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1 Giriş

1.1 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.

1.1.1 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). 

1.1.2 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.

1.1.3 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)

1.1.4 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.

1.2 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.

1.2.1 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

1.3 Kurulum ortamı

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

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

1.3.3 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.

1.3.4 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.

1.4 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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2 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.

2.1 Bağlantılar

Şekil 2.1 Arka panel bağlantıları

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Güç verme
Bağlı tüm ekipmanları açın.
14. Ünitenin elektrik kablosunu bağlayın.
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2.2 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.

2.3 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. 

2.3.1 Uluslararası

Şekil 2.2 Hızlı kurulum menüsü - Uluslararası
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Bir sonraki sekmeye geçmek için İleri seçeneğini tıklatın.

2.3.2 Takvim

Şekil 2.3 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.

2.3.3 Kayıt

Şekil 2.4 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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2.3.4 Ağ

Şekil 2.5 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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3 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.

3.1 Ön panel kumandaları

Şekil 3.1 Ön panel kumandaları

3.1.1 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
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 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.

3.1.2 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

3.2 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 3.2 Ekran üzeri düğme paneli

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

3.3 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.

3.3.1 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.

3.3.2 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

3.3.3 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 3.3 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.

3.4 Canlı ve oynatma

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

3.4.2 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.

3.4.3 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.



Divar XF  Çalıştırma talimatları | tr 21

Bosch Security Systems Kullanım kılavuzu F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

– 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.

3.5 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 3.4 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. 

3.5.1 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.

3.5.2 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.

3.5.3 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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3.6 Arama

Şekil 3.5 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.

3.6.1 Tarih/saat arama

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

Şekil 3.6 Tarih ve saate göre arama

3.6.2 Olay arama
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Şekil 3.7 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 3.8 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.

3.7 Aktar

Şekil 3.9 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 3.10 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.

3.8 Konfigürasyon

Şekil 3.11 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 2 Hızlı kurulum, Sayfa 9.
– 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.

3.8.1 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 3.12 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).

3.9 Sistem bilgileri

Şekil 3.13 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.

3.9.1 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 3.14 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 3.1 Sıcaklık sensörleri

Tablo 3.2 Güç kaynağı seviyeleri

3.9.2 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 3.15 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.

3.10 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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3.10.1 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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3.10.2 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.

3.10.3 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.

3.10.4 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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