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1 Turvaluokitus

1.1 Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue ja säilytä kaikki turvallisuusohjeet. Noudata ohjeita huolellisesti. Huomioi kaikki laitteessa 
ja käyttöohjeissa olevat varoitukset ennen laitteen käyttöä.
1. Puhdistaminen - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. Noudata 

laitteen mukana toimitettuja ohjeita. Tavallisesti puhdistukseen riittää kuiva kangasliina, 
mutta voit käyttää myös kosteaa nukkaamatonta liinaa tai säämiskäliinaa. Älä käytä 
puhdistusnesteitä tai aerosoleja.

2. Lämmönlähteet - Älä asenna laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, liesien 
tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), lähettyville.

3. Tuuletus - Laitteen kotelossa on tuuletusaukkoja, jotka estävät laitetta ylikuumenemasta 
ja varmistavat sen luotettavan toiminnan. Älä peitä tai tuki näitä aukkoja. Muista laitetta 
asennettaessa huolehtia riittävästä tuuletuksesta ja noudattaa valmistajan ohjeita.

4. Vesi - Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyammeen, pesualtaan, lavuaarin tai 
pyykkikorin lähettyvillä, kosteassa kellarissa, uima-altaalla, ulkotiloissa tai missään 
märäksi luokiteltavassa kohteessa. Laite ei saa tulipalo- tai sähköiskuvaaran vuoksi 
altistua sateelle tai kosteudelle.

5. Esineet ja nesteet - Älä koskaan työnnä laitteen aukkoihin mitään esineitä, sillä ne 
saattavat koskea vaarallisiin jännitepisteisiin tai oikosulkukohtiin, jotka voivat aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. Laitteen päälle ei saa läikyttää mitään. Älä aseta nesteellä 
täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja tai mukeja, laitteen päälle.

6. Salamointi - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja irrota kaapelit, jos ulkona on 
ukonilma tai laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Tämä suojaa laitetta salamoilta ja 
ylijännitteiltä.

7. Ohjaimien säätö - Säädä vain käyttöohjeissa määritettyjä ohjaimia. Muiden ohjainten 
virheelliset säädöt voivat vahingoittaa laitetta. Muiden kuin määritettyjen ohjainten, 
säätöjen tai toimenpiteiden soveltaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

8. Ylikuormitus - Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Tämä voi aiheuttaa tulipalon 
tai sähköiskun.

9. Virtajohdon ja pistokkeen suojaaminen - Sijoita virtajohto ja pistoke niin, että niiden 
päälle ei voi astua eivätkä ne joudu puristuksiin. Tarkista pistokkeen ja pistorasian sekä 
virtajohdon ja laitteen väliset liitokset. 230 VAC:n ja 50 Hz:n laitteiden virtajohtojen täytyy 
olla IEC 60227 -standardien viimeisimpien versioiden mukaisia. 120 VAC:n ja 60 Hz:n 
laitteiden virtajohtojen täytyy olla UL 62:n ja CSA 22.2 No.49:n viimeisimpien versioiden 
mukaisia.

10. Virran katkaiseminen - Laitteisiin syötetään virtaa aina, kun virtajohto on liitetty 
virtalähteeseen. Virtapistoke on laitteen päävirrankatkaisuväline.

11. Virtalähteet - Käytä laitetta vain merkinnän osoittaman virtalähdetyypin kanssa. Varmista 
ennen asennusta, että laitteeseen liitettävässä kaapelissa ei kulje virta.

12. Huolto - Älä yritä huoltaa laitetta itse. Jos avaat tai irrotat kansia, voit altistua vaarallisen 
suurelle jännitteelle tai muille vaaroille. Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista 
korjaustoimista.
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13. Huoltoa edellyttävä vika - Irrota laite virtalähteestä ja toimita se valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen, jos laitteessa ilmenee seuraavia vikoja:
– Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
– Laite on altistunut kosteudelle, vedelle tai ankarille sääolosuhteille (esimerkiksi sade 

tai lumi).
– Laitteen päälle tai sisälle on roiskunut nestettä.
– Laitteen päälle on kaatunut jokin esine.
– Laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut.
– Laitteen suorituskyky on muuttunut selvästi.
– Laite ei toimi normaalisti, vaikka käyttäjä noudattaa käyttöohjeita oikein.

14. Varaosat - Varmista, että huoltoteknikko käyttää valmistajan suosittelemia varaosia tai 
alkuperäisten osien mukaisia osia. Muiden kuin suositeltujen osien käyttäminen voi 
mitätöidä takuun ja aiheuttaa tulipalo-, sähköisku- tai muun vaaran.

15. Turvallisuustarkastus - Laitteen huollon tai korjauksen jälkeen on suoritettava 
turvallisuustarkastus, jolla varmistetaan, että laite on asianmukaisessa toimintakunnossa.

16. Asennus - Asennus on suoritettava valmistajan ohjeiden ja sähkölaitteiden turvallisuutta 
koskevien paikallisten määräysten mukaisesti.

17. Kiinnitystarvikkeet ja muokkaukset - Käytä vain valmistajan suosittelemia 
kiinnitystarvikkeita ja lisävarusteita. Kaikki laitteistoon tehdyt muutokset, joita Bosch ei 
ole hyväksynyt, voivat mitätöidä takuun tai valtuudet käyttää laitteistoa.

1.2 Turvallisuushuomautuksia

1.3 Tärkeitä huomautuksia

Verkkokaapeli - Liitä rakennuksen sähköjärjestelmään verkkokaapeli (vähintään 3 mm:n 
kosketinväli jokaisessa navassa). Jos kotelo täytyy avata huolto- tai muita toimenpiteitä varten, 
katkaise laitteeseen kulkeva jännite irrottamalla verkkojohto.
Pariston vaihtaminen - vain valtuutettu huoltohenkilökunta - Laitteen kotelossa on 
litiumparisto. Vaihda paristo huolellisesti ohjeiden mukaan, jotta vältyt akun räjähdysvaaralta. 

VAARA! 
Suuri vaara: Tämä symboli tarkoittaa välitöntä vaaratilannetta laitteen sisällä (esimerkiksi 
vaarallinen jännite).
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa sähköiskun, vakavia vammoja tai jopa 
kuolemanvaaran.

VAROITUS! 
Keskisuuri vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa lieviä ruumiinvammoja.

VAROITUS! 
Pieni vaara: Tarkoittaa potentiaalisesti vaarallista tilannetta.
Jos tilannetta ei vältetä, se voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai vahingoittaa laitetta.

Lisävarusteet - Älä aseta laitetta epävakaalle alustalle, jalustalle, telineelle tai pidikkeelle. Se 
voi pudota ja aiheuttaa vakavia vammoja ja laitevahinkoja. Käytä ainoastaan valmistajan 
suosittelemia kärryjä, telineitä, jalustoja, pidikkeitä ja pöytiä. Jos käytät kärryjä, toimi 
varovaisesti liikuttaessasi kärryjä ja laitetta, jotta et loukkaannu, jos laite kaatuu. 
Äkkipysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa kärryn ja 
laitteen kaatumisen. Kiinnitä laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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Vaihda laitteeseen samanlainen tai valmistajan suosittelema vastaavantyyppinen paristo. 
Hävitä vanha paristo ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä sitä tavallisen jätteen mukana. 
Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista korjaustoimista.

Koaksiaalimaadoitus:
– Maadoita kaapelijärjestelmä, jos liität laitteeseen ulkopuolisen kaapelijärjestelmän.
– Liitä ulkokäyttöön tarkoitettu laitteisto laitteen tuloliitäntöihin vasta, kun laitteen 

maadoituspistoke on liitetty maadoitettuun lähtöön tai sen maadoituspääte on liitetty 
oikein maadoituslähteeseen.

– Kytke laitteen tuloliittimet irti ulkokäyttöön tarkoitetusta laitteistosta ennen 
maadoituspistokkeen tai maadoituspäätteen irtikytkemistä.

– Noudata asianmukaisia turvallisuushuomautuksia (kuten laitteeseen liitetyn, ulkokäyttöön 
tarkoitetun laitteiston maadoittaminen).

Vain Yhdysvaltojen mallit - National Electrical Coden (ANSI/NFPA No.70) osiossa 810 on tietoja 
maadoituksesta ja tukirakenteista, koaksiaaliliitännän maadoittamisesta purkuyksikköön, 
maadoitusjohdinten koosta, purkuyksikön sijoittamisesta, maadoituselektrodiliitännöistä ja 
maadoituselektrodien vaatimuksista.

Ympäristölausunto - Bosch on sitoutunut vahvasti edistämään ympäristönsuojelua. Tämän 
laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa ympäristöseikat on otettu huomioon 
mahdollisimman hyvin.
Elektrostaattisesti herkät laitteet - Noudata asianmukaisia CMOS/MOS-FET-käsittelyn 
turvatoimia, jotta vältyt elektrostaattiselta purkaukselta.
HUOMAUTUS: Käytä maadoitusranneketta ja noudata asianmukaisia ESD-turvatoimia, kun 
käsittelet elektrostaattisesti herkkiä piirilevyjä.
Sulakeluokitus - Haaroituskytkentäsuojaus täytyy turvallisuussyistä varmistaa 16 A:n 
enimmäissulakkeella. Noudatettava standardi on NEC800 (CEC, osio 60).
Maadoitus ja polarisointi - Tähän laitteeseen voi asentaa vaihtosähköjohdon 
suuntaispistokkeen (pistoke, jonka toinen nasta on leveämpi kuin toinen). Tämän 
turvallisuusominaisuuden ansiosta pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke 
ei sovi täydellisesti pistorasiaan, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan ja pyydä häntä 
vaihtamaan rasia. Älä kumoa suuntaispistokkeen turvallisuusominaisuutta.
Laitteeseen voi vaihtoehtoisesti asentaa myös 3-napaisen maadoituspistokkeen (pistoke, 
jonka kolmas napa on maadoitusta varten). Tämän turvallisuusominaisuuden ansiosta pistoke 
sopii vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä 
valtuutettuun sähköasentajaan ja pyydä häntä vaihtamaan rasia. Älä kumoa 

VAROITUS! 
Luokan I lasertuote
Laite tuottaa avattuna näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumista säteelle.

VAROITUS! 
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain julkisilla alueilla.
Yhdysvaltojen liittovaltion laki kieltää jyrkästi suullisen viestinnän salatallennuksen.

Hävittäminen - Bosch-tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja 
osista, jotka voi kierrättää ja käyttää uudelleen. Tämä symboli osoittaa, että käyttöikänsä 
loppuun tulleet elektroniset ja sähkölaitteet täytyy kerätä ja hävittää erillään muusta 
kotitalousjätteestä. Elektronisille ja sähkölaitteille on yleensä erilliset keräysjärjestelmät. 
Hävitä laitteet asianmukaisessa kierrätyslaitoksessa (direktiivi 2002/66/EY).
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maadoituspistokkeen turvallisuusominaisuutta.
Siirtäminen - Katkaise laitteesta virta, ennen kuin siirrät sitä. Liikuta laitetta varovasti. 
Liiallinen voimankäyttö tai laitteen altistaminen iskuille voi vahingoittaa laitetta ja 
kiintolevyasemia.
Ulkosignaalit - Ulkosignaalien asennuksen (erityisesti etäisyyden virta- ja ukkosenjohtimista ja 
transienttisuojauksesta) täytyy olla NEC725:n ja NEC800:n (CEC, sääntö 16-224 ja CEC, osio 
60) mukainen.
Pysyvästi yhdistetty laitteisto - liitä helposti käytettävä irtikytkentälaite laitteeseen.
Liitettävä laitteisto - asenna pistorasia laitteiston lähelle, jotta se on helposti käytettävissä.
Virran uudelleensyöttö - jos laitteesta on pakko katkaista virta liian korkean käyttölämpötilan 
vuoksi, irrota virtajohto, odota vähintään 30 sekuntia ja kytke sitten johto takaisin.
Telineasennus
– Käyttöympäristö - jos laite on asennettu suljettuun tai usean laitteen telineeseen, 

telineympäristön käyttölämpötila voi olla huoneen lämpötilaa korkeampi. Siksi 
suosittelemme harkintaa, jotta laitteen asennusympäristön lämpötila ei nouse 
korkeammaksi kuin valmistajan suosittelema ympäristön enimmäislämpötila.

– Heikentynyt ilman virtaus - laite on asennettava telineeseen siten, että turvallisen käytön 
edellyttämä ilmavirtaus on taattu.

– Mekaaninen kuormitus - laite on kiinnitettävä telineeseen siten, että telineen epätasainen 
mekaaninen kuormitus ei aiheuta vaaratilannetta.

– Virtapiirin ylikuormitus - harkitse tarkkaan, miten liität laitteen virtapiiriin ja miten 
virtapiirin ylikuormitus voi vaikuttaa ylivirtasuojaukseen ja johdotukseen. Toimi laitteiden 
tyyppikilven tietojen mukaisesti.

– Luotettava maadoitus - telineeseen asennettujen laitteiden luotettava maadoitus on 
säilytettävä. Erityisen huolellisesti on toimittava käytettäessä muita kuin suoria 
virtaliitäntöjä haaroituskytkentään (kuten jatkojohdot).
Katso lisätietoja osiosta 4.2 Telinekiinnitys.

SELV - Kaikki tulo- ja lähtöportit ovat SELV-pienjännitepiirejä. SELV-piirejä saa yhdistää vain muihin SELV-

piireihin.

Kuvahäviö - Kuvahäviöt ovat ominaisia digitaaliselle videotallennukselle. Tästä syystä Bosch 
Security Systems ei ole vastuussa mistään kuvahäviöiden aiheuttamista vahingoista. Bosch 
Security Systems suosittelee, että digitaalisen tiedon häviämisen mahdollisuus minimoidaan 
käyttämällä useita tallennusjärjestelmiä ja varmuuskopioimalla kaikki analogiset ja digitaaliset 
tiedot.

1.4 FCC ja UL
FCC- JA ICES-TIEDOT
(Vain Yhdysvaltojen ja Kanadan mallit)
Tämä laite on testattu, ja se on todettu liittovaltion tietoliikennekomission (FCC) säädösten 
osan 15 luokan B digitaalilaitteille asetettujen määräysten mukaiseksi. Määräysten 
tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Laite 
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden 
mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksissä. Takeita siitä, ettei jossakin 
asennuksessa esiintyisi häiriöitä, ei kuitenkaan ole. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai 
televisiolähetyksiin ja asia voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se 
uudestaan, käyttäjän kannattaa kokeilla jotain seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai asenna se uuteen paikkaan.
– Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.



Divar XF  Turvaluokitus | fi 11

Bosch Security Systems Asennusopas F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08

– Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
– Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- tai TV-asentajalta.
Tahalliset tai tahattomat muutokset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole 
erikseen hyväksynyt, ovat kiellettyjä. Muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeudet käyttää 
laitteistoa. Käyttäjän on tarvittaessa kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- 
tai TV-asentajalta.
Käyttäjä voi saada lisäapua FCC:n tekemästä oppaasta How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems (Kuinka tunnistaa ja ratkaista radio- ja TV-häiriöongelmia). Opas on 
tilattavissa osoitteesta U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA 
(viitenumero 004-000-00345-4).

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
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.

Vastuuvapauslauseke
Underwriter Laboratories Inc. (UL) ei ole testannut tämän tuotteen turva- tai 
signaaliominaisuuksien suorituskykyä tai luotettavuutta. UL on testannut ainoastaan tulipalo-, 
sähköisku- ja tapaturmavaarat tietotekniikkalaitteiden turvallisuusstandardien (Standard(s) for 
Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1) mukaisesti. UL-sertifikaatti ei kata 
tämän tuotteen turva- ja signaaliominaisuuksien suorituskykyä tai luotettavuutta.
UL EI MYÖNNÄ MITÄÄN ESITYKSIÄ, TAKUITA TAI SERTIFIKAATTEJA, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN 
TUOTTEEN TURVA- JA SIGNAALITOIMINTOJEN SUORITUSKYKYYN TAI LUOTETTAVUUTEEN.



12 fi | Turvaluokitus Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Asennusopas Bosch Security Systems

1.5 Boschin ilmoitukset
Tekijänoikeudet
Tämä opas on tekijänoikeuden suojaama, ja sen immateriaalioikeudet omistaa Bosch Security 
Systems.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit
Kaikki tässä asiakirjassa käytetyt laitteistojen ja ohjelmistotuotteiden nimet ovat 
todennäköisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä on käsiteltävä sen mukaisesti.

HUOMAUTUS!
Tämä opas on koottu erittäin huolellisesti, ja siinä olevien tietojen oikeellisuus on varmistettu 
perusteellisesti. Tekstin sisältö oli kattava ja paikkansapitävä sen painohetkellä. Käyttöoppaan 
tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta jatkuvan tuotekehityksen seurauksena.  Bosch 
Security Systems ei vastaa menetyksistä, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti käyttöoppaan 
mahdollisesti virheellisistä tai epätäydellisistä tiedoista tai käyttöoppaan ja siinä kuvatun 
tuotteen välillä esiintyvistä ristiriidoista.

Lisätietoja
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Bosch Security Systems -jälleenmyyjään tai käy 
osoitteessa www.boschsecurity.com.
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2 Johdanto

2.1 Digitaalinen videotallennin turvalaitesovelluksia varten
Divar XF on video- ja äänitallennusjärjestelmä, joka tallentaa useita kamera- ja äänisignaaleja ja 
mahdollistaa samalla reaaliaikaisen monikuvakatselun ja -toiston.
Laitteessa on monipuoliset haku- ja toistotoiminnot tallennetun videomateriaalin katselua 
varten. Laitteen määrityksen jälkeen kaikki tallennus tapahtuu taustalla ilman, että käyttäjältä 
vaaditaan erillisiä toimia. Enimmäistallennusnopeudeksi on taattu 30 kuvaa/sekunti (NTSC) ja 
25 kuvaa/sekunti (PAL) (kanavaa kohti). Tallennusnopeus ja -laatu voidaan valita 
kamerakohtaisesti. Voit käyttää jopa neljää sisäistä kiintolevyä, jotka tarjoavat monipuolista 
tallennuskapasiteettia.
Kaikissa malleissa on tehokkaat toiminnot hälytysten käsittelyä ja telemetrian hallintaa varten. 
Hälytystoimintoihin sisältyy minkä tahansa kameran kautta tapahtuva liikkeentunnistus 
käyttäjän määrittämissä kohdissa.
Laitteen käyttö ja ohjelmointi on helppoa etupaneelin ohjausnäppäinten, hiiren ja näytön 
valikkojärjestelmän avulla. Kaksi näyttölähtöä mahdollistavat täyskuva-, nelikuva- ja 
monikuvakatselun. Järjestelmään voi liittää myös Intuikey-näppäimistön, jolla voi käyttää PTZ-
ohjausta ja joka parantaa yleistä helppokäyttöisyyttä.
Linjapäätteiset silmukkavideotulot ja -lähdöt, silmukkaäänitulot ja -lähdöt, 
silmukkahälytystulot ja -lähdöt sekä etäohjausliittimet ovat takapaneelissa. Kahteen VGA-
liittimeen voi kytkeä A- ja B-näytön. Laitteessa on myös CVBS- ja Y/C-videolähdöt (joko NTSC 
tai PAL). Näyttö A näyttää täyskuva- tai monikuvatilassa digitaalista kuvaa, joka voidaan 
pysäyttää ja suurentaa. Näyttö B näyttää reaaliaikaista kuvaa täyskuva- tai monikuvatilassa.
Voit käyttää Control Center -tietokoneohjelmistoa verkon kautta reaaliaikaisen kuvan 
katseluun, toistoon sekä määritykseen. Viisi käyttäjää voi ohjata samanaikaisesti useita Divar 
XF -laitteita. Divar XF sisältää paikallisen ja etätoiston aitouden tarkistuksen. Suojattujen 
videotiedostojen toistamista varten on olemassa tätä tarkoitusta varten tarkoitettu PC-
toistosovellus. PC-pohjainen Configuration Tool -kokoonpano-ohjelma helpottaa laitteen 
asennusta.
Saatavana on ohjelmiston kehityssarja (SDK), jolla Divar XF voidaan integroida muiden 
valmistajien hallintaohjelmistoihin.

2.1.1 Versiot
Divar XF -laitteista on saatavana 8-kanavaisia ja 16-kanavaisia, DVD-tallentimella varustettuja 
malleja, joilla on erilaiset tallennusominaisuudet. Sekä 8- että 16-kanavaiset versiot toimivat 
samalla tavalla. Niiden erot koskevat kamera-, ääni- ja hälytystulojen sekä käytettävissä olevien 
monikuvanäkymien määrää.
Laitteisiin voidaan kytkeä enintään 8 IP-kameraa (8 tai 16 analogisen tulokanavan lisäksi). 

2.1.2 Käyttöoppaat
Laitteen mukana toimitetaan neljä käyttöopasta:
– Asennusopas - kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka tuote asennetaan.
– Pika-asennusopas - kertoo lyhyesti, kuinka tuote asennetaan.
– Käyttöopas - kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka laitetta käytetään.
– Control Center- ja Archive Player -opas - kertoo käyttäjille ja järjestelmänvalvojille 

yksityiskohtaisesti, kuinka Control Center- ja Archive Player -ohjelmistot asennetaan ja 
kuinka niitä käytetään.

2.1.3 Ominaisuudet
Divar XF -laitteessa on seuraavat ominaisuudet:
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– 8 tai 16 ketjutettua linjapäätteistä kameratuloa
– 8 tai 16 äänituloa
– Tukee enintään kahdeksaa IP-kameraa (valinnainen)
– Samanaikainen tallennus ja toisto
– Sisäinen kiintolevy videokuvan tallennusta varten (edessä, vaihdettava)
– Kiinteä RAID4 (valinnainen)
– 10/100Base-T Ethernet -portti Ethernet-yhteyttä ja verkkotoimintoja varten
– Kaksi RS232-sarjaporttia sarjaliitäntöjä varten
– Ulkoinen KBD-näppäimistötulo
– Lähtöliitännät kahdelle näytölle
– Täyskuva- ja useita monikuvanäyttötoimintoja reaaliaikaisessa ja toistotilassa
– Tietyn paikan valvontanäytön lähtö jaksotus-, monikuva- ja OSD-ominaisuuksilla
– Kaksi äänilähtöä (kaksoismono)
– Liiketunnistus
– 8 tai 16 kytkevää hälytystuloa ja 4 hälytyslähtöä
– Kuvahäviön havainnointi
– Äänihälytys
– Kameran panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen ohjaus RS485:n ja Biphasen kautta
– Paikallinen arkistointi USB:n kautta
– Paikallinen arkistointi sisäisen DVD-tallentimen (valinnainen) kautta

2.1.4 Näyttö-ohje
Joidenkin toimintojen yhteydessä on käytettävissä tilannekohtainen näyttöohje. Kun painat 

ohjepainiketta , näkyviin tulee nykyiseen toimintoon liittyvä ohjeteksti. Voit poistua 

ohjeesta painamalla Esc-painiketta .

2.2 Pakkauksen purkaminen
Tarkista, onko pakkaus vaurioitunut. Jos jokin laitteista vaikuttaa lähetyksessä vaurioituneelta, 
ilmoita asiasta kuljetusliikkeelle. Pura pakkaus huolellisesti. Pakkauksen sisältämät laitteet 
ovat elektronisia laitteita, joita on käsiteltävä varoen niiden vaurioitumisen estämiseksi. Älä 
käytä laitetta, jos jokin sen komponenteista on vahingoittunut. Jos jokin osa puuttuu, ota 
yhteyttä asiakaspalveluun tai Bosch Security Systemsin myyntiedustajaan. Pakkauslaatikon 
käyttäminen on turvallisin tapa siirtää yksikköä. Säästä laatikko ja pakkausmateriaalit tulevaa 
käyttöä varten. Jos yksikkö on palautettava, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.

2.2.1 Pakkauksen sisältö
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tuotteet:
– Digitaalinen videotallennin (Divar XF 16 tai Divar XF 8)
– USB-hiiri
– Pika-asennusopas
– Divar XF -käyttöopas
– Divar XF Control Center- ja Archive Player -käyttöopas
– Asennusopas (tämä opas)
– 25-nastainen D-tyypin kytkin- ja hälytysliitinlevy
– 15-nastainen D-tyypin liitinlevy (käytetään Biphase PTZ -liitännöissä)
– 3-nastainen ruuviliitäntä (käytetään RS485 PTZ -liitäntään)
– Virtajohto
– Suojattu ristiinkytketty verkkokaapeli (huolto- ja testaustarkoituksiin)
– Telineen kiinnitysvälineet
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– Ohjelmiston ja oppaat sisältävä CD-ROM-levy

2.3 Asennusympäristö

2.3.1 Kiinnitys
Divar XF -laite on tarkoitettu sellaisenaan työpöytäkäyttöön. Laite voidaan tarvittaessa 
kiinnittää telineeseen käyttämällä laitteen mukana toimitettavaa telinekiinnityssarjaa.

2.3.2 Tuuletus
Varmista, että laitteen asennuspaikassa on hyvä tuuletus. Huomioi laitteen kotelon 
tuuletusaukot ja varmista, ettei mikään tuki niitä.

2.3.3 Lämpötila
Tarkkaile yksikön ympäristön lämpötilaa, kun valitset sijaintia asennusta varten. Määritettyjä 
käyttölämpötiloja selvästi kuumemmat tai kylmemmät ympäristöt saattavat aiheuttaa yksikön 
toimintahäiriöitä. Älä asenna yksikköä kuumien laitteiden päälle.

2.3.4 Virtalähde
Varmista, että toimipaikan virtalähde on vakaa ja tukee yksikön edellyttämiä jännitteitä. Jos 
toimipaikan virransyötössä on odotettavissa virtapiikkejä tai tehon laskua, käytä varmistettuja 
virtajohtoja tai keskeytymättömän virransyötön laitteita (UPS).

2.4 Lisälaitteet
Tavallinen järjestelmä voi sisältää seuraavat laitteet (eivät sisälly yksikköön):
– Päänäyttö monikuvavalvontaa varten (näyttö A)
– Toinen näyttö tietyn paikan/hälytysten valvontaa varten (näyttö B)
– Kamerat, joissa on 1 Vpp:n komposiittivideolähdöt
– IP-kamerat (katso tuetut mallit tietosivulta)
– Vahvistetut mikrofonit
– Äänivahvistin kaiuttimilla
– Koaksiaalivideokaapeli BNC-liittimillä videosignaaleja varten

Äänikaapeli RCA-liittimillä äänisignaaleja varten

– Virtalähde, joka mahdollistaa laitteen eristämisen sähköjärjestelmästä turvallisesti 
(laitteessa ei ole virtakytkintä turvallisuussyistä)

– KBD-näppäimistö
– PC-tietokone Control Center -sovellusta ja Configuration Tool -kokoonpano-ohjelmaa 

varten
– Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen ohjausyksiköt
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3 Pika-asennus
Jos haluat saada laitteen nopeasti käyttövalmiiksi, tee seuraavat liitännät ja syötä tarvittavat 
tiedot Pika-asennus-valikossa. Pika-asennus-valikko tulee näkyviin, kun käynnistät laitteen 
ensimmäistä kertaa. Laite on käyttövalmis, kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot.

3.1 Liitännät

Kuva 3.1 Takapaneelin liitännät

3.1.1 Pääliitännät
1. Liitä kamerat BNC-kameratuloihin (linjapäätteiset).
2. Liitä näyttö A joko BNC-, Y/C- tai VGA-lähtöön (1280x1024) MON A.
3. Liitä mukana toimitettava USB-hiiri USB-porttiin.

3.1.2 Valinnaiset liitännät
4. Liitä näyttö B joko BNC-, Y/C- tai VGA-lähtöön (1024x768) MON B.
5. Liitä enintään 16 äänisignaalia RCA-äänituloihin.
6. Liitä RCA-äänilähdöt näyttöön tai vahvistimeen.
7. Liitä enintään 16 hälytystuloa (käytä mukana toimitettavaa 25-nastaista D-tyypin 

liitinlevyä).
8. Liitä enintään 4 hälytyslähtöä (käytä mukana toimitettavaa 25-nastaista D-tyypin 

liitinlevyä).
9. Liitä toimintahäiriölähtö (käytä mukana toimitettavaa ruuviliitinsovitinta).
10. Liitä Intuikey-näppäimistö KBD In -pistokkeeseen ja pääte (toimitetaan näppäimistön 

mukana) KBD Out -pistokkeeseen.
11. Liitä Boschin panoroinnin/kallistuksen/zoomauksen ohjausyksikkö Biphase-porttiin 

(käytä mukana toimitettavaa 15-napaista D-tyypin liitinlevyä).
12. Liitä muun valmistajan panoroinnin/kallistuksen/zoomauksen ohjausyksikkö RS485-

porttiin (käytä mukana toimitettavaa ruuviliitinsovitinta).
13. Muodosta yhteys verkkoon Ethernet-portin kautta.
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3.1.3 Laitteiston käynnistäminen
Käynnistä kaikki järjestelmään kytketyt laitteet.
14. Liitä virtajohto laitteeseen.

3.2 Ensimmäinen käyttökerta
Yksikkö käynnistyy monikuvatilassa. Pika-asennus-valikko tulee näkyviin, kun käytät laitetta 
ensimmäistä kertaa. Laite on käyttövalmis, kun olet määrittänyt perusasetukset neljään 
välilehteen. Laite aloittaa tallennuksen automaattisesti, kun Pika-asennus-valikko suljetaan.
Voit avata Pika-asennus-valikon milloin tahansa seuraavalla tavalla:

1. Paina valikkopainiketta .
2. Päävalikko avautuu näyttöön A.
3. Valitse Asetukset ja sitten Pika-asennus.

Siirtyminen
Käytä laitteen mukana toimitettavaa USB-hiirtä. Voit vaihtoehtoisesti käyttää myös seuraavia 
etupaneelin näppäimiä:

– Valitse alivalikko tai kohde Enter-näppäimellä .

– Voit liikkua valikossa tai luettelossa nuolinäppäimillä    .

– Voit palata takaisin tai poistua valikosta painamalla Esc-painiketta .

3.3 Pika-asennus-valikko
Pika-asennus-valikko sisältää neljä välilehteä: Kansainvälinen, Aikataulu, Tallennus ja 
Tietoverkko. Voit selata välilehtiä Paluu- ja Seuraava-painikkeilla. Valitse Kumoa, jos haluat 
peruuttaa aktiivisena olevaan välilehteen tehdyt muutokset. Valitse Sulje, jos haluat poistua 
Pika-asennus-valikosta. Pika-asennusasetusten muuttaminen korvaa mukautetut asetukset. 
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3.3.1 Kansainvälinen

Kuva 3.2 Pika-asennus-valikko - Kansainvälinen

Voit siirtyä seuraavaan välilehteen valitsemalla Seuraava.

Kieli Valitse valikon kieli luettelosta.

Aikavyöhyke Valitse aikavyöhyke luettelosta.

Aikamuoto Valitse joko 12- tai 24-tuntinen kellonajan ilmaisumuoto.

Aika Anna oikea kellonaika.

Päivämäärän 
esitysmuoto

Käytettävissä on kolme päivämäärän esitysmuotoa. Voit valita, 
näytetäänkö päivämäärässä ensimmäisenä kuukausi (KK), päivä (PP) 
vai vuosi (VVVV).

Päivämäärä Anna oikea päivämäärä.
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3.3.2 Aikataulu

Kuva 3.3 Pika-asennus-valikko - Aikataulu

Parhaillaan aktiivisesta viikkoaikataulusta näytetään graafinen esitys. Jokainen väri edustaa 
yhtä käytettävissä olevista profiileista:
– Keltainen - Profiili 1
– Tummansininen - Profiili 2
– Vihreä - Profiili 3
– Vaaleanpunainen - Profiili 4
– Vaaleansininen - Profiili 5
– Ruskea - Profiili 6
Valitse Korvaa, kun haluat tehdä muutoksia.
– Valitse viikon alkamis- ja päättymispäivä.
– Valitse, mihin kellonaikaan päivä alkaa ja päättyy arkisin.
– Valitse, mihin kellonaikaan päivä alkaa ja päättyy viikonloppuisin.
Graafinen esitys päivittyy automaattisesti, kun asetuksia muutetaan.
Voit siirtyä seuraavaan välilehteen valitsemalla Seuraava.
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3.3.3 Tallennus

Kuva 3.4 Pika-asennus-valikko - Tallennus

Määritä jokaiselle taulukon profiilille normaalitallennuksen tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. 
Määritä hälytys- ja liikkeentunnistustallennuksen tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. Nämä 
asetukset määritetään kaikille profiileille. Jos lisäasetuksia on tehty aiemmin, voit korvata ne 
pika-asennusasetuksilla valitsemalla Korvaa.
Voit siirtyä seuraavaan välilehteen valitsemalla Seuraava.
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3.3.4 Tietoverkko

Kuva 3.5 Pika-asennus-valikko - Tietoverkko

Määritä asetukset, jotka ohjaavat laitteen verkkotoimintaa.

DVR-nimi Anna DVR-laitteen nimi, jota käytetään verkossa.

DHCP Ota DHCP käyttöön, jos haluat, että verkkopalvelin määrittää IP-
osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän automaattisesti. 
Käytössä olevat arvot ovat näkyvissä.

IP-osoite, 
aliverkon peite, 
oletusyhdyskäytä
vä ja DNS-palvelin

Määritä IP:n, aliverkon peitteen, oletusyhdyskäytävän ja DNS-
palvelimen osoitteet, kun DHCP on pois käytöstä.

Kaistanleveyden 
raja

Voit rajoittaa verkon kaistanleveyttä määrittämällä rajoitukseksi Mb/s-
arvon 0,1–100.

MAC-osoite MAC-osoitetta ei voi muokata.

Kaapeli kytketty Näyttää kaapelin tilan.
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4 Laitteiston asennus
Tämä luku sisältää yksityiskohtaisia tietoja laitteiston asennuksesta ja ulkoisten varusteiden 
liittämisestä laitteeseen. Luvussa on kuvattu muun muassa eri liitintyypit ja niiden 
nastasignaalit. Useimmat liittimet sijaitsevat laitteen takapaneelissa. Yksi USB-portti on 
mukavuussyistä asennettu laitteen etuosaan. Siihen voi liittää esimerkiksi hiiren tai 
muistilaitteen.
Kaikki tulo- ja lähtöportit ovat SELV-pienjännitepiirejä. SELV-piirejä saa yhdistää vain muihin 
SELV-piireihin.

4.1 Työpöytäasennus
Aseta laite vakaalle tasaiselle alustalle. Asenna kaksi hopean sävyistä sivusuojaa seuraavasti:
1. Asettele suojat kummallekin sivulle.
2. Liu'uta niitä laitteen etuosaa kohti.

Kuva 4.1 Sivusuojan asennus

4.2 Telinekiinnitys
Laite voidaan kiinnittää 19-tuumaiseen telineeseen. Laitteen mukana toimitetaan 
telinekiinnityssarja, joka sisältää kaksi telinekiinnityspidikettä.

Kiinnitys
1. Irrota laitteen oikealla ja vasemmalla puolella etupaneelin tuntumassa olevat 

ristipääruuvit (kaksi kummallakin puolella).
2. Kiinnitä pidikkeet kummallekin puolelle äsken irrotetuilla neljällä ristipääruuvilla.
3. Jos haluat asentaa useita laitteita päällekkäin, irrota laitteen alla olevat kumijalat pienellä 

ruuvimeisselillä.
4. Asenna laite telineeseen mukana toimitettuja tarvikkeita käyttämällä. Noudata telineen 

valmistajan ohjeita.

Kuva 4.2 Telinekiinnityspidikkeen varmistaminen



24 fi | Laitteiston asennus Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Asennusopas Bosch Security Systems

4.3 Kiintolevyn asennus
DVR-laitteeseen voidaan asentaa enintään neljä kiintolevyä. Kaikki kiintolevyt asennetaan 
laitteen etupuolelle etupaneelin taakse. Älä avaa yläkantta tai yritä huoltaa laitetta. Laitteen 
sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi korjata. Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia 
kaikista korjaustoimista. Virheellinen käsittely tai asennus voi mitätöidä kiintolevyn ja DVR-
laitteen takuun.
Huomautus! Vain alkuperäiset Boschin kiintolevyt toimivat Divar XF -laitteessa. Tutki Boschin 
Web-sivustoa tai ota yhteyttä paikalliseen Bosch-myyntiedustajaan, jos haluat lisätietoja 
kiintolevyjen saatavuudesta.

4.3.1 Asennusohjeet

Etupaneelin irrottaminen

Kuva 4.3 Etupaneelin irrottaminen

1. Löysää paneelin alaosan kaksi ristipääruuvia.
2. Liu'uta etupaneelia oikealle, kunnes se vapautuu.
3. Aseta etupaneeli laitteen päälle. Varo vääntämästä litteää kaapelia. Jos laitteen päällä ei 

ole tilaa, irrota kaapeli ja aseta etupaneeli syrjään.

VAROITUS! 
Kun asennat laitteen telineeseen, huolehdi siitä, että ilman virtausta sivupaneeleissa olevien 
ilma-aukkojen lähellä ei ole rajoitettu ja että laitteen suositeltu käyttölämpötila ei ylity.
Kiinnitä liitäntäkaapelit telineeseen, jotta laitteen takaosaan ei kohdistu liian suuri paino.

VAROITUS! 
Elektrostaattiset purkaukset
Kiintolevyyn tai muuhun herkkään sisäiseen osaan kohdistuva elektrostaattinen energia voi 
vahingoittaa komponentteja pysyvästi. Virheellinen käsittely voi mitätöidä kiintolevyn takuun.
Kun käsittelet elektrostaattisesti herkkiä laitteita, kuten kiintolevyä tai Divar-laitetta, varmista, 
että käytät työasemaa, jolla ei ole staattisuutta.

VAARA! 
Sähköjännite.
Sähköiskuvaara.
Irrota DVR-laitteen virtajohto ja odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin alat asentaa 
kiintolevyä.

Divar
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Kiintolevyn asettaminen

Kuva 4.4 Kiintolevyn asettaminen

1. Etsi ensimmäinen vapaa kiintolevypaikka. On suositeltavaa, että asennat levyt 
järjestyksessä yhdestä neljään (katso merkinnät). (Huomaa, että levyt 3 ja 4 asennetaan 
kaksoisasemaan.)

2. Irrota kaksi T10-ruuvia, joilla levypaikka on tuettu. Liu'uta asema ulos laitteesta vetämällä 
sitä eteenpäin.

3. Jos haluat vaihtaa jo asennetun kiintolevyn, irrota neljä asennusruuvia (kaksi molemmilla 
puolilla) aseman sivuilta. Poista kiintolevy.
Kiinnitä uusi kiintolevy asemaan neljällä ruuvilla (kaksi molemmilla puolilla). Voit katsoa 
lisätietoja kiintolevyn oppaasta.

4. Kohdista asema ja liu'uta se takaisin paikalleen laitteeseen.
5. Varmista aseman kiinnitys kahdella T10-ruuvilla, jotka irrotit vaiheessa 2.
6. Toista vaiheet 1–5, jos haluat asentaa lisää kiintolevyjä.

Etupaneelin kiinnittäminen
1. Kun kiintolevyjen asennus on valmis, yhdistä litteä kaapeli tarvittaessa takaisin 

etupaneeliin.
2. Kohdista etupaneeli ja liu'uta sitä vasemmalle, kunnes se on paikallaan.
3. Kiinnitä etupaneelin kaksi ristipääruuvia.

4.4 Kameraliitännät
Voit kytkeä kameroita laitteen takaosan Video in -liitäntöihin käyttämällä 75 ohmin 
koaksiaalivideokaapeleita, joissa on BNC-liittimet. Signaali voidaan myös ketjuttaa toiseen 
laitteeseen vastaavan Video Out -liittimen kautta. Kameratulot ovat linjapäätteisiä. 
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Lähtöliittimeen ei tarvitse lisätä päätettä, jos lisälaitteita ei ole kytketty.
Jos kameran signaali ketjutetaan lisälaitteisiin, varmista, että videolinjan loppupää päätetään 
75 ohmin päätekappaleella.
Divar XF määrittää itsensä automaattisesti PAL- tai NTSC-laitteeksi. Laite valitsee käytettävän 
standardin tunnistamalla ensimmäisen liitetyn kameran signaalin (pienimmän kameran 
tulonumeron).

Tekniset tiedot
Tulosignaali: Komposiittivideo 1 Vpp, 75 ohmia
Värijärjestelmä: PAL/NTSC, automaattinen tunnistus
Vahvistuksen hallinta: automaattinen tai manuaalinen vahvistuksen hallinta kullekin 
videotulolle
Liittimen tyyppi: BNC, ketjutettu, linjapäätteinen

Kuva 4.5 Kahdeksan videotuloa, joissa silmukkalähdöt

4.5 Ääniliitännät
Divar XF -laite tukee 16:tta äänituloa ja 4:ää äänilähtöä. Kytke äänikaapelilla, jossa on RCA-
yhteensopivat liittimet.

Tekniset tiedot
Tulosignaali: Mono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Lähtösignaali: Kaksoismono RCA, 1 Vpp, 10 kohm

Kuva 4.6 Äänituloliittimet

Kuva 4.7 Äänilähtöliittimet

4.6 Näyttöliitännät
Laitteeseen voidaan liittää VGA-, CVBS- tai Y/C-liitäntöjen kautta kaksi näyttöä.

4.6.1 VGA
Kytke laite yhteen tai kahteen VGA-näyttöön normaalilla VGA-kaapelilla. Jos käytät LCD-
näyttöjä, näytön suosituskoko on vähintään 17 tuumaa.

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

Audio in

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

Audio out
A B

L

R
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Tekniset tiedot
Lähtösignaali: VGA
Tarkkuus: 1280 x 1024 (näyttö A), 1024 X 768 (näyttö B)
Väri: True color (32-bittinen)
Liitintyyppi: DE-15

Kuva 4.8 VGA-näytön liittimet

4.6.2 CVBS
Kytke laite CCTV-näyttöihin 75 ohmin koaksiaalivideokaapeleilla, joissa on BNC-liittimet. Laite 
tuottaa 1 Vpp:n CVBS-signaalin.
Jos näytössä on silmukkaliitäntä etkä käytä silmukkalähtöä, valitse näytöstä 75 ohmin 
impedanssiasetus. Jos näytön silmukkalähtö on liitetty lisälaitteeseen, laitteen päättäminen 
on määritetty 75 ohmiin ja näytön päättäminen korkeaksi impedanssiksi. (Huomaa, että tämä 
ei ole tarpeen linjapäätteisissä laitteissa.)

Tekniset tiedot
Lähtösignaali: komposiittivideo 1 Vpp, 75 ohmia, synkr. 0,3 Vpp ±10 %
Tarkkuus: 720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC
Liittimen tyyppi: BNC

Kuva 4.9 CVBS-näytön liittimet

4.6.3 Y/C
Kytke laite Y/C-tulolla varustettuun CCTV-näyttöön normaalia Y/C-kaapelia käyttämällä.

Kuva 4.10 Y/C-näytön liittimet

4.7 Monitoritilan liitäntä
Voit kytkeä etätoistonäytön liittämällä CVBS-monitorilähdön videotuloon. Kytke sitten näyttö 
vastaavaan silmukkakytkentään.

VGA

A

B

CVBS

A

B

Y/C

A

B
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Kuva 4.11 Tyypillinen monitoriliitäntä

4.8 RS232 COM -portin liitännät
RS232 COM -porteilla laitteeseen voidaan liittää tietokone huoltotoimia varten. Kytke PC-
tietokoneen sarjaportti nollamodeemikaapelilla laitteeseen. Voit valita tiedonsiirtonopeuden 
valikkojärjestelmässä.

Tekniset tiedot
Liittimen tyyppi: 9-napainen D-tyypin urosliitin
Enimmäissyöttöjännite: ±25 V
Tiedonsiirtoprotokolla: lähtösignaalit EIA/TIA-232-F-standardin mukaiset

Kuva 4.12 RS232 COM -portin liittimet

Taulukko 4.1 RS232-konsoliportin liitäntä

4.9 Näppäimistöliitännät
Näppäimistön tulo- ja lähtöliitäntään liitetään Bosch Intuikey -näppäimistö Divar XF -laitteita 
varten. Jos laitteita on yksi, liitä näppäimistö KBD in -liitäntään. Jos laitteita on useita, liitä 
kaapeli ensimmäisen laitteen KBD out -liitäntään ja seuraavan Divar XF -laitteen KBD in -
liitäntään. Yhteen näppäimistöön voi tällä tavalla liittää enintään 16 Divar XF -laitetta.
Lyhyillä matkoilla (30 metriin asti) voit käyttää näppäimistön (LTC 8558/00) virta- ja 
signaaliyhteyksille tavallista 6 johtimen tietoliikennekaapelia.
Yli 30 metriä pitkillä näppäimistön ja DVR-laitteen välisillä matkoilla täytyy käyttää 
näppäimistön laajennussarjaa (LTC 8557). Sarjassa on kaksi liitäntärasiaa, kaapelit ja 

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O

A

B

A A

B B
- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

AC

USBUSB

Ethernet

Audio out Audio in
A B

L

R

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16
Monitor out

BA

Signaalin nimi Nastan numero Seloste
DCD_in 1 Kantoaallon havainnointisignaali (ei 

käytössä)
RX 2 RS232-vastaanottosignaali
TX 3 RS232-lähetyssignaali
N.C. (Normaalisti kiinni) 4 Ei yhteyttä
Järjestelmän maadoitus 5 Järjestelmän maadoitus
N.C. (Normaalisti kiinni) 6 Ei yhteyttä
RTS 7 RS232-signaalin lähetyspyyntö
CTS 8 RS232-signaalin lähetysvalmius
N.C. (Normaalisti kiinni) 9 Ei yhteyttä

COM 1 COM 2
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tarvittava ulkoisen näppäimistön virtalähde. Suositeltu kaapelityyppi on Belden 8760 tai 
vastaava.

Pääte
Liitä näppäimistön pääte (toimitetaan Intuikey-näppäimistön mukana) KBD out -liittimeen. Jos 
yhdellä näppäimistöllä hallitaan useita Divar XF -laitteita, viimeisen Divar XF -laitteen KBD out 
-liitäntä on päätettävä.

Tekniset tiedot
Tiedonsiirtoprotokolla: RS485
Signaalin enimmäisjännite: ± 12 V
Virtalähde: 11–12,6 VDC, enintään 400 mA
Kaapelin enimmäispituus: 30 metriä (normaali 6 johtimen tietoliikennekaapeli) tai 1,5 
kilometriä (Belden 8760 tai vastaava yhdessä LTC 8557:n kanssa).
Kaapelin tyyppi: musta (ristiinkytketty) kaapeli (toimitetaan näppäimistön mukana)
Linjapääte: 390 ohmin päätekappale

Kuva 4.13 Näppäimistön tulo- ja lähtöliittimet

Taulukko 4.2 Näppäimistötulo - RJ11-liitäntä (KBD in)

Taulukko 4.3 Näppäimistölähtö - RJ11-liitäntä (KBD out)

4.10 Ethernet-liitäntä
RJ-45-Ethernet-vakioliitäntää käytetään laitteen liittämiseen suoraan tietokoneeseen, IP-
kameraan tai verkkoon. Jos haluat muodostaa yhteyden suoraan verkkokeskittimeen tai -
kytkimeen, käytä suoraan kytkettyä verkkokaapelia. Jos haluat muodostaa yhteyden suoraan 
tietokoneeseen tai IP-kameraan, käytä laitteen mukana toimitettua ristiinkytkettyä 
verkkokaapelia. Tiedustele tarvittavan kaapelin tyyppiä IT-henkilökunnalta. Kaapelin 
enimmäispituus solmujen välillä on rajoitettu 100 metriin.

Tekniset tiedot
Liitäntä: 10/100 BaseT, IEEE 802.3
Differentiaalisignaalin jännite: enintään ±2,8 V, tuloissa on transienttiylijännitesuojaus
Ethernet-portin tiedot: EEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T-fyysinen kerros

Nastan numero Signaali
1 +12 VDC (väh. 11 V - enint. 12,6 V, enint. 400 mA)
2 Järjestelmän maadoitus
3 Näppäimistölinja: plus
4 Näppäimistölinja: miinus
5 Järjestelmän maadoitus
6 Järjestelmän maadoitus

Nastan numero Signaali
1 Ei yhteyttä
2 Järjestelmän maadoitus
3 Näppäimistölinja: miinus
4 Näppäimistölinja: plus
5 Järjestelmän maadoitus
6 Ei yhteyttä

KBD IN

KBD OUT
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Automaattinen neuvottelu: 10/100, yksi-/kaksisuuntainen
Kaapelin pituus: 100 metriä (100 ohmin suojaamaton kierretty parikaapeli tai 150 ohmin 
suojattu kierretty parikaapeli, CAT5 tai parempi).
Impedanssi: sisäinen kompensaatio impedanssivastaavuutta varten
Ilmaisimet: ACT, 10/100

Kuva 4.14 Ethernet-liitin

Taulukko 4.4 LAN - RJ-45-Ethernet-liitäntä

4.11 RS485-portti
Voit liittää laitteeseen muiden valmistajien ohjattavia kameroita ja ohjata niiden panorointia, 
kallistusta ja zoomausta.
Pelco D -protokollaa tuetaan seuraavilla baud-asetuksilla:
2400 baudia
1 aloitusbitti
8 databittiä
1 lopetusbitti
ei pariteettia

Kuva 4.15 RS485-liitin

Taulukko 4.5 RS485-nastojen määritys

Suositeltava kaapelin halkaisija on AWG 28-16 (0,08–1,5 mm2).
Valitse hallittavan kameran tiedonsiirtoa varten portin numero, joka vastaa sen liitännän 
numeroa, johon kamera on liitetty (määritä siis hallittava kamera porttiin 16, jos se on liitetty 
kanavaan 16).

4.12 Biphase-portti
Biphase-portilla voit liittää laitteeseen Biphase-yhteensopivia ohjattavia kameroita. 
Järjestelmässä on viisi Biphase-lähtöä domekameroille ja panoroinnin, kallistuksen ja 
zoomauksen ohjaukselle. Laitteen mukana toimitettava ruuviliitäntälevy yksinkertaistaa 
Biphase-liitäntöjen tekemistä ja suojaa porttia transienttiylijännitteeltä.

Signaalin nimi Nastan numero Seloste
LAN_TX + 1 Ethernet-lähetyslinja: plus
LAN_TX - 2 Ethernet-lähetyslinja: miinus
LAN_RX + 3 Ethernet-vastaanottolinja: plus
N.C. (Normaalisti kiinni) 4 Ei yhteyttä
N.C. (Normaalisti kiinni) 5 Ei yhteyttä
LAN_RX - 6 Ethernet-vastaanottolinja: miinus
N.C. (Normaalisti kiinni) 7 Ei yhteyttä
N.C. (Normaalisti kiinni) 8 Ei yhteyttä

ETHERNET

Signaalin nimi Nastan numero Seloste
TX - 1 Tiedonsiirto
TX + 2 Tiedonsiirto
GND 3 Suojaus

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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Tekniset tiedot
Lähtöimpedanssi: 128 ohmia
Ylijännitesuojaus: enintään ±40 V
Differentiaalijännitteen amplitudi: väh. 1 V, enint. 2 V, tavallinen 220 ohmin kuormitus 
liitettynä differentiaalilähdön kautta
Kaapelin pituus: enintään 1,5 km
Suositeltu kaapeli: Belden 8760
Kaapelin halkaisija: AWG 26-16 (0,13–1,5 mm2)
Kuormien määrä lähtöä kohti: enintään 4

Kuva 4.16 Biphase-portin liitin ja liitäntälevy

Taulukko 4.6 Hallintaportti - 15-napainen D-tyypin liitäntä

Signaalin nimi Nastan numero Seloste
Koodi 1 - 1 Biphase-ohjauskanava 1 (miinus)
Koodi 1 + 2 Biphase-ohjauskanava 1 (plus)
Suojaus 3 Järjestelmän maadoitus / kaapelin suojaus
Koodi 2 - 4 Biphase-ohjauskanava 2 (miinus)
Koodi 2 + 5 Biphase-ohjauskanava 2 (plus)
Suojaus 6 Järjestelmän maadoitus / kaapelin suojaus
Koodi 3 - 7 Biphase-ohjauskanava 3 (miinus)
Koodi 3 + 8 Biphase-ohjauskanava 3 (plus)
Suojaus 9 Järjestelmän maadoitus / kaapelin suojaus
Koodi 4 - 10 Biphase-ohjauskanava 4 (miinus)
Koodi 4 + 11 Biphase-ohjauskanava 4 (plus)
Suojaus 12 Järjestelmän maadoitus / kaapelin suojaus
Koodi 5 - 13 Biphase-ohjauskanava 5 (miinus)
Koodi 5 + 14 Biphase-ohjauskanava 5 (plus)
Suojaus 15 Järjestelmän maadoitus / kaapelin suojaus

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
-

SHIELD

CTRL 3

+
-

SHIELD

CTRL 4

+
-

SHIELD

CTRL 5

8 1

915
BIPHASE
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Valitse hallittavan kameran tiedonsiirtoa varten portin numero, joka vastaa sen liitännän 
numeroa, johon kamera on liitetty (määritä siis hallittava kamera porttiin 16, jos se on liitetty 
kanavaan 16).

4.13 USB-liittimet
Laitteen takapaneelissa on neljä USB-liitintä. Yksi USB-portti on mukavuussyistä asennettu 
laitteen etuosaan. Siihen voi liittää esimerkiksi hiiren tai muistilaitteen.

Kuva 4.17 USB-portit

4.14 Ulkoinen hälytyksen I/O-liitäntä
Hälytystulot- ja lähdöt toimivat 25-napaisen D-tyypin liitännän kautta. Laitteen mukana 
toimitettu ruuviliitäntöjen tulo- ja lähtöliitäntöjen levy helpottaa kaikkien laitteen 
hälytysliitäntöjen hallintaa.

Tulojen liittäminen
Kunkin (hälytyksen) tulolinjan voi aktivoida kosketin painelevyjen, passiivisten 
infrapunailmaisimien ja savunilmaisimien kaltaisista laitteista. Määritä laitteiden kytkennät 
joko N/O (normaalisti auki)- tai N/C (normaalisti kiinni) -tilaan. Voit määrittää hälytystulot N/
O- tai N/C-tilaan valikkojärjestelmässä. Oletusasetus on N/O. Tuloja 9–16 ei käytetä 8-
kanavaisessa Divar XF -laitteessa.

Tekniset tiedot
Hälytystulon impedanssi: sisäinen ylösveto 10 K...+5 V
Tulojännitealue: väh. -5 VDC - enint. 40 VDC
Tulojännitekynnys: matalajännite enint. 0,8 V, korkeajännite väh. 2,4 V
Kaapelin halkaisija: AWG 26-16 (0,13–1,5 mm2)

Hälytyslähtöjen liittäminen
Neljä hälytyslähtörelettä vastaavat tulohälytyksiin ja liipaisuihin. Voit määrittää hälytyslähdöt 
N/O- tai N/C-tilaan valikkojärjestelmässä. Releet ovat aktiivisia tapahtuman keston ajan. Liitä 
sovellus hälytyslähtöreleisiin (vain resistiiviset kuormat). Älä ylitä arvoja 30 VAC, 40 VDC, 500 
mA (jatkuva) tai 10 VA hälytyslähtöreleen koskettimissa.

Taulukko 4.7 Ulkoinen hälytyksen I/O

Tekniset tiedot
Kytkentävirta (resistiivinen): enint. 500 mA
Kantokyky: enint. 10 VA

USBUSB

Lähdön numero Toiminto
1 Hälytys
2 kuvahäviö
3 Ohjattavissa Control Centerillä
4 Ohjattavissa Control Centerillä

VAARA! 
Sähköjännite.
Sähköisku- ja laitteen vahingoittumisvaara.
Liitäntöjä ei saa käyttää vaihtovirtajännitteellä.
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Kytkentäjännite (resistiivinen): enint. 30 VAC / 40 VDC
Kaapelin halkaisija: AWG 26-16 (0,13–1,5 mm2)

Kuva 4.18 Ulkoinen hälytyksen tulo- ja lähtöliitin ja liitäntälevy
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Taulukko 4.8 Ulkoinen I/O - 25-napainen D-tyypin liitäntä

4.15 Toimintahäiriörele
Toimintahäiriörele aktivoituu, jos järjestelmään tulee toimintahäiriö. Kytke rele mukana 
toimitettavalla ruuviliitinsovittimella. Suositeltava kaapelin halkaisija on AWG 28-16 (0,08–
1,5 mm2).

Kuva 4.19 Toimintahäiriörelelähtö

4.16 Virtalähde
Laite saa virtaa IEC-tyylisen liitännän kautta. Laitteessa ei ole virtakytkintä turvallisuussyistä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että laite saa aina virtaa, kun virtajohto on kytkettynä toimivaan 
virtalähteeseen.

Tekniset tiedot:
Syöttöjännite: 100–240 VAC ±10 %
Virta: 0,7 A–0,3 A
Syöttötaajuus: 50/60 Hz

Signaalin nimi Nastan numero Seloste
Hälytystulo_1 1 Hälytystulo 1
Hälytystulo_2 2 Hälytystulo 2
Hälytystulo_3 3 Hälytystulo 3
Hälytystulo_4 4 Hälytystulo 4
Hälytystulo_5 5 Hälytystulo 5
Hälytystulo_6 6 Hälytystulo 6
Hälytystulos_7 7 Hälytystulo 7
Hälytystulo_8 8 Hälytystulo 8
Hälytystulo_9 9 Hälytystulo 9
Hälytystulo_10 10 Hälytystulo 10
Hälytystulo_11 11 Hälytystulo 11
Hälytystulo_12 12 Hälytystulo 12
Hälytystulo_13 13 Hälytystulo 13
Hälytystulo_14 14 Hälytystulo 14
Hälytystulo_15 15 Hälytystulo 15
Hälytystulo_16 16 Hälytystulo 16
Rele1_A 17 Rele 1 lähtönapa 1
Rele1_B 18 Rele 1 lähtönapa 2
Rele2_A 19 Rele 2 lähtönapa 1
Rele2_B 20 Rele 2 lähtönapa 2
Rele3_A 21 Rele 3 lähtönapa 1
Rele3_B 22 Rele 3 lähtönapa 2
Rele4_A 23 Rele 4 lähtönapa 1
Rele4_B 24 Rele 4 lähtönapa 2
Järjestelmän 
maadoitus

25 Rungon maadoitus

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

- | + | G

RS
485
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Kuva 4.20 Virtalähteen liitäntä

Taulukko 4.9 Virtalähteen liitäntä

4.17 Kunnossapito
Tämän laitteen käyttäjän huoltotoimet rajoittuvat ulkoiseen puhdistukseen ja tarkistukseen. 
Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista korjaustoimista.

Signaalin nimi Nasta Seloste
SUORA Yläosa AC-jännitteinen
Neutraali Alaosa AC-neutraali
PE Keskiosa Suojamaadoitus

AC

VAARA! 
Sähköjännite. Sähköiskuvaara.
Älä avaa yläkantta tai yritä huoltaa laitetta. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi 
korjata. Anna valtuutetun huoltoliikkeen huolehtia kaikista korjaustoimista. Laitteen yläkannen 
avaaminen mitätöi takuun!
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5 Käyttöohjeet
Näissä ohjeissa selitetään etupaneelin näppäinten käyttötarkoitus. Käytettävissä olevia 
toimintoja voi rajoittaa määrittämällä salasanoja. Joidenkin toimintojen käyttäminen saattaa 
edellyttää, että käytettävissä on ohjelmiston käyttöoikeus.
Järjestelmänvalvoja voi käsitellä useampia valikon toimintoja.

5.1 Etupaneelin säätimet

Kuva 5.1 Etupaneelin säätimet

5.1.1 Näppäimet
Etupaneelin näppäimet ohjaavat kaikkia toimintoja. Näppäinten symbolit osoittavat kyseessä 
olevat toiminnot. Ei-aktiiviset näppäimet antavat äänimerkin, jos niitä painetaan.

Nuolinäppäimet:

Ylös Alas Vasemmalle Oikealle
– valikkokohteiden ja arvojen selaaminen valikkotilassa
– valitun kameran panorointi-, kallistus- ja zoomaustoimintojen ohjaus PTZ-tilassa
– valitun kuvan näkyvän alueen liikuttaminen digitaalisessa zoomaustilassa

 Enter-näppäin
– alivalikon tai valikon kohteiden valinta ja valikoissa tehtyjen valintojen vahvistaminen
– valittu pienoiskuva näytetään koko näytön kokoisena, kun videokuvaa katsellaan 

monikuvatilassa

 ESC-näppäin
– palaa edelliselle tasolle tai poistu valikkojärjestelmästä tallentamatta asetuksia

 Täyskuvanäppäin
– siirry täyskuvatilaan

 Nelikuvanäppäin
– siirry nelikuvatilaan
– nelikuvatilassa voit näppäintä painamalla vaihtaa nelikuvasta toiseen

 Monikuvanäppäin
– siirry monikuvatilaan
– monikuvatilassa voit näppäintä painamalla vaihtaa 3x3- ja 4x4-kuvasta toiseen

 Digitaalisen zoomauksen näppäin
– suurentaa aktiivista koko näytön kokoista kamerakuvaa

Divar
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 Järjestysnäppäin
– näyttää kamerat järjestyksessä täyskuva- tai nelikuvatilassa

 OSD-näppäin
– näppäintä painamalla voit määrittää, tarkasteletko päivämäärän/ajan ja kameran 

tietoja, vain päivämäärää/aikaa tai et kumpaakaan

 Hakunäppäin
– avaa päivämäärä-/aikahakuvalikon tallennettujen kuvien hakua varten

 PTZ-näppäin
– ottaa käyttöön joko panorointi-/kallistus- tai panorointi-/zoomaustilan

 Keskeytysnäppäin
– pysäyttää valitun kuvan reaaliaikaisessa tilassa

 Valikkonäppäin
– avaa valikkojärjestelmän

 Ohjenäppäin
– avaa ohjeen

 Mykistysnäppäin
– vaimentaa äänitarkkailun

 Avaus-/sulkemisnäppäin
– avaa tai sulkee DVD-kelkan

 Vientinäppäin
– avaa vientivalikon (näppäimessä on merkkivalo)

 Näyttönäppäin
– vaihto näyttöjen A ja B ohjauksen välillä

 Kuittausnäppäin
– hälytystapahtuman kuittaus (näppäimessä on merkkivalo)

 Kameranäppäimet (1-16)
– täyskuvanäyttö analogisesta videotulosta
– painamalla uudelleen näet täyskuvanäytön IP-kamerasta (jos liitetty)

 Taukonäppäin
– pysäyttää toistokuvan toistotilassa

 Taaksepäin toiston näppäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa käynnistää näytettyjen kameroiden tallennusten 

taaksepäin toiston
– toistotilassa käynnistää taaksepäin toiston tai nopeuttaa sitä
– taukotilassa siirtää videokuvaa yhden otoskuvan verran taaksepäin

 Toistonäppäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa jatkaa toistoa viimeksi valitusta toistokohdasta
– tauko- tai eteenpäin/taaksepäin kelaus -tilassa jatkaa toistoa
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 Pikakelaus eteenpäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa aloittaa minuuttia aikaisemmin tallennetun kuvan toiston
– toistotilassa nopeuttaa toistoa
– taukotilassa siirtää videokuvaa yhden otoskuvan verran eteenpäin

 Pysäytysnäppäin
– toistotilassa palauttaa järjestelmän reaaliaikaiseen tilaan

Huomautus:
IP-kameroiden numerointi alkaa numerosta 9 (8-kanavaisessa mallissa) ja numerosta 17 (16-
kanavaisessa mallissa). 16-kanavaisessa laitteessa, jossa on IP-kameroita, kameranäppäin 1 
valitsee siis analogisen kameran 1 ja IP-kameran 17.

5.1.2 Merkkivalot
Etupaneelin näytössä olevat merkkivalot syttyvät tai vilkkuvat merkiksi tietyistä käyttötiloista.

 Virta - palaa, kun laitteen virta on kytketty

 DVD - palaa, kun laitteessa on DVD-levy.

 USB - palaa, kun laitteeseen on liitetty USB-muistilaite

Verkko - palaa, kun etäkäyttäjä on muodostanut yhteyden laitteeseen

Tallennus - palaa, kun laite tallentaa videokuvaa

 Toisto - palaa, kun laite on toistotilassa

 Näyttö A - osoittaa, että näyttöä A ohjataan

 Näyttö B - osoittaa, että näyttöä B ohjataan

 Lämpötila - vilkkuu, kun laitteen sisäinen lämpötila ei ole suositusarvojen sisällä

 Hälytys - vilkkuu, kun havaitaan hälytys

 Liikkeentunnistus - vilkkuu, kun videosignaalissa havaitaan liikettä

 Kuvahäviö - vilkkuu, kun havaitaan videotulon kuvahäviötä

 Järjestelmävirhe - vilkkuu, kun havaitaan järjestelmävirhe

5.2 Hiiriohjaus
Kaikkia etupaneelin ohjaamia toimintoja voidaan käyttää myös laitteen mukana toimitettavalla 
USB-hiirellä. Kaikkia DVR-laitteen päätoimintoja voidaan käyttää näytön painikepaneelin 
kautta. Paneeli tulee näkyviin (vain näyttö A), kun siirrät hiiren osoittimen näytön vasempaan 
alareunaan. Poista se näkyvistä painamalla ESC-näppäintä.

Kuva 5.2 Näytön painikepaneeli
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Näytön painikepaneelin painikkeet ja merkkivalot toimivat samalla tavalla kuin etupaneelin 
näppäimet ja merkkivalot.

5.3 Kuvien katsominen
Laitteessa on kaksi näyttölähtöä (A ja B). Kuvan näyttöasetukset näissä näytöissä määräytyvät 
järjestelmän kokoonpanon mukaan. Kun hälytys tai liikkeentunnistus havaitaan, hälytyksestä 
tai liikkeentunnistuksesta ilmoittaneen kameran kuva voidaan näyttää näytössä A tai B tai 
molemmissa. Jos hälytyksiä tai liikkeentunnistuksia on useita, kameran kuvat yhdistetään 
monikuvaikkunassa näytössä A tai B tai molemmissa.

5.3.1 Monitori A
Näyttö A on päänäyttö. Se näyttää sekä analogisten kameroiden että IP-kameroiden 
reaaliaikaista kuvaa tai toistokuvaa täys-, neli- tai monikuvanäytössä. Myös tilaviestit, 
hälytykset ja kuvahäviövaroitukset näytetään tässä näytössä. Valikkojärjestelmä näkyy 
aktivoituna tässä näytössä.

5.3.2 Monitori B
Näyttö B näyttää analogisten kameroiden reaaliaikaista kuvaa täyskuva-, nelikuva- tai 
monikuvatilassa.

Hallittavan näytön valitseminen
Voit hallita näyttöä A seuraavasti:

1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo  palaa.

2. Jos  ei pala, paina näyttönäppäintä .
Voit hallita näyttöä B seuraavasti:

1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo  palaa.

2. Jos  ei pala, paina näyttönäppäintä .

5.3.3 Katsominen
Kuvassa on näytetty kaikki mahdolliset näytön A ja B näkymät. Jotkin monikuvanäkymät on 
voitu poistaa käytöstä asennuksen yhteydessä. Divar-malli ja järjestelmään liitettyjen 
kameroiden määrä voi myös vaikuttaa käytettävissä oleviin monikuvanäkymiin.

Kuva 5.3 Divar XF tukee yksikuva-, nelikuva-, 3x3- ja 4x4-kuvakatselua

Monikuvanäkymissä voi olla erilaisia monikuvia, jotka voidaan näyttää järjestyksessä ja siten 
tarkastella kaikkia kameran kuvia.

1 2 3 4
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Monikuva
Voit katsella erilaisia monikuvanäyttöjä näytössä A tai B seuraavasti:

1. Paina monikuvanäppäintä .
– Kameroiden kuvat näkyvät aktiivisessa näytössä monikuvatilassa.
– Valittujen kameroiden näppäimet palavat vihreinä.

2. Paina monikuvanäppäintä  uudelleen, jos haluat siirtyä seuraavaan ohjelmoituun 
monikuvanäkymään.

– Jos jatkat monikuvanäppäimen  painamista, laite käy läpi kaikki käytössä olevat 
monikuvanäkymät.

Täyskuvanäyttö
Kameran kuvan katsominen koko näytön kokoisena:
1. Paina kameran näppäintä.

– Valitusta analogisesta kamerasta tulee näkyviin koko näytön kokoinen kuva.
– Valitun analogisen kameran näppäin palaa vihreänä.
– Näytä linkitetty IP-kamera painamalla kameran näppäintä uudelleen.
– Valitun IP-kameran näppäin palaa oranssina.

2. Paina monikuvatilassa Enter-näppäintä , jos haluat katsoa aktiivista pienoiskuvaa 
koko näytön kokoisena.

Huomautus:
IP-kameroiden numerointi alkaa numerosta 9 (8-kanavaisessa mallissa) ja numerosta 17 (16-
kanavaisessa mallissa). 16-kanavaisessa laitteessa, jossa on IP-kameroita, kameranäppäin 1 
valitsee siis analogisen kameran 1 ja IP-kameran 17.

Jakso
Voit katsoa useiden kameroiden suoraa kamerakuvaa järjestyksessä seuraavasti:

1. Paina järjestysnäppäintä .
– Kamerakuvat tulevat näyttöön tietyssä järjestyksessä. Kukin kuva pysyy näytössä 

määritetyn viiveajan verran.

2. Voit pysäyttää jaksotuksen painamalla järjestysnäppäintä  uudelleen.
– Myös zoomaus, monikuvanäppäimen painaminen tai yksittäisen kameran 

valitseminen lopettaa jaksotuksen.

Pienoiskuvan määritys
Kameroiden määritys pienoiskuviin monikuvanäkymässä:
1. Valitse pienoiskuva nuolinäppäimillä.
2. Pidä kameranäppäintä painettuna, jos haluat määrittää kyseisen kameran kuvan 

näkymään aktiivisessa pienoiskuvassa.
3. Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa pienoiskuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valita 

videotulon pikavalikosta.
Tekemääsi pienoiskuvan määritystä käytetään sekä toistotilassa että suoran kuvan tilassa.

Pysäytä kuva
Voit pysäyttää näytön A kameran kuvan seuraavasti:

1. Paina keskeytysnäppäintä , jos haluat pysäyttää aktiivisessa pienoiskuvassa näkyvän 
kuvan.
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2. Paina keskeytysnäppäintä  uudelleen, kun haluat palata reaaliaikaisen kuvan 
katseluun.
Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja valita pikavalikosta Pysäytä tai 
Vapauta.

Jos katsot kameran kuvaa täyskuvatilassa, tämä kuva pysäytetään. Voit käyttää 
zoomaustoimintoa pysäytetyssä kuvassa. Jos vaihdat tarkastelutilaa, pysäytetyt kuvat 
vapautetaan.

Zoomaus
Voit suurentaa videokuvaa seuraavasti:

1. Paina zoomausnäppäintä .
– Kuvan koko suurenee kaksinkertaiseksi.

2. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta.

3. Paina zoomausnäppäintä  uudelleen, jos haluat suurentaa zoomauskerrointa.
– Kuvan koko suurenee nelinkertaiseksi.

4. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta.

5. Paina zoomausnäppäintä  uudelleen, jos haluat palata täyskuvatilaan ja poistua 
zoomaustilasta.
Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja valita pikavalikosta Zoomaus 
tai Lopeta zoomaus, jos haluat ottaa zoomaustilan käyttöön tai pois käytöstä. Napsauta 
zoomaustilassa aluetta, jota haluat suurentaa. Suurenna ja pienennä kuvaa hiiren rullaa 
pyörittämällä.

5.4 Reaaliaikainen kuva ja toisto

5.4.1 Live-kuvatila
Suoran kuvan tila on laitteen tavallinen käyttötila katsottaessa kameroiden suoraa kuvaa. Voit 
siirtyä reaaliaikaisen kuvan tilasta toistotilaan tai järjestelmävalikkoon.

5.4.2 Toistotoimintojen käyttö
Toistotoimintojen käyttäminen voi edellyttää salasanaa. Keskustele asiasta 
järjestelmänvalvojan kanssa.
1. Tee hakuja ylävalikosta napsauttamalla hakukuvaketta.
2. Valitse avattavasta valikosta Tapahtuma-haku tai Päivämäärä/aika-haku.

Voit vaihtoehtoisesti painaa hakunäppäintä  ja siirtyä suoraan päivämäärä-/aikahakuun.
Voit siirtyä toistotilaan käyttämällä jotakin seuraavista näppäimistä:

– Paina taaksepäin kelauksen näppäintä , jos haluat käynnistää näytettävien 
kameroiden tallennusten toistamisen taaksepäin.

– Paina eteenpäin kelauksen näppäintä , jos haluat aloittaa toiston minuuttia 
aikaisemmin tallennetusta kuvasta.

– Paina toistonäppäintä , jos haluat jatkaa toistoa viimeisestä valitusta toistokohdasta.

Paina pysäytysnäppäintä , jos haluat siirtyä takaisin reaaliaikaisen kuvan katseluun. Myös 
hälytys siirtää laitteen takaisin suoran kuvan katsomistilaan.

5.4.3 Toistotila
Toistotilassa videokuvan ohjausnäppäimet toimivat seuraavasti:

– Paina taaksepäin kelauksen näppäintä , jos haluat aloittaa tallennusten taaksepäin 
toiston. Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta 
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enimmäisasetukseen asti. Tämän jälkeen seuraava painallus palauttaa nopeuden jälleen 

normaaliksi. Paina taaksepäin kelauksen näppäintä  taukotilassa, jos haluat siirtyä 
taaksepäin yhden otoskuvan kerrallaan.

– Paina taukonäppäintä , jos haluat pysäyttää kuvan.

– Paina eteenpäin kelauksen näppäintä , jos haluat aloittaa tallennusten toiston. 
Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta enimmäisasetukseen asti. 
Tämän jälkeen seuraava painallus palauttaa nopeuden jälleen normaaliksi. Paina 

eteenpäin kelauksen näppäintä  taukotilassa, jos haluat siirtyä eteenpäin yhden 
otoskuvan kerrallaan.

– Voit jatkaa toistoa painamalla toistonäppäintä .

Paina pysäytysnäppäintä , jos haluat siirtyä takaisin reaaliaikaisen kuvan katseluun. Myös 
hälytys siirtää laitteen takaisin suoran kuvan katsomistilaan.

5.5 Yleiskatsaus valikkojärjestelmästä
Valikon avulla voit valita yksikön käyttämiseen käytettäviä toimintoja. Osa valikon 
vaihtoehdoista on salasanalla suojattuja. Valikkojärjestelmää voi käyttää kolmella tavalla:
– etupaneelin näppäimillä
– USB-hiirellä
– Intuikey-näppäimistöllä.
Vaihtoehtojen selaamisessa ja valitsemisessa ilmenevät pienet vaihtelut johtuvat vain laitteen 
näppäimien sekä näppäimistö- ja hiirikäytön välisistä eroista. Valikkorakenne on sama kaikissa 
käyttötilanteissa.
Ylävalikko koostuu neljästä päävalikosta ja niiden pudotusvalikoista sekä ohje- ja 
poistumiskuvakkeesta.

Kuva 5.4 Ylävalikko

Haku

Haku-valikko sisältää kaksi alivalikkoa:
– Päivämäärä/aika - toistaa tiettyä päivämäärää ja kellonaikaa vastaavaa videokuvaa.
– Tapahtumahaku - hakee tapahtumia tietyltä aikaväliltä.

Voit käyttää näitä alivalikoita vain, jos sinulla on toisto-oikeudet.

Vie

Vie-valikossa voit arkistoida videoleikkeen USB-muistilaitteeseen.
Voit käyttää tätä alivalikkoa vain, jos sinulla on vientioikeudet.
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Asetukset

Asetukset-valikko sisältää kolme alivalikkoa:
– Pika-asennus - avaa ohjatun toiminnon, jolla voit määrittää DVR-laitteen perusasetukset.
– Määrityksen lisäasetukset - avaa määritysvalikon, josta voit määrittää kaikki DVR-laitteen 

asetukset.
– Näyttöasetukset - avaa valikon, josta voit määrittää näytön asetuksia.
Voit käyttää näitä alivalikoita vain, jos sinulla on määritysoikeudet.

Järjestelmätiedot

Järjestelmätiedot-valikko sisältää kaksi alivalikkoa:
– Tila - avaa valikon, josta voit tarkastella tilatietoja.
– Loki - avaa valikon, josta voit tarkastella järjestelmälokia.

Ohje

Ohje-toiminto näyttää ohjetekstejä. 

Poistu

Kirjaudu ulos napsauttamalla tätä. 

5.5.1 Käyttö etupaneelin näppäimillä
Avaa valikko painamalla valikkonäppäintä .

– Ylävalikko avautuu näyttöön A.

Voit liikkua valikossa tai luettelossa etupaneelin nuolinäppäimillä    .

Valitse alivalikko tai kohde Enter-näppäimellä .

Voit palata takaisin Esc-näppäimellä .

Voit avata ohjetekstin painamalla ohjenäppäintä .

Voit poistua valikosta painamalla Esc-näppäintä .

5.5.2 Käyttö hiirellä
Avaa valikko siirtämällä osoitin näytön yläosaan.

– Ylävalikko avautuu näyttöön A.
Voit valita valikkokohteen siirtämällä osoittimen sen ylle ja napsauttamalla hiiren 
ykköspainiketta.
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5.5.3 Käyttö Intuikey-näppäimistöllä
Siirry ylävalikkoon painamalla Menu-näppäintä. Voit selata valikkokohteita näppäimistön 
ohjaussauvalla.

Voit valita kohteen painamalla näppäimistön Enter-näppäintä .

5.6 Haku

Kuva 5.5 Ylävalikko - Haku

1. Kun haluat käyttää hakua, siirry ylävalikkoon ja valitse Haku.
2. Valitse avattavasta valikosta Päivämäärä/aika-haku tai Tapahtuma-haku.

Voit vaihtoehtoisesti painaa hakunäppäintä  ja siirtyä suoraan Päivämäärä/aika-hakuun.

5.6.1 Päivämäärä-/aika-haku

Valitse aloituspäivämäärä ja -aika ja aloita toisto napsauttamalla OK-painiketta.
Näytettyjen kuvaruutujen toisto alkaa.

Kuva 5.6 Haku päivämäärän ja ajan perusteella

5.6.2 Tapahtumahaku
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Kuva 5.7 Hae tapahtumia -valikko - Hakuvaihtoehdot

Hakuehdot
– Tarkista Kanavat-kohdassa haettavat kameratulot (valitse kaikki korostamalla 

numeroimaton ruutu). Valitut tulot korostetaan.
– Määritä Hakukohde hakemaan hälytystapahtumia, liikkeentunnistustapahtumia tai 

molempia. Määritä arvoksi Kaikki tapahtumat, jos et halua rajoittaa hakua tiettyihin 
tapahtumiin.

– Määritä Hakusuunta. Valitse Eteenpäin, jos haluat hakea aloitusajasta päättymisaikaan 
tai Taaksepäin, jos haluat hakea päättymisajasta aloitusaikaan.

– Anna Aloitusaika- ja Loppuaika-kenttiin päivämäärä ja kellonaika, jotka määrittävät haun 
aikavälin.

– Käynnistä haku valitsemalla Hae.
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Kuva 5.8 Hae tapahtumia -valikko - Hakutulokset

Hakutulokset
– Suodattimen ehdot täyttävä ja valittua päivämäärää ja aikaa lähinnä oleva tallennus näkyy 

ensimmäisenä.
– Voit selata luetteloa ylä- ja alanuolinäppäimillä. Valittu tallennus näytetään 

esikatseluikkunassa.

– Paina Enter-näppäintä , jos haluat toistaa valitun tallennuksen koko näytön kokoisena.

– Voit palata hakuvalikkoon painamalla Esc-näppäintä .

5.7 Vie

Kuva 5.9 Ylävalikko - Vie kuva

Vientivalikko avataan ylävalikosta. Vientivalikossa voit tallentaa video- ja äänisegmenttejä USB-
tallennuslaitteeseen tai kirjoitettavalle DVD-levylle. Päävientinäytössä on tietoja yhdistetyistä 
tallennusvälineistä ja luettelo arkistoitavista videosegmenteistä.
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Kuva 5.10 Vie video -valikko

– Valitse muistilaite Kohde-valintaruudusta. Tallennusvälineen tila näyttää valitun 
muistilaitteen tilan ja Vapaa tila arkistointia varten käytettävissä olevan tallennustilan.
Valitse Tyhjennä, jos haluat tyhjentää valitun muistilaitteen.

– Näkyvissä on luettelo arkistoitavista videosegmenteistä.
– Jos haluat lisätä videosegmentin luetteloon, valitse Lisää.
– Määritä arkistoitavien videosegmenttien Aloitusaika ja Loppuaika.

Valitse arkistoitavien kameroiden numerot (valitse kaikki korostamalla numeroimaton 
ruutu).

Lisää segmentti luetteloon valitsemalla OK.

1. Jos haluat lisätä videosegmentin luetteloon, valitse Lisää.
1. Jos haluat vaihtaa luettelon videosegmentin, valitse se ja napsauta Vaihda...-painiketta.
1. Jos haluat poistaa videosegmentin luettelosta, valitse se ja napsauta Poista-painiketta.
Arkistoluetteloa tallennetaan siihen saakka, kunnes arkistointi suoritetaan. Videosegmentit, 
jotka on osittain korvattu tai poistettu Divar-laitteen sisäisiltä kiintolevyiltä, poistetaan 
luettelosta.
– Lisää valintamerkki Aitouden tarkistus -kohtaan, jos haluat todentaa videosegmentit 

ennen arkistointia.
– Valitsemalla Viimeistele tallennusväline -valintaruudun voit varmistaa, että DVD-levyä voi 

toistaa muilla soittimilla.
– Valitse Aloita vienti, kun haluat tallentaa videosegmentit kohdelaitteeseen.
– Valitse Lopeta vienti, jos haluat peruuttaa arkistoinnin.
– Jos aitouden tarkistus tai arkistointi epäonnistui, näet virheraportin valitsemalla Tiedot...
Jos videosegmenttien yhteiskoko on suurempi kuin muistilaitteessa vapaana oleva tila, 
ainoastaan ensimmäiset segmentit arkistoidaan. Arkistoimatta jääneet segmentit pysyvät 
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luettelossa, jotta ne voidaan arkistoida toiseen laitteeseen.

5.8 Määritys

Kuva 5.11 Ylävalikko - Asetukset

Asetukset-valikko avataan ylävalikosta. Asetukset-valikko sisältää kolme alivalikkoa:
– Pika-asennus - avaa ohjatun toiminnon, jolla voit määrittää laitteen perusasetukset. 

Lisätietoja on kohdassa Osa 3 Pika-asennus, Sivu 17.
– Määrityksen lisäasetukset - avaa määritysvalikon, josta voit määrittää kaikki laitteen 

asetukset. Lisätietoja on kohdassa Osa 6 Lisäasetusvalikko, Sivu 57.
– Monitoriasetukset - avaa valikon, josta voit määrittää näytön asetuksia.

5.8.1 Monitoriasetukset

Monitoriasetukset-alivalikko sisältää näytön A ja B asetukset.

Näytön asetukset
Valitsemalla läpinäkyvän taustan voit näyttää kameran näytön valikkojen takana. 
Valitse kuvaruudun reunojen väri (musta, valkoinen tai harmaa).

Monikanavanäytöt
Valitse näytettävät monikuvanäkymät.
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Kuva 5.12 Näyttöjen määritykset -valikko - Jakso

Jakso
Määritä Järjestyksen viiveaika -kentässä, miten kauan kamera pysyy näytössä. 
Voit siirtää kameratuloja jaksoluetteloon Lisää-painikkeella. Voit järjestellä kameratuloja Siirrä 
ylös- ja Siirrä alas -painikkeella. Voit poistaa yksittäisen kohteen jaksoluettelosta valitsemalla 
Poista. Voit poistaa kaikki jaksoluettelon kohteet valitsemalla Tyhjennä.

Tapahtumanäyttö
Valitsemalla Kosketintulot-, Videohäviöhälytykset- tai Liikkeentunnistustapahtumat-
valintaruudun voit näyttää nämä tapahtumat näytössä.
Määritä Näytön kesto -kentässä, miten kauan nämä tapahtumat pysyvät näytössä (vain muut 
kuin hälytystapahtumat).

5.9 Järjestelmätiedot

Kuva 5.13 Ylävalikko - Järjestelmätiedot

Järjestelmätiedot-valikko avataan ylävalikosta. Järjestelmätiedot-valikko sisältää kaksi 
alivalikkoa:
– Tila - avaa valikon, josta voit tarkastella tilatietoja.
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– Loki - avaa valikon, josta voit tarkastella järjestelmälokia.

5.9.1 Tila

Tila-alivalikon viidessä välilehdessä on tilatietoja.

Versiotiedot
Versiotiedot-välilehdessä näkyy asennettu laiteohjelmistoversio, sarjanumero ja muita 
versiotietoja huoltoa varten.

Tallennustilan tila
Tallennustilan tila -välilehdessä näkyy levyn koko ja sisältö.

Kuva 5.14 Tila-valikko - Tallennustilan tila

– Varhaisin tallennus - näyttää levyn varhaisimman tallennuksen päivämäärän ja ajan.
– Myöhäisin tallennus - näyttää levyn viimeisimmän tallennuksen päivämäärän ja ajan.
– Levykoko yhteensä - näyttää levyn kokonaistilan.
– RAID-tallennuksen tila - näyttää tekstin Otettu käyttöön, jos levyjä käytetään RAID-

tallentimena.
– Aika päälletallennukseen n. - arvio siitä, miten kauan video säilytetään ennen 

päälletallennusta.
– Aitouden tarkistus... - napsauta painiketta, jos haluat tarkistaa tallennetun äänen ja 

videokuvan aitouden.
– Asennetut kiintolevyt - antaa yleiskuvauksen asennettujen kiintolevyjen tilasta.
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Kuvasignaalit
Kuvasignaalit-välilehdessä näkyy järjestelmän videotila (PAL/NTSC) ja videotulojen tila.

Tallennustila
Käytössä oleva profiili - näyttää nykyisen profiilin
Hälytys tulosta - näyttää, mitkä tulot ovat hälytystallennustilassa
Liike tulosta - näyttää, mitkä tulot ovat liikkeentunnistuksen tallennustilassa
Nykyinen tallennustila - näyttää jokaisen tulon video- ja äänitallennuksen tilan

Tunnistimet
Näyttää todellisen lämpötilan ja jänniteanturiarvot. Jos lämpötila on normaalin alueen 
ulkopuolella, arvot näytetään keltaisina. Jos näin tapahtuu, tarkista, että ympäristön lämpötila 
on suositusarvojen mukainen ja että tuuletus on riittävä. Jos lämpötila saavuttaa kriittisen 
tason, laite sammuu automaattisesti. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, irrota 
virtajohto, odota vähintään 30 sekuntia ja kytke sitten virtajohto uudelleen.

Taulukko 5.1 Lämpötila-anturit

Taulukko 5.2 Virtalähdetasot

5.9.2 Loki

Loki-valikossa näkyy järjestelmän tapahtumien suodatettu historia.

Lokin suodatin
Voit määrittää eri suodatusehtoja, kun haet järjestelmätapahtumia tietyltä ajanjaksolta.

Anturin nimi Alaraja Yläraja

Suoritin 5 °C 100 °C

Ilman tuloaukko 5 °C 45 °C

Ilman poistoaukko 5 °C 55 °C

Kiintolevy 1 5 °C 55 °C

Kiintolevy 2 5 °C 55 °C

Kiintolevy 3 5 °C 55 °C

Kiintolevy 4 5 °C 55 °C

Jännitetaso Alaraja Yläraja

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V
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Kuva 5.15 Loki-valikko - Lokin suodatin

– Anna alkamis- ja päättymisajat.
– Valitse, mitkä järjestelmätapahtumat näytetään.
– Lokin sisältö - näyttää lokin vanhimman ja uusimman sisällön.
– Näytä - katso tulokset napsauttamalla Näytä-painiketta.

Lokitulokset:
Näyttää eri järjestelmätapahtumien Päivämäärän, Ajan ja Tapahtumatyypin. Valitusta 
tapahtumasta näytetään esikatselu (jos käytettävissä).

5.10 Tapahtuman käsittely
Eri tyyppiset tapahtumat voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Tällaisia tapahtumia ovat
– laitteeseen kohdistettu kytkennän tulosignaali
– liikkeentunnistus kamerasignaalissa
– jonkin kameran kuvahäviö
– laitteen sisäinen hälytys (esimerkiksi levyvirhe, lämpötilahälytys)
Tapa, jolla laite reagoi tapahtumiin, määräytyy laitteen ohjelmoinnin perusteella.
Tapahtuma voi muuttaa laitteen toimintaa, ja hälytys voi edellyttää käyttäjän toimia.

Taustatapahtumat
Tapahtumat voivat muuttaa taustatoimintoja, joita käyttäjä ei välttämättä edes huomaa. 
Toimintoja, joita käyttäjä ei välttämättä havaitse, voivat olla esimerkiksi tallennusnopeuden 
muutos, lähtöreleen aktivointi tai tapahtuman kirjaus. Laite voidaan myös määrittää 
tallentamaan tapahtuman käynnistyessä, tai se voi ilman käyttäjän toimia muuttaa tapaa, jolla 
kameran kuvat näkyvät näytöissä.
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5.10.1 Hälytykset
Hälytys voi saada laitteen toimimaan seuraavasti:
– Laitteesta kuuluu äänimerkki.
– Näyttöön tulee tilaviesti.
– Näyttöön tulee hälytyskuvake.
– Pienoiskuvan reunus muuttuu punaiseksi.

– Hälytyksen , liikkeentunnistuksen  tai kuvahäviön  merkkivalo vilkkuu.

– Näppäimen  merkkivalo vilkkuu.
– Lähtörele aktivoidaan.
– Näyttöjen näkymätilat muuttuvat.
– Hallittava kamera voidaan siirtää esimääritettyyn kohtaan.
– Toimintamuutosten tallennus.
– Laite muuttaa toimintatapaansa esimääritettyjen profiilien avulla.

Hälytyksen kuittaaminen

Kuittaa hälytys painamalla kuittausnäppäintä .
– Äänimerkki hiljennetään.

– Hälytys- ja -merkkivalot eivät enää pala.
– Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä.
– Viimeksi käytetty näkymätila palautetaan näyttöön.

Hälytyskuvake näkyy näytössä niin kauan kuin hälytyksen aiheuttanut tulo pysyy aktiivisena.
Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson loputtua, mutta 
hälytys on kuitenkin kuitattava.

Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki ja merkkivalot  ja  
sammutetaan määritetyn ajan kuluttua.
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5.10.2 Kosketintulot

Jos kosketintulo aiheuttaa hälytyksen
– Näytössä A ja B voi näkyä esivalittujen kameroiden järjestelmä.
– Näyttö A: Näytettävien pienoiskuvien reunus on punainen. Hälytyskuvake näkyy 

vastaavassa pienoiskuvassa. Näyttöön tulee hälytyksen tilaviesti.

– Hälytyksen äänimerkki toistetaan. Hälytyksen ilmaisin  ja ilmaisin  
vilkkuvat.

– Hallittavat kamerat voivat siirtyä esimääritettyihin asentoihin.

5.10.3 Liikkeentunnistustapahtumat

Jos liikkeentunnistuksen signaali aiheuttaa tapahtuman
– Näytöt A ja B voidaan kytkeä näyttämään liikkeentunnistustapahtuman.
– Liikkeentunnistuskuvake näkyy vastaavassa pienoiskuvassa. Näyttöön tulee hälytyksen 

tilaviesti.

– Etupaneelin liikkeentunnistuksen  merkkivalo vilkkuu.

5.10.4 Kuvasignaalin häviämisen hälytys

Jos kuvasignaalin häviäminen aiheuttaa hälytyksen:
Näyttö A tai B voidaan määrittää näyttämään kuvahäviösignaali.
– Toinen tai kumpikin näyttö voi kytkeytyä monikuvanäkymään. Menetetty kamerasignaali 

näytetään mustana pienoiskuvana kuvasignaalin häviämisviestin kanssa. 
Kuvahäviökameran reunus on punainen näytössä A. Näyttöön tulee hälytyksen tilaviesti.

– Hälytyksen äänimerkki toistetaan.

– Merkkivalot  ja  vilkkuvat.

Kuvahäviöhälytyksen kuittaaminen

Voit kuitata kuvahäviöhälytyksen painamalla kuittausnäppäintä .
– Äänimerkki hiljennetään.

– Merkkivalot  ja  eivät enää pala.
– Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä.
– Viimeksi käytetty näkymätila palautetaan näyttöön.

Jos kamera, jonka kuva on hävinnyt, on näytössä, musta pienoiskuva ja kuvasignaalin 
häviöviesti näytetään niin kauan kuin kuvaa ei ole.
Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson loputtua, mutta 
hälytys on kuitenkin kuitattava.

Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki ja merkkivalot  ja  
sammuvat määritetyn ajan kuluttua.
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6 Lisäasetusvalikko
Voit käyttää kaikkia parametreja, joilla määritetään laite ylävalikon asetusvalikkokohdassa. 
Parametrien monipuolisuus mahdollistaa useiden erilaisten toimintojen ohjelmoinnin. 
Asetusvalikkojen käyttö edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Määritysten lisäasetukset avataan ylävalikosta asetusvalikkokohdasta, mistä voidaan käyttää 
kaikkia laitteen määritettäviä kohteita. 

Tämä valikko sisältää 11 päävalikkoryhmää, jotka näkyvät luettelossa vasemmalla puolella 
alhaalla. Ryhmien yläosassa on välilehtiä, joissa käytettävissä olevilla sivuilla voi valita ja 
muuttaa arvoja ja toimintoja.

Välilehdet vasemmalla Välilehdet ylhäällä

Kansainvälinen Kieli
Aika/päivämäärä
Aikapalvelin

Kuva ja ääni Kanavat 1-24 (mallin mukaan)

Aikataulu AikatauluPoikkeukset

Tallennus Profiilit 1–6
Kanavat 1-24 (mallin mukaan)
- Normaali
- Liitäntä
- Liikkeentunnistus

Koskettimet —

Liike Kanavat 1-8 (tai 1-16, mallin mukaan)

Tapahtuma Profiilit 1–6
- Yleistä
- Liitäntä
- Liikkeentunnistus
- Kuvahäviö

Verkko Asetukset
IP-alue
Monitoritila

Koko Tila
Asetukset
Huolto

Käyttäjät Yleistä
Järjestelmänvalvoja
Käyttäjät 1–7

Järjestelmä Huolto
Sarjaportit
Käyttöoikeudet
Kirjaus
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6.1 Kansainvälinen

6.1.1 Kieli

Kuva 6.1 Kansainvälinen-valikko - Kieli

– Valitse Kieli pudotusvalikosta.
– Valitse Lämpötilayksikkö.
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6.1.2 Aika/päivämäärä

Kuva 6.2 Kansainvälinen-valikko - Aika/päivämäärä

– Valitse Aikavyöhyke luettelosta (kesä- ja talviaika säädetään sen mukaisesti).
– Valitse joko 12- tai 24-tuntinen Aikamuoto.
– Anna oikea Aika.
– Käytettävissä on kolme Päivämäärän esitysmuotoa. Voit valita, näytetäänkö 

päivämäärässä ensimmäisenä kuukausi (KK), päivä (PP) vai vuosi (VVVV).
– Anna oikea Pvm.
– Määritä Kesä-/talviaika-asetukseksi Automaattinen, jos haluat ottaa sen käyttöön.  Ota 

Manuaalinen tila käyttöön ja määritä päivä, kuukausi ja aika Aloitus- ja Loppuajoille sekä 
Erolle, jos se poikkeaa oman aikavyöhykkeesi tiedoista.
Jos nykyistä aikaa/päivämäärää siirretään taaksepäin yli 10 minuuttia, kiintolevyn kaikki 
videosisältö poistetaan (näyttöön tulee asiasta varoitus). Jos siirto on alle 10 minuuttia, 
kello pysäytetään määrätyksi ajaksi. Tämä estää videotietoja korvaamasta toisiaan 
päällekkäisten aikaleimojen vuoksi. Jos nykyistä aikaa/päivämäärää siirretään eteenpäin, 
kello siirtyy annettuun arvoon ilman seurauksia.

6.1.3 Aikapalvelin
– Käytä aikapalvelinta -toiminto synkronoi laitteen ajan verkon aikapalvelimen tai toisen 

Divar XF -laitteen ajan kanssa. Anna verkon aikapalvelimen IP-osoite. Jos samassa 
aliverkossa ei ole aikapalvelinta, Divar XF -laite etsii sopivan aikapalvelimen verkkonsa 
ulkopuolelta. Varmista, että Divar XF -yhdyskäytävä on asetettu löytämään aikapalvelin 
oikein. Varmista, ettei palomuuri estä NTP-liikennettä portin 123 kautta.

– Aloita ajan synkronointi valitsemalla Synkronoi.
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Automaattinen ajan synkronointi (suoritetaan joka neljäs päivä) voi muuttaa kellonaikaa 
enintään 10 minuutilla.

Huomautus:
Jos synkronoit manuaalisesti ja nykyistä aikaa siirretään taaksepäin yli 10 minuuttia, 
kiintolevyn kaikki videosisältö poistetaan (näyttöön tulee asiasta varoitus). Jos siirto on alle 
10 minuuttia, kello pysäytetään määrätyksi ajaksi. Tämä estää videotietoja korvaamasta 
toisiaan päällekkäisten aikaleimojen vuoksi. Jos nykyistä aikaa/päivämäärää siirretään 
eteenpäin, kello siirtyy annettuun arvoon ilman seurauksia.

6.2 Kuva ja ääni
Tässä valikossa voit määrittää video- ja äänituloja. Muista, että 8-kanavaisten laitteiden IP-
kameroilla on numerot 9–16 ja 16-kanavaisten laitteiden IP-kameroilla numerot 17–24.

Kuva 6.3 Kuva ja ääni -valikko

6.2.1 Kanavat 1–8 (tai 1–16)
Valikon päällä olevat välilehdet 1-8 tai 1-16 sisältävät analogisten tulojen asetukset.

Tulon nimi
Anna nimi valitulle tulolle. Nimen pituus voi olla korkeintaan 16 merkkiä.

Ota videotulo käyttöön
Tämä asetus ottaa videotulon ja vastaavat äänitulot käyttöön (oletus) tai pois käytöstä.

PTZ
– Ota PTZ käyttöön, kun laitteeseen on yhdistetty ohjattava kamera.
– PTZ on oletusarvoisesti pois käytöstä kaikilla tuloilla.
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Kontrasti
– Automaattinen kontrasti - antaa järjestelmän säätää videotulon kontrastia 

automaattisesti.
– Kontrasti - voit säätää kontrastia manuaalisesti liukuvalitsimella, jos automaattinen 

kontrasti on pois käytöstä.

Ota äänitulo käyttöön
– Ota äänitulo käyttöön, kun äänilähde on yhdistetty.
– Taso-mittari osoittaa äänitulosignaalin vahvuuden.
– Voit säätää tuloherkkyyttä Vahvistus-liukuvalitsimella.

6.2.2 Kanavat 9–16 (tai 17–24)
Valikon päällä olevat välilehdet 9-16 tai 17-24 sisältävät IP-kameroiden asetukset.

Huomautus:
IP-streemi on liitettävä ainoastaan yhteen kanavaan yksittäisessä Divar-laitteessa. Käytössä ei 
saa olla yhteyttä mihinkään muuhun laitteeseen, joka voisi vaikuttaa IP-laitteen asetuksiin.

IP-kamera
Jos IP-yhteys on jo määritetty, IP-osoite, tulon tyyppi ja virran numero näkyvät. Jos yhteys on 
jo muodostettu, videon esikatselu näkyy.
1. Valitsemalla Asennus voit määrittää IP-kamerayhteyden tai muuttaa sitä.

– IP-osoite - anna IP-kameran osoite.
– Tulo - valitse Kamera, jos kanava on liitetty kameraan tai yksikanavaiseen 

lähettimeen. Valitse Videolinja 1-4, jos kanava on liitetty monikanavaiseen 
lähettimeen.

– Tietovirta - anna tietovirran numero.
– Lähettimen profiili - näyttää Divar XF -laitteen käyttämän IP-laitteen lähettimen 

profiilin.
– Käyttäjänimi/salasana - anna tarvittaessa käyttäjänimi ja salasana.

2. Vahvista asetukset OK-painikkeella.
Yhteyden muodostaminen voi kestää muutaman sekunnin, minkä jälkeen näyttöön tulee 
videon esikatselu.

Tulon nimi
Anna nimi valitulle tulolle. Nimen pituus voi olla korkeintaan 16 merkkiä.

Ota videotulo käyttöön
Tämä asetus ottaa videotulon käyttöön (oletus) tai poistaa sen käytöstä.

PTZ
– Ota PTZ käyttöön, kun laitteeseen on yhdistetty ohjattava kamera.
– PTZ on oletusarvoisesti pois käytöstä kaikilla tuloilla.

Huomautus:
Katso tuetut IP-kamerat ja lähettimet tietosivulta.

6.3 Aikataulu

6.3.1 Dynaamisten ominaisuuksien määrittäminen
Aikataulu-valikon asetuksilla voit ottaa laitteen tehokkaista toiminnoista kaiken hyödyn irti. 
Kun suunnittelet ja määrität käytettävissä olevia profiileja huolellisesti, voit hyödyntää 
laiteresursseja toimivalla tavalla, joka kattaa useimmat työskentelytilanteet tehokkaasti.
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Profiilit ajoitetaan viikkokalenterissa, ja ne muokkaavat tallennus- ja tapahtumatoimintaa 
tietyn päivämäärän ja kellonajan mukaan (esimerkiksi viikonloput tai yöt).
Tallennus-valikossa määritetyt kuusi profiilia näkyvät tässä.

Kuva 6.4 Aikataulu-valikko - Aikataulu

Profiilit on kuvattu viikkoaikataulun graafisessa esityksessä väreillä. Aikataulua voi muuttaa 
valitsemalla profiilin numeron ja piirtämällä aktiivisen alueen graafiseen kalenteriin.

6.3.2 Aikataulu

Määritys
– Profiilien käyttö on määritetty viikon kattavassa kalenterissa. Tämä kalenteri toistuu 

sitten seuraavina viikkoina.
– Profiili määritetään 15 minuutin välein jokaisena viikonpäivänä.
– Voit ohjelmoida poikkeuspäiviä ja vaihtaa profiileja erityisiä päiviä tai juhlapyhiä varten.

1. Valitse profiilin numero. Valittu profiili korostetaan.
2. Voit muokata valitun profiilin nimeä valitsemalla Muokkaa valitun profiilin nimeä.
3. Siirry kalenteriin. Piirrä aktiivinen alue nuoli- ja Enter-näppäimillä tai hiirellä.
4. Kun olet valmis, aktivoi päivitetty aikataulu valitsemalla Tallenna.

6.3.3 Poikkeukset
– Voit määrittää enintään 32 poikkeusta, jotka ohittavat aikataulun.
– Valitse Lisää, jos haluat lisätä poikkeuksen. Määritä Päivämäärä, Aloitus, Kesto ja Profiili.
– Voit muokata poikkeusta valitsemalla sen ja sen jälkeen Vaihda... .
– Voit poistaa poikkeuksen valitsemalla sen ja sen jälkeen Poista.
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6.4 Tallennus
Tallennus-valikossa voit määrittää kuuden profiilin tallennusasetuksia.

Huomautus:
Ääni- ja videoasetukset vaikuttavat myös verkon reaaliaikaisen kuvan etäsuoratoistoon.

Kuva 6.5 Tallennus-valikko - Normaali

Kuuden profiilin tallennustoiminta määritetään kolmessa alivalikossa ja kullekin yksittäiselle 
kanavalle. 
1. Valitse profiili.
2. Valitse Normaali-, Liitäntä- tai Liikkeentunnistus-tallennuksen alivalikko.

– Normaali tallennus - oletustallennustila
– Kosketintallennus - aktivoituu kosketintulotapahtuman yhteydessä
– Liiketallennus - aktivoituu liikkeentunnistustapahtumasta

3. Valitse yksittäinen tulokanava, kun haluat määrittää sen video- ja äänitulon asetuksia.

6.4.1 Normaali
Määritä arvot seuraaviin kenttiin:
– Normaali tallennustila:

– Jatkuva - tallentaa jatkuvasti
– Vain tapahtuma - tallentaa vain tapahtumat
– Ei tallennusta - ottaa tallennuksen pois käytöstä

– Tapahtumaa edeltävä aika:
– määritä arvoksi 1–120 sekuntia (käytettävissä ainoastaan, kun tallennustapa on Vain 

tapahtuma)



64 fi | Lisäasetusvalikko Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Asennusopas Bosch Security Systems

– Resoluutio:
– valitse videokuvan tarkkuudeksi 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/

240 PAL/NTSC) tai CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– Laatu:

– aseta videolaadun asetukseksi Korkea, Normaali tai Vakio.
– Kuvataajuus:

– aseta videokuvan taajuudeksi 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 tai 1/1 kuvaa 
sekunnissa (PAL/NTSC).

– Tallenna ääni:
– ota käyttöön äänitallennus.

– Äänen laatu:
– aseta äänen laadun asetukseksi Korkea, Normaali tai Vakio.

Huomautus:
Lisätietoja bittinopeuksista on kohdassa.......

6.4.2 Liitäntä
Kentissä on samat parametrit kuin Normaali-välilehdessä. Käytettävissä on lisäkenttiä 
kosketintallennusta varten.
– Kosketintallennus

– Kiinteä kesto - aktivoi tallennuksen määritetyksi ajaksi tapahtuman alusta.
– Aikana ja jälkeen - aktivoi tallennuksen siksi ajaksi, kun tapahtuma on aktiivinen, ja 

jatkuu tapahtuman jälkeen kestokentässä määritetyn ajan verran.
– Seuranta - aktivoi tallennuksen ainoastaan siksi ajaksi, kun tapahtuma on aktiivinen.
– Ei tallennusta

– Määritä kesto minuutteina ja sekunteina.

6.4.3 Liike
Kentissä on samat parametrit kuin Normaali-välilehdessä. Käytettävissä on lisäkenttiä 
liikkeentunnistuksen tallennusta varten.
– Liikkeentunnistuksen tallennus

– Kiinteä kesto - aktivoi tallennuksen määritetyksi ajaksi tapahtuman alusta.
– Ei tallennusta

– Määritä kesto minuutteina ja sekunteina.

6.4.4 Kopioi
Tallennusasetusten kopiointitoiminnolla voit määrittää helposti kaikkien profiilien ja kaikkien 
kameroiden tallennuksen. Kopiointitoiminto kopioi yksittäisen profiilin sisällyksen toisiin 
profiileihin. Kunkin profiilin kameratulot ja tallennustilat ovat valittavissa.
Tallennusasetusten kopioiminen:
1. Valitse Kopioi useita kameroita -valintaruutu, jos haluat kopioida useita kameratuloja 

Lähde-profiilissa. 
2. Valitse sen profiilin numero, josta kopioidaan.
3. Korosta profiilit, joihin kopioidaan (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu).
4. Valitse kameratulot, joista kopioidaan, kopioitavaa profiilia varten.
5. Valitse kameratulot, joihin kopioidaan (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu).
6. Valitse ainoastaan ne tallennustilat (Normaali, Hälytys tai Liikkeentunnistus), jotka 

haluat kopioida.
7. Valitse Kopioi.
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6.5 Koskettimet
Voit määrittää hälytystuloja ja relelähtöjä Koskettimet-valikossa. 

Kuva 6.6 Koskettimet-valikko

6.5.1 Kosketintulot
Kaikki kosketintulot ovat oletusarvoisesti normaalisti auki (NO). Korosta kosketintulot, joiden 
haluat toimivan normaalisti kiinni (NC) -liitäntöinä (valitse kaikki korostamalla numeroimaton 
ruutu).

6.5.2 Relelähdöt
Kaikki releiden ulostulokytkennät ovat normaalisti auki (NO). Korosta relelähdöt, joiden haluat 
toimivan normaalisti kiinni (NC) -liitäntöinä.

6.5.3 Kosketintulojen ominaisuudet
Kullekin 16 kosketintulosta voi määrittää nimen ja profiilin ohitustilan.

Profiilin ohitukset
Hälytystulo voi aktivoida profiilin ohituksen. Käytettävissä on kolme tilaa:
– Ei ohitusta (oletus)
– Seuranta: profiilin ohitus kestää niin kauan, kuin tulo on aktiivinen (ohituksen kestoa ei 

voi määrittää).
– Kiinteä kesto: profiilin ohitus alkaa, kun tulo aktivoituu, ja jatkuu ohituksen 

kestokentässä määritetyn ajan verran.
Kun profiilin ohitus on valittu, valitaan käytettävä profiili ja ohituksen kesto.
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6.6 Liike
Liikkeentunnistustoiminto voidaan määrittää valitsemalla kunkin analogisen videotulon 
välilehdet. Liikkeentunnistus IP-kanavilla on mahdollista, mutta se määritetään IP-kamerassa 
tai lähettimessä (jos käytettävissä).

Kuva 6.7 Liikkeentunnistus-valikko

1. Aktiivisen liikkeentunnistusalueen piirtäminen tai poistaminen:
– Valitse liikkeentunnistusalue valitsemalla nuoli Muokkaa:-kentässä. Kameran kuvaan 

voi piirtää neljä aluetta, joilla liikkeentunnistusta käytetään.
– Aseta valitun alueen oletusarvo valitsemalla Oletus.
– Säädä liikkeentunnistusalueen sijaintia ja kokoa Paikka-, Leveys- ja Korkeus-

painikkeilla. 
– Poista valittu alue valitsemalla Clear (Tyhjennä).
– Valitse ja määritä enintään neljä aluetta.

2. Liikeilmaisin osoittaa aktiivisilla liikkeentunnistusalueilla yhteensä havaitun liikkeen 
tason. Punainen merkki osoittaa huipputason. Voit nollata huipputason valitsemalla 
Tyhjennä ilmaisin.

3. Voit määrittää liikkeentunnistuksen herkkyyden säätämällä Liipaisutasoa. Jos 
liikeilmaisin ylittää liipaisutason, liikkeentunnistustapahtuma luodaan.

Huomautus:
Vinkkejä ongelmattomaan liikkeentunnistukseen: 
– Liikkeentunnistusalueen koko vaikuttaa herkkyyteen alueella. Jos halutaan havaita pieniä 

kohteita, on käytettävä pientä liikkeentunnistusaluetta (suuri herkkyys), ja jos halutaan 
havaita suuria kohteita, on käytettävä suurta aluetta (pieni herkkyys). 
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– Kameran kuvassa olevat häiriöt voivat luoda vääriä liikkeentunnistustapahtumia erityisesti 
seurattaessa pieniä kohteita. Varmista, että kamera on asetettu oikein ja käytettävissä on 
tarpeeksi valoa, jotta kamera saa häiriöttömän kuvan. 

– Varmista, että kamera on kiinnitetty, jotta se ei tärise tuulen tai muun häiriötekijän vuoksi.

6.7 Tapahtuma
Tapahtuma-valikossa voit määrittää halutun toiminnan aktiiviselle tulolle, havaitulle liikkeelle 
tai kuvahäviölle. Myös tapahtumien yleinen toiminta määritetään tässä. Kussakin kuudesta 
profiilista on Yleistä-, Liitäntä-, Liikkeentunnistus- ja Kuvahäviö-välilehti.

Kuva 6.8 Tapahtuma-valikko - Yleistä

6.7.1 Yleistä

Hälytysten automaattinen tunnistus
– Ota käyttöön, jos haluat, että hälytykset kuitataan automaattisesti. Oletuksena hälytys 

täytyy kuitata manuaalisesti.

Hälytyksen kesto
– Määritä ajanjakso (1–59 sekuntia), jonka ajan lähtörele ja äänimerkki ovat aktiivisia.
– Seuranta - aktivoi äänimerkin, releen ja näkymän vain, kun tapahtuma on voimassa.

Äänimerkki hälytyksestä
– Ota käyttöön äänimerkki hälytyksen yhteydessä.

Äänimerkki kuvahäviöstä
– Ota käyttöön äänimerkki kuvahäviön yhteydessä.
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Toimet siirryttäessä profiiliin
Valitse Muokkaa... ja määritä PTZ-kameroiden esiasetukset, kun tämä profiili käynnistetään. 
– Määritä kullekin liikuteltavalle PTZ-kameralle esiasetusarvo 1–1023 (PTZ on otettava 

käyttöön vastaavaa kameratuloa varten).
Kaikki määritetyt toiminnot näkyvät luettelossa. 

6.7.2 Liitäntä
Tapahtuman toiminta voidaan määrittää kullekin 16 tuloliitännälle vuorollaan.
– Valitse Otettu käyttöön -valintaruutu, jos tuloliitännän pitää aktivoida tapahtuma.
– Valitse Hälytys-valintaruutu, jos tuloliitännän pitää aktivoida hälytys.

Toimet
Valitse Muokkaa... ja määritä Tallennus-, Monitori- ja PTZ-toiminto, jotka suoritetaan, kun 
tämä liitäntä on aktiivinen. 
– Tallennus: korosta videokanavat, joita tallennetaan liitännän tallennusasetuksilla, kun 

tämä tuloliitäntä on aktiivinen (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu). 
Valittujen kanavien ja niiden tallennusominaisuuksien luettelo näkyy.

– Monitori: korosta videokanavat, jotka näytetään näytössä A ja B, kun tämä tuloliitäntä on 
aktiivinen (valitse kaikki korostamalla numeroimattomat).

– PTZ: määritä kullekin liikuteltavalle PTZ-kameralle esiasetusarvo 1–1023 (PTZ on otettava 
käyttöön vastaavaa kameratuloa varten).

Kaikki määritetyt toiminnot näkyvät luettelossa. 

6.7.3 Liiketunnistus
Liikkeentunnistuksen tapahtumien toiminta voidaan määrittää kullekin videokanavalle 
vuorollaan.
– Valitse Otettu käyttöön -valintaruutu, jos liikkeentunnistuksen pitää aktivoida käynnistys.
– Valitse Hälytys-valintaruutu, jos liikkeentunnistuksen pitää aktivoida hälytys.

Toimet
Valitse Muokkaa... ja määritä Tallennus-, Monitori- ja PTZ-toiminnot, jotka on suoritettava, 
kun liikettä havaitaan. 
– Tallennus: korosta videokanavat, joita tallennetaan liikkeentallennusasetuksilla, kun 

liikettä havaitaan (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu). Valittujen kanavien ja 
niiden tallennusominaisuuksien luettelo näkyy.

– Monitori: korosta videokanavat, jotka näkyvät näytössä A ja B, kun liikettä havaitaan 
(valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu).

– PTZ: määritä kullekin liikuteltavalle PTZ-kameralle esiasetusarvo 1–1023 (PTZ on otettava 
käyttöön vastaavaa kameratuloa varten).

Kaikki määritetyt toiminnot näkyvät luettelossa. 

6.7.4 Kuvahäviö
Kuvahäviösignaalien tapahtumien toiminta voidaan määrittää kullekin videokanavalle 
vuorollaan.
– Valitse Otettu käyttöön -ruutu kullekin videokanavalle, jos kuvahäviön pitää aktivoida 

käynnistys.

6.7.5 Kopioi
Kopiointitapahtuman asetustoiminnolla voidaan määrittää helposti paljon tapahtumia kaikille 
profiileille ja kameroille. Kopiointitoiminto kopioi yksittäisen profiilin sisällyksen toisiin 
profiileihin. Kunkin profiilin kameratulot ja toimintotyypit ovat valittavissa.
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Tapahtuman asetusten kopioiminen:
1. Valitse Kopioi useita kameroita -valintaruutu, jos haluat kopioida useita kameratuloja 

Lähde-profiilissa. 
2. Valitse sen profiilin numero, josta kopioidaan.
3. Korosta profiilit, joihin kopioidaan (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu).
4. Valitse kameratulot, joista kopioidaan, kopioitavaa profiilia varten.
5. Valitse kameratulot, joihin kopioidaan (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu).
6. Valitse ainoastaan kopioitavat toiminnot (Yleistä, Liitäntä, Liikkeentunnistus tai 

Kuvahäviö).
7. Valitse Kopioi.

6.8 Verkko

Kuva 6.9 Tietoverkko-valikko - Asennus

6.8.1 Asetukset
– Anna verkossa käytettävän DVR-laitteen nimi.
– Jos Tunnistus on otettu käyttöön, Control Center voi suorittaa tunnistuksen 

automaattisesti ja lukea laitteen IP-osoitteen.
– Ota DHCP käyttöön, jos haluat, että verkkopalvelin määrittää IP-osoitteen, aliverkon 

peitteen ja oletusyhdyskäytävän automaattisesti. Käytössä olevat arvot ovat näkyvissä.
– Jos DHCP on pois käytöstä, määritä IP-osoite ja Aliverkon peite, Oletusyhdyskäytävä ja 

DNS-palvelimen osoite. Muuta oletusarvoisen HTTP-portin (80) arvoa tarvittaessa.
– Voit rajoittaa verkon kaistanleveyttä määrittämällä Kaistanleveyden rajaksi Mb/s-arvon 

0,1–100.
– MAC-osoite on vain luku -tyyppiä. Se näyttää DVR-laitteen MAC-osoitteen.
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– Kaapeli kytketty näyttää fyysisen verkkoyhteyden tilan. 

6.8.2 IP-alue
– Käyttöoikeuksia voi määrittää kahdeksalle IP-alueelle.
– Syötä sama alku- ja loppuosoite, jos haluat määrittää yksittäisen IP-osoitteen. Syötä eri 

alku- ja loppuosoitteet, jos haluat määrittää IP-osoitealueen.

6.8.3 Monitoritila
Monitorin etätoistotoiminnon avulla monitorilähtö A ja/tai B voidaan etätoistaa vähintään 
yhden analogisen videolähdön kautta. Toiminnon suurin hyöty on se, että monikuvia voidaan 
etätarkastella vain yhden videovirran kautta, mikä säästää kaistanleveyttä ja tietokoneen 
resursseja.
Jokainen analoginen videotulo voidaan määrittää:
– Kameratulo (oletusasetus).
– Toistolähtö A (tuloa käytetään monitorilähdön A toistamiseen).
– Toistolähtö B (tuloa käytetään monitorilähdön B toistamiseen).

Huomautus:
Poista monitoritilassa käytetyn kanavan tallennus Tallennus-välilehdessä.

Kuva 6.10 Tietoverkko-valikko - Monitoritila

6.9 Koko
Tallennustila-valikon kautta voit tarkastella tietoja sisäisistä kiintolevyistä.

6.9.1 Tila
Näyttää yleiskuvauksen asennetuista kiintolevyistä Korttipaikkaa kohti:
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– Levyn tunnus tulee näkyviin.
Näyttää Koon gigatavuina.

– Tilana on: 
– OK, jos levy on liitetty ja toimii oikein.
– Virhe, jos levy ei jostain syystä toimi oikein.
– Ei löydy, jos levyä ei ole liitetty.
– Ei käytössä, jos järjestelmässä on käyttämätön (käytöstä poistettu) kelvollinen levy.

Kaikki löytyneet uudet levyt ovat oletusarvoisesti pois käytöstä.
Näkyvissä on yleiskuvaus puuttuvista kiintolevyistä. Jos jokin levy poistetaan järjestelmästä, se 
kirjataan Puuttuvat kiintolevyt -luetteloon.
– Levyt, joita ei asenneta uudelleen, voidaan poistaa luettelosta valitsemalla Poista valittu 

kohde luettelosta.

6.9.2 Asetukset
Aktiivisen levysarjan ominaisuudet koskevat koko aktiivisten kiintolevyjen sarjaa:
– Korttipaikkojen numerot näyttävät kiintolevyn aktiiviset korttipaikat.
– Tila ilmoittaa, käytetäänkö levysarjaa lukemiseen ja/vai kirjoittamiseen. Valitse muu kuin 

näytössä näkyvä tila valitsemalla Vaihda.
– RAID (Redundant Array of Independent Disks) aktivoi vikasietoisen tallennusmekaniikan 

(RAID 4), joka lisää tallennetun sisällön luotettavuutta. Ota RAID-toiminto käyttöön 
asentamalla neljä kiintolevyä ja aktivoimalla RAID-lisenssi. Kun RAID 4 on käytössä, 
todellinen tallennustila on kolminkertainen verrattuna pienimmän kiintolevyn kokoon. 
Neljälle kiintolevylle tallennetaan pariteettitietoja. 
Jos jokin neljästä kiintolevystä vioittuu, tietoja ei menetetä. Tallennus jatkuu kolmelle 
kiintolevylle ilman RAID 4 -suojausta. Kun viallinen kiintolevy on vaihdettu, RAID-levysarja 
palautetaan (tämä kestää tavallisesti noin 24 tuntia) samalla, kun normaali toiminta 
jatkuu.

– Korvaa, kun on kulunut - vanhin video korvataan automaattisesti, kun levysarja on 
täynnä. Lyhemmän ajanjaksonkin voi määrittää korvattavaksi (esimerkiksi oikeudellisiin 
tarkoituksiin).

Asennetut kiintolevyt sallii kiintolevykohtaiset asetukset:
– Valitse yksittäinen kiintolevy luettelosta napsauttamalla.

– Valitsemalla S.M.A.R.T.-tiedot voit lukea valitun levyn S.M.A.R.T.-tilan.
– Napsauta asetuksia, jos haluat kirjoitussuojata levyn, lisätä sen aktiiviseen 

levysarjaan tai poistaa sen aktiivisesta levysarjasta.

6.9.3 Huolto
– Poista ajankohtaan... - avaa alivalikon, josta voit poistaa määritettyä päivämäärää 

vanhemman videomateriaalin.
– Poista kaikki tallenteet - poistaa kaiken videomateriaalin kaikilta käytettäviltä 

kiintolevyiltä.
– Keskeytä tallennus... - keskeyttää kaikki tallennukset määrätyksi ajaksi.

6.10 Käyttäjät

6.10.1 Yleistä
– Määritä oletuskäyttäjä. Käyttäjä kirjautuu sisään oletusarvoisesti esimerkiksi laitteen 

käynnistymisen jälkeen.

6.10.2 Järjestelmänvalvoja
– Anna enintään 16-merkkinen Käyttäjänimi.



72 fi | Lisäasetusvalikko Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Asennusopas Bosch Security Systems

– Anna enintään 12-merkkinen Salasana.
– Valitsemalla Salli paikall. kirjautuminen voit sallia paikallisen käytön (aina käytössä).
– Salli etäkäyttö valitsemalla Salli etäkirjautuminen.
– Salli automaattinen uloskirjautuminen kolmen minuutin käyttämättömyysjakson jälkeen 

valitsemalla Automaattinen uloskirjaus.

6.10.3 Käyttäjä 1 - 7
Seitsemän välilehden avulla voidaan määrittää enintään seitsemän käyttäjää.
– Anna enintään 16-merkkinen Käyttäjänimi.
– Anna enintään 12-merkkinen Salasana.
– Määritä eri käyttäjän oikeudet valitsemalla valintaruutuja.
– Määritä oikeudet kameroiden tarkasteluun ja hallintaan, kameran esiasetuksiin ja 

releohjaukseen valitsemalla Hallintaoikeudet-välilehti.

6.11 Järjestelmä

6.11.1 Huolto
– Valitse Palauta tehdasasetukset, jos haluat palauttaa valikkojärjestelmän asetusten 

oletusarvot.
– Vie diagnoositiedot arkistoi järjestelmätietotiedoston USB-muistilaitteeseen. Tämä 

toiminto on tarkoitettu huoltotarkoituksiin.
– Vie järjestelmän asetukset tallentaa kopion järjestelmän asetuksista USB-

muistilaitteeseen.
– Vientiloki tallentaa videokuvien vientiluettelon sisältävän lokitiedoston USB-

muistilaitteeseen.
– Tuo järjestelmän asetukset lataa aiemmin tallennetut järjestelmäasetukset USB-

muistilaitteesta.
– Tyhjennä loki poistaa lokin sisällön.

6.11.2 Sarjaportit

KBD 
KBD:n avulla 
– määritetään yksilöivä tunnus väliltä 1–16, jos useita Divar XF -laitteita hallitaan yhdellä 

näppäimistöllä
– määritetään ensimmäisen kameran numero luotaessa useiden Divar-laitteiden 

järjestelmää (esimerkiksi Divar 1 sisältää kamerat 1 - 16 ja Divar 2 kamerat 17 - 32)
– määritetään käyttöoikeudet kullekin näppäimistölle, jos useilla näppäimistöillä hallitaan 

Divar XF -järjestelmää näppäimistölaajennuksen avulla.

COM-portti
COM-porttia käytetään huolto- ja integrointitarkoituksiin. 

6.11.3 Käyttöoikeudet
Joidenkin lisätoimintojen käyttämiseen vaaditaan ohjelmistolisenssi.
– MAC-osoite ilmoittaa DVR:n MAC-osoitteen. MAC-osoite ja kelvollinen 

käyttöoikeusnumero tarvitaan aktivointiavaimen hankkimiseen osoitteesta
https://activation.boschsecurity.com

Käyttöoikeusnumero ja aktivointiavaimen hankintaohjeet ovat kirjeessä, joka saadaan 
ostettaessa Divar XF -käyttöoikeutta.

– Asennetut käyttöoikeudet näyttää luettelon kaikista järjestelmään asennetuista 
käyttöoikeuksista.
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– Anna uusi käyttöoikeuden aktivointiavain valitsemalla Asenna käyttöoikeus.
– Käytettävät ominaisuudet näyttää luettelon kaikista asennetuista lisäominaisuuksista.

6.11.4 Kirjaus
Valitse kirjattavat kohteet.
– Kirjaa koskettimet 
– Liikkeen kirjaus 
– Etäkäytön kirjaus 
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7 Configuration Tool -sovelluksen käyttäminen
Configuration Tool on sovellusohjelma, joka helpottaa ja nopeuttaa laitteen asentamista sekä 
kokoonpanon määrittämistä. Configuration Tool toimii tietokoneessa, joka on liitetty Divar XF -
laitteeseen Ethernet-verkkoyhteyden kautta.
Kaikki asetukset voi määrittää myös Divar XF -laitteen näyttövalikossa, mutta Configuration 
Tool tarjoaa sille erittäin käyttäjäystävällisen vaihtoehdon. Sen avulla kokoonpanoasetukset 
voi tallentaa myös tietokoneen kiintolevylle. Asetukset voi palauttaa myöhemmin ja niitä voi 
käyttää muiden laitteiden asetusten määrittämiseen.

7.1 Aloittaminen
Jos haluat muuttaa asetuksia Configuration Tool -ohjelmassa, liitä laite tietokoneeseen 
verkkoliitännällä. Configuration Tool -sovelluksen on oltava asennettuna tietokoneeseen.

7.1.1 Järjestelmävaatimukset
Käyttöalusta: PC, johon on asennettu Windows XP tai Windows Vista.
Configuration Tool -ohjelmistoa varten tietokoneen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

– Suoritin: Intel Pentium 4 tai vastaava
– RAM-muisti: 512 Mt
– Vapaa kiintolevytila: 10 Gt
– Näytönohjain: NVIDIA GeForce 6200 tai parempi
– Verkkoliitäntä: 10/100-BaseT

7.1.2 Configuration Tool -sovelluksen asentaminen
Configuration Tool asennetaan tietokoneeseen valinnaisesti Control Center -sovelluksen 
asennuksen yhteydessä. Jos haluat suorittaa asennuksen erikseen, toimi seuraavasti:
1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

– Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.
2. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, etsi CD-levyltä Setup.exe-tiedosto ja 

kaksoisnapsauta sitä.
3. Noudata näytön ohjeita ja valitse Configuration Tool -sovelluksen asennusvaihtoehto, kun 

sinua pyydetään viimeistelemään asennus.

7.1.3 Configuration Tool -sovelluksen käynnistäminen

Verkkoliitäntä
Jos haluat käynnistää Configuration Tool -sovelluksen ilman Control Center -ohjelmaa, 
käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän Configuration Tool -kuvaketta. Divar XF 
Configuration Tool -ohjelman voi käynnistää myös tehtäväpalkin Käynnistä-painikkeen ja 
Ohjelmat-valikon kautta. Seuraa kirjautumistoimenpidettä.
Jos haluat käynnistää Configuration Tool -sovelluksen Control Center -ohjelman kautta, 
napsauta Control Center -ikkunassa Config-painiketta.  Tämä näyttää CT-kirjautumisikkunan, 
jossa näkyvät kaikki tunnetut Divar XF -laitteet.

Offline-kokoonpano
Jos haluat kirjautua offline-kokoonpanoon, valitse Divar XF -laitteen versio, malli, 
videostandardi ja liitetyt kamerat.

7.2 Kirjautuminen
Kun Configuration Tool käynnistetään verkon kautta, Kirjaudu-ikkuna avautuu. (Voit peruuttaa 
kirjautumisen ja lopettaa sovelluksen valitsemalla Peruuta.)
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Kuva 7.1 Configuration Tool - Kirjautuminen-ikkuna verkon kautta

Kun Configuration Tool -sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, Divar XF -luettelo on 
tyhjä. Divar XF -laite täytyy lisätä luetteloon. Kun haluat lisätä Divar XF -laitteen luetteloon tai 
muokata Divar XF -merkintöjä, valitse Muokkaa >>.

Divar XF -luettelon muokkaaminen
Muokkaa Divar XF -luetteloa -ikkunassa voit lisätä Divar XF -laitteita luetteloon ja poistaa 
niitä.

Kuva 7.2 Configuration Tool - Muokkaa Divar-luetteloa

Toimi seuraavasti, jos haluat tunnistaa automaattisesti verkon kaikki käyttöön otetut Divar XF -
laitteet:
1. Valitse Tunnista.

– Divar XF -laitteen tunnistaminen edellyttää, että tunnistustoiminto on otettu 
kyseisessä Divar XF -laitteessa käyttöön.

2. Valitse Divar XF -laite ja lisää se luetteloon napsauttamalla OK-painiketta.
Toimi seuraavasti, jos haluat lisätä Divar XF -laitteen luetteloon:
1. Valitse Lisää.
2. Kirjoita uuden Divar XF -laitteen IP-osoite tai DNS-nimi.

– IP-osoite on määritetty Divar XF -laitteen Asetukset/Tietoverkko-valikossa.
3. Kirjoita nimi Nimi-kenttään tai nouda se Divar XF -laitteesta valitsemalla Nouda Divar XF -

laitteesta -valintaruutu.
4. Valitse Lisää.
Toimi seuraavasti, jos haluat poistaa Divar XF -laitteen luettelosta:
1. Valitse poistettava Divar XF -laite luettelosta.
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2. Valitse Poista.
– Valittu Divar XF -laite poistetaan luettelosta.

Kirjautuminen
Kun käynnistät Configuration Tool -sovelluksen, kirjautumisikkuna tulee näkyviin. (Voit 
peruuttaa kirjautumisen ja lopettaa sovelluksen valitsemalla Peruuta.)

Kuva 7.3 Configuration Tool - Kirjautuminen-ikkuna, jossa näkyy Valitse Divar-laite -luettelo

Toimi seuraavasti, jos haluat ohjata tiettyä Divar XF -laitetta:
1. Valitse ohjattavat Divar XF -laitteet valintamerkeillä.
2. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana.

– Käyttäjänimi ja salasana on määritetty Divar XF -laitteen Asetukset/Tietoverkko-
valikossa. Tarkista laitteen käyttöoikeudet järjestelmänvalvojalta, jos kirjautuminen 
on estetty.

– Jos haluat järjestelmän muistavan nimesi ja salasanasi seuraavilla Configuration Tool 
-ohjelman käyttökerroilla, valitse Tallenna kirjautumistiedot -valintaruutu.

3. Valitse Kirjaudu.

Käyttäjien enimmäismäärä
Jos käyttäjien enimmäismäärä (kahdeksan) on ylitetty, näyttöön tulee ilmoitus siitä.

7.2.1 Valikkorakenteiden erot
Configuration Tool -ohjelmassa voi käyttää laitteen valikkokohteita. Nämä valikkokohdat 
esitellään kohdassa Osa 6 Lisäasetusvalikko, Sivu 57. Vaikka kohteet ovat samoja, 
valikkorakenne on hieman erilainen Configuration Tool -sovelluksessa.

7.3 Pääikkunan esittely
Configuration Tool -ikkuna on jaettu kolmeen ruutuun. Vasemmanpuoleisessa ruudussa olevat 
painikkeet ovat aina käytettävissä. Jos napsautat jotakin näistä painikkeista, keskimmäisen 
ruudun sisältö muuttuu. Yläruudussa olevat painikkeet ovat ohjauspainikkeita, joita käytetään 
erilaisten tehtävien suorittamiseen.



78 fi | Configuration Tool -sovelluksen käyttäminen Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Asennusopas Bosch Security Systems

Kuva 7.4 Configuration Tool - Asetukset-ikkuna

7.3.1 Yleiskuvaus-painike

Napsauta Yleiskuvaus-painiketta , jos haluat tarkastella liitetyn Divar XF -laitteen 
yleistietoja.

7.3.2 Loki-painike

Napsauta Loki-painiketta , jos haluat avata keskiruutuun tapahtumaluettelon. Luettelon 
voi suodattaa näyttämään vain tiettyjä tapahtumia.
– Rajoita tapahtumien tarkastelua määrittämällä päivämäärä ja aika.
– Poista suodatettavien (ei-näytettävien) tapahtumien valinta.
Viimeisin tapahtuma näkyy ensimmäisenä.

7.3.3 Asetukset-painike

Napsauta Asetukset-painiketta , jos haluat tarkastella Divar XF -laitteen määrityssivua. 
Valikkorakenne ja valittu alisivu näkyy keskimmäisessä ruudussa.
Lisätietoja määritysasetuksista on Osa 6 Lisäasetusvalikko, Sivu 57.

Valikkorakenteen käyttäminen

Kun olet napsauttanut Asetukset-painiketta , valikkopuu tulee näkyviin keskiruudun 
vasempaan reunaan. Voit selata valikkoja tästä rakenteesta.
– Voit laajentaa valikkonäkymän valitsemalla vaihtoehdon +.
– Voit kutistaa näkymän valitsemalla vaihtoehdon -.
– Voit tuoda valitsemasi sivukohteen parametrit näkyviin napsauttamalla kohdetta.
– Valitse haluamasi parametriarvot.
– Nämä arvot päivitetään heti.
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7.3.4 Huolto-painike

Valitse Huolto , jos haluat luettelon vikailmoituksista.

7.3.5 Ohje-painike

Voit napsauttaa Ohje-painiketta  milloin tahansa, kun tarvitset ohjeita. Näyttöön tulee 
ohjevalintaikkuna.

7.3.6 Kirjaudu ulos -painike
Voit palata Control Center -sovellukseen tai kirjautua johonkin toiseen laitteeseen valitsemalla 

Kirjaudu ulos .

7.4 Ohjauspainikkeiden käyttäminen
Pääikkunan yläosassa on useita painikkeita, joilla voit suorittaa perustoimenpiteitä nopeasti:

Tuominen ja vieminen
Kaikki Configuration Tool -sovelluksessa tehdyt asetukset voi tallentaa tiedostoon, joka 
tallennetaan tietokoneen kiintolevylle. Voit tallentaa tiedostoja niin paljon kuin haluat, kunhan 
vain annat niille eri nimet. Näissä tiedostoissa olevat asetukset voi ladata takaisin 
Configuration Tool -työkaluun joko kokonaan tai aliryhmissä. Vaikka nämä tiedostot on 
tallennettu tekstitiedostoina ja niitä voi tarkastella tekstitiedostojen katseluohjelmalla, niitä ei 
pidä muuttaa eikä muokata, sillä muutettuja tiedostoja ei voi käyttää.

Tuo

1. Valitse Tuo , jos haluat avata asetustiedoston.
2. Valitse valintaikkunassa tiedoston sijainti ja nimi.
3. Valitse ladattavat asetusryhmät ja napsauta OK-painiketta.
4. Valitut asetukset ladataan laitteeseen heti.

Vie

1. Valitse Vie , jos haluat tallentaa nykyiset asetukset PC-tiedostoon.
2. Valitse valintaikkunasta sijainti ja kirjoita tallennettavan tiedoston nimi.
3. Valitse tallennettavat asetusryhmät ja tallenna asetukset napsauttamalla OK-painiketta.

Tulosta
Jos haluat tulostaa sivun tai luettelon sisällön, kun Yleiskuvaus- tai Huolto-sivu on aktiivinen, 
toimi seuraavasti:

1. Valitse Tulosta , jos haluat tulostaa nykyiset asetukset.
2. Aloita tulostus napsauttamalla OK-painiketta.

Tallenna

Valitse Tallenna , jos haluat tulostaa sivun tai luettelon sisällön, kun Yleiskuvaus- tai 
Huolto-sivu on aktiivinen.

Asetusvalintojen säätäminen
Kun valitset Tuo, Vie tai Lataa, näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa on valittavana kolme eri 
asetusryhmää. Voit määrittää, kuinka luettelo rakentuu, valitsemalla Kaikki asetukset, Kaikki 
asetukset paitsi tai Vain.
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Kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Valitse  , jos haluat kumota edellisen toiminnon, tai , jos haluat tehdä edellisen 
toiminnon uudelleen. Edellisiä toimenpiteitä voi kumota jopa 100.

Tehdasasetukset

Napsauta Tehdasasetukset-painiketta , jos haluat palauttaa kaikki aktiivisen sivun 
asetukset oletusarvoihin.

Päivittäminen

Napsauta Päivitä-painiketta , jos haluat päivittää vain nykyisten sivuasetusten sisällön.
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8 Valikkojen oletusarvot
Seuraavissa taulukoissa on lueteltu laitteen valikkojärjestelmän kohteet. Oletusarvo-
sarakkeessa ovat arvot, jotka palautetaan, kun Järjestelmäasetukset-valikon 
tehdasasetuskohde valitaan. N-kirjain Palauta-sarakkeessa tarkoittaa, että tätä arvoa ei 
palauteta, kun tehdasasetukset otetaan käyttöön. 

8.1 Pika-asennus-valikon oletukset
Taulukko 8.1 Pika-asennusvalikon oletusarvot

Liikkuminen 
valikoissa

Asetus Oletusarvo Nollaa
minen

Kansainvälinen Kieli Englanti N

Aikavyöhyke GMT+1 Länsi-
Eurooppa

N

Aikamuoto 24-tuntinen N

Aika 0:00 N

Päivämäärän 
esitysmuoto

PP-KK-VVVV N

Pvm 1-1-2008 N

IP-osoite 0.0.0.0 N

Aikataulu Viikko Maanantai-
perjantai

Y

Arkipäivä 08.00-18.00 Y

Viikonloppupäivä 08.00-18.00 Y

Tallennus Profiili 1-6 Normaali Resoluutio 4CIF Y

Videolaatu Normaali Y

Kuvataajuus 6,25 kuvaa/s Y

Liitäntä Resoluutio 4CIF Y

Laatu Suuri Y

Kuvataajuus 25 kuvaa/s Y

Liike Resoluutio 4CIF Y

Laatu Suuri Y

Kuvataajuus 25 kuvaa/s Y

Verkko Asetukset DVR-nimi DIVAR XF N

DHCP Otettu käyttöön N

IP-osoite 0.0.0.0 N

Aliverkon peite 0.0.0.0 N

Oletusyhdyskäytävä 0.0.0.0 N

DNS-palvelin 0.0.0.0 N

Kaistanleveyden raja 100 Mb/s N
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8.2 Näyttönäkymän asetusten oletukset
Taulukko 8.2 Näyttönäkymän asetusten oletusarvot

Liikkuminen 
valikoissa

Asetus Oletusarvo Nollaa
minen

Näytön 
asetukset

Näyttö A, B Näyttönimet Kyllä Y

Näytön aika/
päivämäärä

Kyllä Y

Läpinäkyvä tausta Kyllä Y

Pienoiskuvan reunat Musta Y

Monikanavan
äytöt

Näyttö A, B 4x4 Kyllä Y

3x3 (1) Kyllä Y

3x3 (2) Kyllä Y

Nelikuva 1 Kyllä Y

Nelikuva 2 Kyllä Y

Nelikuva 3 Kyllä Y

Nelikuva 4 Kyllä Y

Jakso Näyttö A, B Järjestyksen viiveaika 5 s Y

Järjestysluettelo Kamera 1–16 Y

Tapahtuman
äyttö

Näyttö A, B Vaihda näyttöä 
kuvahäviöstä

Kyllä Y

Vaihda näyttöä 
liikkeestä

Kyllä Y

Näytön kesto 5 s Y
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8.3 Asetusvalikon oletukset
Taulukko 8.3 Asetusvalikon oletusarvot

Liikkuminen 
valikoissa

Asetus Oletusarvo Nollaa
minen

Kansainvälin
en

Kieli Kieli Englanti N

Lämpötilayksikkö Celsius N

Aika/päivämäärä Aikavyöhyke GMT+1 Länsi-
Eurooppa

N

Aikamuoto 24-tuntinen N

Aika 0:00 N

Päivämäärän 
esitysmuoto

PP-KK-VVVV N

Pvm 1-1-2008 N

Kesä-/talviaika Automaattinen N

Aloitusaika (DS) N

Loppuaika (DS) N

Ero (DS) N

Aikapalvelin Käytä aikapalvelinta Pois käytöstä N

IP-osoite 0.0.0.0 N

Kuva ja ääni 1–16 Tulon nimi Kamera 1..24 Y

Ota videotulo käyttöön Otettu käyttöön Y

PTZ Pois käytöstä Y

Automaattinen 
kontrasti

Otettu käyttöön Y

Kontrasti 50 % Y

Ota äänitulo käyttöön Pois käytöstä Y

Vahvistus 50 % Y

17...24 Asennus... IP-osoite 0.0.0.0 N

Tulo Kamera (arvo 0) N

Tietovirta 1 N

Lähettimen profiili 1 N

Käyttäjänimi Käyttäjä N

Salasana — N

Aikataulu Aikataulu Profiili 1 Aina aktiivinen Y

Poikkeuspäivät Poikkeuspäivät Tyhjä Y
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Tallennus Profiili 1-6 1...24 Normaali Tallennustila Jatkuva 
tallennus

Y

Tapahtumaa edeltävä 
aika

30 sekuntia Y

Resoluutio 4CIF Y

Videolaatu Normaali Y

Kuvataajuus 6,25 kuvaa/s Y

Tallenna ääni Pois käytöstä Y

Äänen laatu Normaali Y

1...24 Liitäntä Kosketintallennus Kiinteä kesto Y

Kesto 30 sekuntia Y

Resoluutio 4CIF Y

Laatu Suuri Y

Kuvataajuus 25 kuvaa/s Y

Tallenna ääni Pois käytöstä Y

Äänen laatu Normaali Y

1...24 Liiketunnistu
s

Liikkeentunnistuksen 
tallennus

Kiinteä kesto Y

Kesto 30 sekuntia Y

Resoluutio 4CIF Y

Laatu Suuri Y

Kuvataajuus 25 kuvaa/s Y

Tallenna ääni Pois käytöstä Y

Äänen laatu Normaali Y

Koskettimet Kytkentätulot NC Ei mitään Y

NC-lähtökytkennät Ei mitään Y

1..24 Kosketintulon nimi Kosketintulo 
1..24

Y

Profiilin ohitustila Ei ohitusta Y

Profiili Profiili 1 Y

Kesto 1 tunti Y

Liike 1-16 Liipaisutaso 50 % Y

Liikkeentunnistusalue
et

Tyhjennä kaikki Y

Taulukko 8.3 Asetusvalikon oletusarvot

Liikkuminen 
valikoissa

Asetus Oletusarvo Nollaa
minen
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Tapahtuma Profiili 1-6 Yleistä Hälytysten 
automaattinen 
tunnistus

Pois käytöstä Y

Hälytyksen viiveaika 10 sekuntia Y

Anna äänimerkki 
hälytyksen yhteydessä

Otettu käyttöön Y

Anna äänimerkki 
kuvahäviön yhteydessä

Otettu käyttöön Y

Toimet siirryttäessä 
profiiliin

Ei toimia Y

Liitäntä 1...24 Otettu käyttöön 1–16 otettu 
käyttöön

Y

Hälytys Pois käytöstä Y

Toimet Käytä N-
tallennusta. 
Näytä näytössä 
A.

Y

Liiketunnistus 1...24 Otettu käyttöön 1-16 Y

Hälytys Pois käytöstä Y

Toimet Käytä N-
tallennusta. 
Näytä näytössä 
A.

Kuvahäviö 1...24 Otettu käyttöön 1–16 otettu 
käyttöön

Y

Verkko Asetukset DVR-nimi DIVAR XF N

Tunnistus Otettu käyttöön N

DHCP Otettu käyttöön N

IP-osoite 0.0.0.0 N

Aliverkon peite 0.0.0.0 N

Oletusyhdyskäytävä 0.0.0.0 N

HTTP-portti 80 N

Kaistanleveyden raja 100 Mb/s N

IP-alue Aloitusosoite 0.0.0.0 N

Loppuosoite 255.255.255.25
5

N

Monitoritila Tulo 1..16 Kameran tulo Y

Koko Tila NA

Asetukset Ohitus, kun on kulunut Levysarja on 
täynnä

Y

Huolto NA
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Käyttäjät Yleistä Oletuskäyttäjä Järjestelmänvalv
oja

Y

Järjestelmänvalvoja Käyttäjänimi Järjestelmänvalv
oja

Y

Salasana Y

Salli paikall. 
kirjautuminen

Otettu käyttöön NA

Salli etäkirjautuminen Otettu käyttöön Y

Automaattinen 
uloskirjaus

Pois käytöstä Y

Käyttäjä 1..7 Käyttöoikeudet Käyttäjänimi Käyttäjä 1..7 Y

Salasana — Y

Salli paikall. 
kirjautuminen

Otettu käyttöön Y

Salli etäkirjautuminen Otettu käyttöön Y

Automaattinen 
uloskirjaus

Pois käytöstä Y

Salli 
kokoonpanomuutokse
t

Pois käytöstä Y

Salli toisto Otettu käyttöön Y

Salli vienti Otettu käyttöön Y

Salli tallenteiden 
poistaminen

Pois käytöstä Y

Hallintaoikeudet Kameran 
tarkasteluoikeudet

Otettu käyttöön Y

Kameran 
hallintaoikeudet

Otettu käyttöön Y

Salli kameran 
esiasetukset

Otettu käyttöön Y

Salli releohjaus Otettu käyttöön Y

Taulukko 8.3 Asetusvalikon oletusarvot

Liikkuminen 
valikoissa

Asetus Oletusarvo Nollaa
minen



Divar XF  Valikkojen oletusarvot | fi 87

Bosch Security Systems Asennusopas F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08

Järjestelmä Huolto NA

Sarjaportit ID 1 N

Ensimm. kameran 
numero

1 N

Käyttö näppäimistöllä 
1..4

Näyttö A ja 
näyttö B

Y

Tiedonsiirtonopeus 38 400 N

Pariteetti Ei mitään Y

Databittiä 8 Y

Stop-bittiä 1 Y

RTS/CTS Otettu käyttöön Y

Käyttöoikeudet NA

Kirjaus Kirjaa koskettimet Otettu käyttöön Y

Liikkeen kirjaus Otettu käyttöön Y

Etäkäytön kirjaus Otettu käyttöön Y
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9 Tekniset tiedot
Seuraavilla sivuilla on mainittu laitteen tekniset tiedot.

9.1 Sähköominaisuudet
Jännite ja virta

Video

Ääni

Hälytysten käsittely

Ohjaus

Kaikki mallit 100–240 VAC, 0,7–0,3 A, 50/60 Hz

tulot Komposiittivideo 0,5–2 Vpp, 75 ohmia, 
automaattinen poiskytkentä

Lähdöt 1 Vpp, 75 ohmia, synkr. 0,3 V ±10 %

Kuvajärjestelmä PAL/NTSC, automaattinen tunnistus

Resoluutio 720 x 576 (PAL) / 720 x 484 (NTSC)

AGC Kunkin videotulon vahvistuksen automaattinen tai 
manuaalinen säätö

Digitaalinen zoom 1,5 x - 6 x

Pakkaus H.264

tulot Mono RCA, 1 Vpp, 10 k ohmia

Lähdöt Kaksoismono RCA, 1 Vpp, 10 k ohmia

Näytteenottotaajuus 48 kHz kanavaa kohti

Pakkaus MPEG-1 kerros II

tulot 8 tai 16, määritettävä NO/NC
enimmäistulojännite 40 VDC

Lähdöt 4 relelähtöä, 1 toimintahäiriörelelähtö, 
määritettävä NO/NC, enimmäisnimellisjännite 
30 VAC–40 VDC - 0,5 A, jatkuva -10 VA

RS232 Lähtösignaalit EIA/TIA 232 F -standardin mukaiset, 
enimmäistulojännite ±25 V

Näppäimistötulo Vaatimusten mukainen RS485
enimmäissignaalijännite ±12 V,
virtalähde 11 V–12,6 V, enint. 400 mA
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Liittimet

Koko

Kaksivaihe Impedanssi 128 ohmia,
ylijännitesuojaus enint. ±40 V, kaapelin 
enimmäispituus 1,5 km

RS485 Vaatimusten mukainen RS485
enimmäissignaalijännite ±12 V

Videotulot: 8 tai 16 BNC-silmukkaliitäntää, automaattisesti 
päättyvä

Äänitulot 8 tai 16 RCA:ta

Ethernet RJ45 suojattu, 10/100 BaseT IEEE802.3-
standardin mukainen

Monitorit BNC (2), Y/C (2), VGA D-sub (2)

Äänilähdöt 4 RCA:ta

Hälytysliittimet Ruuviliitintulot ulkoisen PCB:n (toimitetaan 
mukana) kautta, kaapelin halkaisija AWG 26-16 
(0,13–1,5 mm2)

Toimintahäiriörele Ruuviliitinlähtö ulkoisen sovittimen (toimitetaan 
mukana) kautta, kaapelin halkaisija AWG 28-16 
(0,08–1,5 mm2)

Kaksivaihe Ruuviliitinlähtö ulkoisen PCB:n (toimitetaan 
mukana) kautta, kaapelin halkaisija AWG 26-16 
(0,13–1,5 mm2)

RS232 DB9-uros (2)

RS485 Ruuviliitinlähtö ulkoisen sovittimen (toimitetaan 
mukana) kautta, kaapelin halkaisija AWG 28-16 
(0,08–1,5 mm2)

Näppäimistötulo RJ11 (6-nastainen)

Näppäimistölähtö RJ11 (4-nastainen), vaatimusten mukainen RS485, 
enintään 16 laitetta

USB Tyypin A liitin (5)

Kiintolevyt 4 edestä vaihdettavaa SATA-kiintolevyä

Tallennusnopeus (IPS) PAL: 400 yhteensä, kamerakohtaisesti 
määritettävissä: 25, 12,5, 6,25, 3,125, 1
NTSC: 480 yhteensä, kamerakohtaisesti 
määritettävissä: 30, 15, 7,5, 3,75, 1

Tallennustarkkuus 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC
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Näyttötilat

9.1.1 Tekniset tiedot

9.1.2 Ympäristötiedot

9.1.3 Sähkömagneettisuus ja turvallisuus

9.1.4 Lisävarusteet (valinnaiset)

Monitori A Koko ruutu, koko ruutu jaksoissa, nelikuva, 
monikuva, hälytyskutsu (reaaliaikainen ja toisto, 
analogiset kamerat ja IP-kamerat)

Monitori B Koko ruutu, koko ruutu jaksoissa, nelikuva, 
monikuva, hälytyskutsu (reaaliaikainen, vain 
analogiset kamerat)

Mitat (ilman kaapeleita) 446 x 443 x 88 mm (L x S x K
)

Paino Noin 11 kg

Telineasennussarja (lisävaruste) Yhden laitteen kiinnittämiseen 19-tuumaiseen EIA-
telineeseen.

Lämpötila Käyttö: +5 °C...+45 °C
Säilytys: -25 °C...+70 °C

Suhteellinen kosteus Käyttö: <93 % tiivistymätön
Säilytys: <95 % tiivistymätön

EMC-vaatimukset

Yhdysvallat FCC Part 15, Class B

EU EMC-direktiivi 89/336/ETY

Sieto EN50130-4 

Emissio EN55022 Class B

Harmoniset komponentit EN61000-3-2

Jännitevaihtelut EN61000-3-3

Turvaluokitus

Yhdysvallat UL, 60950-1

EU CE, EN60950-1

Kanada CAN/CSA - C22.2 nro E60950-1

Digitaalinen näppäimistö / 
yleisnäppäimistö

Intuikey-näppäimistö ja ohjaussauva

Näppäimistön laajennussarja LTC 8557

Tallennus 500 Gt:n tallennustilan laajennussarja 
1 Tt:n tallennustilan laajennussarja 
RAID 4 -tallennuksen käyttöoikeus
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9.1.5 Videon bittinopeus (b/s)

Huomautus:
Edellä mainitut bittinopeudet ovat teoreettisia arvoja. Käytännössä bittinopeus voi olla jopa 
50 % pienempi kameran kuvan mukaan. Kuvanpakkaus onnistuu tehokkaimmin, kun vältät 
kameran häiriöt varmistamalla, että kamera on asennettu oikein ja käytettävissä on tarpeeksi 
valoa. Varmista lisäksi, että kamera on kiinnitetty, jotta se ei tärise tuulen tai muun 
häiriötekijän vuoksi.

Video Manager LTC 2605/91 

IP-tulot 4 IP-kameran käyttöoikeus
8 IP-kameran käyttöoikeus

Biphase-koodin muunnosyksiköt LTC 8782

Kuvataajuus (IPS, kuvaa/sekunti)

Tarkkuus Laatu 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

CIF Vakio 225 124 73 48 30

CIF Normaali 619 340 201 131 82

CIF Suuri 1013 557 329 215 135

2CIF Vakio 317 174 103 67 42

2CIF Normaali 871 479 283 185 116

2CIF Suuri 1425 784 463 303 190

4CIF Vakio 500 275 163 106 67

4CIF Normaali 1375 756 447 292 183

4CIF Suuri 2250 1238 731 478 299
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