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1 Veiligheidsmaatregelen

1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen
De volgende veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen:

Lees, volg en bewaar de voorschriften
Lees en volg alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften voordat u het apparaat installeert. 
Bewaar de voorschriften voor latere raadpleging. 

Neem waarschuwingen in acht
Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de installatiehandleiding voor hardware in 
acht.

Randapparaten
Gebruik geen randapparaten die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het product, 
aangezien deze risico's kunnen veroorzaken.

Aanwijzingen voor installatie
– Plaats het apparaat niet op een instabiele beugel, een instabiel statief of iets dergelijks. 

Het apparaat kan op de grond vallen, waardoor het beschadigd kan raken of de gebruiker 
ernstig kan verwonden.

– Gebruik alleen accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant of zijn meegeleverd 
met het apparaat.

– Plaats het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
– Wees uiterst voorzichtig tijdens vervoer van het apparaat op een wagentje. Abrupt 

stoppen, uitoefenen van extreem veel kracht en ongelijke oppervlakken kunnen ervoor 
zorgen dat het apparaat en het wagentje kantelen.

– Houd de omgeving rond het systeem schoon en vrij van rommel.
– Plaats de bovenkap van het chassis en eventuele systeemcomponenten die zijn 

verwijderd uit de buurt van het systeem of op een tafel, zodat er niet per ongeluk op kan 
worden getrapt.

– Draag bij het werken met het systeem geen losse kleding zoals stropdassen en 
losgeknoopte mouwen, die in aanraking kan komen met elektrische circuits of in een 
koelventilator kunnen worden getrokken.

– Draag geen sieraden of metalen voorwerpen op uw lichaam. Dit zijn uitstekende 
metaalgeleiders die kortsluiting kunnen veroorzaken en u kunnen verwonden wanneer ze 
in contact komen met printplaten of plaatsen waar spanning aanwezig is.

– Na de werkzaamheden in het systeem sluit u het systeem weer en maakt u het vast aan 
het rek nadat u hebt gecontroleerd of alle aansluitingen tot stand zijn gebracht.

– Het systeem is zwaar wanneer alle componenten aanwezig zijn. Het systeem moet 
langzaam worden opgetild (twee personen met gespreide benen aan beide zijden) om 
het gewicht te verdelen. Houd altijd uw rug recht en til met uw benen.

Reinigen
Neem vóór het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Volg de instructies 
voor het apparaat. Normaal gesproken kan het apparaat worden gereinigd met een vochtige 
doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakproducten of spuitbussen. 

Service
Probeer niet zelf onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het apparaat. U kunt worden 
blootgesteld aan hoge elektrische spanning of andere gevaren wanneer kappen worden 
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geopend of verwijderd. Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

Reparatie.
Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat service en onderhoud door 
gekwalificeerd personeel uitvoeren in de volgende gevallen:
– Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
– Vloeistoffen of materiaal van buiten zijn aanwezig in het apparaat.
– Het apparaat is in aanraking gekomen met water en/of is blootgesteld aan extreme 

omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld regen, sneeuw enz.). 
– Als het apparaat ondanks het volgen van de bedieningsvoorschriften niet correct werkt, 

wijzig dan alleen de bedieningselementen die in de bedieningsvoorschriften staan 
beschreven. Incorrecte wijzigingen van andere bedieningselementen kan leiden tot 
beschadiging, waardoor uitgebreide reparatiewerkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

– Het apparaat is op de grond gevallen of de behuizing is beschadigd.
– Er is een duidelijke verandering merkbaar in de prestaties van het apparaat. In dit geval 

moeten onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd. 

Reserveonderdelen
Als reserveonderdelen nodig zijn, moet onderhoudspersoneel reserveonderdelen gebruiken 
die worden aanbevolen door de fabrikant of overeenkomen met de originele onderdelen. 
Gebruik van incorrecte reserveonderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken of 
andere gevaren.

Veiligheidstest
Vraag, nadat onderhoud of een reparatie is uitgevoerd, aan het onderhoudspersoneel een 
veiligheidstest uit te voeren om er zeker van te zijn dat het apparaat correct werkt. 

Voeding
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voedingsbron die op het label is vermeld. Als 
u niet zeker weet of het apparaat kan worden gebruikt met een specifieke voeding, neem dan 
contact op met de leverancier van het apparaat of het energiebedrijf.
Voor apparaten die worden gebruikt met externe voedingseenheden mogen alleen aanbevolen 
en geteste voedingseenheden worden gebruikt.
Voor apparaten die worden gebruikt met behulp van voedingseenheden met stroombegrenzer 
moet de voedingseenheid voldoen aan de norm EN 60950. Gebruik van andere vervangende 
voedingseenheden kan leiden tot schade aan het apparaat en tot brand of elektrische 
schokken.

Coaxaarding
Als een kabelsysteem is aangesloten op het apparaat voor buitengebruik, zorg dan dat het 
kabelsysteem is geaard. Alleen voor modellen verkrijgbaar in de VS: Hoofdstuk 810 van de 
National Electrical Code (ANSI/ NFPA No.70-1981) bevat informatie over het correct aarden 
van de steun, coaxaarding bij een ontlader, de afmeting van de aardingsgeleiders, de plaats 
van de ontlader, de aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor de aardelektrode. 

Aarden of polariseren
Dit apparaat is mogelijk voorzien van een gepolariseerde voedingsstekker (een stekker 
waarvan een pen breder is dan de andere). Door dit beveiligingssysteem kan de stekker maar 
op één manier in een stopcontact worden gestoken. Als de stekker niet volledig in het 
stopcontact kan worden gestoken, draai de stekker dan en probeer het opnieuw. Lukt het nog 
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steeds niet, neem dan contact op met een elektricien en laat een nieuw stopcontact 
installeren. Probeer de gepolariseerde stekker niet te bypassen. 
In plaats hiervan kan het apparaat ook zijn voorzien van een 3-draads geaarde stekker met een 
derde (aardings)pen. Door dit beveiligingssysteem kan de stekker alleen in een geaard 
stopcontact worden gestoken. Lukt dit niet, neem dan contact op met een elektricien en laat 
een nieuw stopcontact installeren. Probeer de geaarde stekker niet te bypassen. 

Onweer
Het wordt aanbevolen als extra beveiliging tegen onweer of als u het apparaat langere tijd niet 
gebruikt, het netsnoer uit het stopcontact te halen en alle overige kabels los te koppelen. Zo 
wordt voorkomen dat het apparaat wordt beschadigd door onweer of spanningspieken. 

Locatie
De installatielocatie mag geen ruimte zijn waar veel mensen gebruik van maken en mag alleen 
beperkt toegankelijk zijn.

Apparatuur voor gebruik binnenshuis 
Water en vocht — Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water (bijv. in een vochtige 
kelder) of op vochtige plaatsen.
Binnendringen van materiaal van buiten en vloeistoffen — Steek geen vreemde voorwerpen 
in de openingen van het apparaat, omdat dan onderdelen kunnen worden geraakt die onder 
hoogspanning staan; er kan tevens kortsluiting ontstaan, wat kan leiden tot brand of 
elektrische schokken. Mors geen vloeistoffen op het apparaat.
Netsnoer en netsnoerbescherming — Als het apparaat werkt op 230 VAC bij 50 Hz, moeten 
de ingaande en uitgaande netsnoeren voldoen aan IEC-publicatie 227 of IEC-publicatie 245. 
Netsnoeren moeten zodanig worden gelegd, dat niemand er op kan staan en dat geen 
andere objecten erop of er tegen aan kunnen worden geplaatst. Bescherm vooral snoeren, 
stekkers, stopcontacten en apparaatingangen.
Overbelasting — Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet, omdat dit kan leiden tot 
brand of elektrische schokken.

Apparatuur voor rekmontage 
Ventilatie — Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar een goede 
ventilatie niet kan worden gewaarborgd of de voorschriften van de fabrikant niet kunnen 
worden opgevolgd. De maximale bedrijfstemperatuur van dit apparaat mag niet worden 
overschreden.
Mechanische belasting — Wanneer het apparaat in een rek wordt geplaatst, moet de 
mechanische belasting gelijk worden verdeeld om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

WAARSCHUWING! 
Onderbrekingen van netvoeding:
Er wordt onmiddellijk spanning geleverd wanneer de stekker in het stopcontact wordt 
gestoken.
Voor toestellen met een hoofdschakelaar is het apparaat echter alleen gereed voor gebruik 
wanneer de hoofdschakelaar (ON/OFF) in de stand ON staat. Wanneer de stekker uit het 
stopcontact wordt getrokken, wordt de voedingsspanning naar het apparaat volledig 
onderbroken.
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1.2 Veiligheidsmaatregelen voor elektriciteit
De volgende basisveiligheidsmaatregelen voor elektriciteit moeten worden getroffen om 
persoonlijk letsel en schade aan het systeem te voorkomen:
– Houd rekening met de locatie van de aan/uit-schakelaar op het chassis en met de locaties 

van de noodstopschakelaar, de afsluitschakelaar of het stopcontact in de ruimte. Bij een 
ongeval met de elektriciteit kunt u dan snel de voeding van het systeem loskoppelen.

– Werk nooit alleen met hoogspanningscomponenten.
– De stroom moet altijd van het systeem af als u systeemcomponenten verwijdert of 

installeert, zoals het moederbord, geheugenmodules en diskettestation. Schakel bij het 
loskoppelen van de voeding eerst het systeem uit via het besturingssysteem en 
ontkoppel daarna de netsnoeren van alle voedingseenheden in het systeem.

WAARSCHUWING! 
Behuizing verwijderen:
Om elektrische schokken te voorkomen mag de behuizing alleen worden verwijderd door 
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Alvorens de behuizing te verwijderen moet de stekker altijd uit het stopcontact worden 
getrokken en losgekoppeld blijven zolang de behuizing is verwijderd. 
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. De gebruiker mag geen reparaties uitvoeren.

WAARSCHUWING! 
Lithiumbatterij:
Incorrect geplaatste batterijen kunnen leiden tot een explosie. Vervang lege batterijen altijd 
door batterijen van hetzelfde type of een door de fabrikant aanbevolen gelijkwaardig type.
Werp lege batterijen weg volgens de voorschriften van de fabrikant.

LET OP! 
Apparaat dat gevoelig is voor statische elektriciteit:
Om elektrostatische ontlading te voorkomen, moeten de CMOS/MOSFET 
veiligheidsmaatregelen correct worden uitgevoerd.
Draag geaarde polsbanden en volg de juiste ESD-veiligheidsvoorschriften wanneer u in 
aanraking komt met de printplaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit.

AANWIJZING!
De installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel in 
overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften.

Afvalverwerking
Uw Bosch-product is ontworpen en vervaardigd met materialen van hoge kwaliteit en 
componenten die opnieuw kunnen worden gebruikt.
Dit pictogram geeft aan dat elektronische en elektrische apparatuur die het einde van de 
levensduur heeft bereikt, apart dient te worden ingezameld en gescheiden van het 
huishoudelijk afval moet worden afgevoerd.
Er bestaan in de EU reeds gescheiden inzamelsystemen voor gebruikte elektrotechnische en 
elektronische producten. Lever deze apparatuur in bij een plaatselijk afvalverzamelpunt of bij 
een verzamelpunt voor recycling.
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– Bij het werken rond blootliggende elektrische circuits moet een andere persoon die 
bekend is met de uitschakelelementen van de voeding in de buurt zijn om indien nodig de 
voeding uit te schakelen.

– Gebruik slechts één hand bij het werken aan elektrische apparatuur die is ingeschakeld. 
Zo voorkomt u dat er een volledig circuit wordt gevormd, wat een elektrische schok 
veroorzaakt. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van metalen gereedschappen, die 
elektrische componenten of printplaten waarmee ze in contact komen snel kunnen 
beschadigen.

– Gebruik geen matten die zijn bedoeld om elektrostatische ontlading te verminderen als 
beveiliging tegen elektrische schokken. Gebruik in plaats daarvan rubbermatten die 
specifiek zijn bedoeld als isolatie tegen elektriciteit.

– De netsnoeren moeten een aardingsstekker hebben en worden aangesloten op geaarde 
stopcontacten. De unit beschikt over meerdere netsnoeren. Ontkoppel beide netsnoeren 
voordat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, om elektrische schokken te 
voorkomen.

– Vervangbare gesoldeerde zekeringen van moederbord: Zelfherstellende PTC (Positive 
Temperature Coefficient) zekeringen op het moederbord mogen alleen worden 
vervangen door geschoolde onderhoudsmonteurs. De nieuwe zekering moet gelijk of 
gelijkwaardig zijn aan de te vervangen zekering. Neem contact op met de technische 
ondersteuning voor meer informatie en ondersteuning.

1.3 Belangrijke opmerkingen

1.4 Conform FCC en ICES
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)

LET OP! 
Batterij van moederbord: Er bestaat gevaar voor explosie als de batterij op de kaart verkeerd 
om wordt geplaatst, waardoor ompoling ontstaat. Vervang deze batterij uitsluitend door een 
batterij van hetzelfde type of een vergelijkbaar type dat wordt aanbevolen door de fabrikant 
(CR2032). Werp lege batterijen weg volgens de voorschriften van de fabrikant.

LET OP! 
DVD-ROM-laser: Sommige systemen zijn voorzien van een DVD-ROM-station. Om 
rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal en gevaarlijke straling te voorkomen, mag de 
behuizing niet worden geopend en mag het station op geen enkele onconventionele manier 
worden gebruikt.

LET OP! 
Laserproduct van klasse I
Onzichtbare laserstraling indien geopend. Voorkom blootstelling aan straal.

Accessoires - Plaats het apparaat niet op een onstabiel oppervlak of statief of onstabiele 
beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en worden beschadigd en/of ernstig letsel 
veroorzaken. Gebruik alleen wagentjes, staanders, beugels, houders of tafels die worden 
aanbevolen door de fabrikant. Als u een wagentje gebruikt, dient u de combinatie wagentje/
apparaat voorzichtig te verplaatsen om letsel door omkantelen te voorkomen. Door abrupt te 
stoppen, te hard te duwen of het over een ongelijke ondergrond te rijden, kan de combinatie 
wagentje/apparaat kantelen. Monteer het apparaat volgens de voorschriften van de fabrikant.
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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
conditions:
– this device may not cause harmful interference, and
– this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the 
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and 
radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of 
this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the 
user will be required to correct the interference at his expense.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible 
for compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to 
operate the equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for corrective action.
The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications 
Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet 
is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-
000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux 
conditions suivantes :
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y 

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences 
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la 
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées 
à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est 
utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie 
de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux 
instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce 
produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas 
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, 
qui procédera à une opération corrective. 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.

1.5 Conform EMC

AANWIJZING!
Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie 
veroorzaken en kan het eventueel nodig zijn om afdoende maatregelen te nemen.



Bosch Recording Station Appliance  Veiligheidsmaatregelen | nl 11

Bosch Security Systems Beknopte installatiehandleiding - | V3 | 2012.11

1.6 ESD-voorzorgsmaatregelen
Elektrostatische ontlading (ESD) wordt gegenereerd door twee objecten met verschillende 
elektrische ladingen die met elkaar in contact komen. Een elektrische ontlading wordt 
gegenereerd om dit verschil te neutraliseren. Zo'n ontlading kan schade toebrengen aan 
elektronische componenten en printplaten. De volgende maatregelen zijn in het algemeen 
afdoende om dit verschil te neutraliseren voordat er contact wordt gemaakt om uw 
apparatuur te beveiligen tegen ESD:
– Gebruik een geaarde polsband die is bedoeld om statische ontlading te voorkomen.
– Laat alle componenten en printplaten (PCB's) in hun antistatische verpakking totdat ze 

worden gebruikt.
– Raak een geaard metalen voorwerp aan alvorens een printplaat uit zijn antistatische 

verpakking te halen.
– Laat geen componenten of printed circuit boards in contact komen met uw kleding, die 

een lading kan bevatten, zelfs wanneer u een polsband draagt.
– Pak een printplaat uitsluitend aan de randen vast. Raak de componenten, chips, 

geheugenmodules of contacten niet aan.
– Raak bij het hanteren van chips of modules de pinnen ervan niet aan.
– Berg het moederbord en randapparatuur op in hun antistatische verpakking wanneer ze 

niet worden gebruikt.
– Zorg er met het oog op de aarding voor dat het computerchassis een optimale geleiding 

heeft tussen de voeding, de behuizing, de montagebevestigingen en het moederbord.

1.7 Voorzorgmaatregelen voor bedrijf
Als het systeem in bedrijf is, moet de chassiskap zijn geplaatst om te zorgen voor voldoende 
koeling. Als deze instructie niet strikt wordt opgevolgd, kan schade aan het systeem ontstaan 
die niet door de garantie wordt gedekt.
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2 Systeemconfiguratie hardware

2.1 Inleiding
In deze beknopte installatiehandleiding wordt de eerste installatie, het maken van een 
configuratie en de procedure voor het laden van een bestaande configuratie behandeld.
Deze beknopte installatiehandleiding is van toepassing op de volgende modellen:
– Bosch Recording Station Tower (BRS Tower)
– Bosch Recording Station, 1U 19-inch rekmontage (BRS 1U 19-inch rekmontage)
– Bosch Recording Station, 2U 19-inch rekmontage (BRS 2U 19-inch rekmontage)
Raadpleeg de installatiehandleiding van de hardware voor meer configuratie-informatie.
Informatie over de bediening van Bosch Recording Station vindt u in de 
bedieningshandleiding.
Opmerking:
De VGA-uitgang van de monitor van de BRS Appliance 19-inch modellen is uitsluitend bedoeld 
voor configuratie- en onderhoudsdoeleinden.

2.1.1 Meegeleverde onderdelen

BRS Tower
– De software van Bosch Recording Station is vooraf geïnstalleerd met een 8 IP-licentie.
– MiniTower-systeem, volledig uitgerust met één of vier harde schijven
– Naast het systeem moeten de volgende onderdelen bij ieder systeem zijn meegeleverd

– AC-voedingskabels (regio-afhankelijk)
– Eén cd met handleidingen
– Deze beknopte installatiehandleiding

BRS 1U 19-inch rekmontage / BRS 2U 19-inch rekmontage
– De software van Bosch Recording Station is vooraf geïnstalleerd met een 8 IP-licentie.
– Volledig uitgerust met 4 harde schijven (BRS 1U 19-inch rekmontage) of 8 harde schijven 

(BRS 2U 19-inch rekmontage).
– Naast het systeem moeten de volgende onderdelen bij ieder systeem zijn meegeleverd

– Eén rekmontagekit
– AC-voedingskabels voor iedere voedingseenheid (regio-afhankelijk)
– Eén cd met handleidingen
– Deze beknopte installatiehandleiding

2.1.2 Aangesloten hardware
De volgende componenten kunnen worden aangesloten op het systeem.
– IP-camera's en IP-AutoDomes (raadpleeg voor compatibele codecs de datasheet van 

Bosch Recording Station)
– Encoders met analoge camera's (raadpleeg voor compatibele codecs de datasheet van 

Bosch Recording Station)
– ATM/POS (Automatic Teller Machines - geldautomaten/Point-Of-Sale - betaalautomaten)
– Bosch alarmcentrales
– Communicatieapparatuur
– SMTP e-mail server en SMS service
– RAID subsystemen voor uitgebreide geheugencapaciteit
– Externe stations (Bosch Recording Station of DiBos recorder/DiBos IP-recorder)
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2.1.3 IP-adres
Het wordt aanbevolen aan alle IP-camera's en encoders een vast IP-adres toe te wijzen. 
Gebruik geen DHCP.

2.2 Uitpakken
Inspecteer de doos waarin het systeem is vervoerd en bekijk of de doos op enigerlei wijze is 
beschadigd. Als het systeem zelf schade vertoont, dien dan een schadeclaim in bij de 
vervoerder die uw systeem heeft afgeleverd en stel de betreffende Bosch RMA desk op de 
hoogte.
Vanwege het gewicht van de disk-array: na het openen van de bovenzijde van de 
transportdoos moet door twee personen (één persoon per zijde) de disk-array uit de doos 
worden getild.

2.3 De installatie voorbereiden
Als u de stappen in de aangegeven volgorde uitvoert, kunt u de installatieprocedure in de 
kortst mogelijke tijd voltooien. Lees dit gedeelte door voordat u aan de installatieprocedure 
begint die in de volgende gedeelten wordt beschreven.

2.3.1 Een locatie voor de installatie kiezen
Dit product mag uitsluitend worden geïnstalleerd op een locatie met beperkte toegang 
(speciale apparatuurruimtes, onderhoudskasten en dergelijke).
De ruimte waarin het systeem komt, moet schoon, stofvrij en goed geventileerd zijn. Vermijd 
ruimtes waar hitte, elektrische ruis en elektromagnetische velden worden gegenereerd. Plaats 
het chassis tevens in de buurt van minimaal één geaard stopcontact.

BRS Tower
Laat voldoende ruimte vrij aan de voorkant en de zijkant waar de chassiskap van het systeem 
is aangebracht voor het verwijderen van verwisselbare schijven en voor voldoende 
luchtstroming en makkelijke toegang voor onderhoud.

BRS 1U 19-inch rekmontage / BRS 2U 19-inch rekmontage
Laat vóór het rek voldoende ruimte vrij om het voorluik volledig te kunnen openen (ongeveer 
65 cm). Laat achter het rek ongeveer 75 cm ruimte vrij voor voldoende luchtstroming en 
makkelijke toegang voor onderhoud.

2.3.2 Voorzorgsmaatregelen voor het rek (alleen bij rekmontage)
– Zorg ervoor dat de stelpootjes aan de onderkant van het rek volledig zijn uitgeschoven en 

dat het volledige gewicht van het rek erop rust.
– In een installatie met één rek moeten er stabilisators aan het rek worden bevestigd. In 

installaties met meerdere rekken moeten de rekken aan elkaar worden gekoppeld.
– Controleer altijd of het rek stabiel is alvorens een component in het rek uit te breiden.
– Breid slechts één component tegelijk uit - bij uitbreiding van twee of meer componenten 

tegelijk kan het rek onstabiel worden.

2.3.3 Voorzorgsmaatregelen systeem
– Lees de elektriciteitsmaatregelen en de algemene veiligheidsmaatregelen door.
– Gebruik een UPS (Uninterruptable Power Supply) om het systeem te beveiligen tegen 

stroomstoten en spanningspieken en om ervoor te zorgen dat uw systeem blijft werken 
bij een stroomstoring.

– Laat de SATA-schijven en voedingsmodules afkoelen voordat u ze aanraakt.
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– Houd voor een goede koeling de chassiskappen altijd op de plaats en vastgezet als geen 
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

– Bepaal de plaats van elke component in het rek voordat u de rails installeert (alleen BRS 
19-inch modellen).

– Installeer eerst de zwaarste systeemcomponenten onder in het rek en werk daarna 
omhoog (alleen BRS 19-inch modellen).

– Laat het voorluik van het rek en alle panelen en componenten op de systemen gesloten 
wanneer er geen onderhoud plaatsvindt, om voldoende koeling te handhaven (alleen BRS 
19-inch modellen).

2.3.4 Overwegingen bij rekmontage (alleen BRS 19-inch modellen)

Omgevingstemperatuur
Bij installatie in een gesloten rek of een rek met meerdere eenheden kan de 
bedrijfstemperatuur van de rekomgeving hoger zijn dan de omgevingstemperatuur van de 
ruimte. Daarom moet aandacht worden besteed aan installatie van de apparatuur in een 
omgeving die compatibel is met de door de fabrikant aangegeven vastgestelde maximale 
omgevingstemperatuur (Tmra).

Verminderde luchtstroming
Apparatuur moet zodanig in een rek worden bevestigd dat de luchtstroming die nodig is voor 
veilig gebruik niet in gevaar komt.

Mechanische belasting
Apparatuur moet zodanig in een rek worden bevestigd dat er geen gevaarlijke toestand 
ontstaat door een onevenwichtige mechanische belasting.

Overbelasting van het circuit
Er moet aandacht worden besteed aan de aansluiting van de apparatuur op het 
voedingscircuit en het effect dat een mogelijke overbelasting van circuits kan hebben op 
beveiliging tegen te hoge stroom en op de voedingsbedrading. Er dient goed te worden 
nagedacht over welke waarden op het productlabel van de uitrusting moeten worden vermeld 
om problemen hiermee te voorkomen.

Betrouwbare aarding
Er moet te allen tijde een betrouwbare aarding zijn. Om dit te waarborgen, moet het rek zelf 
geaard zijn. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan andere voedingsaansluitingen dan 
de directe aansluitingen op de stroomkring (d.w.z. het gebruik van voedingsstrips, enz.).
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2.4 BRS 1U 19-inch rekmontage - Instructies voor rekmontage
Dit gedeelte bevat informatie over het installeren van het chassis in een rekunit. Er zijn 
verschillende types rekunits op de markt, wat kan betekenen dat de montageprocedure iets 
kan afwijken. Raadpleeg ook de installatie-instructies die zijn verstrekt bij de rekunit die u 
gebruikt.

Opmerking:
Deze rail is geschikt voor een rek tussen 66 en 85 cm diep.

2.4.1 De verschillende secties van de rekrails
Het chassispakket bevat twee rekraileenheden in de rekmontageset.
Elke eenheid bestaat uit twee secties:
– een vaste binnenchassisrail die direct op het systeemchassis wordt bevestigd
– en een vaste buitenrekrail die direct op het rek zelf wordt bevestigd.

2.4.2 Binnenrail/uitbreidingen binnenrail
Het chassis bevat een binnenrailset dat bestaat uit twee delen:
– Binnenrail
– Uitbreidingen binnenrail.
De binnenrails zijn vooraf bevestigd en zitten het normale gebruik van het chassis niet in de 
weg als u besluit geen serverrek te gebruiken. Bevestig de binnenrailverlenging om het chassis 
binnen het rek te stabiliseren.

1 Railverlenging (binnenrail is voorgeïnstalleerd op het chassis)

2 Buitenrail
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De binnenrails installeren

1. Plaats de binnenrailverlengingen aan de zijkant van het chassis, waarbij de haken van het 
chassis zich op één lijn bevinden met de gaten in de binnenrailverlengingen. Zorg dat de 
binnenrailverlenging "naar buiten" gericht is, net als de vooraf bevestigde binnenrail.

2. Schuif de verlenging naar de voorkant van het chassis.
3. Maak het chassis met 2 schroeven vast (zie afbeelding).
4. Herhaal stap 1-3 voor de andere binnenrailverlenging.

2.4.3 Buitenrail

De buitenrails monteren

1 Vastmaken aan de voorkant van het rek.

2 Maak de twee secties van de buitenrail aan elkaar vast.

3 Vastmaken aan de achterkant van het rek.
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De buitenrails op het rek installeren

1. Bevestig de lange sectie van de buitenrail op de buitenkant van de korte sectie van de 
buitenrail. Breng de pinnen op één lijn met de sledes. Beide uiteinden van de buitenrail 
moeten in dezelfde richting wijzen om aan het rek te kunnen worden vastgemaakt (zie 
ook Paragraaf De buitenrails monteren, Pagina 16).

2. Pas de lengte van de secties van de buitenrail aan, zodat de rail precies in het rek past.
3. Maak de lange sectie van de buitenrail vast aan de voorkant van het rek met twee M5-

schroeven en de korte sectie aan de achterkant van het rek met twee M5-schroeven. 
4. Herhaal stap 1 t/m 4 voor de resterende buitenrail.

Vergrendelingsnokken
– Beide chassisrails beschikken over een vergrendelingsnok dat twee functies heeft. De 

eerste functie is vastzetten van het systeem tijdens installeren en volledig in het rek 
drukken (de normale positie). De tweede functie is vastzetten van het systeem wanneer 
het volledig is uitgeschoven uit het rek. Zo wordt voorkomen dat het systeem volledig uit 
het rek schiet wanneer het naar voren wordt getrokken voor onderhoudswerkzaamheden.

2.4.4 Het chassis installeren in een rek

1. Controleer of het chassis de binnenrails (A) en railverlengingen (B) bevat. Controleer ook 
of de buitenrails (C) op het rek zijn geïnstalleerd. 
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2. Breng chassisrails (A en B) op één lijn met de voorkant van de rekrails (C).
3. Schuif de chassisrails in de rekrails, waarbij u evenveel druk uitoefent op beide kanten 

(mogelijk moet u de vergrendelingspallen indrukken bij het inschuiven).  Wanneer de 
server volledig in het rek is gedrukt, hoort u als het goed is hoe de vergrendelingspallen 
"vastklikken" in de vergrendelde positie. 

4. (Optioneel) Plaats de handschroeven waarmee de voorkant van de server vastzit aan het 
rek en draai ze vast.

2.4.5 Het chassis installeren in een Telco-rek
Om het chassis te installeren in een rek van het Telco-type, gebruikt u twee L-vormige beugels 
aan beide kanten van het chassis (vier in totaal). Stel eerst vast hoe ver de server uitsteekt 
vanaf de voorkant van het rek. Grotere chassis moeten zodanig worden geplaatst dat het 
gewicht tussen de voorkant en achterkant in evenwicht is. Als de server een paneel heeft, 
verwijder het dan. Bevestig daarna de twee voorbeugels aan elke kant van het chassis en 
daarna de twee achterbeugels. Plaats de beugels zo dat er precies genoeg ruimte is voor de 
breedte van het Telco-rek. Schuif tot slot het chassis in het rek en maak de beugels vast aan 
het rek.
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2.5 BRS 2U 19-inch rekmontage - Instructies voor rekmontage
Dit gedeelte bevat informatie over hoe u het chassis met de geleverde snelklemrails in een rek 
installeert. Er zijn verschillende types rekunits op de markt, wat kan betekenen dat de 
montageprocedure iets kan afwijken. Raadpleeg ook de installatie-instructies die zijn verstrekt 
bij de rekunit die u gebruikt. 
OPMERKING: Deze rail is geschikt voor een rek tussen 66 en 85 cm diep.

2.5.1 De delen van de rekrails scheiden
Het chassispakket bevat twee raileenheden in de rekmontageset. Elke rail bestaat uit twee 
delen: een vaste binnenchassisrail die direct op het serverchassis wordt bevestigd en een 
vaste buitenrekrail die direct op het rek zelf wordt bevestigd.
1. Zoek de rail in het chassispakket.

2. Maak de rail langer door hem uit te trekken.

3. Druk op het snelklemnokje.

4. Maak de binnenrailverlenging los van de buitenrail.

2.5.2 Binnenrail/uitbreidingen binnenrail
Het chassis bevat een binnenrailset die bestaat uit twee delen:
– Binnenrail
– Uitbreidingen binnenrail.
De binnenrails zijn vooraf bevestigd aan het chassis en zitten het normale gebruik van het 
chassis niet in de weg als u besluit geen serverrek te gebruiken. De binnenrailverlenging zit 
vast aan de binnenrail om het chassis in het rek te monteren.
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De binnenrails installeren
1. Plaats de binnenrailverlengingen aan de zijkant van het chassis, waarbij de haken van het 

chassis zich op één lijn bevinden met de gaten in de railverlengingen. Zorg dat de 
verlenging "naar buiten" gericht is, net als de vooraf bevestigde binnenrail.

2. Schuif de verlenging naar de voorkant van het chassis.
3. Maak het chassis met 2 schroeven vast (zie afbeelding). Herhaal deze stappen voor de 

andere binnenrailverlenging.

2.5.3 Buitenrail
Buitenrekrails worden aan het rek bevestigd en houden het chassis op zijn plek. De buitenrails 
voor het chassis zijn 75 tot 83 centimeter lang.

De buitenrails op het rek installeren

1. Bevestig de achterkant van de buitenrail met de geleverde schroeven aan het rek.
2. Druk op de knop waar de twee buitenrails vastzitten om de kleinere buitenrail in te 

trekken.
3. Hang de haken van de rails aan de rekgaten en schroef, naar wens, de voorkant van de 

buitenrail vast aan het rek.
4. Herhaal stap 1 t/m 3 voor de resterende buitenrail.



Bosch Recording Station Appliance  Systeemconfiguratie hardware | nl 21

Bosch Security Systems Beknopte installatiehandleiding - | V3 | 2012.11

2.5.4 Het chassis installeren in een rek

1. Verleng de buitenrails zoals hierboven staat afgebeeld.
2. Breng de binnenrails van het chassis in lijn met de buitenrails op het rek.
3. Schuif de binnenrails in de buitenrails en oefen daarbij evenveel druk uit op beide 

kanten. Als het chassis geheel in het rek is geduwd, zal het op zijn plek vastklikken.
4. U kunt met optionele schroeven de voorzijde van het chassis vastschroeven aan het rek.
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3 Systeemconfiguratie software

3.1 Het systeem voor de eerste keer starten
Voer de volgende stappen uit om het systeem voor de eerste keer te starten.
1. Steek de netsnoeren van de voedingseenheid in een voedingsstrip van hoge kwaliteit die 

bescherming biedt tegen elektrische ruis en spanningspieken.
2. Druk op de aan/uit-knop op het frontpaneel om het systeem op te starten. Het systeem 

start de initialisatie. Dit kan enkele minuten duren, en het systeem wordt mogelijk 
opnieuw opgestart. Na de initialisatie wordt het scherm Set Up Windows weergegeven, 
waarin de taal van het systeem kan worden geselecteerd

3. Selecteer de systeemtaal en klik op Doorgaan >.
4. Selecteer de regionale instellingen en klik op Doorgaan >.
5. Accepteer de licentievoorwaarden en klik vervolgens op Doorgaan >.
6. Selecteer de tijdzone en de datum en tijd en klik op Doorgaan >.

Opmerking: als u de taal hebt gewijzigd, wordt het systeem opnieuw opgestart.

Het systeem meldt zich automatisch aan in de beheerdersmodus. Het bureaublad van 
Windows wordt weergegeven.

7. Het bericht Windows will shut down in less than a minute (Windows wordt over minder 
dan 1 minuut afgesloten.) wordt weergegeven.
Het systeem wordt opnieuw opgestart. Het aanmeldscherm van Windows wordt 
weergegeven.

8. Voer de Beheerder en het wachtwoord 1357 in en druk vervolgens op ENTER.
9. U kunt nu het netwerk, de computernaam, de IP-camera's en Bosch Recording Station 

configureren of u kunt een bestaand configuratiebestand van Bosch Recording Station 
laden.
Opmerking:

Kik op Start, klik met de rechtermuisknop op Bosch Recording Station en klik op Run as 
administrator (Als administrator uitvoeren) om een bestaand configuratiebestand van 
Bosch Recording Station te laden.

– Recording Station configureren:
Zie beknopte installatiehandleiding

– Bestaande configuratie laden:
Zie beknopte installatiehandleiding

10. Klik op Start en vervolgens op Restart.
Het systeem start in de modus BRSuser en geeft het volgende weer:

– U hebt het systeem niet geconfigureerd: de configuratie-wizard wordt weergegeven.
– U hebt het systeem geconfigureerd: Bosch Recording Station start automatisch. 

Voer de betreffende gebruikersnaam en het betreffende wachtwoord in. De 
gebruikersinterface wordt weergegeven.
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11. De standaardinstelling voor het bedieningspaneel voor de BRS-gebruiker is Engels (US) 
als u de taal hebt gewijzigd.
Voer de volgende stappen uit om de instellingen voor het bedieningspaneel te wijzigen:

– Klik in de taakbalk met de rechtermuisknop op de pictogram van het 
bedieningspaneel en klik vervolgens op Settings.... (Instellingen)

– In het dialoogvenster Text Services and Input Languages (Tekstservices en 
invoertalen) en klik op Add (Toevoegen).

– In het dialoogvenster Add Input Language (Invoertaal toevoegen), selecteer uw taal 
voor het bedieningspaneel en klik op OK.

– In de lijst Installed services (geïnstalleerde services) en verwijder alle talen die niet 
hoeven te worden weergegeven.
Select het bedieningspaneel in de lijst Installed services (Geïnstalleerde services) 
om hiermee door te gaan en klik vervolgens op Remove (Verwijderen).

– Klik op OK.

3.2 Bosch Recording Station configureren
Ga als volgt te werk om een basisconfiguratie uit te voeren:
1. Klik op Start en vervolgens op Bosch Recording Station. De configuratie-wizard wordt 

weergegeven.
2. Klik in het dialoogvenster Bosch Recording Station – Configuratie-wizard op Doorgaan 

>.
3. Klik in het dialoogvenster Licentie-activering op Recorder.

De volgende licenties zijn standaard geactiveerd:

– Aantal netwerkcamera's: 8
– Aantal externe stations: 32
– Cd/dvd-brander

4. Selecteer het gewenste licentiepakket in de lijst Licentie: en klik op Activeren.... Het 
dialoogvenster Licentie activeren wordt weergegeven.
Opmerking:

Als u meer pakketten nodig heeft, kunt u deze activeren in dit dialoogvenster.

5. Voer de activeringssleutel in het vak Licentie-activeringssleutel: in en klik op Activeren. 
Opmerking:

Raadpleeg Paragraaf 5 Licentiepakket activeren als u nog niet beschikt over een 
activeringssleutel.

6. Klik op Doorgaan >.
7. Klik in het dialoogvenster Externe stations op Nieuw als u externe stations wilt 

toevoegen.
8. Maak een nieuwe gebruiker aan in het dialoogvenster Gebruiker door een naam en een 

wachtwoord in te voeren op het betreffende bevoegdheidsniveau. Noteer de naam en het 
wachtwoord, omdat u deze gegevens later nodig heeft om u aan te melden.
Opmerking:

– Tijdens de eerste configuratie worden automatisch 3 bevoegdheidsniveaus en 
3 gebruikers aangemaakt. Deze bevoegdheidsniveaus kunnen niet worden gewist.

9. Klik op Doorgaan >.

AANWIJZING!
Om onbevoegde toegang tot het apparaat te voorkomen, dient u geen accountafbeelding voor 
de BRSuser te configureren.
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10. In het dialoogvenster Tijdschema's verschijnt een voorgesteld weekoverzicht met 3 
tijdsprofielen in verschillende kleuren (Dag, Nacht, Weekend).
Als u het weekoverzicht wilt wijzigen, klik dan op een tijdsprofiel om het te selecteren.

Klik vervolgens in het weekoverzicht op de tijd die u wilt toewijzen aan het tijdsprofiel. U 
markeert een tijdsprofiel door de linkermuisknop ingedrukt te houden en een vierkant te 
slepen. Alle geselecteerde tijden krijgen de kleur van het geselecteerde tijdsprofiel.

11. Klik op Doorgaan >.
12. Het dialoogvenster IP-camera's toevoegen geeft een overzicht van alle MPEG4/H.264 IP-

camera's in het systeem.
13. Controleer de camera's die moeten worden toegevoegd aan Bosch Recording Station.

Opmerking:

Klik op Opnieuw zoeken om een ander netwerk te zoeken.

14.  Klik op Doorgaan >.
15. Selecteer in het dialoogvenster Camera-instellingen een camera en voer hiervoor een 

naam in het vak Naam (in Bosch Recording Station): in. Deze naam wordt weergegeven 
als de cameranaam in Bosch Recording Station.

16. Voer de betreffende gebruikersnaam en het betreffende wachtwoord in voor MPEG4/
H.264 apparaten, indien dit vereist is voor de aanmelding (bijvoorbeeld wanneer een 
gebruikersnaam en een wachtwoord zijn geconfigureerd in het MPEG4/H.264 apparaat).

17. Selecteer de stream van het MPEG4/H.264 apparaat (Stream 1 of Stream 2) die moet 
worden gebruikt voor het bekijken van livebeelden.
Opmerking:

Sommige IP-camera's ondersteunen slechts één stream.

18. Activeer de optie Bewegingsdetectie en/of Vergelijking met referentiebeeld van het 
MPEG4/H.264 apparaat.
Opmerking:

– Sommige IP-camera's ondersteunen geen controle van bewegingsdetectie of 
referentiebeeld.

– De controle van bewegingsdetectie of referentiebeeld moet tevens zijn geactiveerd 
in het MPEG4/H.264 apparaat.

19. Herhaal deze procedures voor iedere camera. Er kunnen meerdere camera's worden 
geselecteerd.

20. Rangschik de camera's in de volgorde waarin deze verschijnen in Bosch Recording 
Station. Gebruik hiertoe de pijlen aan de rechterzijde van het dialoogvenster.

21. Klik op Doorgaan >.
22. Selecteer een camera in het dialoogvenster Opname-instellingen en voer de instellingen 

voor een continue opname in onder Continue opname voor geselecteerde camera('s).
23. Herhaal deze procedure voor iedere camera. Er kunnen meerdere camera's worden 

geselecteerd.
24. Klik op Voltooien om de configuratie te voltooien.
25. Bosch Recording Station start automatisch. Voer de betreffende gebruikersnaam en het 

betreffende wachtwoord in. De gebruikersinterface wordt weergegeven.
Raadpleeg de onderstaande documentatie/Help voor informatie over het configureren 
van Bosch Recording Station:

– Voor bedieningsinstructies: raadpleeg de bedieningshandleiding van Bosch 
Recording Station

– Voor aanvullende configuratie-informatie: raadpleeg de installatiehandleiding van 
Bosch Recording Station



Bosch Recording Station Appliance  Systeemconfiguratie software | nl 25

Bosch Security Systems Beknopte installatiehandleiding - | V3 | 2012.11

3.3 Bestaande configuratie laden
Opmerking:
Als u een bestaand configuratiebestand van Bosch Recording Station wilt laden, dient u zich 
aan te melden bij BRS Appliance in de beheerdersmodus.

Ga als volgt te werk om een bestaande configuratie te installeren:
1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Bosch Recording Station en klik op Run as 

administrator (Uitvoeren als administrator). De configuratie-wizard wordt weergegeven.
2. Klik in het dialoogvenster Bosch Recording Station – Configuratie-wizard op Laden... 

om een bestaand configuratiebestand (.prm bestand) te laden.
Opmerking:

Er kunnen geen DiBos-configuraties worden geladen.

3. Bevestig het waarschuwingsdialoogvenster door te klikken op Yes (Ja).
4. Selecteer het betreffende configuratiebestand en klik op Open (Openen). Het systeem 

laadt de configuratie.
5. Bosch Recording Station start automatisch. Voer de betreffende gebruikersnaam en het 

betreffende wachtwoord in. De gebruikersinterface wordt weergegeven.
Opmerking:

Het wordt aanbevolen Bosch Recording Station te starten in de modus BRSuser.
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4 Windows Firewall configureren
Algemeen:
Windows Firewall is standaard uitgeschakeld. Als u Windows Firewall wilt activeren, dan 
moeten de volgende uitzonderingen worden toegevoegd en geselecteerd in Windows Firewall.

Bosch Recording Station
Uitzonderingen in instellingen Windows Firewall

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Poort 8080 voor configuratie op afstand (TCP)
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5 Licentiepakket activeren
U heeft een licentie-activeringssleutel nodig om een licentie te activeren. De licentie-
activeringssleutel kan worden verkregen via Bosch License Manager.

Ga als volgt te werk om een licentie-activeringssleutel te verkrijgen:
1. Zoek het autorisatienummer van het te activeren licentiepakket door de autorisatieletter 

of e-licentie te gebruiken voor het betreffende licentiepakket.
2. Start de configuratie van Bosch Recording Station.
3. Selecteer het menu Softwarelicenties.
4. Selecteer het gewenste licentiepakket in de lijst Licentie: en klik op Activeren.... Het 

dialoogvenster Licentie activeren wordt weergegeven.
5. Noteer de computerhandtekening of gebruik de functie kopiëren en plakken om deze in 

te voegen in een tekstbestand. De computerhandtekening staat vermeld in het vak 3) 
Computer-ondertekening:.

6. Typ de volgende URL in de browser op een computer met toegang tot het internet: 
https://activation.boschsecurity.com

U bevindt zich nu in Bosch License Manager.

Volg de instructies om een licentie-activeringssleutel op te vragen.

7. Noteer de licentie-activeringssleutel of gebruik de functie kopiëren en plakken om deze in 
te voegen in een tekstbestand. In de autorisatiebrief bevindt zich onder de sticker met 
het autorisatienummer een veld voor de licentie-activeringssleutel. Dit geldt tevens voor 
de computerhandtekening van de betreffende computer. Vul de licentie-
activeringssleutel en de computerhandtekening in op de autorisatiebrief.

8. Voer in het dialoogvenster Licentie activeren in de configuratie van Bosch Recording 
Station de licentie-activeringssleutel in die is verkregen van Bosch License Manager en 
klik op Activeren. Het licentiepakket is geactiveerd.
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6 Opmerkingen over de werking

6.1 Automatische Windows-updates
De automatische installatie van Windows-updates is standaard uitgeschakeld om te 
voorkomen dat de computer automatisch een Windows-update installeert vanaf het internet 
en vervolgens opnieuw wordt opgestart.
Als u deze instelling heeft gewijzigd, zorg er dan voor dat u kunt kiezen of u de update al dan 
niet wilt installeren.

Aanbevolen instellingen als automatische updates voor Windows 7 nodig zijn:
1. Klik op Start, selecteer Control Panel (Configuratiescherm) en dubbelklik op System and 

Security (Systeem en beveiliging).
2. Klik op Windows Update en selecteer de optie Change settings (Instellingen wijzigen) 

aan de linkerzijde.
3. Selecteer onder Important updates (Belangrijke updates) de optie Download updates 

but let me choose whether to install them (Updates downloaden maar laat mij bepalen 
of ik ze wil installeren).
Opmerking:

Als de computer niet is verbonden met het internet wordt aanbevolen Never check for 
updates (not recommended) (Nooit naar updates zoeken (niet aanbevolen) te 
selecteren.

4. Klik op OK.

6.2 Harde schijven, stand-by-modus, screensaver
Harde schijven, stand-by-modus
De harde schijven zijn standaard geactiveerd en de computer schakelt niet naar de stand-by-
modus.
Harde schijven uitschakelen of de computer in de stand-by-modus zetten, kan leiden tot 
onderbreken of stoppen van opnamen.

Screensaver
Er is standaard geen screensaver geïnstalleerd. Een geïnstalleerde screensaver kan leiden tot 
problemen bij het weergeven van beelden. Het verschijnen van de screensaver zorgt voor 
vermeldingen in het logboekbestand.

AANWIJZING!
Opnieuw opstarten van de computer na een automatische Windows-update onderbreekt de 
opname.
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7 Uninterruptible Power Supply
Houd rekening met het volgende:
– Door stroomuitval kunnen het besturingssysteem of de opgeslagen videobeelden worden 

beschadigd. Om verlies van gegevens te voorkomen en een probleemloze 
systeembesturing te garanderen, raden wij u aan een UPS voor kritische toepassingen te 
installeren.

– Om te voldoen aan EN50130-4 spanningsonderbreking(§ 8.3.4) is een externe UPS 
vereist.

– Voor het aansluiten en configureren van de UPS moeten de richtlijnen in de met de UPS 
meegeleverde documentatie in acht worden genomen.

Opmerking:
De UPS wordt niet meegeleverd met het product.
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8 Herstelprocedure
Als het systeem niet gestart kan worden, dient u het systeem te herstellen zoals beschreven in 
de handleiding Recovery Procedure for BRS Appliance.
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