR'ın güç kablosunu prizden çıkarın ve en az 30 saniye 
bekleyin.

Divar
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Sabit disk yerleştirme

Şekil 4.4 Sabit disk yerleştirme

1. İlk boş sabit disk bölmesinin yerini belirleyin. Diskleri, etiketlendiği gibi birden dörde 
sırayla kurmanız önerilir. (3 ve 4 numaralı disklerin çift bölmeye monte edildiğini 
unutmayın.)

2. Seçilen bölmeyi sabitleyen iki torx T10 vidasını sökün. Bölmeyi, ileri doğru çekerek ve 
kaydırarak üniteden çıkarın.

3. Monte edilmiş bir sabit diski değiştirmek için, her iki tarafta iki adet olan dört montaj 
vidasını bölmenin yanlarından çıkarın. Sabit diski çıkarın.
Her iki tarafa iki adet olmak üzere dört vida ile yeni sabit diski bölmeye monte edin (bkz. 
sabit disk belgeleri).

4. Bölmeyi hizalayın ve oturana kadar ünitedeki yerine kaydırın.
5. Daha önce çıkarılan (adım 2) iki torx T10 vidayı kullanarak bölmeyi sabitleyin.
6. Her ek sabit disk için 1-5 arası adımları tekrarlayın.

Ön panelin yerine takılması
1. Disk montajı tamamlandığında, gerekiyorsa düz kabloyu ön panele tekrar bağlayın.
2. Ön paneli hizalayın ve yerine oturana kadar sola doğru kaydırın.
3. İki sabitleme vidasını ön panele geri takın.

4.4 Kamera bağlantıları
Kameraları, BNC konektörlü 75 ohm video koaksiyal kabloları kullanarak ünitenin arkasındaki 
Video giriş konektörlerine bağlayın. İsteğe bağlı olarak bu sinyal, uygun Video çıkış konektörü 
yoluyla başka ekipmanlara geçirilebilir. Kamera giriş konektörleri otomatik sonlandırmalıdır. 
Başka ekipmanlar bağlanmamışsa, çıkış konektörüne bir sonlandırıcı eklemeye gerek yoktur.
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Kamera sinyali ek ekipmanlara geçiyorsa, video hattı ucunun 75 ohm sonlandırma ile 
sonlandırıldığından emin olun.
DivarXF, PAL veya NTSC ünitesi olarak kendi kendini otomatik olarak konfigüre eder. Ünite, 
bağlı ilk kameranın (en küçük kamera giriş numarası) sinyal formatını algılayarak standardı 
belirler.

Spesifikasyonlar
Giriş sinyali: Kompozit video 1 Vpp, 75 ohm
Renk standardı: PAL / NTSC, otomatik algılamalı
Kazanım kontrolü: Her video girişi için otomatik veya manuel kazanım kontrolü
Konektör tipi: BNC geçişli, otomatik sonlandırmalı

Şekil 4.5 Geçişli çıkışlarla sekiz video girişi

4.5 Ses bağlantıları
DivarXF, 16'ya kadar ses girişini ve 4 ses çıkışını destekler. RCA uyumlu konektöre sahip ses 
kabloları kullanarak bağlayın.

Spesifikasyonlar
Giriş sinyali: Mono RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Çıkış sinyali: Dual mono RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Şekil 4.6 Ses giriş konektörleri

Şekil 4.7 Ses çıkış konektörleri

4.6 Monitör bağlantıları
VGA, CVBS veya Y/C bağlantıları ile ikiye kadar monitör bağlanabilir.

4.6.1 VGA
Standart VGA kablosu kullanarak üniteyi bir veya iki VGA monitöre bağlayın. LCD kullanırken 
17” veya daha büyük monitörler kullanılması önerilir.

Spesifikasyonlar
Çıkış sinyali: VGA
Çözünürlük: 1280 x 1024 (monitör A), 1024 X 768 (monitör B)

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

Audio in

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

Audio out
A B

L

R
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Renk: Gerçek renk (32 bit)
Konektör tipi: DE-15

Şekil 4.8 VGA monitör konektörleri

4.6.2 CVBS
BNCkonektörlü 75 ohm video koaksiyal kabloları kullanarak üniteyi CCTV monitörlere 
bağlayın. Ünite 1 Vpp CVBS sinyali sağlar.
Monitörün geçişli bağlantısı varsa ve geçişli çıkışı kullanmıyorsanız, monitörde 75 ohm 
empedans ayarını seçin. Monitörün geçişli çıkışı ek bir aygıta bağlıysa, aygıtın sonlandırması 
75 ohm'a, monitörün sonlandırması yüksek empedansa ayarlanır. (Bunun otomatik 
sonlandırmalı aygıtlarda gerekli olmadığını unutmayın.)

Spesifikasyonlar
Çıkış sinyali: Kompozit video 1Vpp, 75 ohm, Senk. 0,3Vpp ±%10
Çözünürlük: 720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC
Konektör tipi: BNC

Şekil 4.9 CVBS monitör konektörleri

4.6.3 Y/C
Üniteyi, standart Y/C bağlantı kablosu kullanarak Y/C girişi ile CCTV monitöre bağlayın.

Şekil 4.10 Y/C monitör konektörleri

4.7 Monitör akış bağlantısı
Uzaktan akış konfigürasyonundaki bir monitörü bağlamak için, CVBS monitör çıkışını bir video 
girişine bağlayın. Ardından, monitörü karşılık gelen geçişli konektöre bağlayın.

VGA

A

B

CVBS

A

B

Y/C

A

B
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Şekil 4.11 Tipik monitör akış bağlantısı

4.8 RS232 COM portu bağlantıları
RS232 COM portları, servis amaçları için bilgisayarı üniteye bağlamak için kullanılır. 
Bilgisayarın seri portunu üniteye bağlamak için sıfır modem kablosu kullanın. Baud hızı, menü 
sisteminde seçilebilir.

Spesifikasyonlar
Konektör tipi: 9 kutuplu D tipi erkek konektör
Maksimum giriş gerilimi: ±25V
İletişim protokolü: EIA/TIA-232-F'ye göre çıkış sinyalleri

Şekil 4.12 RS232 COM portu konektörleri

Tablo 4.1 RS232 konsol port soketi

4.9 Klavye bağlantıları
Klavye giriş ve çıkış konektörleri, bir veya daha fazla Divar XF ünitesine Bosch Intuikey klavye 
bağlamak için kullanılır. Bir ünite için, klavyeyi KBD giriş konnektörüne bağlayın. Daha fazla 
ünite için, birinci ünitenin KBD çıkış konnektörü ile bir sonraki Divar XF ünitesinin KBD giriş 
konnektörü arasına bir kablo bağlayın. Bu yöntemle bir klavye kullanılarak, 16'ya kadar 
Divar XF ünitesi bağlanabilir ve kontrol edilebilir.
Kısa mesafelerde (30 m'ye kadar), klavyeye güç ve sinyal bağlantıları sağlamak için standart 6 
damarlı düz kablo kullanılabilir (LTC 8558/00).
30 m'den fazla mesafelerde, klavye ve DVR arasında Klavye Uzatma Kiti (LTC 8557) 
kullanılmalıdır. Kit harici klavye için, bağlantı kutuları, kablolar ve uygun güç kaynağı sağlar. 

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O

A

B

A A

B B
- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

AC

USBUSB

Ethernet

Audio out Audio in
A B

L

R

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16
Monitor out

BA

Sinyal adı Pim sayısı Açıklama
DCD_in 1 Taşıyıcı algılama sinyali (kullanılmaz)
RX 2 RS232 alma sinyali
TX 3 RS232 aktarma sinyali
N/C 4 Bağlantı yok
Sistem topraklaması 5 Sistem topraklaması
N/C 6 Bağlantı yok
RTS 7 RS232 sinyal gönderme talebi
CTS 8 RS232 sinyal gönderme onayı
N/C 9 Bağlantı yok

COM 1 COM 2
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Önerilen kablo tipi Belden 8760 veya eşdeğeridir.

Sonlandırma
Klavye sonlandırıcısını (Intuikey klavye ile birlikte verilir) KBD çıkış konektörüne bağlayın. 
Birden fazla Divar XF ünitesi bir klavye ile kontrol ediliyorsa, son Divar XF ünitesinin KBD çıkış 
konnektörü sonlandırılmalıdır.

Spesifikasyonlar
İletişim protokolü: RS485
Maksimum sinyal gerilimi: ± 12V
Güç kaynağı: 11 - 12,6 VDC, maksimum 400 mA
Maksimum kablo uzunluğu: 30 metre (standart 6 damarlı düz kablo kullanarak) veya 1,5 
kilometre (LTC 8557 ile birlikte Belden 8760 veya eşdeğerini kullanarak).
Kablo tipi: siyah (cross) kablo (klavye ile birlikte verilir)
Sonlandırma: 390 ohm sonlandırıcı

Şekil 4.13 Klavye giriş ve çıkış konektörleri

Tablo 4.2 Klavye Girişi - RJ11 soketi (KBD giriş)

Tablo 4.3 Klavye çıkışı - RJ11 soketi (KBD çıkış)

4.10 Ethernet bağlantısı
Standart RJ-45 Ethernet soketi, üniteyi doğrudan bir bilgisayara, IP kameraya veya bir ağa 
bağlamak için kullanılır. Ağ hub'ına veya anahtara bağlamak için düz ağ kablosu kullanın. 
Doğrudan bir bilgisayara veya IP kameraya bağlamak için birlikte verilen cross ağ kablosunu 
kullanın. Gerekli özel kablo tipi için yerel IT personeline danışın. Düğümden düğüme 
maksimum kablo uzunluğu 100 metre (300 feet) ile sınırlıdır.

Spesifikasyonlar
Bağlantı: 10/100 BaseT, IEEE 802.3
Diferansiyel sinyal gerilimi: ± 2,8 V maksimum, girişlerde geçici aşırı gerilim koruması 
bulunmaktadır
Ethernet portu detayları: EEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T fiziksel katman
Otomatik anlaşma: 10/100, tam/yarım duplex

Pim sayısı Sinyal
1 +12 VDC (11 V Min - 12,6 V Maks, 400 mA Maks)
2 Sistem topraklaması
3 Klavye artı hattı
4 Klavye eksi hattı
5 Sistem topraklaması
6 Sistem topraklaması

Pim sayısı Sinyal
1 Bağlantı yok
2 Sistem topraklaması
3 Klavye eksi hattı
4 Klavye artı hattı
5 Sistem topraklaması
6 Bağlantı yok

KBD IN

KBD OUT
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Kablo uzunluğu: 100 metre (100 ohm korumasız bükümlü çift kablo veya 150 ohm korumalı 
bükümlü çift kablo, kategori 5 veya üzeri).
Empedans: empedans denkleştirme için dahili kompanzasyon
Göstergeler: ACT, 10/100

Şekil 4.14 Ethernet konektörü

Tablo 4.4 LAN - RJ-45 Ethernet soketi

4.11 RS485 portu
Pan, tilt ve zoom kontrolü için üçüncü parti kontrol edilebilir kameraları üniteye bağlayın.
Pelco D protokolü, aşağıdaki baud ayarlarıyla desteklenir:
2400 baud
1 başlangıç biti
8 veri biti
1 durdurma biti
parite yok

Şekil 4.15 RS485 konektörü

Tablo 4.5 RS485 pim tanımı

Önerilen kablo çapı AWG 28-16'dır (0,08-1,5 mm2).
Kontrol edilebilir kamera ile iletişim kurmak için, kameranın bağlı olduğu giriş numarası ile aynı 
olan bir port numarası seçin (örneğin, kanal 16'ya bağlı ise port 16'ya kontrol edilebilir bir 
kamera konfigüre edin).

4.12 Biphase portu
Kontrol edilebilir Biphase uyumlu kameraları bağlamak için Biphase portunu kullanın. Dome 
kameralar ve pan, tilt ve zoom kontrolü için beş Biphase çıkışı bulunmaktadır. Üniteyle birlikte 
verilen vidalı terminal bağlantı kartı, tüm Biphase - ünite bağlantılarını kolaylaştırır ve portu 
geçici aşırı gerilimden korur.

Sinyal adı Pim sayısı Açıklama
LAN_TX + 1 Ethernet aktarım hattı artı
LAN_TX - 2 Ethernet aktarım hattı eksi
LAN_RX + 3 Ethernet alma hattı artı
N/C 4 Bağlantı yok
N/C 5 Bağlantı yok
LAN_RX - 6 Ethernet alma hattı eksi
N/C 7 Bağlantı yok
N/C 8 Bağlantı yok

ETHERNET

Sinyal adı Pim sayısı Açıklama
TX - 1 Veri aktarımı
TX + 2 Veri aktarımı
GND 3 Koruma

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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Spesifikasyonlar
Çıkış empedansı: 128 ohm
Aşırı gerilim koruması: ±40 V maksimum
Diferansiyel gerilim büyüklüğü: 1 V minimum, 2 V maksimum, diferansiyel çıkış üzerinden bağlı 
220 ohms karakteristik yük ile
Kablo uzunluğu: maksimum 1,5 Kilometre
Önerilen kablo: Belden 8760
Kablo çapı: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)
Çıkış başına yük sayısı: maksimum 4

Şekil 4.16 Biphase port konektörü ve bağlantı kartı

Tablo 4.6 Kontrol portu - 15 kutuplu D tipi soket

Sinyal adı Pim sayısı Açıklama
Kod 1 - 1 Biphase kontrol kn. 1 (eksi)
Kod 1 + 2 Biphase kontrol kn. 1 (artı)
Koruma 3 Sistem topraklaması/kablo koruması
Kod 2 - 4 Biphase kontrol kn. 2 (eksi)
Kod 2 + 5 Biphase kontrol kn. 2 (artı)
Koruma 6 Sistem topraklaması/kablo koruması
Kod 3 - 7 Biphase kontrol kn. 3 (eksi)
Kod 3 + 8 Biphase kontrol kn. 3 (artı)
Koruma 9 Sistem topraklaması/kablo koruması
Kod 4 - 10 Biphase kontrol kn. 4 (eksi)
Kod 4 + 11 Biphase kontrol kn. 4 (artı)
Koruma 12 Sistem topraklaması/kablo koruması
Kod 5 - 13 Biphase kontrol kn. 5 (eksi)
Kod 5 + 14 Biphase kontrol kn. 5 (artı)
Koruma 15 Sistem topraklaması/kablo koruması

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
-

SHIELD

CTRL 3

+
-

SHIELD

CTRL 4

+
-

SHIELD

CTRL 5

8 1

915
BIPHASE
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Kontrol edilebilir kamera ile iletişim kurmak için, kameranın bağlı olduğu giriş numarası ile aynı 
olan bir port numarası seçin (örneğin, kanal 16'ya bağlı ise port 16'ya kontrol edilebilir bir 
kamera konfigüre edin).

4.13 USB konektörleri
Dört USB konektörü, ünitenin arka panelinde bulunur. Kolaylık için, bir mouse veya bellek 
aygıtı bağlamak amacıyla ünitenin önünde bir USB portu bulunur.

Şekil 4.17 USB portları

4.14 Harici alarm G/Ç bağlantısı
Alarm girişleri ve çıkışları, 25 kutuplu D tipi soket ile sağlanır. Üniteyle birlikte verilen vidalı 
terminal giriş/çıkış bağlantı kartı, üniteye yapılan tüm bağlantıları kolaylaştırır.

Girişlerin bağlanması
Her (alarm) giriş hattı, basınç tamponları, pasif kızılötesi dedektörler, duman dedektörleri ve 
benzer aygıtlardan kontakla anahtarlanabilir. N/A veya N/K olarak bağlayın. Alarm girişlerini 
menü sisteminde N/A veya N/K olarak konfigüre edebilirsiniz. Varsayılan N/A'dır. 9-16 
girişlerinin, 8 kanallı bir Divar XF'te kullanılmayacağını unutmayın.

Spesifikasyonlar
Alarm giriş empedansı: Dahili kaldırma 10 K - +5 V
Giriş gerilim aralığı: -5 VDC minimum - 40 VDC maksimum
Giriş gerilim eşiği: alçak gerilim 0,8 V maksimum, yüksek gerilim 2,4 V minimum
Kablo çapı: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Alarm çıkışlarının bağlanması
Dört alarm çıkış rölesi, giriş alarmlarına ve tetiklerine yanıt verir. Alarm çıkışlarını menü 
sisteminde N/A veya N/K olarak konfigüre edebilirsiniz. Röleler, durumu tetikleyen olay 
süresince aktif kalırlar. Uygulamayı alarm çıkış rölelerine bağlayın (sadece direnç gösteren 
yükler). Alarm çıkış rölelerinin bağlantılarında 30 Vac, 40 Vdc, 500 mA (sürekli) veya 10 VA 
değerlerini aşmayın.

Tablo 4.7 Harici alarm G/Ç

Spesifikasyonlar
Anahtarlama akımı (dirençli): 500 mA maksimum
Taşıma gücü: 10 VA maksimum
Anahtarlama gerilimi (dirençli): 30 VAC / 40 VDC maksimum

USBUSB

Çıkış numarası Fonksiyon
1 Alarm
2 Video kaybı
3 Kontrol merkezi ile kontrol edilebilir
4 Kontrol merkezi ile kontrol edilebilir

TEHLİKE! 
Elektrik gerilimi.
Elektrik çarpması ve ünitenin zarar görmesi riski.
Kontaklar AC hat gerilimlerinde kullanılmamalıdır.
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Kablo çapı: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Şekil 4.18 Harici alarm giriş ve çıkış konektörü ve bağlantı kartı
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Tablo 4.8 Harici G/Ç - 25 kutuplu D tipi soket

4.15 Arıza rölesi
Arıza rölesi, sistem arızası üzerine etkinleştirilecektir. Birlikte verilen vidalı terminal 
adaptörünü kullanarak bağlayın. Önerilen kablo çapı AWG 28-16'dır (0,08-1,5 mm2).

Şekil 4.19 Arıza rölesi çıkışı

4.16 Güç kaynağı
Üniteye güç, IEC tipi soketle sağlanır. Güvenlik nedenleriyle, ünitenin açma/kapama anahtarı 
bulunmamaktadır. Bunun anlamı, ünitenin güç kablosu elektrik prizine bağlı olduğu sürece 
ünitenin çalışıyor olacağıdır.

Spesifikasyonlar:
Giriş Gerilimi: 100 - 240 VAC ±%10
Akım: 0,7A - 0,3 A
Giriş Frekansı: 50/60 Hz

Sinyal adı Pim sayısı Açıklama
Alarm_in_1 1 Alarm girişi 1
Alarm_in_2 2 Alarm girişi 2
Alarm_in_3 3 Alarm girişi 3
Alarm_in_4 4 Alarm girişi 4
Alarm_in_5 5 Alarm girişi 5
Alarm_in_6 6 Alarm girişi 6
Alarm_in_7 7 Alarm girişi 7
Alarm_in_8 8 Alarm girişi 8
Alarm_in_9 9 Alarm girişi 9
Alarm_in_10 10 Alarm girişi 10
Alarm_in_11 11 Alarm girişi 11
Alarm_in_12 12 Alarm girişi 12
Alarm_in_13 13 Alarm girişi 13
Alarm_in_14 14 Alarm girişi 14
Alarm_in_15 15 Alarm girişi 15
Alarm_in_16 16 Alarm girişi 16
Relay1_A 17 Röle 1 çıkış kutbu 1
Relay1_B 18 Röle 1 çıkış kutbu 2
Relay2_A 19 Röle 2 çıkış kutbu 1
Relay2_B 20 Röle 2 çıkış kutbu 2
Relay3_A 21 Röle 3 çıkış kutbu 1
Relay3_B 22 Röle 3 çıkış kutbu 2
Relay4_A 23 Röle 4 çıkış kutbu 1
Relay4_B 24 Röle 4 çıkış kutbu 2
Sistem 
topraklaması

25 Kasa topraklaması
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Şekil 4.20 Güç kaynağı soketi

Tablo 4.9 Güç kaynağı soketi

4.17 Bakım
Bu ünitenin bakımı, harici temizlik ve inceleme ile sınırlıdır. Bakım için nitelikli servis 
personeline başvurun.

Sinyal adı Pim Açıklama
LIVE Üst AC elektrikli
NEUTRAL Alt AC nötr
PE Orta Koruyucu Topraklama

AC

TEHLİKE! 
Elektrik gerilimi. Elektrik çarpması riski.
Üst kapağı açmayın veya ünitenin bakımını yapmaya kalkışmayın. Ünitenin içinde kullanıcı 
tarafından bakımı yapılabilecek bir parça bulunmamaktadır. Bakım için nitelikli servis 
personeline başvurun. Üst kapağı açmak garantiyi geçersiz kılacaktır!
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5 Çalıştırma talimatları
Bu talimatlar, ön panel tuşlarının amacını açıklar. Kullanılabilen fonksiyonlar, ayarlama 
parolalarıyla sınırlanabilir. Bazı fonksiyonlar ayrıca bir yazılım lisansı gerektirebilir.
Bir yönetici, menüde çok daha fazla fonksiyona erişebilir.

5.1 Ön panel kumandaları

Şekil 5.1 Ön panel kumandaları

5.1.1 Tuşlar
Ön paneldeki tuşlar tüm fonksiyonları kontrol eder. Tuşlardaki simgeler fonksiyonları gösterir. 
Etkin olmayan tuşlara basıldığında bir uyarı sesi duyulur.

Ok tuşları:

Yukarı Aşağı Sol Sağ
– menü modundayken menü öğeleri veya değerlerinde gezinir
– PTZ modunda ok tuşları, seçilen kameranın pan, tilt veya zoom fonksiyonlarını 

kontrol etmek için kullanılabilir
– dijital zoom modunda seçilen alanının görünür kısmını hareket ettirir

 Enter tuşu
– bir alt menü öğesi seçer veya menülerde yapılan seçimleri onaylar
– video çoklu ekran modunda görüntülenirken, seçilen kameo tam ekran gösterilir

 ESC tuşu
– bir önceki seviyeye dönmek veya kaydetmeden menü sisteminden çıkmak için basın

 Tam ekran tuşu
– tam ekran moduna geçmek için basın

 Dörtlü tuşu
– dörtlü moda geçmek için basın
– dörtlü modda, etkinleştirilmiş dörtlü ekranlar arasında geçiş yapmak için basın

 Çoklu ekran tuşu
– çoklu ekran moduna geçmek için basın
– çoklu ekran modunda, etkinleştirilmiş 3x3 ve 4x4 ekranlar arasında geçiş yapmak için 

basın

 Dijital zoom tuşu
– aktif tam ekran kamera görüntüsüne yaklaşır

Divar



38 tr | Çalıştırma talimatları Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Kurulum kılavuzu Bosch Security Systems

 Sekans tuşu
– tam ekran veya dörtlü ekranlarda kameraları sıralı görüntüleyin

 OSD tuşu
– tarih/saat ve kamera bilgileri, sadece tarih/saat veya hiçbiri görüntüleme 

seçeneklerinden biri için basın

 Arama tuşu
– kayıtlı görüntülere bakmak amacıyla tarih/saat arama menüsünü açmak için basın

 PTZ tuşu
– pan/tilt veya pan/zoom modlarını etkinleştirir

 Kareyi dondurma tuşu
– canlı modda seçilen görüntüyü dondurmak için basın

 Menü tuşu
– menü sistemini açar

 Yardım tuşu
– yardım görüntülemek için basın

 Ses kapatma tuşu
– sesli izleme sesini kapatmak için basın

 Açma/Kapatma anahtarı
– DVD bölmesini açmak veya kapatmak için basın

 Verme tuşu
– verme menüsünü açmak için basın; tuş üzerinde bir gösterge ışığı bulunur

 Monitör tuşu
– monitör A veya B kontrol geçişlerini sağlar

Onaylama tuşu
– bir alarm olayını onaylamak için basın; tuş üzerinde bir gösterge ışığı bulunur

 Kamera tuşları (1-16)
– analog video girişinin tam ekran görüntüsünü görmek için basın
– IP kameranın tam ekran görüntüsünü görmek için basın (bağlıysa)

 Duraklatma tuşu
– tekrar oynatma modunda, oynatılan görüntüyü dondurmak için basın

 Terse oynatma tuşu
– canlı modda, görüntülenen kameralar için kayıtların terse oynatımını başlatmak için 

basın
– tekrar oynatma modunda, terse oynatmayı başlatmak veya ters oynatma hızını 

artırmak için basın
– duraklatma modunda, bir kare geri almak için basın
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 Oynatma tuşu
– canlı modda, seçilen son tekrar oynatma noktasından tekrar oynatmaya devam 

etmek için basın
– duraklatma veya hızlı ileri/geri modlarında, oynatmaya devam etmek için basın

 Hızlı ileri tuşu
– canlı modda, oynatmayı bir dakika öncesinden başlatmak için basın
– oynatma modunda, ileri oynatma hızını artırmak için basın
– duraklatma modunda, bir kare ileri almak için basın

 Durdurma tuşu
– tekrar oynatma modundayken, canlı moda dönmek için basın

Not:
IP kamera numaralaması, 8 kanallı modelde 9'dan, 16 kanallı modelde ise 17'den başlar. Bu 
nedenle, IP kameralar bulunan 16 kanallı bir ünitede, kamera tuşu 1 analog kamera 1'i ve IP 
kamera 17'yi seçer.

5.1.2 Göstergeler
Ön panel ekranındaki göstergeler, sizi çeşitli işletim koşullarıyla ilgili olarak uyarmak için yanar 
veya yanıp söner.

 Güç - üniteye güç verildiğinde yanar

 DVD- ünitede DVD varken yanar

 USB - üniteye bir USB bellek aygıtı bağlandığında yanar

 Ağ - üniteye bir uzak kullanıcı bağlandığında yanar

 Kayıt - ünite video kaydederken yanar

 Tekrar oynatma - ünite tekrar oynatma modundayken yanar

 Monitör A - monitör A'nın kontrol edildiğini gösterir

 Monitör B - monitör B'nin kontrol edildiğini gösterir

 Sıcaklık - dahili sıcaklık çalışma sıcaklık aralığının dışına çıktığında yanıp söner

 Alarm - bir alarm algılandığında yanıp söner

 Hareket - bir video sinyalinde hareket algılandığında yanıp söner

 Video kaybı - bir video girişi için video kaybı algılandığında yanıp söner

 Sistem arızası - bir sistem arızası algılandığında yanıp söner

5.2 Mouse Kontrolleri
Ön panel ile kontrol edilebilen tüm fonksiyonlara, alternatif olarak birlikte verilen USB mouse 
ile de erişilebilir. Tüm ana DVR fonksiyonlarına, ekran üzeri düğme paneli ile erişilebilir. Paneli 
(sadece monitör A) görüntülemek için, mouse imlecini ekranın alt sol köşesine hareket ettirin. 
Ekrandan kaldırmak için ESC tuşuna basın.
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Şekil 5.2 Ekran üzeri düğme paneli

Ekran üzeri düğme panelinin düğmeleri ve göstergeleri, ön paneldeki tuş ve göstergelerle aynı 
şekilde çalışır.

5.3 Görüntüleri görüntüleme
Ünitenin A ve B olmak üzere iki monitör çıkışı bulunmaktadır. Bu monitörlerin görüntüleri ne 
şekilde görüntülediği, sistemin nasıl konfigüre edildiğine bağlıdır. Bir alarm veya hareket girişi 
algılandığında, Alarm/Hareket göstergesi ile birlikte kamera görüntüsü monitör A, B veya her 
ikisinde görüntülenebilir. Birden fazla alarm veya hareket durumunda, kamera görüntüleri 
monitör A, B veya her ikisinde çoklu ekran penceresinde bir araya getirilir.

5.3.1 Monitör A
Monitör A ana monitördür. Analog ve IP kameraların tam ekran, dörtlü veya çoklu ekran canlı 
veya oynatma görüntülerini gösterir. Durum mesajları, alarmlar, hareket ve video kaybı uyarıları 
da bu monitörde görüntülenir. Menü sistemi etkinleştirildiğinde, bu monitörde görüntülenir.

5.3.2 Monitör B
Monitör B, analog kameraların tam ekran, dörtlü veya çoklu ekran canlı görüntülerini gösterir.

Kontrol etmek üzere monitör seçilmesi
Monitör A üzerindeki görüntüyü kontrol etmek için:

1. Ön paneldeki  ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.

2. Eğer  yanmadıysa, monitör  tuşuna basın.
Monitör B üzerindeki görüntüyü kontrol etmek için:

1. Ön paneldeki  ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.

2. Eğer  yanmadıysa, monitör  tuşuna basın

5.3.3 Görüntüleme
Şekil, monitör A ve B için mümkün olan tüm görünümleri göstermektedir. Bazı çoklu ekran 
görünümleri, kurulum sırasında devre dışı bırakılmış olabilir. Bağlı kameraların Divar modeli ve 
sayısı ayrıca, kullanılabilir çoklu ekran görünümlerini etkiler.

Şekil 5.3 Divar XF, tek, dörtlü, 3x3 ve 4x4 ekran görünümlerini destekler
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Çoklu ekran modları, tüm kamera görüntülerini görüntülemek için sırayla gösterilebilen farklı 
çoklu ekranlara sahip olabilir.

Çoklu ekran
Farklı çoklu ekran görüntülerini monitör A veya B'de görüntülemek için:

1. Çoklu ekran  tuşuna basın.
– Kamera görüntülerinin çoklu ekran gösterimi, aktif monitör üzerinde 

görüntülenecektir.
– Seçilen kameraların kamera tuşları yanacaktır (yeşil).

2. Bir sonraki programlanmış çoklu ekran görünümüne gitmek için çoklu ekran  tuşuna 
tekrar basın.

– Çoklu ekran  tuşuna basmaya devam ederseniz, ünite kullanılabilir tüm çoklu 
ekran görüntülerini döngüsel olarak gösterir.

Tam ekran
Bir kameranın tam ekran çekimini görüntülemek için:
1. Bir kamera tuşuna basın.

– Seçtiğiniz analog kameranın tam ekran görüntüsü belirir.
– Seçilen analog kameranın kamera tuşu yanar (yeşil).
– Bağlı IP kamerayı görüntülemek için kamera tuşuna tekrar basın.
– Seçilen IP kameranın kamera tuşu yanar (turuncu).

2. Çoklu ekran modundayken, aktif kameoyu tam ekranda görüntülemek için enter  
tuşuna basın.

Not:
IP kamera numaralaması, 8 kanallı modelde 9'dan, 16 kanallı modelde ise 17'den başlar. Bu 
nedenle, IP kameralar bulunan 16 kanallı bir ünitede, kamera tuşu 1 analog kamera 1'i ve IP 
kamera 17'yi seçer.

Sekans
Birden fazla kameranın canlı kamera görüntülerini sırayla görüntülemek için:

1. Sekans  tuşuna basın.
– Her biri önceden programlanmış bekleme süreleri için kamera görüntüleri sırası 

belirir.

2. Sıralamayı durdurmak için sekans  tuşuna basın.
– Zoom yapmak, çoklu ekran tuşuna basmak veya bir tek kamera seçmek de ayrıca 

sıralamayı durdurur.

Kameo ataması
Çoklu ekran görünümünde kameolara kamera atamak:
1. Kameo seçmek için ok tuşlarını kullanın.
2. Kamera görüntüsünü görüntülemek ve aktif kameoya atamak için o kamera tuşuna basın 

ve basılı tutun.
3. Alternatif olarak, mouse ile kameoya sağ tıklatın ve içerik menüsünden bir video girişi 

seçin.
Yaptığınız kameo ataması, oynatma modunda ve ayrıca canlı modda kullanılır.

Görüntüyü dondur
Monitör A'da bir kamera çekimini dondurmak için:

1. Aktif kameodaki görüntüyü dondurmak için dondurma  tuşuna basın.
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2. Canlı görüntülemeye geri dönmek için dondurma  tuşuna tekrar basın.
Alternatif olarak, mouse kullanarak sağ tıklatın ve içerik menüsünden Dondur veya 
Donmayı kaldır seçeneklerini seçin.

Kamera görüntüsünü tam ekran modunda görüntülüyorsanız, bu görüntü dondurulur. 
Dondurulmuş bir görüntüde zoom fonksiyonu kullanılabilir. Görüntüleme modunu 
değiştirirseniz, dondurulmuş görüntü bırakılır.

Zoom
Görüntüye yaklaşmak için:

1. Zoom  tuşuna basın.
– Görüntü 2 kat büyütülür.

2. Görüntünün gösterilecek bölümünü seçmek için ok tuşlarını kullanın.

3. Daha fazla yaklaşmak için zoom  tuşuna tekrar basın.
– Görüntü 4 kat büyütülür.

4. Görüntünün gösterilecek bölümünü seçmek için ok tuşlarını kullanın.

5. Tam görüntüye dönmek ve zoom modundan çıkmak için zoom  tuşuna tekrar basın.
Alternatif olarak, zoom modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mouse ile 
sağ tıklatın ve Yaklaş veya Zoom'dan çık seçeneklerini seçin. Zoom modundayken, 
yaklaşmak için ekranın bir bölgesine tıklatın. Yaklaşma ve uzaklaşama için döner tekerleği 
kullanın.

5.4 Canlı ve oynatma

5.4.1 Canlı mod
Canlı mod, kameralardan gelen canlı görüntüleri izlediğiniz ünitenin normal çalışma modudur. 
Canlı moddan oynatma moduna veya sistem menüsüne geçebilirsiniz.

5.4.2 Oynatma fonksiyonlarına erişim
Oynatma fonksiyonlarına erişim parola gerektirebilir. Bu konuyu yöneticinizle görüşün.
1. Aramak için, üst menüyü kullanın ve arama simgesini tıklatın.
2. Açılır menüden Olay arama veya Tarih/saat aramayı seçin.

Alternatif olarak, tarih/saat aramasına doğrudan geçmek için arama  tuşuna basın.
Oynatma moduna girmek için aşağıdaki tuşlardan birini kullanın:

– Görüntülenen kameralar için kayıtların terse oynatımını başlatmak için geri alma  
tuşuna basın.

– Bir dakika öncesinden oynatmaya başlamak için hızlı ileri  tuşuna basın.

– Seçilen son tekrar oynatma modundan tekrar oynatmaya devam etmek için oynatma  
tuşuna basın.

Canlı görüntülemeye geri dönmek için durdurma  tuşuna basın. Bir alarm da ünitenin 
tekrar canlı moda dönmesini sağlar.

5.4.3 Tekrar oynatma modu
Tekrar oynatma modunda, video kontrol tuşları aşağıdaki şekilde çalışır:

– Kayıtların terse oynatmasını başlatmak için geri alma  tuşuna basın. Bu tuşa tekrar 
tekrar basıldığında, gösterim hızı tekrar normal hıza dönmeden önce maksimuma 

ulaşacaktır. Bir seferde bir kare geri almak için duraklatma modunda geri alama  
tuşuna basın.
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– Görüntüyü dondurmak için duraklatma  tuşuna basın.

– Kayıtların oynatımını başlatmak için hızlı ileri  tuşuna basın. Bu tuşa tekrar tekrar 
basıldığında, gösterim hızı tekrar normal hıza dönmeden önce maksimuma ulaşacaktır. Bir 

seferde bir kare ileri almak için duraklatma modunda ileri alma  tuşuna basın.

– Oynatmaya devam etmek için oynatma  tuşuna basın.

Canlı görüntülemeye geri dönmek için durdurma  tuşuna basın. Bir alarm da ünitenin 
tekrar canlı moda dönmesini sağlar.

5.5 Menü sistemine genel bakış
Menü, üniteyi kullanmanıza yardımcı olmak için birden fazla fonksiyona erişim sağlar. Bazı 
menü öğelerine erişim parola korumalıdır. Menü sistemine erişmenin üç yolu vardır:
– ön panel tuşlarıyla,
– USB mouse ile veya
– Intuikey klavye ile.
Gezinme ve seçimde küçük farklılıklar, sadece ünite, klavye ve mouse üzerindeki tuşlar 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Menü yapısı her durumda aynıdır.
Üst menü; açılır alt menülere sahip dört ana menüden, bir yardım öğesinden ve çıkış 
öğesinden oluşur.

Şekil 5.4 Üst menü

Arama

Arama menüsü iki alt menü içerir:
– Tarih/saat - belirtilen tarih ve saatten video oynatır.
– Olay arama - belirli tarih çerçevesinde olayları arar.

Bu alt menülere sadece, oynatma haklarına sahip olmanız durumunda erişebilirsiniz.

Ver

Verme menüsü, bir video klibi USB bellek aygıtına veya DVD'ye arşivlemek için kullanılır.
Bu alt menüye sadece, verme haklarına sahip olmanız durumunda erişebilirsiniz.

Yapılandırma

Konfigürasyon menüsü, üç alt menü içerir:
– Hızlı kurulum - temel DVR ayarlarını konfigüre etmek için sihirbazı açar.
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– Gelişmiş konfigürasyon - tüm DVR ayarlarını konfigüre etmek için konfigürasyon 
menüsünü açar.

– Monitör ayarları - monitör çıkış ayarlarını konfigüre etmek için bir menü açar.
Bu alt menülere sadece, konfigürasyon haklarına sahip olmanız durumunda erişebilirsiniz.

Sistem bilgileri

Sistem bilgileri menüsü iki alt menü içerir:
– Durum - durum bilgilerini görüntülemek için bir menü açar.
– Kayıt defteri - sistem kaydını görüntülemek için bir menü açar.

Yardım

Yardım fonksiyonu bir yardım metni görüntüler. 

Çık

Oturumu kapatmak için tıklatın. 

5.5.1 Ön panel tuşlarını kullanarak erişim
Menüyü açmak için menü  tuşuna basın.

– Monitör A'da üst menü görüntülenir.

Bir menü veya liste içinde hareket etmek için ön paneldeki ok     
tuşlarını kullanın.

Bir alt menü veya öğe seçmek için enter  tuşunu kullanın.

Geri gitmek için escape  tuşunu kullanın.

Yardım metnini açmak için yardım  tuşuna basın.

Menüden çıkmak için escape  tuşuna basın.

5.5.2 Mouse kullanarak erişim
Menüyü açmak işçin imleci ekranın üst kısmına getirin.

– Monitör A'da üst menü görüntülenir.
Bir menü öğesi seçmek için imleci üzerine getirin ve sol tıklatın.

5.5.3 Intuikey klavye kullanarak erişim
Üst menüye erişmek için Menü tuşuna basın. Menü öğeleri arasında gezinmek için klavye 
kumanda kolunu kullanın.

Bir menü öğesi seçmek için klavye üzerindeki enter  tuşunu kullanın.
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5.6 Arama

Şekil 5.5 Üst menü - Arama

1. Arama yapmak için, üst menüye girin ve Ara seçeneğini tıklatın.
2. Açılır menüden Tarih/saat arama veya Olay aramasını seçin.

Alternatif olarak, Tarih/saat aramasına doğrudan geçmek için arama  tuşuna basın.

5.6.1 Tarih/saat arama

Başlangıç tarihini ve saatini girin ve oynatımı başlatmak Tamam seçeneğini tıklatın.
Görüntülenen kameoların oynatımı başlar.

Şekil 5.6 Tarih ve saate göre arama

5.6.2 Olay arama



46 tr | Çalıştırma talimatları Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Kurulum kılavuzu Bosch Security Systems

Şekil 5.7 Olay Arama menüsü - Arama seçenekleri

Arama kriterleri
– Kanallar altında, aranacak kamera girişlerini işaretleyin (tümünü seçmek için 

numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın). Seçilen girişler vurgulanır.
– Alarm olayları, hareket olayları veya her ikisini de aramak için Aranacakları ayarlayın. 

Aramanın bir olay türüyle sınırlanmaması için Tüm olaylar olarak ayarlayın.
– Arama yönünü ayarlamak için, başlangıç saatinden bitiş saatine doğru arama yapmak için 

İleri seçeneğini, bitiş saatinden başlangıç saatine doğru arama yapmak için Geri 
seçeneğini seçin.

– Başlangıç saati ve Bitiş saati altında, aramanın zaman kapsamını belirlemek için tarih ve 
saat değerlerini girin.

– Aramayı başlatmak için Ara seçeneğini seçin.
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Şekil 5.8 Olay Arama menüsü - Arama sonuçları

Arama sonuçları
– Filtreye uyan ve seçilen tarih ve saate en yakın olan kayıt ilk sırada gösterilir.
– Listede ilerlemek için yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın. Seçilen kayıt, önizleme 

penceresinde gösterilir.

– Seçilen kaydın tam ekran oynatımı için enter  tuşuna basın.

– Arama menüsüne dönmek için escape  tuşuna basın.

5.7 Aktar

Şekil 5.9 Üst menü - Video aktarma

Aktarma menüsüne üst menüden erişilir. Kaydedilmiş video ve ses bölümlerini bir USB bellek 
aygıtına veya kaydedilebilir DVD'ye yazmanıza olanak tanır. Ana aktarım ekranı, bağlı ortamlar 
hakkında bilgi ve arşivlenecek video bölümleri listesini gösterir.
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Şekil 5.10 Video aktarma menüsü

– Hedef seçim kutusundan bir bellek aygıtı seçin. Ortam durumu, seçilen bellek aygıtının 
durumunu; Boş alan ise arşivleme için kullanılabilir alanı görüntüler.
Seçili bellek aygıtını boşaltmak için Sil seçeneğini seçin.

– Arşivlenecek video bölümlerinin listesi görüntülenecektir.
– Listeye video bölümü eklemek için Ekle seçeneğini seçin.
– Arşivlemek istediğiniz video bölümleri için bir Başlangıç saati ve Bitiş saati girin.

Arşivlemek istediğiniz kamera numaralarını seçin (tümünü seçmek için 
numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın).

Bölümleri listeye dahil etmek için Tamam seçeneğini tıklatın.

1. Listeye bir başka video bölümü eklemek için Ekle seçeneğini seçin.
1. Listede bulunan bir video bölümünü değiştirmek için bölümü seçin ve Değiştir seçeneğini 

tıklatın.
1. Bir video bölümünü listeden kaldırmak için bölümü seçin ve Kaldır seçeneğini tıklatın.
Arşiv listesi, arşivleme gerçekleşene kadar saklanır. Kısmen üzerine yazılmış veya Divar’ın 
dahili sabit disklerinden silinmiş video bölümleri listeden kaldırılır.
– Arşivlemeden önce video bölümlerinin kimlik denetimini yapmak için Kimlik denetimi 

kontrolü seçeneğinin yanına bir onay işareti koyun.
– DVD ortamının diğer oynatıcılarda okunmasını sağlamak için Medyayı sonlandır 

seçeneğinin yanına onay işareti koyun.
– Video bölümlerini hedef cihaza yazmak için Aktarımı başlat seçeneğini seçin.
– Arşivleme işlemini iptal etmek için Aktarmayı durdur seçeneğini seçin.
– Kimlik denetimi kontrolü veya arşivleme başarısız ise hata raporu için Ayrıntılar 

seçeneğini seçin.
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Video bölümlerinin toplam boyutu bellek aygıtının boş alanında daha büyükse, sadece bu alana 
sığan ilk bölümler arşivlenir. Arşivlenmeyen bölümler listede kalır; böylece yeni bir aygıta 
arşivlenebilirler.

5.8 Konfigürasyon

Şekil 5.11 Üst menü - Konfigürasyon

Konfigürasyon menüsüne üst menüden erişilir. Konfigürasyon menüsü, üç alt menü içerir:
– Hızlı Kurulum - temel ayarları konfigüre etmek için sihirbazı açar. Daha fazla bilgi için bkz. 

Bölüm 3 Hızlı kurulum, Sayfa 17.
– Gelişmiş konfigürasyon - tüm ayarları konfigüre etmek için gelişmiş konfigürasyon 

menüsünü açar. Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 6 Gelişmiş konfigürasyon menüsü, 
Sayfa 57.

– Monitör Ayarları - monitör ayarlarını konfigüre etmek için bir menü açar.

5.8.1 Monitör ayarları

Monitör ayarları alt menüsü, monitör A ve B için ekran ayarları içerir.

Ekran seçenekleri
Kamera ekranını menülerin arkasında görmek için şeffaf arkaplan seçin. 
Kameo çerçevesi için rengi seçin (siyah, beyaz veya gri).

Çoklu ekranlar
Görmek istediğiniz çoklu ekran görünümlerini seçin.
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Şekil 5.12 Monitör konfigürasyonu menüsü - Sekans

Sekans
Sekans bekleme süresi alanında, bir kameranın ekranda görünür kalacağı süreyi seçin. 
Kamera girişlerini sekans listesine taşımak için Ekle düğmesini kullanın. Bunları istediğiniz 
şekilde sıralamak için Yukarı veya Aşağı düğmelerini kullanın. Sekans listesinden bir öğe 
silmek için Kaldır seçeneğini kullanın. Sekans listesindeki tüm öğeleri silmek için Sil 
seçeneğini kullanın.

Olay ekranı
Kontak girişi, Video kaybı alarmı veya Hareket algılama olaylarını görmek için kutularını 
işaretleyin.
Gösterim süresi alanında, bu olayların ekranda kalacağı süreyi ayarlayın (sadece alarm dışı 
olaylar).

5.9 Sistem bilgileri

Şekil 5.13 Üst menü - Sistem bilgileri

Sistem bilgileri menüsüne üst menüden erişilir. Sistem bilgileri menüsü iki alt menü içerir:
– Durum - durum bilgilerini görüntülemek için bir menü açar.
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– Kayıt defteri - sistem kaydını görüntülemek için bir menü açar.

5.9.1 Durum

Durum alt menüsü, durum bilgileri görüntüleyen beş sekme içerir.

Sürüm bilgisi
Sürüm bilgisi sekmesi, servis amaçlı olarak yüklü yazılım versiyonunu, seri numarasını ve 
sürümle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Saklama durumu
Saklama durumu sekmesi, disk boyutu ve içeriğiyle ilgili bilgiler görüntüler.

Şekil 5.14 Durum menüsü - Saklama durumu

– İlk kayıt - diskteki ilk (en eski) kaydın tarih ve saatini görüntüler.
– Son kayıt - diskteki son (en yeni) kaydın tarih ve saatini görüntüler.
– Toplam Disk Boyutu - toplam takılı disk alanını görüntüler.
– RAID durumu - diskler RAID dizisi olarak kullanılıyorsa etkin görünür.
– Üzerine yazma için yaklaşık süre - üzerine yazmaya kadar videonun tutulacağı tahmini 

süre.
– Kimlik denetimi kontrolü... - kayıtlı ses ve videonun kimlik denetimi kontrolünü yapmak 

için tıklatın.
– Takılı sabit diskler - takılı sabit disklerin durumuna genel bakış sağlar.
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Video sinyalleri
Video sinyalleri sekmesi, sistem video modunu (PAL/NTSC) ve video giriş durumunu 
görüntüler.

Kayıt durumu
Geçerli kayıt profili - geçerli profili görüntüler
Girişte alarm - hangi girişlerin alarm kaydı modunda olduğunu görüntüler
Girişte hareket - hangi girişlerin hareket kaydı modunda olduğunu görüntüler
Geçerli kayıt durumu - her giriş için video ve ses kaydı durumunu ve modunu görüntüler

Sensörler
Geçerli sıcaklık ve gerilim sensör değerlerini görüntüler. Sıcaklık seviyeleri normal aralık 
dışındaysa, görüntülenen değerler sarı renktedir. Bu meydana geldiğinde, ortam sıcaklığının 
önerilen spesifikasyonlar dahilinde ve uygun havalandırma olup olmadığını kontrol edin. 
Sıcaklık kritik seviyeye ulaşırsa, ünite otomatik olarak kapanır. Üniteyi yeniden başlatmak için 
güç kablosunun bağlantısını kesin, en az 30 saniye bekleyin ve güç kablosunu tekrar takın.

Tablo 5.1 Sıcaklık sensörleri

Tablo 5.2 Güç kaynağı seviyeleri

5.9.2 Kayıt Defteri

Kayıt defteri menüsü, sistem olaylarının filtrelenmiş geçmişini görüntülemek için kullanılır.

Kayıt defteri filtresi
Çeşitli sistem olaylarını belirli bir zaman dilimi içinde aramak için çeşitli filtre kriterleri 
ayarlayın.

Sensör adı Alt limit Üst limit

İşlemci 5 C° / 41 F° 100 C° / 212 F°

Hava girişi 5 C° / 41 F° 45 C° / 113 F°

Hava çıkışı 5 C° / 41 F° 55 C° / 131 F°

Sabit disk #1 5 C° / 41 F° 55 C° / 131 F°

Sabit disk #2 5 C° / 41 F° 55 C° / 131 F°

Sabit disk #3 5 C° / 41 F° 55 C° / 131 F°

Sabit disk #4 5 C° / 41 F° 55 C° / 131 F°

Gerilim seviyesi Alt limit Üst limit

12 Volt 10,8 V 13,2 V

5 Volt 4,7 V 5,3 V

3,3 Volt 3,1 V 3,5 V
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Şekil 5.15 Kayıt defteri menüsü - Kayıt defteri filtresi

– Başlangıç ve bitiş saatlerini girin.
– Hangi sistem olaylarının gösterileceğini seçin.
– Kayıt defteri içeriği - kullanılabilir ilk ve son kayıt içeriğini gösterir.
– Göster - sonuçları göstermek için tıklatın.

Kayıt defteri sonuçları
Çeşitli sistem olaylarının Tarih, Saat ve Olay türünü gösterir. Varsa, seçilen olayların video 
önizleme ekranı gösterilir.

5.10 Olay işleme
Farklı olay türleri, ünitenin çalışma şeklini değiştirir. Bu olaylar:
– üniteye uygulanan bir kontak giriş sinyali;
– bir kamera sinyalinde hareket algılama;
– kameraların birinden video kaybı;
– ünitenin kendisinden dahili uyarıdır (örn. disk arızası, sıcaklık alarmı).
Ünitenin olaylara tepki verme şekli nasıl programlandığına bağlıdır.
Bir olay ünitenin çalışma şeklini değiştirebilir ve bu bir alarmsa, kullanıcıdan bir yanıt 
gerektirebilir.

Arka plan olayları
Olaylar, kullanıcının fark etmeyebileceği arka plan görevlerini değiştirebilir. Kullanıcının 
görmediği ünite yanıtlarına örnek olarak; kayıt hızında değişiklik, çıkış rölesinin 
etkinleştirilmesi veya olay kaydı verilebilir. Ünite ayrıca, bir olayın etkinleştirilmesi üzerine 
kayıt yapacak şekilde konfigüre edilebilir veya kullanıcı müdahalesi gerektirmeden, kamera 
görüntülerinin monitörlerde görüntülenme şeklini değiştirebilir.
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5.10.1 Alarmlar
Bir alarm, ünitenin aşağıdaki şekilde tepki vermesine neden olabilir:
– Bir uyarıcı sesi duyulur.
– Bir durum mesajı görüntülenir.
– Bir alarm simgesi görüntülenir.
– Bir kameonun etrafındaki kenarlar kırmızıya döner.

– Bir alarm  göstergesi, bir hareket  göstergesi veya bir video kaybı  göstergesi 
yanıp söner.

–  tuşundaki gösterge yanıp söner.
– Bir çıkış rölesi etkinleştirilir.
– Monitörlerdeki görüntüleme modları değişir.
– Kontrol edilebilir bir kameranın, ön tanımlı konumlardan birine hareket ettirilmesi 

gerekebilir.
– Kayıt davranışları değişir.
– Ünite, ön tanımlı profiller ile çalışma şeklini değiştirir.

Alarmın alınması

Alarmı almak için alındı tuşuna  basın.
– Uyarıcı susar.

– Alarm ve  göstergeleri yanmaya devam etmez.
– Alarm durum mesajı kaybolur.
– Son kullanılan görüntüleme modu geri yüklenir.

Alarma sebep olan giriş etkin kaldığı sürece alarm simgesi görünür kalır.
Bir alarm alınmazsa, uyarıcı bekleme süresinin ardından susar ancak, alarmın yine de alınması 
gerekir.

Otomatik alındı etkinleştirilmişse, siren ve alarm  ve  göstergeleri bekleme 
süresinin ardından kapatılır.
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5.10.2 Kontak girişleri

Kontak girişi bir alarma neden olursa
– A ve B monitörleri, önceden seçilmiş kameralar dizisi görüntüleyebilir.
– Monitör A: Görüntülenen kameonun etrafındaki kenarlar kırmızıdır. Karşılık gelen 

kameoda alarm simgesi görüntülenir. Bir alarm durum mesajı görüntülenir.

– Alarm sireni duyulur. Alarm  ve  göstergeleri yanıp söner.
– Kontrol edilebilir kameralar, önceden tanımlanan konumlara taşınabilir.

5.10.3 Hareket olayları

Bir hareket algılama sinyali olaya sebep oluyorsa
– A ve B Monitörleri, hareket olaylarını görüntülemeye geçebilir.
– Karşılık gelen kameoda hareket simgesi görüntülenir. Bir alarm durum mesajı 

görüntülenir.

– Ön paneldeki hareket  göstergesi yanıp söner.

5.10.4 Video kaybı alarmı

Bir video sinyalinin kaybı alarma sebep olursa:
Monitör A veya B, video kaybı sinyalini görüntülemek üzere konfigüre edilebilir.
– Bir veya her iki monitör, çoklu ekran görünümüne geçebilir. Kaybolan kamera sinyali, 

video kaybı mesajıyla siyah bir kameo olarak görüntülenir. Monitör A'da, video kaybı 
yaşanan kameranın kenarları kırmızıdır. Bir alarm durum mesajı görüntülenir.

– Alarm uyarıcısı duyulur.

– Video kaybı  ve  göstergeleri yanıp söner.

Bir video kaybı alarmının alınması

Video kaybı alarmını almak için alındı tuşuna  basın.
– Uyarıcı susar.

– Video kaybı  ve  göstergeleri yanmaya devam etmez.
– Alarm durum mesajı kaybolur.
– Son kullanılan görüntüleme modu geri yüklenir.

Video kaybı yaşanan kamera görülüyorsa, siyah kameo ve video kaybı mesajı, video kalmayana 
kadar görüntülenmeye devam eder.
Bir alarm alınmazsa, uyarıcı bekleme süresinin ardından susar ancak, alarmın yine de alınması 
gerekir.

Otomatik alındı uyarıcıyı etkinleştirmişse, video kaybı  ve  göstergeleri bekleme 
süresinin ardından kapatılır.
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6 Gelişmiş konfigürasyon menüsü
Üniteyi konfigüre etmek için kullanılan tüm parametrelere, üst menünün konfigürasyon menü 
öğesi ile erişin. Kullanılabilir parametrelerin çoğu, kapsamlı fonksiyonları programlamanıza 
olanak tanır. Konfigürasyon menülerine erişebilmek için yönetici haklarına sahip olmanız 
gerekir.

Gelişmiş konfigürasyon menüsüne, üst menüden konfigürasyon menü öğesi ile ulaşılır ve bu 
menü, ünite için konfigüre edilebilir tüm öğelere erişim sağlar. 

Bu menü, sol tarafta listelenen 11 ana menü grubuna sahiptir. Bu gruplar, değerlerin ve 
fonksiyonların seçilebildiği ve değiştirilebildiği sayfalara erişim sağlayan, yukarda yer alan 
sekmelere sahiptir.

Sol sekmeler Üst sekmeler

Uluslararası Dil
Saat/tarih
Zaman sunucusu

Video ve Ses Kanallar 1-24 (modele bağlı olarak)

Takvim Takvim İstisnalar

Kayıt Profiller 1 - 6
Kanallar 1-24 (modele bağlı olarak)
- Normal
- Kontak
- Hareket

Kontaklar —

Hareket Kanallar 1-8 (veya modele bağlı olarak 1-16)

Olay Profiller 1 - 6
- Genel
- Kontak
- Hareket
- Video kaybı

Ağ Ayar
IP aralığı
Monitör aktarımı

Saklama Durum
Ayarlar
Servis

Kullanıcılar Genel
Yönetici
Kullanıcılar 1 - 7

Sistem Servis
Seri portlar
Lisanslar
Kayıt
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6.1 Uluslararası

6.1.1 Dil

Şekil 6.1 Uluslararası menüsü - Dil

– Açılır menüden Dil seçin.
– Tercih edilen Sıcaklık birimi seçin.
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6.1.2 Saat/tarih

Şekil 6.2 Uluslararası menüsü - Saat/tarih

– Listeden Saat dilimi seçin (gün ışığı tasarrufu uygun şekilde ayarlanır).
– 12 veya 24 saatlik Saat formatı seçin.
– Geçerli Saati girin.
– Ay (AA), gün (GG) veya yılı (YYYY) önce gösteren üç Tarih formatından birini seçin.
– Geçerli Tarihi girin.
– Etkinleştirmek için Günışığı Tasarrufu seçeneğini Otomatik olarak ayarlayın. Saat 

diliminizle ilgili bilgilerden farklıysa Başlangıç ve Bitiş zamanının gün, ay ve saatini ve 
Ofseti Manuel olarak ayarlayın ve girin.
Geçerli saat/tarih 10 dakikadan fazla geri alınırsa, sabit diskteki tüm video içeriği silinir 
(bilgi istemi verilir). 10 dakikadan az geri alınırsa saat, verilen süre kadar durdurulur. Bu, 
üst üste binen saat damgaları nedeniyle video verilerinin üzerine yazılmasını engeller. 
Geçerli saat/tarih ileri alınırsa, saat yalnızca verilen değere ilerler.

6.1.3 Zaman Sunucusu
– Zaman sunucusu kullan fonksiyonu, ünite saatiyle ağ zaman sunucusunu veya başka bir 

Divar XF ünitesini senkronize eder. Ağ zaman sunucusunun IP adresini girin. Aynı alt ağ 
üzerinde bir zaman sunucusu yoksa, Divar XF, kendi ağının dışında uygun bir zaman 
sunucusu arar. Divar XF ağ geçidinin zaman sunucusunu bulmak için doğru şekilde 
ayarlandığından emin olun. Güvenlik duvarlarının port 123 yoluyla NTP trafiğini 
engellemediğinden emin olun.

– Saat senkronizasyonunun başlatmak için Senkronize et seçeneğine basın.
Otomatik saat senkronizasyonu (her dört günde bir yapılır) saati maksimum 10 dakika 
değiştirebilir.
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Not:
Manuel olarak senkronize ederseniz ve geçerli saat 10 dakikadan fazla geri alınırsa, sabit 
diskteki tüm video içeriği silinir (bilgi istemi verilir). 10 dakikadan az geri alınırsa saat, verilen 
süre kadar durdurulur. Bu, üst üste binen saat damgaları nedeniyle video verilerinin üzerine 
yazılmasını engeller. Geçerli saat/tarih ileri alınırsa, saat yalnızca verilen değere ilerler.

6.2 Video ve Ses
Bu menüyü, video ve ses girişlerini konfigüre etmek için kullanın. Unutmayın, 8 kanallı üniteler 
için IP kameraları 9'dan 16'ya; 16 kanallı üniteler için ise IP kameraları 17'den 24'e 
numaralandırılır.

Şekil 6.3 Video ve Ses menüsü

6.2.1 Kanallar 1 - 8 (veya 1 - 16)
Menünün üst kısmındaki 1-8 veya 1-16 sekmeleri, analog girişlerin her biri için ayarlar içerir.

Giriş adı
Seçili giriş için bir ad girin. Ad, maksimum 16 karakter uzunluğunda olabilir.

Video girişini devreye al
Bu ayarlar, video ve karşılık gelen ses girişlerini etkinleştirir (varsayılan) veya devre dışı bırakır.

PTZ
– Kontrol edilebilir bir kamera bağlıysa PTZ'yi etkinleştirin.
– PTZ, varsayılan olarak tüm girişler için devre dışıdır.
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Kontrast
– Otomatik kontrast - sistemin, video girişi için kontrastı otomatik olarak ayarlamasına izin 

vermek için etkinleştirilir.
– Kontrast - Otomatik kontrast devre dışıysa, kaydırıcıyla manuel olarak ayarlanabilir.

Ses girişini devreye al
– Ses kaynağı bağlandığında Ses girişini etkinleştirin.
– Seviye ölçüm cihazı, ses giriş sinyalinin gücünü gösterir.
– Giriş hassasiyetini ayarlamak için Kazanım kaydırıcısını kullanın.

6.2.2 Kanallar 9 - 16 (veya 17 - 24)
Menünün üst kısmındaki 9-16 veya 17-24 sekmeleri, IP kameraların her biri için ayarlar içerir.

Not:
IP akışı sadece, tek bir Divar'daki tek bir kanala bağlanmalıdır. IP cihazının ayarlarını 
etkileyebilecek başka herhangi bir cihaza bağlantı olmamalıdır.

IP kamera
Bir IP bağlantısı konfigüre edilmişse, IP adresi, giriş tipi ve akış numarası görüntülenir. 
Bağlantı kurulmuşsa, bir video önizlemesi görüntülenir.
1. IP kamera bağlantısını konfigüre etmek veya değiştirmek için Ayarlar seçeneğini tıklatın.

– IP adresi - IP kameranın IP adresini girin.
– Giriş - Kanal kameraya veya tek kanallı bir enkodere bağlıysa Kamera seçimini yapın. 

Kanal çok kanallı bir enkodere bağlıysa Video hattı 1-4 seçimini yapın.
– Akış - akış numarasını girin.
– Enkoder profili - Divar XF tarafından kullanılan IP cihazının enkoder profilini 

görüntüler.
– Kullanıcı adı/Parola - varsa kullanıcı adı ve parolayı girin.

2. Ayarları onaylamak için Tamam düğmesine basın.
Başarılı bir bağlantı kurmak birkaç saniye sürebilir; bağlantı kurulduktan sonra bir video 
önizlemesi görüntülenir.

Giriş adı
Seçili giriş için bir ad girin. Ad, maksimum 16 karakter uzunluğunda olabilir.

Video girişini devreye al
Bu ayar, video girişini etkinleştirir (varsayılan) veya devre dışı bırakır.

PTZ
– Kontrol edilebilir bir kamera bağlıysa PTZ'yi etkinleştirin.
– PTZ, varsayılan olarak tüm girişler için devre dışıdır.

Not:
Desteklenen IP kameralar ve enkoderler listesi için veri sayfalarına bakın.

6.3 Takvim

6.3.1 Dinamik özelliklerin ayarlanması
Takvim menüsündeki ayarlar, ünitenin güçlü fonksiyonlarını kullanma olanağı verir. 
Kullanılabilir profilleri planlamak ve kurmak için biraz zaman harcayarak, çoğu çalışma durumu 
için etkin kapsamayı korurken, kaynakların etkin kullanımını sağlayabilirsiniz.
Profiller, belirli bir gün veya saatteki kayıt ve olay davranışlarını değiştirerek haftalık bir 
takvimde programlanır (örneğin, hafta sonları veya geceleri).
Kayıt menüsünde tanımlanan altı profil burada görüntülenir.
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Şekil 6.4 Takvim menüsü - Takvim

Profiller, haftalık takvimin grafik sunumunda farklı renklerle temsil edilir. Takvim, bir profil 
numarası seçilerek ve grafik takvimde aktif bir alan çizerek değiştirilebilir.

6.3.2 Takvim

Konfigürasyon
– Profillerin kullanımı, bir haftayı kapsayan bir takvimde tanımlanır. Bu takvim, daha sonraki 

haftalar için tekrarlanır.
– Bir profil, haftanın her günü için 15 dakikalık aralıklarda belirlenir.
– Özel günler ve tatiller için profilleri değiştirmek amacıyla istisna günleri 

programlayabilirsiniz.

1. Bir profil adı seçin. Seçilen profil vurgulanır.
2. Seçilen profilin adını düzenlemek için Seçilen profil adını düzenle seçeneğini tıklatın.
3. Takvime gidin. Aktif alan çizmek için ok ve enter tuşlarını veya mouse'u kullanın.
4. Bitirdiğinizde, güncellenmiş takvimi etkinleştirmek için Kaydet seçeneğini seçin.

6.3.3 İstisnalar
– Takvimi geçersiz kılacak 32'ye kadar istisna ayarlanabilir.
– İstisna eklemek için Ekle seçeneğini seçin. Tarih, Zaman, Süre ve Profil girin.
– Bir istisnayı düzenlemek için, seçin ve Değiştir... seçeneğini tıklatın.
– Bir istisnayı kaldırmak için, seçin ve Kaldır seçeneğini tıklatın.

6.4 Kayıt
Altı profilin her biri için ayarlanan kaydı konfigüre etmek için Kayıt menüsünü kullanın.
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Not:
Ses/video ayarları ayrıca, uzaktan canlı ağ akışı için de geçerlidir.

Şekil 6.5 Kayıt menüsü - Normal

Altı profilin her biri için kayıt davranışı, üç alt menüde ve ardından kanalların her biri için 
belirlenir. 
1. Bir profil seçin.
2. Normal, Kontak veya Hareket kaydı için bir alt menü seçin.

– Normal kayıt - varsayılan kayıt modudur
– Kontak kaydı - kontak girişi olayı üzerine etkinleştirilir
– Hareket kaydı - hareket olayı üzerine etkinleştirilir

3. Video ve ses kaydının ayarlarını konfigüre etmek için bir giriş kanalı seçin.

6.4.1 Normal
Aşağıdaki alanları her biri için değerler belirleyin:
– Normal kayıt modu:

– Sürekli - sürekli kaydetmeye ayarlama
– Sadece olay - sadece olayları kaydetmeye ayarlama
– Kayıt yok - kaydı devre dışı bırakmaya ayarlama

– Olay Öncesi Süre:
– 1 - 120 saniye aralığında ayarlayın (yalnızca, Sadece olay kaydında kullanılabilir)

– Çözünürlük:
– video çözünürlüğünü 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/240 PAL/

NTSC) veya CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC) olarak ayarlayın.
– Kalite:

– video kalite ayarını Yüksek, Orta veya Standart olarak ayarlayın.



64 tr | Gelişmiş konfigürasyon menüsü Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Kurulum kılavuzu Bosch Security Systems

– Kare hızı:
– video kare hızını 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 veya 1/1 ips (PAL/NTSC'de 

görüntü/saniye) olarak ayarlayın.
– Ses kaydı:

– ses kaydını etkinleştirmek için işaretleyin.
– Ses kalitesi:

– ses kalitesini Yüksek, Orta veya Standart olarak ayarlayın.

Not:
Bit hızları ile ilgili bilgi için bkz. .......

6.4.2 Kontak
Alanlardaki parametreler, Normal sekmesi altındakilerle aynıdır. Kontak kaydı için ek alanlar 
bulunmaktadır.
– Kontak kaydı:

– Sabit süre - olayın başlangıcından itibaren ayarlanan süre boyunca kaydı etkinleştirir.
– Süresince + Sonrasında - kaydı, olay etkin olduğu sürece etkinleştirir ve olay devre 

dışı kaldığında, süre alanında ayarlanan süre boyunca devam eder.
– Yol - sadece olay etkin olduğu sürece kaydı etkinleştirir.
– Kayıt yok

– Süreyi dakika ve saniye olarak ayarlayın.

6.4.3 Hareket
Alanlardaki parametreler, Normal sekmesi altındakilerle aynıdır. Hareket kaydı için ek alanlar 
bulunmaktadır.
– Hareket kaydı:

– Sabit süre - olayın başlangıcından itibaren ayarlanan süre boyunca kaydı etkinleştirir.
– Kayıt yok

– Süreyi dakika ve saniye olarak ayarlayın.

6.4.4 Kopyala
Kayıt ayarlarını kopyala fonksiyonu, tüm profiller ve tüm kameralar için kayıt ayarlamayı 
kolaylaştırır. Kopyalama fonksiyonu, tek bir profilin içeriğini diğer profillere kopyalar. Bu 
profillerin her birindeki kamera girişleri ve kayıt modları seçilebilir.
Kayıt ayarlarını kopyalamak için:
1. Birden fazla kamera girişini kopyalamak istiyorsanız Başlangıç profilinde Birden fazla 

kamerayı kopyala kutusunu işaretleyin. 
2. Kopyanın alınacağı profil numarasını seçin.
3. Kopyalanacak profilleri vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu 

vurgulayın).
4. Kopyalanacak profil için kopyası alınacak kamera girişlerini seçin.
5. Kopyalanacak kamera girişlerini seçin (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu 

vurgulayın).
6. Sadece kopyalamak istediğiniz kayıt modlarını (Normal, Alarm veya Hareket) seçin.
7. Kopyala seçeneğini tıklatın.

6.5 Kontaklar
Alarm girişleri ve röle çıkışları ayarlamak için Kontaklar menüsünü kullanın. 
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Şekil 6.6 Kontaklar menüsü

6.5.1 Kontak girişleri
Varsayılan olarak, tüm kontak Girişleri Normalde Açık'tır (NA). Normalde Kapalı (NK) kontaklar 
olarak çalışmasını istediğiniz kontak girişlerini vurgulayın (tümünü seçmek için 
numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın).

6.5.2 Röle çıkışları
Varsayılan olarak, tüm röle çıkış kontakları Normalde Açık'tır (NA). Normalde Kapalı (NK) 
kontaklar olarak çalışmasını istediğiniz röle çıkışlarını vurgulayın.

6.5.3 Kontak girişi özellikleri
16 kontak girişinden her birine bir ad ve bir profil geçersiz kılma modu atanabilir.

Profil geçersiz kılmaları
Bir alarm girişi, profil geçersiz kılmayı etkinleştirebilir. Üç mod bulunmaktadır:
– Geçersiz kılma yok (varsayılan)
– Yol: profil geçersiz kılma, giriş etkin olduğu sürece devam eder (geçersiz kılma süresi 

ayarlanamaz).
– Sabit süre: profil geçersiz kılma, giriş aktif olduğunda başlar ve geçersiz kılma süresi 

alanında ayarlanan süre boyunca devam eder.
Bir profil geçersiz kılma seçildiğinde, altı profilden hangisinin kullanılacağını ve geçersiz kılma 
süresini seçin.
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6.6 Hareket
Hareket algılama özelliği, her bir analog video girişi için sekme seçerek konfigüre edilir. IP 
kanallarında hareket algılama mümkündür ancak, IP kamerada veya enkoderde (varsa) 
konfigüre edilmelidir.

Şekil 6.7 Hareket menüsü

1. Bir aktif hareket algılama alanı çizmek veya silmek için:
– Bir hareket alanı seçmek için Düzenle: alanında bir ok tıklatın. Kamera görüntüsünün 

farklı alanlarında hareket algılamak için dört alan seçilebilir.
– Seçilen alanı varsayılan değerine ayarlamak için Varsayılan seçeneğini tıklatın.
– Hareket alanının konumunu ve boyutunu ayarlamak için Konum, Genişlik ve 

Yükseklik düğmelerini tıklatın. 
– Seçili alanı silmek için Sil düğmesini tıklatın.
– Dörde kadar alan seçin ve tanımlayın.

2. Hareket göstergesi, aktif hareket alanlarında algılanan hareketin toplam seviyesini 
gösterir. Kırmızı bir işaret, tepe seviyesini gösterir. Tepe seviyesini sıfırlamak için Boş 
göstergesi seçeneğini seçin.

3. Hareket hassasiyetini ayarlamak için Tetik seviyesini ayarlayın. Hareket göstergesi tetik 
seviyesini aşarsa, bir hareket olayı üretilir.

Not:
Sorunsuz hareket algılama için ipuçları: 
– Hareket alanının boyutu, bu alandaki hassasiyeti etkiler. Küçük nesneleri algılamak için 

küçük bir hareket alanı (yüksek hassasiyet); büyük nesneleri algılamak için büyük bir alan 
(düşük hassasiyet) kullanılmalıdır. 
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– Kamera görüntüsündeki gürültü, özellikle küçük nesneler algılanırken yanlış hareket 
olayları oluşturabilir. Kameranın doğru ayarlandığından ve gürültüsüz görüntü alabilmesi 
amacıyla kamera için yeterli aydınlatma olduğundan emin olun. 

– Kameranın, rüzgar veya diğer etkiler nedeniyle sallanmayacak şekilde monte edildiğinden 
emin olun.

6.7 Olay
Aktif kontak girişi, algılanan hareket veya video kaybı için istenen davranışı belirlemek 
amacıyla Olay menüsünü kullanın. Olayların genel davranışı da burada ayarlanır. Altı profilin 
her birinde bir Genel, Kontak, Hareket ve Video kaybı sekmesi bulunur.

Şekil 6.8 Olay menüsü - Genel

6.7.1 Genel

Otomatik alındı alarmları
– Alarmların otomatik olarak alınması gerektiğinde devreye alınır. Varsayılan olarak, alarm 

manuel olarak alınmalıdır.

Alarm bekleme süresi
– Etkinleştirildikten sonra çıkış rölesi ve sirenin aktif kalacağı süreyi seçmek için 1 - 59 

saniye arasında ayarlayın.
– Yol - sadece olay var olduğu sürece sireni, röleyi ve görünümü etkinleştirir.

Alarmda sesli uyarıcı
– Alarm üzerine sesli uyarı etkinleştirir.
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Video kaybında sesli uyarıcı
– Video kaybı üzerine sesli uyarı etkinleştirir.

Bu profile girerken eylemler
Bu profil başlatıldığında, PTZ kameralar için ön konum belirlemek amacıyla Düzenle... 
seçeneğini tıklatın. 
– Hareket ettirilmesi gereken her PTZ kamera için 1-1023 aralığında bir ön konum değeri 

girin (karşılık gelen kamera girişi için PTZ etkinleştirilmelidir).
Konfigüre edilmiş eylemler listelenir. 

6.7.2 Kontak
Olay davranışı, 16 giriş kontağının her biri için sırayla konfigüre edilebilir.
– Giriş kontağının bir olay etkinleştirmesi gerekiyorsa, Etkin kutusunu işaretleyin.
– Giriş kontağının bir alarm etkinleştirmesi gerekiyorsa, Alarm kutusunu işaretleyin.

Eylemler
Bu kontak aktifken gerçekleştirilmesi gereken Kayıt, Monitör ve PTZ eylemlerini ayarlamak 
için Düzenle... seçeneğini tıklatın. 
– Kayıt: bu giriş kontağı aktifken kaydedilecek video kanallarını, kontak kaydı ayarlarında 

vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın). Seçilen kanallar 
ve bunların kayıt özellikleri listesi gösterilir.

– Monitör: bu kontak girişi aktifken A ve B monitörlerinde görüntülenecek video kanallarını 
vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın).

– PTZ: hareket ettirilmesi gereken her PTZ kamera için 1-1023 aralığında bir ön konum 
değeri girin (karşılık gelen kamera girişi için PTZ etkinleştirilmelidir).

Konfigüre edilmiş eylemler listelenir. 

6.7.3 Hareket
Hareket algılama için olay davranışı, sırayla her bir video kanalı için konfigüre edilebilir.
– Hareket algılamanın bir tetik etkinleştirmesi gerekiyorsa, Etkin kutusunu işaretleyin.
– Hareket algılamanın bir alarm etkinleştirmesi gerekiyorsa, Alarm kutusunu işaretleyin.

Eylemler
Hareket algılandığında gerçekleştirilmesi gereken Kayıt, Monitör ve PTZ eylemlerini ayarlamak 
için Düzenle... seçeneğini tıklatın. 
– Kayıt: hareket algılandığında kaydedilecek video kanallarını, hareket kaydı ayarlarında 

vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın). Seçilen kanallar 
ve bunların kayıt özellikleri listesi gösterilir.

– Monitör: hareket algılandığında A ve B monitörlerinde görüntülenecek video kanallarını 
vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu vurgulayın).

– PTZ: hareket ettirilmesi gereken her PTZ kamera için 1-1023 aralığında bir ön konum 
değeri girin (karşılık gelen kamera girişi için PTZ etkinleştirilmelidir).

Konfigüre edilmiş eylemler listelenir. 

6.7.4 Video kaybı
Video kaybı sinyalleri için olay davranışı, sırayla her video kanalı için konfigüre edilebilir.
– Video kaybının bir tetik etkinleştirmesi gerekiyorsa, her video kanalı için Etkin kutusunu 

işaretleyin.

6.7.5 Kopyala
Olay ayarlarını kopyala fonksiyonu, tüm profiller ve tüm kameralar için çok sayıda olay 
ayarlamayı kolaylaştırır. Kopyalama fonksiyonu, tek bir profilin içeriğini diğer profillere 
kopyalar. Bu profillerin her birindeki kamera girişleri ve eylem türleri seçilebilir.
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Olay ayarlarını kopyalamak için:
1. Birden fazla kamera girişini kopyalamak istiyorsanız Başlangıç profilinde Birden fazla 

kamerayı kopyala kutusunu işaretleyin. 
2. Kopyanın alınacağı profil numarasını seçin.
3. Kopyalanacak profilleri vurgulayın (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu 

vurgulayın).
4. Kopyalanacak profil için kopyası alınacak kamera girişlerini seçin.
5. Kopyalanacak kamera girişlerini seçin (tümünü seçmek için numaralandırılmamış kutuyu 

vurgulayın).
6. Sadece kopyalamak istediğiniz eylemleri (Genel, Kontak, Hareket veya Video kaybı) 

işaretleyin.
7. Kopyala seçeneğini tıklatın.

6.8 Ağ

Şekil 6.9 Ağ menüsü - Ayar

6.8.1 Ayar
– Ağda kullanılacak bir DVR adı girin.
– Algılama etkinleştirilmişse, Kontrol Merkezi otomatik algılama yürütebilir ve ünitenin IP 

adresini okuyabilir.
– IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidinin ağ sunucusu tarafından otomatik 

olarak ayarlanması için DHCP'yi etkinleştirin. Geçerli değerler görüntülenir.
– DHCP devre dışı bırakılmışsa, IP adresini, Alt ağ maskesini, Varsayılan ağ geçidini ve 

DNS Sunucusu adresini girin. Gerekiyorsa, varsayılan HTTP portu (80) değerini yenisiyle 
değiştirin.
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– Bant genişliği limiti için 0,1 ve 100 Mbps arasında bir değer girerek ağ bant genişliğini 
sınırlayın.

– MAC adresi salt okunurdur; DVR'nin MAC adresini gösterir.
– Kablo bağlandı, fiziksel ağ bağlantısının durumunu gösterir. 

6.8.2 IP Aralığı
– Erişime izin vermek için sekiz IP aralığı girilebilir.
– Tek bir IP adresi belirlemek için aynı başlangıç ve bitiş adresini girin. Bir IP adresi aralığı 

belirlemek için farklı başlangıç ve bitiş adresleri girin.

6.8.3 Monitör Akışı
Uzaktan monitör akış fonksiyonu, monitör çıkışı A ve/veya B'nin, bir veya daha fazla analog 
video girişi yoluyla uzaktan yayınlanmasına olanak verir. Bu özelliği kullanmanın en önemli 
avantajı, sadece bir video akışı kullanarak çok ekranlı görüntülerin görüntülenebilmesi ve 
böylece, sadece sınırlı miktarda ağ bant genişliği ve bilgisayar kaynakları gerekmesidir.
Analog video girişlerinin her biri aşağıdaki şekilde konfigüre edilebilir:
– Kamera girişi (varsayılan).
– Akış çıkışı A (giriş, monitör çıkışı A'yı yayınlamak için kullanılır).
– Akış çıkışı B (giriş, monitör çıkışı B'yi yayınlamak için kullanılır).

Not:
Monitör akışı için kullanılan bir kanalın kaydını, Kayıt sekmesinde devre dışı bırakın.

Şekil 6.10 Ağ menüsü - Monitör aktarımı

6.9 Saklama
Saklama menüsü, dahili sabit disklerle ilgili bilgilere erişim sağlar.
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6.9.1 Durum
Yuva başına Takılı sabit disklere genel bir bakış sağlar:
– Disk kimliği gösterilir.

Kapasite gigabayt olarak gösterilir.

– Durum aşağıdakileri gösterir: 
– Tamam - disk bağlı ve çalışıyor;
– Hata - herhangi bir sebeple disk düzgün çalışmıyorsa;
– Bulunamadı - disk bağlı değilse;
– Kullanılmıyor - kullanılmayan (devre dışı) geçerli disk bulunmuşsa.

Bulunan yeni diskler varsayılan olarak devre dışı bırakılır.
Eksik sabit disklere genel bakış verilir. Disklerden biri sistemden çıkarılırsa bu disk, Eksik 
sabit diskler listesine girilecektir.
– Tekrar kurulmayacak diskler, Seçili öğeyi listeden kaldır seçeneği ile listeden 

kaldırılabilir.

6.9.2 Ayarlar
Aktif disk ayarı özellikleri, tüm aktif sabit disk setine uygulanır:
– Slot numaraları, hangi sabit disk slotlarının aktif olduğunu gösterir.
– Mod, disk setinin okuma ve/veya yazma seçeneklerinden hangisi için kullanıldığını 

gösterir. Görüntülenenden farklı bir mod ayarlamak için Değiştir seçeneğini tıklatın.
– RAID (Bağımsız Diskler Yedek Dizisi), daha yüksek kaydedilen içerik güvenilirliği sağlayan 

bir yedek depolama mekanizmasını (RAID 4) etkinleştirir. RAID fonksiyonunu 
etkinleştirmek için, dört sabit disk takılı ve etkin bir RAID lisansı olmalıdır. RAID 4 
aktifken, etkin depolama, en küçük disk boyutunun üç katına eşittir. Dördüncü disk, 
parite bilgileri için kullanılır. 
Dört diskten herhangi bir arızalanırsa, veri kaybolmaz. Kayıt, RAID 4 koruması olmadan üç 
diskte devam eder. Arızalı disk değiştirildikten sonra, normal çalışma devam ederken 
RAID seti geri yüklenir (bu işlem tipik olarak 24 saat sürer).

– Üzerine yazma konumu - Disk seti dolduğunda, otomatik olarak en eski videonun üzerine 
yazılır. Üzerine yazma için, daha kısa zaman periyodu geçerli olabilir (örn. yasal 
nedenlerle).

Takılı sabit diskler, sabit disk özel ayarlarının yapılmasına olanak verir:
– Listeden belli bir sabit diski seçmek için tıklatın.

– Seçilen diskin S.M.A.R.T. durumunu okumak için S.M.A.R.T. ayrıntıları seçeneğini 
tıklatın.

– Diski yazma korumalı yapmak için ayarları tıklatın ve aktif disk setine ekleyin/disk 
setinden çıkarın.

6.9.3 Servis
– Belirtilen süreye kadar olan kaydı sil - belirlenen bir tarihten daha eski videoyu silmek 

için bir alt menü açar.
– Tüm kayıtları sil - kullanımdaki tüm video ve tüm sabit diskler silinir.
– Kaydı duraklat... - belirlenen zaman aralığı için kayıtları duraklatır.

6.10 Kullanıcılar

6.10.1 Genel
– Varsayılan bir kullanıcı ayarlayın. Bu kullanıcı, varsayılan olarak oturum açar; örn. ünite 

çalıştırıldıktan sonra.
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6.10.2 Yönetici
– 16 karaktere kadar bir Kullanıcı adı girin.
– 12 karaktere kadar bir Parola girin.
– Yerel erişimi etkinleştirmek için Yerel oturum açmaya izin ver seçeneğini işaretleyin (her 

zaman etkin).
– Uzaktan erişimi etkinleştirmek için Uzaktan oturum açmaya izin ver seçeneğini 

işaretleyin.
– 3 dakika içinde herhangi işlem yapılmaması durumunda otomatik oturum kapatmayı 

etkinleştirmek için Otomatik oturum kapatma seçeneğini işaretleyin.

6.10.3 Kullanıcı 1 - 7
Yedi sekme ile yediye kadar kullanıcı tanımlanabilir.
– 16 karaktere kadar bir Kullanıcı adı girin.
– 12 karaktere kadar bir Parola girin.
– Çeşitli seçim kutularını işaretleyerek farklı kullanıcı hakları ayarlayın.
– Kontrol Hakları sekmesinde, kamera görüntüleme, kamera kontrolü, kamera ön 

konumlandırması ve röle kontrolü için hakları ayarlayın.

6.11 Sistem

6.11.1 Servis
– Menü sistemindeki ayarları varsayılan değerlerine sıfırlamak için Fabrika varsayılan 

ayarlarını geri yükle seçeneğini seçin.
– Diagnostik verilerini ver, bağlandığında USB bellek aygıtına bir sistem bilgileri dosyası 

arşivler. Bu sadece servis amaçlıdır.
– Sistem konfigürasyonunu ver, sistem ayarlarının bir kopyasını USB bellek aygıtına 

kaydeder.
– Aktarma için aktarma kaydı, video aktarımları listesini içeren kayıt dosyasını bir USB 

bellek cihazına kaydeder.
– Sistem konfigürasyonunu al, önceden kaydedilmiş sistem ayarlarını bir USB bellek 

aygıtından yükler.
– Kayıt defterini sil, kayıt defterinin içeriğini silecektir.

6.11.2 Seri portlar

KBD 
KBD aşağıdakiler için kullanılır: 
– birden fazla Divar XF ünitesi bir klavye ile kontrol ediliyorsa, 1 - 16 arasında benzersiz bir 

kimlik numarası ayarlamak.
– birden fazla Divar'lı bir sistem oluşturmak için ilk kamera numarasını ayarlamak (örneğin, 

Divar 1'de 1 - 16 arası kameralar; Divar 2'de 17 - 32 arası kameralar bulunur).
– Divar XF'i kontrol etmek için kamera uzatma ünitesi ile birden fazla klavye kullanılıyorsa, 

her klavye için erişim haklarını ayarlamak.

COM portu
COM portu, servis veya entegrasyon amacıyla kullanılır. 

6.11.3 Lisanslar
Bazı opsiyonel özelliklerin, etkinleştirilmeden önce alınmaları için bir yazılım lisansı gerekir.
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– MAC adresi, DVR'nin MAC adresini görüntüler. Aşağıdakiler yoluyla aktivasyon anahtarı 
almak için, geçerli bir lisans numarası ile birlikte MAC adresi gerekir:
https://activation.boschsecurity.com

Lisans numarası ve aktivasyon anahtarının nasıl alınacağı ile ilgili talimatlar, Divar XF 
lisansı satın alırken birlikte verilen mektupta bulunabilir.

– Yüklenmiş anahtarlar, sistemde yüklü bulunan tüm lisans anahtarlarını listeler.
– Yeni bir lisans aktivasyon anahtarı girmek için Anahtar yükle seçeneğini tıklatın.
– Kullanılabilir özellikler, yüklü tüm opsiyonel özellikleri listeler.

6.11.4 Kayıt
Kaydedilecek öğeleri seçin.
– Günlük kontakları 
– Hareket kaydı 
– Uzaktan erişimi kaydet 
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7 Konfigürasyon Aracını kullanma
Konfigürasyon Aracı, ünitenin kurulum ve konfigürasyonunu daha hızlı ve daha kolay hale 
getiren bir yazılım uygulamasıdır. Konfigürasyon Aracı, Ethernet ağ bağlantısı ile Divar XF'e 
bağlı bir bilgisayar üzerinde çalışır.
Tüm ayarlar Divar XF ekran üzeri menüsü ile konfigüre edilebilmesine rağmen, Konfigürasyon 
Aracı kullanıcı dostu bir alternatif sunar. Ayrıca konfigürasyon ayarlarının bilgisayar sabit 
diskine kaydedilmesine olanak tanır. Bu ayarlar daha sonra geri yüklenebilir ve başka üniteleri 
konfigüre etmek için kullanılabilir.

7.1 Başlangıç
Konfigürasyon aracını ayarları değiştirmek amacıyla kullanmak için üniteyi, bir ağ bağlantısı 
yoluyla bilgisayara bağlayın. Konfigürasyon aracı uygulaması bilgisayara yüklenmelidir.

7.1.1 Sistem gereksinimleri
İşletim platformu: Windows XP veya Windows Vista ile çalışan bir bilgisayar.
Konfigürasyon Aracı için, önerilen bilgisayar gereksinimleri aşağıdadır:

– İşlemci: Intel Pentium 4 veya benzeri
– RAM belleği: 512 MB
– Kullanılabilir sabit disk alanı: 10 GB
– Grafik kartı: NVIDIA GeForce 6200 veya üzeri
– Ağ arabirimi: 10/100-BaseT

7.1.2 Konfigürasyon aracının kurulması
Kontrol Merkezi uygulaması yüklendiğinde Konfigürasyon Aracı bilgisayara opsiyonel olarak 
kurulur. Ayrıca kurmak için:
1. CD-ROM'u bilgisayardaki CD-ROM sürücüsüne takın.

– Kurulum programı otomatik olarak başlar.
2. Kurulum otomatik olarak başlamazsa, CD'deki Setup.exe dosyasını bulun ve dosyayı çift 

tıklatın.
3. Ekrandaki talimatları izleyin ve kurulumu tamamlamanız istendiğinde Konfigürasyon 

Aracını kurmayı seçin.

7.1.3 Konfigürasyon Aracının Başlatılması

Ağ bağlantısı
Kontrol Merkezini kullanmadan konfigürasyon aracını başlatmak için masaüstündeki 
konfigürasyon aracı simgesini çift tıklatın. Alternatif olarak, görev çubuğundaki Başlat düğmesi 
ve Programlar menü öğesi yoluyla Divar XF Konfigürasyon Aracı programını seçin. Oturum 
açma prosedürünü izleyin.
Konfigürasyon aracını Kontrol Merkezi yoluyla başlatmak için, Kontrol Merkezi penceresinde 
Yapılandırma düğmesine basın. Bir iletişim kutusunda, bilinen tüm Divar XF cihazlarıyla 
birlikte CT kaydı görüntülenir.

Çevrimdışı konfigürasyon
Çevrimdışı konfigürasyonda oturum açmak için Divar XF sürümü, modeli, video standardı ve 
bağlı olmayan kameraları seçin.

7.2 Oturum açmak
Ağ yoluyla Konfigürasyon Aracı uygulaması başlatılırken, Oturum aç penceresi görüntülenir. 
(Oturum açmayı durdurmak ve uygulamadan çıkmak için İptal seçeneğini tıklatın.)
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Şekil 7.1 Konfigürasyon aracı - Ağ yoluyla oturum açma penceresi

Konfigürasyon Aracı uygulaması ilk kez başlatıldığında, Divar XF listesi boştur. Öncelikle, 
listeye bir Divar XF eklenmelidir. Listeye bir Divar XF eklemek veya bir Divar XF girişini 
değiştirmek için Düzenle >> seçeneğini seçin.

Divar XF listesini değiştirme
Divar XF listesini düzenle penceresi, listeye Divar XF eklemenize veya listeden Divar XF 
silmenize olanak tanır.

Şekil 7.2 Konfigürasyon aracı - Divar listesini düzenle

Ağ üzerindeki tüm etkin Divar XF'lerin otomatik olarak algılanması için:
1. Algıla seçeneğini tıklatın

– Bir Divar XF'in algılanması için, o Divar XF'te Algılamanın etkin olması gerekir.
2. Bir Divar XF seçin ve seçili Divar XF'i listeye eklemek için Tamam seçeneğini tıklatın.
Listeye Divar XF eklemek için:
1. Ekle düğmesini tıklatın
2. Yeni Divar XF'in IP adresini veya DNS adını girin;

– Girilecek IP adresi, Divar XF'in Konfigürasyon/Ağ menüsünde belirlenir.
3. Ad kutucuğuna bir ad girin veya Divar XF'ten al kutusunu kontrol ederek adı Divar XF'ten 

alın.
4. Ekle düğmesini tıklatın
Listeden bir Divar XF silmek için:
1. Listede, silinecek Divar XF'i seçin.
2. Sil düğmesini tıklatın

– Seçilen Divar XF listeden kaldırılır.
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Oturum açma
Konfigürasyon aracı uygulaması başlatılırken, oturum açma penceresi görüntülenir. (Oturum 
açmayı durdurmak ve uygulamadan çıkmak için İptal seçeneğini tıklatın.)

Şekil 7.3 Konfigürasyon aracı - Divar seçme listesini gösteren oturum açma penceresi

Belirli bir Divar XF'i kontrol etmek için:
1. Yanlarına onay işareti koyarak, kontrol edilecek olan Divar XF'leri seçin.
2. Kullanıcı adı ve parola girin.

– Girilecek kullanıcı adı ve parola, Divar XF'in Konfigürasyon/Ağ erişimi menüsünde 
belirlenir. Oturum açma engellenirse, üniteye erişim haklarıyla ilgili olarak yöneticiyle 
görüşün.

– Sistemin, daha sonraki Konfigürasyon Aracı kullanımlarında adları ve parolaları 
hatırlamasına izin vermek için, Oturum açma bilgilerini kaydet kutusuna bir onay 
işareti koyun.

3. Oturum aç seçeneğini tıklatın.

Maksimum kullanıcı sayısı
Maksimum kullanıcı sayısı (sekiz) aşılırsa, bir pencere görüntülenir.

7.2.1 Menü yapısı farklılıkları
Konfigürasyon aracı, ünite menü öğelerine erişime ve bu öğelerin kullanımına olanak tanır. Bu 
menü öğeleri, Bölüm 6 Gelişmiş konfigürasyon menüsü, Sayfa 57 bölümünde açıklanmaktadır. 
Öğeler aynı olmasına rağmen, menü yapısı konfigürasyon aracında biraz daha farklıdır.

7.3 Ana pencere tanıtımı
Konfigürasyon aracı penceresi 3 panele bölünmüştür. Sol paneldeki düğmeler, her zaman 
kullanılabilir. Bu düğmelerden birine basıldığında, orta panelin içeriği değişir. Üst paneldeki 
düğmeler, çeşitli görevlere doğrudan erişim sağlayan kontrol düğmeleridir.
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Şekil 7.4 Konfigürasyon aracı - Ayarlar penceresi

7.3.1 Genel görünüm düğmesi

Bağlı Divar XF ile ilgili genel bilgi almak için Genel görünüm  düğmesini tıklatın.

7.3.2 Kayıt Defteri düğmesi

Orta panelde olaylar listesi görüntülemek için Kayıt Defteri  düğmesine basın. Bu liste, 
sadece belirli olayları göstermek üzere filtrelenebilir.
– Olayları görüntüleme aralığını sınırlamak için tarih/saat değerleri girin.
– Filtrelenecek (görüntülenmeyecek) olay türlerinin işaretini kaldırın.
Son olay ilk sırada gösterilir.

7.3.3 Ayarlar düğmesi

Divar XF konfigürasyon sayfasını görüntülemek için Ayarlar  seçeneğini tıklatın. Menü 
ağaç yapısı ve seçilen alt sayfa, orta panelde gösterilir.
Konfigürasyon ayarları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 6 Gelişmiş konfigürasyon menüsü, 
Sayfa 53.

Menü ağacını kullanma

Ayarlar  seçeneği tıklatıldıktan sonra, orta panelin solunda menü ağacı görüntülenir. Bu 
ağacı, menü sistemi içinde gezinmek için kullanın.
– Dal yapısını genişletmek için + seçeneğini tıklatın.
– Daraltmak için - seçeneğini tıklatın.
– Sayfa öğesinin parametrelerini görüntülemek için bir girişi tıklatın.
– Parametreler için istediğiniz değerleri seçin.
– Bu değerler anında güncellenir.
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7.3.4 Servis düğmesi

Diagnostik mesajları listesi için Servis  düğmesini tıklatın.

7.3.5 Yardım düğmesi

Yardım almak için istediğiniz zaman Yardım  seçeneğini tıklatın. Yardım penceresi 
görüntülenir.

7.3.6 Oturum kapatma düğmesi
Kontrol Merkezi uygulamasına dönmek veya başka bir ünitede oturum açmak için Oturum 

kapat  seçeneğini tıklatın.

7.4 Kontrol düğmelerini kullanma
Ana pencerenin üst panelinde, genel görevlerin hızla yerine getirilmesine olanak tanıyan birden 
fazla düğme bulunur:

Alma/Aktarma
Konfigürasyon Aracında ayarlanan tüm ayarlar, bilgisayarın sabit diskinde saklanan bir dosyaya 
kaydedilebilirler. Bu dosyalardan gerektiği kadarını saklayın ancak dosyalara farklı adlar verin. 
Bu dosyalardaki ayarlar, tamamen veya alt gruplar halinde Konfigürasyon Aracına geri 
yüklenebilir. Bu dosyalar metin dosyası olarak kaydedilir ve bir metin görüntüleyici ile 
görüntülenebilir; bu dosyaları değiştirmeyin ve kullanılmaz hale gelebileceğinden 
düzenlemeyin.

Al

1. Bir ayarlar dosyası açmak için Al  seçeneğini tıklatın.
2. İletişim kutusunda, açılacak dosyanın konumunu ve adını seçin.
3. Yüklenecek ayarlar grubunu seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.
4. Seçilen ayarlar anında üniteye yüklenir.

Ver

1. Geçerli ayarları bir bilgisayar dosyasına kaydetmek için Aktar  seçeneğini tıklatın.
2. İletişim kutusunda, kaydedilecek dosya için bir konum seçin ve ad girin.
3. Ayarları kaydetmek için kaydedilecek ayarlar grubunu seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazdırma
Genel görünüm veya Servis sayfası aktifken sayfanın veya listenin tüm içeriğini yazdırmak için:

1. Mevcut ayarları yazdırmak için Yazdır  seçeneğini tıklatın.
2. Yazdırmak için Tamam seçeneğini tıklatın.

Kaydet
Genel görünüm veya Servis sayfası aktifken sayfanın veya listenin tüm içeriğini yazdırmak için 

Kaydet  seçeneğini tıklatın.

Ayarları düzeltme
Alma, Aktarma veya Karşıdan yükleme seçilirken, bir pencere üç ayar grubu arasından seçim 
yapmaya olanak tanır. Listenin nasıl yapılandırılacağını belirlemek için Tüm ayarlar, Aşağıdaki 
hariç tüm ayarlar veya Sadece seçeneklerinden birini seçin.
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Geri alma / Tekrarlama

Son işlemi geri almak için  düğmesini, tekrarlamak için  düğmesini tıklatın. 100'e kadar 
işlem geri alınabilir.

Fabrika Varsayılan Ayarları

Aktif sayfadaki tüm ayarları varsayılan değerlerine ayarlamak Fabrika Varsayılan Ayarları  
düğmesini tıklatın.

Yenileme

Sadece geçerli sayfa ayarlarının içeriğini yenilemek için Yenile  düğmesini tıklatın.
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8 Menü varsayılan değerleri
Aşağıdaki tablolar, ünite menü sisteminin öğelerini listeler. Varsayılan değer sütunu, Sistem 
ayarları menüsünün fabrika varsayılan ayarları öğesi seçildiğinde geri yüklenen değerleri 
gösterir. Sıfırlama sütunundaki N harfi, fabrika varsayılan ayarları çağırıldığında bu değerin 
sıfırlanmadığı anlamına gelir. 

8.1 Hızlı kurulum menüsü varsayılanları
Tablo 8.1 Hızlı Kurulum menüsü varsayılan ayarları

Gezinme Ayar Varsayılan 
değer

Sıfırla
ma

Uluslararası Dil Türkçe N

Saat dilimi GMT+2 Doğu 
Avrupa

N

Saat formatı 24 saat N

Saat 0:00 N

Tarih formatı GG-AA-YYYY N

Tarih 1-1-2008 N

IP adresi 0.0.0.0 N

Takvim Hafta Pazartesi-Cuma Y

Hafta içi gündüz 08.00-18.00 Y

Hafta sonu gündüz 08.00-18.00 Y

Kayıt Profil 1-6 Normal Çözünürlük 4CIF Y

Video kalitesi Orta Y

Kare hızı 6,25 IPS Y

Kontak Çözünürlük 4CIF Y

Kalite Yüksek Y

Kare hızı 25 IPS Y

Hareket Çözünürlük 4CIF Y

Kalite Yüksek Y

Kare hızı 25 IPS Y

Ağ Ayar DVR Adı DIVAR XF N

DHCP Etkin N

IP adresi 0.0.0.0 N

Alt ağ maskesi 0.0.0.0 N

Varsayılan ağ geçidi 0.0.0.0 N

DNS sunucusu 0.0.0.0 N

Bant genişliği limiti 100 Mbps N
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8.2 Monitör görünümü ayarları varsayılanları

8.3 Konfigürasyon menüsü varsayılanları

Tablo 8.2 Monitör görünümü ayarları varsayılan değerleri

Gezinme Ayar Varsayılan 
değer

Sıfırla
ma

Ekran 
seçenekleri

Monitör A, B Başlıkları göster Var Y

Saati/tarihi göster Var Y

Şeffaf arka plan Var Y

Cameo çerçevesi Siyah Y

Çoklu 
ekranlar

Monitör A, B 4x4 Var Y

3x3 (1) Var Y

3x3 (2) Var Y

Dörtlü 1 Var Y

Dörtlü 2 Var Y

Dörtlü 3 Var Y

Dörtlü 4 Var Y

Sekans Monitör A, B Sekans bekleme süresi 5 Saniye Y

Sekans listesi Kamera 1..16 Y

Olay ekranı Monitör A, B Video kaybında ekranı 
değiştir

Var Y

Harekette ekranı 
değiştir

Var Y

Gösterim süresi 5 Saniye Y

Tablo 8.3 Konfigürasyon menüsü varsayılan değerleri

Gezinme Ayar Varsayılan 
değer

Sıfırla
ma

Uluslararası Dil Dil Türkçe N

Sıcaklık birimi Celsius N

Saat/tarih Saat dilimi GMT+2 Doğu 
Avrupa

N

Saat formatı 24 saat N

Saat 0:00 N

Tarih formatı GG-AA-YYYY N

Tarih 1-1-2008 N

Günışığından tasarruf Otomatik N

Başlangıç saati (DS) N

Bitiş saati (DS) N

Ofset (DS) N

Zaman sunucusu Zaman sunucusu 
kullan

Devre Dışı N

IP adresi 0.0.0.0 N
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Video ve Ses 1...16 Giriş adı Kamera 1..24 Y

Video girişini devreye 
al

Etkin Y

PTZ Devre Dışı Y

Otomatik kontrast Etkin Y

Kontrast %50 Y

Ses girişini devreye al Devre Dışı Y

Kazanım %50 Y

17...24 Ayar... IP adresi 0.0.0.0 N

Giriş Kamera 
(değer 0)

N

Akış 1 N

Enkoder profili 1 N

Kullanıcı adı Kullanıcı N

Parola — N

Takvim Takvim Profil 1 Her zaman aktif Y

İstisna Günler İstisna Günler Boş Y

Kayıt Profil 1-6 1...24 Normal Kayıt modu Sürekli Y

Olay öncesi süre 30 saniye Y

Çözünürlük 4CIF Y

Video kalitesi Orta Y

Kare hızı 6,25 IPS Y

Ses kaydı Devre Dışı Y

Ses kalitesi Orta Y

1...24 Kontak Kontak kaydı Sabit süre Y

Süre 30 saniye Y

Çözünürlük 4CIF Y

Kalite Yüksek Y

Kare hızı 25 IPS Y

Ses kaydı Devre Dışı Y

Ses kalitesi Orta Y

1...24 Hareket Hareket kaydı Sabit süre Y

Süre 30 saniye Y

Çözünürlük 4CIF Y

Kalite Yüksek Y

Kare hızı 25 IPS Y

Ses kaydı Devre Dışı Y

Ses kalitesi Orta Y

Tablo 8.3 Konfigürasyon menüsü varsayılan değerleri

Gezinme Ayar Varsayılan 
değer

Sıfırla
ma
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Kontaklar Kontak girişleri NK Yok Y

Çıkış kontakları NK Yok Y

1..24 Kontak girişi adı Kontak girişi 
1..24

Y

Profil geçersiz kılma 
modu

Geçersiz kılma 
yok

Y

Profil Profil 1 Y

Süre 1 saat Y

Hareket 1..16 Tetik seviyesi %50 Y

Hareket alanları Tümü temiz Y

Olay Profil 1-6 Genel Otomatik alındı 
alarmları

Devre Dışı Y

Alarm bekleme süresi 10 saniye Y

Alarm üzerine sesli 
uyarı

Etkin Y

Video kaybı üzerine 
sesli uyarı

Etkin Y

Bu profile girerken 
eylemler

Eylem yok Y

Kontak 1...24 Etkin 1..16 etkin Y

Alarm Devre Dışı Y

Eylemler N için kayıt 
uygula Mon A'da 
göster

Y

Hareket 1...24 Etkin 1..16 Y

Alarm Devre Dışı Y

Eylemler N için kayıt 
uygula Mon A'da 
göster

Video kaybı 1...24 Etkin 1..16 etkin Y

Ağ Ayar DVR Adı DIVAR XF N

Algılama Etkin N

DHCP Etkin N

IP adresi 0.0.0.0 N

Alt ağ maskesi 0.0.0.0 N

Varsayılan ağ geçidi 0.0.0.0 N

HTTP portu 80 N

Bant genişliği limiti 100Mbps N

IP aralığı Başlangıç adresi 0.0.0.0 N

Bitiş adresi 255.255.255.25
5

N

Monitör aktarımı Giriş 1..16 Kamera girişi Y

Tablo 8.3 Konfigürasyon menüsü varsayılan değerleri

Gezinme Ayar Varsayılan 
değer

Sıfırla
ma
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Saklama Durum Yok

Ayarlar Geçersiz kıl Disk dolu seti Y

Servis Yok

Kullanıcılar Genel Varsayılan kullanıcı Yönetici Y

Yönetici Kullanıcı adı Yönetici Y

Parola Y

Yerel oturum açmaya 
izin ver

Etkin Yok

Uzak otr. aç. izin ver Etkin Y

Otomatik oturum 
kapatma

Devre Dışı Y

Kullanıcı 1..7 Erişim hakları Kullanıcı adı Kullanıcı 1..7 Y

Parola — Y

Yerel oturum açmaya 
izin ver

Etkin Y

Uzak otr. aç. izin ver Etkin Y

Otomatik oturum 
kapatma

Devre Dışı Y

Konfig. dğşkl. izin ver Devre Dışı Y

Oynatıma izin ver Etkin Y

Aktarıma izin ver Etkin Y

Kayıtları silmeye izin 
ver

Devre Dışı Y

Kontrol hakları Kamera görüntüleme 
hakları

Etkin Y

Kamera kontrol hakları Etkin Y

Kamera ön 
konumlarına izin ver

Etkin Y

Röle kontrolüne izin 
ver

Etkin Y

Tablo 8.3 Konfigürasyon menüsü varsayılan değerleri

Gezinme Ayar Varsayılan 
değer

Sıfırla
ma
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Sistem Servis YOK

Seri portlar ID 1 N

İlk kamera numarası 1 N

1..4 klavye erişimi Mon A + Mon B Y

Baud hızı 38400 N

Parite Hiçbiri Y

Veri bitleri 8 Y

Durdurma bitleri 1 Y

RTS/CTS Etkin Y

Lisanslar Yok

Kayıt Günlük kontakları Etkin Y

Hareket kaydı Etkin Y

Uzaktan erişimi kaydet Etkin Y

Tablo 8.3 Konfigürasyon menüsü varsayılan değerleri

Gezinme Ayar Varsayılan 
değer

Sıfırla
ma
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9 Teknik özellikler
Aşağıdaki sayfalar, ünitenin teknik özelliklerini vermektedir.

9.1 Elektriksel
Gerilim ve Güç

Video

Ses

Alarm Yönetimi

Kontrol

Tüm modeller 100-240 VAC; 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

Girişler Kompozit video 0,5-2 Vpp, 75 ohm, otomatik 
sonlandırma

Çıkışlar 1 Vpp, 75 ohm, senk 0,3 V ± %10

Video standardı PAL/NTSC otomatik algılama özellikli

Çözünürlük 720 x 576 PAL - 720 x 484 NTSC

AGC Her bir video girişi kazanımı için otomatik veya 
manuel ayar

Dijital Zoom 1,5 - 6 kat

Sıkıştırma H.264

Girişler Mono RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Çıkışlar Dual mono RCA, 1 Vpp, 10k ohm

Örnek hız Kanal başına 48 kHz

Sıkıştırma MPEG-1 katman II

Girişler 8 veya 16 konfigüre edilebilir NA/NK
maks giriş gerilimi 40 VDC

Çıkışlar 4 röle çıkışı, 1 arıza rölesi çıkışı; konfigüre edilebilir 
NA/NK maks nominal 30 VAC - 40 VDC - 0,5 A 
sürekli -10 VA

RS232 EIA/TIA-232-F'ye uygun çıkış sinyalleri, maks. giriş 
gerilimi ±25 V

Klavye girişi RS485 uyumlu
maks sinyal gerilimi ±12 V,
maks. 400 mA'de besleme 11 V-12,6 V
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Konektörler

Saklama

Ekran Modları

Biphase Empedans 128 Ohm, 
maks. aşırı gerilim koruması ±40 V, maks. kablo 
uzunluğu 1,5 km

RS485 RS485 uyumlu, 
maks. sinyal gerilimi ±12 V

Video girişleri 8 veya 16 devre BNC, otomatik sonlandırmalı

Ses girişleri 8 veya 16 RCA

Ethernet RJ45 korumalı, IEEE802.3'e göre 10/100 BaseT

Monitörler BNC (2), Y/C (2), VGA D-sub (2)

Ses çıkışları 4 RCA

Alarm konektörleri Harici PCB yoluyla vidalı terminal girişleri (birlikte 
verilir), kablo çapı AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Arıza rölesi Harici adaptör yoluyla vidalı terminal çıkışı (birlikte 
verilir), kablo çapı AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2)

Biphase Harici PCB yoluyla vidalı terminal çıkışı (birlikte 
verilir), kablo çapı AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

RS232 DB9 erkek (2)

RS485 Harici adaptör yoluyla vidalı terminal çıkışı (birlikte 
verilir), kablo çapı AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2)

Klavye girişi RJ11 (6 pimli)

Klavye çıkışı RJ11 (4 pimli), RS485 uyumlu, 
maksimum 16 ünite

USB A tipi konektör (5)

Sabit Diskler 4 önden değiştirilebilir SATA sabit sürücü

Kayıt Hızı (IPS) PAL: 400 toplam, kamera başına konfigüre 
edilebilir: 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1
NTSC: 480 toplam, kamera başına kon figüre 
edilebilir: 30, 15, 7.5, 3.75, 1

Kayıt Çözünürlüğü 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC

Monitör A Tam, tam sekans, dörtlü, çoklu ekran, alarm 
çağırma (canlı ve oynatma, analog ve IP kameralar)

Monitör B Tam, tam sekans, dörtlü, çoklu ekran, alarm 
çağırma (sadece canlı, analog kameralar)
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9.1.1 Mekanik

9.1.2 Çevresel

9.1.3 Elektromanyetik ve Güvenlik

9.1.4 Aksesuarlar (Opsiyonel)

9.1.5 Video bit hızları (bps)

Boyutlar (kablolar hariç) 446 x 443 x 88 mm (G x D x Y)
17,6 x 17,4 x 3,5 inç (G x D x Y)

Ağırlık yakl. 11 kg / 24 lbs

Raf Montaj Seti (Dahil) EIA 19 inçlik bir rafa bir ünite monte etmek için.

Sıcaklığı Çalışma: +5 C° - +45 C° (+41 F° - +113 F°)
Saklama: -25 C° - +70 C° (-13 F° - +158 F°)

Bağıl nem Çalışma: <%93 yoğunlaşmasız
Saklama: <%95 yoğunlaşmasız

EMC gereksinimleri

ABD FCC Bölüm 15, Sınıf B

AB EMC yönergesi 89/336/EEC

Bağışıklık EN50130-4

Emisyon EN55022 Sınıf B

Harmonik EN61000-3-2

Gerilim dalgalanmaları EN61000-3-3

Güvenlik

ABD UL, 60950-1

AB CE, EN60950-1

Kanada CAN/CSA - C22.2 no. E60950-1

KBD Dijital / KBD Evrensel Intuikey klavye, kumanda kolu ile

Klavye uzatma kiti LTC 8557

Depolama 500 GB depolama alanı genişletme kiti 
1 TB depolama alanı genişletme kiti 
RAID 4 depolama lisansı

Video Yöneticisi LTC 2605/91 

IP girişleri 4 IP kamera için lisans
8 IP kamera için lisans

Biphase kod çeviriciler LTC 8782

Kare hızı (IPS)

Çözünürlük Kalite 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

CIF Standart 225 124 73 48 30
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Not:
Yukarıdaki bit hızları teorik değerlerdir. Pratikte, kamera görüntüsüne bağlı olarak bit hızları % 
50 daha düşük olabilir. En etkili görüntü sıkıştırma için, kameranın doğru şekilde 
ayarlandığından ve yeterli aydınlatma bulunduğundan emin olarak, kamera gürültüsünden 
kaçının. Ayrıca kameranın, rüzgar veya diğer etkiler nedeniyle sallanmayacak şekilde monte 
edildiğinden emin olun.

CIF Orta 619 340 201 131 82

CIF Yüksek 1013 557 329 215 135

2CIF Standart 317 174 103 67 42

2CIF Orta 871 479 283 185 116

2CIF Yüksek 1425 784 463 303 190

4CIF Standart 500 275 163 106 67

4CIF Orta 1375 756 447 292 183

4CIF Yüksek 2250 1238 731 478 299
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