
1.1 Yedekleme 
Bu unite ön panelde bulunan USB portu aracılığı ile, USB Flash kullanılarak içerisinde bulunan SATA DVD yazıcıdan yedek almayı destekler. Aynı 

zamanda kullanıcılar IE Browser ile de internetten de yedek alabilir, Bkz. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.. 

Örnek olarak, USB Flash yedeği alabilirsiniz. Kontrol çubuğunun görüntülenmesi için mouse’a sağ tıklayınız, Bkz Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.. 
DVR Lokasyonunda: 
ADIM1 Yedekleme arayüzüne giriniz, Bkz Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..1   

 
Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..1  Yedekleme ayarları 

ADIM2 Kanal seçiniz, ve başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayınız. Tarihi değiştirmek için Tarih butonuna tıklayınız. 
ADIM3 “Kayıt oynatıcıyı aktifleştir”i aktifleştiriniz, böylece yedekleme sırasında özel bir oynatıcı da kaydedecektir. Bu oynatıcı ile, kullanıcılar 
yedekleri kontrol ederken, zaman ve olay arama da yapabilir. 
ADIM4 OK butonuna basınız. Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..2  ’ndeki gibi bir pencere açılacaktır. 

 
Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..2  Yedekleme Bilgisi 

 Not: Eğer kullanıcılar dahili DVD yazıcı ve USB cihazı kurarsa, bir önceki USB cihazını gösterecektir. 

Kullanıcılar DVD yazıcı eklese bile, CD-ROM gösterecektir. 
ADIM5 OK butonuna basınız.HDDden DVR içerisindeki yedekleme cihazına kayıt yapmaya başlayacaktır, ve aşağıdaki gibi bir işlem gösterecektir. 

 
ADIM6 Bittikten sonra aşağıdaki gibi “Yedekleme tamamlandı” mesajı görüntülenir. 



 

 
 

1.1.1 Uzak Yedek alma 
Kullanıcılar kayıtlı dosyaları network aracılığı ile DVRdan indirebilirler. Aşağıdaki arayüze girmek için Yedekle butonuna 

tıklayınız. 

 
Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..3  Uzak Yedekalma Arayüzü 

ADIM1 Tarih ve kanal seçiniz. Ve Ara butonuna basınız. Gün içinde kaydedilen bütün dosyaları sol alanda gösterecektir. 
ADIM2 Göz at butonuna tıklayınız. Kaydetme yerini ayarlayınız. 
ADIM3 Sol taraftaki dosya alanından dosya seçiniz. Shift butonuna basarak, mouse ile aynı zamanda pekçok dosya 
seçebilirsiniz. 
ADIM4 Uzak yedekleme için Yedekle butonuna tıklayınız. İşlem süreç çubuğu aşağıdaki gibi alt kısımda görüntülenecektir. 
 

 
 Not:Yedekleme dosyaları AVI formatındadır. Kullanıcılar üçüncü bir player ile direct olarak oynatabilirler.. 

 
Kontrol & Görüntüleme: 

Kullanıcılar gerçek oynatımda olduğu gibi üç farklı yazılım ile direk olarak windows media player dan yedekleri görüntüleyebilir. Kullanıcılar aynı zamanda 
yedek alırken eklenen özel yazılımı kullanabilir. Aşağıda özel yazılım ile yedek alınan görüntülerin seyredilmesi için adımlar anlatılmıştır. 
ADIM1 Yedek alınan aygıtı bilgisayara takınız.Yedekleme dosyasına giriniz ve görüntüleyiciyi açınız. 



 
Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..4 Yedekleme Oynatıcısı 

① Arama alanı                               ② video görüntüleme alanı 
③ Video data alanı                            ④ Kontrol alanı 
⑤ AVI çevirme 

ADIM2 Video yedeğini içeren klasörü seçmek için Browse’a tıklayınız, Fig Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..5 Choose Backup 
Folder. 

 
Fig Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..5 Choose Backup Folder 

ADIM3 Tarih ve kanalları ayarlayınız. Alt kısımda yeşil ışıklı alanda ③ kayıtlı video gösterilecektir. Bkz.Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne 
rastlanmadı..6 . 

 
Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..6 Yedekleme Datası Arama 

Eğer olay kaydı kullanıllıyorsa, alanın ① alt kısmında olay dosyaları listelenecektir. 
ADIM4 Kaydırma çubuğunu başlangıç zamanı noktasına çekiniz, görüntülemeye başlamak için oynat butonuna tıklayınız. Çoklu ekran seçeneğini 
destekler. Kullanıcılar hızlı ileri/geri sarma, kayıt, ses oynatma vs. yapabilir. 



 
Şkl Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..7 Yedek dosyaların oynatılması 

 

Index Definition Index Definition Index Definition Index Definition 
① Play ② Pause ③ Stop ④ Next frame 
⑤ Forward/Rewind ⑥ Snap  ⑦ Volume ⑧ Screen mode 

Tab Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..1 Backup View Control 


