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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.

Bağlantılar
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 mouse'u USB portuna bağlayın.

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 verilen) 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.

Güç verme
Bağlı tüm ekipmanları açın.
14. Ünitenin güç kablosunu bağlayın.

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.

Gezinme
Birlikte verilen USB mouse'u 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 çıkış 

 düğmesini kullanın.

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. 

Uluslararası

Takvim
Şu anda aktif haftalık takvimin grafik sunumu gösterilir. Her 
renk kullanılabilir dört profilden birini temsil eder:
– Sarı - Profil 1
– 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.
– 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.

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, dört profilin tümü 
için geneldir. Daha önceden yapılmış gelişmiş ayarlar 
durumunda, bu ayarları Hızlı kurulum ayarlarıyla değiştirmek 
için Üzerine Yaz seçeneğini tıklatın.

Ağ

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.

DVR adı Ağda kullanılacak bir DVR adı girin.

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

IP adresi, Alt ağ 
maskesi, Varsayılan ağ 
geçidi ve 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.



Divar XF Çalıştırma talimatları | tr 36

Bosch Security Systems F.01U.135.430 | v2.5 | 2009.08

Çalıştırma talimatları

Ön panel kumandaları

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

 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

 Aktarma tuşu
– aktarma menüsünü açmak için basın; tuş üzerinde 

bir gösterge ışığı bulunur

 Monitör tuşu
– monitör A veya B kontrol geçişlerini sağlar

 Alındı tuşu
– bir alarm olayını almak 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
– oynatma modunda, oynatılan görüntüyü 

dondurmak için basın

 Ters oynatma tuşu
– canlı modda, görüntülenen kameralar için 

kayıtların ters oynatımını başlatmak için basın
– oynatma modunda, ters oynatmayı başlatmak veya 

ters oynatma hızını artırmak için basın
– duraklatma modunda, bir kare geri almak için 

basın

 Oynatma tuşu
– canlı modda, seçilen son oynatma modundan 

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
– oynatma modundayken, canlı moda dönmek için 

basın




