
US-6136 DVR açıldıktan sonra 16 kanalın 
gözüktüğü ekran sizi karşılar. Bu ekranda 
mouse’un sağ tuşuna tıklanır.

Açılan şifre ekranında “ID” kısmına, 
Kullanıcı Adı, “pw” kısmına ise şifre 
girilir. Ardından “OK” butonuna tıklanarak 
ekrandan çıkılır ve araç çubuğuna geri 
dönülür..

Ekranın altındaki araç çubuklarında, tarih 
ve saat ile arama, olay arama, log sekm-
eleri vardır. Onun üzerinde, ekranı 1’den 
16’ya kadar bölme çubukları, görüntüyü 
durdurma, ileri-geri alme ve yedek alma
butonları vardır. 

Araç çubuğundan “Tarih/saat arama’ya” 
tıklandığında, hemen altında takvim ve 
elle girmek için zaman sekmeleri çıkar.

Takvim kısmından istenilen ay ve güne 
gidilerek, üzerine tıklanır ve o günün 
görüntülerine ulaşılır.

Şifre girildikten sonra Araç çubuğunun 
birinci sekmesine tıklanırsa ana menüye 
girilir. İkinci sekmeye ise önceki 
görüntülerin, izlenmesi ve yedek alın-
ması için tıklanır.

Daha sonra yukarıda görünen ekran, 
DVR’ın ekranına gelir. Burada sol üstte 
görüntüleri izleyebileceğiniz, hemen 
altında da yapmak istediğiniz işlem için 
ekran ve kutucuklar bulunur. 

Mouse’un sağ tuşuna tıkladıktan sonra 
US-6136 DVR’ın araç çubuğu ekranda 
belirir.

Daha önceden belirlenen kullanıcı adı ve 
parola girmek adına, araç çubuğunun en 
üstünde bulununan objeye tıklanır.

US-6136 Geçmiş Kayıtların 
izlenmesi ve Yedek Alınması



Zaman Kısmından ise hangi tarih ve saat 
aralıklarındaki görüntüler isteniliyorsa, elle 
giriler ve “oynat’a” basılır.

Ekranın sağ tarafında, hangi kanalda ne 
tür bir kayıt olduğu görülebilir.

Araç çubuğundan “Olay  arama’ya” 
tıklandığında, istenilen zaman aralığında 
daha önceden takip edilmesi istenilen 
olaylara (ör. bir kapının açılıp kapanması) 
göre arama yapılmasını sağlar.

Ekranın sağ tarafında, hangi kanalda ve 
zamanda belirlenen olayın gerçekleşip 
gerçekleşmediği kontrol edilir.

Araç çubuğundan “log’a” tıklandığında, 
elektrik kesilmesi, besleme’nin çıkması, 
kaydın durması vs. gibi işlem akışına 
ulaşılabilir.

Ulaşılmak istenilen işlem akışları seçil-
dikten sonra “arama’ya” tıklanıldığında, 
ekranın sağ tarafında istenilen işlemler 
sıralanır.

“Log” butonun üstündeki disket sekme-
sine tıklanışdığında ise yedek almak için 
“Arşiv” ekranına geçilir.

Arşiv ekranında kayıt yapılacak cihazın 
çeşidi ( flaşbellek, CD, DVD vs.) cihaz 
sekmesinin karşısından seçilir. Hemen 
yanındaki “ Cihaz Formatı” kısmından 
istenilirse cihaza formatlanabilir.

Yedekleme alınacak tarih, saat gruplarını 
“ düzenlemek için seçiniz” sekmesine 
tıklayarak girerek ekleyebilirsiniz.

Kayıt yapılacak cihazdaki kullanılabilir 
alanın kontrolü “ arşiv büyüklüğünü 
hesaplıyor” sekmesi tıklanarak kontrol 
edilir. Böylece yedekleme alınacak kayıdın 
sığıp, sığmayacağı kontrol edilebilir. Arşiv 
büyüklüğü mutlaka kontrol edilmelidir.

Son olarak “ transfer” butonuna tıklayarak, 
yedekleme alınacak cihaza yedekleme 
işlemi başlatılır.

Kayıdın tipi “ tip” sekmesinden belirlenir. 
Burada istenilirse cihazın formatına göre 
(H264), istenilirse “AVI” formatına göre 
kayıt yapılması tercih edilebilir. Hemen 
altından da log ve kurulum bilgilerinin 
olup olmaması tercih edilir.


