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1 Biztonság

1.1 Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el, tartsa be, és későbbi használatra őrizze meg az itt következő összes biztonsági 
utasítást. A készülék működtetése előtt vegye figyelembe a készüléken és a kezelési 
útmutatóban található összes figyelmeztetést.
1. Tisztítás - A tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali konnektorból. 

Kövesse a készülékhez mellékelt utasításokat. Általában egy száraz ruha elegendő a 
tisztításhoz, de nedves, nem bolyhosodó ruha vagy szarvasbőr is használható. Ne 
használjon folyékony vagy permetező tisztítószert.

2. Hőforrások - Ne telepítse a készüléket hőforrás közelébe, ilyen például a fűtőtest, a 
hősugárzó, a kályha vagy bármely más hőtermelő berendezés (beleértve az erősítőket is).

3. Szellőzés - A készülék burkolatán elhelyezett valamennyi nyílás a szellőzést szolgálja a 
túlmelegedés megelőzése és a megbízható működés biztosítása érdekében. Ne takarja el 
ezeket a nyílásokat, és más módon se akadályozza a szellőzést. Csak akkor helyezze a 
készüléket vezérlőszekrénybe, ha biztosított a tökéletes szellőzés, és betarthatók a 
gyártó utasításai.

4. Víz - Ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdótál, mosogató, 
mosókosár, párás vagy nedves alagsor vagy úszómedence közelében, kültéri telepítésben, 
illetve bármely nedves területként besorolt helyen. A tűz és az áramütés veszélyének 
elkerülése érdekében óvja a készüléket a nedvességtől és a csapadéktól.

5. Szilárd tárgyak és folyadékok - A készülék nyílásaiba ne dugjon semmilyen tárgyat, mert 
ezzel veszélyes feszültségű pontokat érinthet, vagy zárlat keletkezhet, amely tüzet vagy 
áramütést okozhat. A készülékbe ne öntsön semmilyen folyadékot. Ne helyezzen a 
készülékre folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát vagy poharat.

6. Villámlás - A villámcsapás elleni kiegészítő védelem érdekében, illetve ha a készülék 
hosszabb ideig felügyelet nélkül marad, húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali 
konnektorból, és bontsa a kábelrendszer csatlakozását. Ezzel megvédi a készüléket a 
villámcsapással és az áramingadozásokkal szemben.

7. Kezelőszervek beállítása - Csak a kezelési útmutatóban megadott kezelőszerveket állítsa 
be. A többi kezelőszerv helytelen beállítása a készülék károsodását okozhatja. A 
megadottaktól eltérő kezelés, beállítás alkalmazása vagy eljárások végrehajtása veszélyes 
sugárterhelést eredményezhet.

8. Túlterhelés - Ne terhelje túl az aljzatokat és a hosszabbító kábeleket. Ezzel tüzet vagy 
áramütést okozhat.

9. Tápkábel és -csatlakozó védelme - Védje a tápkábelt és a tápcsatlakozót a rálépéstől és a 
rájuk helyezett tárgyak okozta megtöréstől különösen a dugóknál, az aljzatoknál és a 
készülékből való kilépés helyén. A 230 V AC, 50 Hz tápfeszültségű készülékek 
tápkábelének meg kell felelnie az IEC 60227 szabvány legújabb előírásainak. A 120 V AC, 
60 Hz tápfeszültségű készülékek tápkábelének meg kell felelnie az UL 62 és a CSA 22.2 
No.49 szabvány legújabb előírásainak.

10. Áramtalanítás - A hálózati tápkábel áramforráshoz csatlakoztatásakor a készülék egységei 
áramot kapnak. A tápkábel kihúzásával az eszköz áramtalanítható.

11. Áramellátás - A készüléket csak a címkén feltűntetett áramforrásról szabad üzemeltetni. 
Minden eljárás előtt szüntesse meg a készülék áramellátását.

12. Javítás - Ne kísérelje meg a készülék javítását. A fedelek kinyitásával vagy eltávolításával 
veszélyes feszültségnek és egyéb veszélyeknek teszi ki magát. A javítást mindig bízza 
szakemberre.
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13. Javítást igénylő sérülés - Szüntesse meg a készülék áramellátását, és bízza a javítást 
szakemberre, ha bármilyen sérülést vagy hibát észlel a berendezésen, illetve az 
alábbiakhoz hasonló esemény történt:
– megsérült a tápkábel vagy a tápcsatlakozó;
– a készülék nedvességnek, víznek és/vagy mostoha időjárási viszonyoknak (eső, hó 

stb.) lett kitéve;
– folyadék került a készülékbe vagy a készülékre;
– tárgy került a készülékbe;
– a készüléket leejtették vagy háza sérült;
– jelentősen csökkent a készülék teljesítménye;
– a készülék a kezelési útmutató utasításainak betartása ellenére sem működik 

megfelelően.
14. Cserealkatrészek - Ügyeljen arra, hogy a javítást végző szakember a gyártó által előírt 

vagy az eredetivel műszaki jellemzőiben megegyező cserealkatrészeket használjon. A nem 
engedélyezett alkatrészcsere a garancia elvesztését vonhatja maga után, illetve tüzet, 
áramütést vagy egyéb veszélyhelyzeteket okozhat.

15. Biztonsági ellenőrzés - A készüléken végzett karbantartás vagy javítás után biztonsági 
ellenőrzést kell végrehajtani a megfelelő üzemi állapot biztosítása érdekében.

16. Telepítés - A telepítést a gyártó utasításai és a vonatkozó helyi előírások betartásával 
hajtsa végre.

17. Kiegészítések, módosítások vagy átalakítások - Kizárólag a gyártó által előírt 
szerelvényeket és tartozékokat használja. A berendezés a Bosch által nem kifejezetten 
jóváhagyott bármilyen módosítása vagy átalakítása a garancia elvesztését vonhatja maga 
után, illetve megszüntetheti a berendezés használatára vonatkozó jogosultságot.

1.2 Biztonsági óvintézkedések

1.3 Fontos figyelmeztető megjegyzések

Hálózati tápkapcsoló - Építsen be az épület elektromos hálózatába az összes fázist működtető 
hálózati főkapcsolót, amelyben az érintkezők közötti térköz legalább 3 mm az egyes 

FIGYELEM! 
Magas kockázat: ez a jel bekövetkező veszélyes helyzetre figyelmeztet, ilyen például a 
„Veszélyes feszültség” a készülék belsejében.
Ha nem hárítják el, áramütést, súlyos testi sérülést vagy akár halált is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! 
Közepes kockázat: lehetséges veszélyes helyzetet jelez.
Ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes testi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT! 
Alacsony kockázat: lehetséges veszélyhelyzetet jelez.
Ha nem kerülik el, anyagi kárhoz vagy a berendezés károsodásához vezethet.

Tartozékok - Ne helyezze a készüléket instabil tartóra, állványra, konzolra vagy szerelvényre. A 
készülék leeshet, súlyos sérülést és/vagy a készülék súlyos károsodását okozva. Kizárólag a 
gyártó által előírt kocsin, tartón, állványon, konzolon vagy asztalon használja. Kocsi 
használatakor óvatosan mozgassa a kocsit, hogy elkerülje a felborulás okozta sérüléseket. A 
gyors leállások, a túlzott erőhatás vagy az egyenetlen felület felboruláshoz vezethet. A 
készülék felszerelésénél tartsa be a gyártó előírásait.
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fázisoknál. Ha javítás és/vagy más műveletek végrehajtásához ki kell nyitni a készülék házát, 
ezt a kapcsolót használja a készülék áramtalanításához.
Akkumulátorcsere - kizárólag szakemberek számára - A lítium akkumulátor a készülék 
burkolatán belül található. A robbanásveszély elkerülése érdekében az akkumulátor cseréjét 
az utasítások szerint hajtsa végre. A cseréhez kizárólag a gyártó által javasolt vagy azzal 
egyenértékű típust használjon. A kicserélt akkumulátort környezetbarát módon 
ártalmatlanítsa, és ne kezelje együtt más szilárd hulladékokkal. A javítást mindig bízza 
szakemberre.

Koaxiális kábelek földelése:
– Földelje a kábelrendszert, ha külső kábelrendszert csatlakoztat a készülékhez.
– Kültéri berendezést csak azután csatlakoztasson a készülék bemeneteire, miután a 

készülék földelési ponttal ellátott dugóját csatlakoztatta egy földelt aljzatba, illetve 
földelőcsatlakozóját egy földelési forráshoz.

– A földelt dugó vagy a földelőcsatlakozó leválasztása előtt szüntesse meg a kültéri 
berendezés csatlakoztatását a készülék bemenetein.

– Tartsa be a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, például a készülékhez csatlakoztatott 
kültéri eszközök földelésére vonatkozókat.

U.S.A. Kizárólag USA-beli típusok esetében - a Nemzeti Elektromos Szabvány ANSI/NFPA 70. 
számának 810. fejezete nyújt tájékoztatást a szerelési és állványszerkezetek földeléséről, az 
árnyékolások kisütő egységhez való földeléséről, a földelővezetők méretéről, a kisütő egység 
helyéről a földelőelektródák csatlakozásáról és a földelőelektródák követelményeiről.

Környezetvédelmi nyilatkozat - A Bosch mélyen elkötelezett a környezet védelme iránt. Ezt a 
készüléket a környezeti hatások messzemenő figyelembevételével tervezték.
Elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszköz - Az elektrosztatikus kisülések elkerülése 
érdekében tartsa be a megfelelő CMOS/MOSFET kezelési óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS: Viseljen földelést biztosító csuklópántot, és tartsa be a vonatkozó ESD 
biztonsági óvintézkedéseket, amikor elektrosztatikailag érzékeny nyomtatott áramköri 
kártyákkal dolgozik.
Biztosíték névértéke - A készülék védelme érdekében mellékáramkörét egy legfeljebb 16 A 
névleges értékű biztosítékkal kell ellátni. Ennek meg kell felelnie a NEC800 (CEC 60. szakasz) 
szabványnak.
Földelés és polarizálás - A készülék polarizált AC csatlakozódugóval lehet ellátva (az egyik 
érintkezőtű szélesebb a másiknál). Ez biztosítja, hogy a dugót csak egyetlen módon lehessen 

VIGYÁZAT! 
A termék az I. lézerosztályba tartozik.
Nyitott állapotban láthatatlan lézersugárzást bocsát ki. Ne tegye ki napfénynek.

VIGYÁZAT! 
A berendezést kizárólag közterületi használatra tervezték.
Az Egyesült Államok. szövetségi törvényei szigorúan tiltják a szóbeli kommunikáció rejtett 
rögzítését.

Leselejtezés - ezt a Bosch terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával 
tervezték és gyártották, amelyek újrafeldolgozhatók és -hasznosíthatók. Ez a szimbólum azt 
jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket az életciklusuk végén a háztartási 
szeméttől elkülönítetten kell kezelni. Általában különálló gyűjtőegységek állnak rendelkezésre 
a használaton kívül helyezett elektromos és elektronikus termékek számára. Az ilyen 
készülékeket környezetbarát módon helyezze el megfelelő újrahasznosításra a 2002/66/EK 
európai irányelv szerint.
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csatlakoztatni az aljzatba. Ha a dugó nem helyezhető be teljesen az aljzatba, az elavult aljzat 
kicseréléséhez kérje képesített villanyszerelő segítségét. Ne hiúsítsa meg a polarizált 
villásdugó biztonsági szerepét.
Más esetekben a készülék 3 pólusú, földelt csatlakozódugóval lehet ellátva (a harmadik 
érintkező a földelésre szolgál). Ez biztosítja, hogy a dugót csak a földelt aljzatba lehessen 
csatlakoztatni. Ha a dugó nem helyezhető be az aljzatba, az elavult aljzat kicseréléséhez kérje 
képesített villanyszerelő segítségét. Ne hiúsítsa meg a földelt villásdugó biztonsági szerepét.
Áthelyezés - A készülék áthelyezése előtt szüntesse meg a tápellátást. Óvatosan mozgassa a 
készüléket. A túlzott rázkódás vagy erőbehatás a készülék és a merevlemez-meghajtók 
károsodását okozhatják.
Kültéri jelek -A kültéri jelek telepítésének, különösen a táp- és villámhárító-vezetéktől való 
távolság és a túlfeszültség-védelem szempontjából, meg kell felelnie aNEC725és a NEC800 
(CEC 16-224.szabály és CEC 60. szakasz)szabványnak.
Véglegesen csatlakoztatott berendezés - Építsen be az eszközön kívül egy könnyen elérhető 
áramtalanító eszközt.
Dugaszolható berendezés - Telepítsen dugaszolóaljzatot a készülék közelébe, hogy így 
könnyen elérhető legyen.
Tápellátás újbóli bekapcsolása - Ha a készülék az üzemi hőmérséklet megadott 
határértékeinek túllépése miatt kikapcsol, húzza ki a konnektorból a tápkábelt, várjon legalább 
30 másodpercig, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.
Szerelés rack-fiókba
– Megemelkedett környezeti hőmérséklet - Zárt vagy többegységes rack-fiókba történő 

telepítés esetén a rack-fiók működési hőmérséklete magasabb lehet mint a helyiség 
környezeti hőmérséklete. Ezért figyelmet kell fordítani arra, hogy a készüléket olyan 
környezetbe telepítse, amelynek környezeti hőmérséklete megfelel a gyártó által előírt 
maximális környezeti hőmérséklet (Tma) értéknek.

– Csökkentett légmozgás - A berendezés rack-fiókba történő telepítését úgy végezze el, 
hogy a berendezés biztonságos működéséhez szükséges légmozgás mennyiségét ne 
korlátozza.

– Mechanikus terhelés - A berendezés rack-fiókba történő telepítését úgy végezze el, hogy 
ne álljon elő egyenetlen mechanikai terhelésből fakadó veszélyes körülmény sem.

– Áramkör túlterheltsége - Körültekintően járjon el, amikor a készüléket a tápellátást 
biztosító áramkörhöz csatlakoztatja, és ügyeljen az áramkör túlterheltségéből fakadó 
hatásokra, amelyek a készülék túlfeszültségvédelmét és a tápvezetékeket érhetik. Kétség 
esetén figyelmesen olvassa el a készülék típustábláján szereplő adatokat.

– Megbízható földelés - A rack-fiókba szerelt készüléket megbízható földeléssel kell ellátni. 
Legyen körültekintő a közvetlen mellékáramköri csatlakozástól eltérő tápellátási 
megoldások esetén (pl. elosztók használatakor).
A részletes ismertetést lásd a 4.2. Rack-fiókos szerelés című részben.

SELV - Az összes bemeneti/kimeneti port SELV (biztonságos, kisfeszültségű) áramkör. Az ilyen áramkörök 

kizárólag hasonló SELV-áramkörökhöz csatlakoztathatók.

Képvesztés - A digitális videorögzítés során előfordulhat képvesztés, ezért a Bosch Security 
Systems nem vonható felelősségre a hiányzó videoadatokból adódó károkért és 
kellemetlenségekért. Az elveszett digitális információ kockázatának minimálisra csökkentése 
érdekében a Bosch Security Systems azt javasolja, hogy alkalmazzon többszörös, redundáns 
rögzítőrendszereket, és készítsen biztonsági másolatot minden analóg és digitális 
információról.
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1.4 FCC és UL
FCC és ICES szabványokra vonatkozó információ
(Kizárólag USA-beli és kanadai típusok)
Ezt a berendezést bevizsgálták, és megfelel az FCC-szabályok 15. részében szereplő digitális 
készülékekre vonatkozó B osztály határértékeinek. Ezeket a határértékeket úgy határozták 
meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen otthoni használat esetén. 
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az 
utasításoknak megfelelően telepíti és használja, káros interferenciával zavarhatja a 
rádiókommunikációt. Az azonban nem garantálható, hogy a készülék nem okoz interferenciát 
egy adott konfigurációban. Ha a berendezés zavarja a rádió- vagy televíziós vételt (ez a 
berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó a következő intézkedésekkel 
próbálhatja meg elhárítani az interferenciát:
– fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát;
– növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot;
– csatlakoztassa a készüléket más áramkörről táplált hálózati aljzathoz, mint amely a vevőt 

látja el energiával;
– kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió- vagy televíziószerelőtől.
A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül nem hajtható végre szándékos vagy 
véletlen módosítás. Bármely ilyen módosítás megszüntetheti a felhasználó jogosultságát a 
berendezés működtetésére. Szükség szerint a felhasználónak a forgalmazó, illetve tapasztalt 
rádió- vagy televíziószerelő segítségét kell kérnie a javítási művelethez.
A felhasználók számára hasznos lehet a Federal Communications Commission által készített 
következő füzet: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Elérhetősége: U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, hivatkozási szám: 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 
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disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

Felelősség kizárása
Az Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nem vizsgálta a termék biztonsága és jelzései 
szempontjából a teljesítményt és a megbízhatóságot. Az UL kizárólag a tűz, áramütés és/vagy 
sérülés veszélyét vizsgálta az UL Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1 
szabvány alapján. Az UL-tanúsítás nem vonatkozik a termék biztonsága és jelzései 
szempontjából a teljesítményre és a megbízhatóságra.
AZ UL NEM SZAVATOLJA, ÉS NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY TANÚSÍTÁST A 
TERMÉK BÁRMELY, BIZTONSÁGRA VAGY JELZÉSRE VONATKOZÓ FUNKCIÓJÁNAK 
TELJESÍTMÉNYÉRE VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁRA.

1.5 Bosch megjegyzései
Copyright
Ez a kézikönyv a Bosch Security Systems szellemi tulajdona, és szerzői joggal védett.
Minden jog fenntartva.

Védjegyek
A dokumentumban használt összes hardver- és szoftvertermék neve valószínűleg bejegyzett 
védjegy, és ennek megfelelően kezelendő.

MEGJEGYZÉS!
A kézikönyv összeállítására különös gondot fordítottak, és a benne lévő információkat 
alaposan ellenőrizték. A szöveg a nyomtatás időpontjában hiánytalan és helyes volt. A 
folyamatos termékfejlesztés következtében a kézikönyv tartalma előzetes figyelmeztetés 
nélkül változhat.  A Bosch Security Systems nem vállal semmilyen felelősséget az olyan 
közvetlen vagy járulékos kárért, amely a leírtak félreértéséből, esetleges hiányosságaiból, 
illetve a termék és a dokumentáció közötti eltérésekből eredhet.

További információ
A további tudnivalókért forduljon a Bosch Security Systems legközelebbi képviseletéhez, vagy 
keresse fel a www.boschsecurity.com webhelyet.
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2 Bevezetés

2.1 Digitális videofelvevő biztonsági alkalmazásokhoz
A Divar XF olyan video- és hangrögzítő rendszer, amely több video- és hangjelet rögzít, és ezzel 
egyidejűleg az élőképek többképernyős megjelenítését és a lejátszását is biztosítja.
A készülék sokoldalú keresési és lejátszási szolgáltatásokat kínál a tárolt videofelvételek 
megtekintéséhez. A beállítást követően az összes felvétel a háttérben történik anélkül, hogy 
szükség lenne kezelői beavatkozásra. A garantált maximális felvételi sebesség 
másodpercenként és csatornánként 30 (NTSC), illetve 25 (PAL) kép. A felvétel sebessége és 
minősége kameránként választható. Akár négy belső merevlemez is használható a különböző 
tárolási kapacitások biztosításához és rögzítéshez.
A típusok mindegyike számos riasztáskezelő és telemetrikus vezérlési funkcióval rendelkezik. 
A riasztási funkciók közé tartozik bármely kamerabemenetről érkező kép, felhasználó által 
meghatározott részein történő mozgásérzékelése.
A készülék egyszerűen működtethető és programozható az előlapon lévő vezérlőelemekkel, 
egérrel és a képernyőn megjeleníthető menürendszer segítségével. Két monitorkimenet 
biztosítja a teljes képernyős, a négyképes és a többképernyős megjelenítést. A PTZ vezérlés és 
a használat további egyszerűsítése céljából KBD (IntuiKey) billentyűzet is csatlakoztatható.
Hurkolható, automatikus lezárású videobemenetek és -kimenetek, hangbemenetek és -
kimenetek, riasztási bemenetek és -kimenetek, valamint távvezérlési csatlakozók találhatók a 
hátlapon. Két VGA csatlakozó szolgáltatja a kimenetet az A és a B monitor számára. Az NTSC 
vagy PAL rendszerű CVBS és Y/C videokimenet szintén megtalálható. Az A monitor teljes 
képernyős vagy többképernyős digitális képeket jelenít meg, amelyek kimerevíthetők és 
nagyíthatók. A B monitor teljes képernyős élőképeket vagy többképernyős képeket jelenít 
meg.
Hálózatba kapcsolva a Vezérlőközpont számítógépes alkalmazás használható az élőkép 
megtekintéséhez, a lejátszáshoz és a konfiguráláshoz. Egyidejűleg öt felhasználó vezérelhet 
több Divar XF készüléket. A Divar XF hitelességvizsgáló funkciót is tartalmaz mind a helyi, 
mind a távoli lejátszáshoz. Külön PC-lejátszó áll rendelkezésre a biztonságos videofájlok 
lejátszásához. A PC alapú Konfiguráló eszköz program megkönnyíti a készülék telepítését.
A rendelkezésre álló szoftverfejlesztő készlet (SDK) segítségével a Divar XF külső 
kezelőszoftverbe építhető be.

2.1.1 Változatok
A Divar XF több típusa létezik: 8 és 16 csatornás DVD-író opcióval, mindegyik különféle 
tárolási kapacitással. A 8 és 16 csatornás változatok teljesen azonos módon működnek, az 
eltérés a kamera-, hang- és riasztási bemenetek számában, valamint a rendelkezésre álló 
többképernyős nézetek számában van.
Opcionálisan legfeljebb 8 IP-kamera csatlakoztatható (a 8 vagy 16 analóg bemeneti csatornán 
felül). 

2.1.2 Kézikönyvek
A készülékekhez négy kézikönyv tartozik:
– Telepítési kézikönyv - a termék telepítésének részletes ismertetése a telepítők számára.
– Gyorstelepítési útmutató - a termék beállításának és telepítésének rövid áttekintése.
– Kezelési útmutató - a termék működtetésének részletes ismertetése a végfelhasználók 

számára.
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– Vezérlőközpont és Archive Player kezelési útmutató - a Vezérlőközpont és az Archive 
Player szoftver beállításának és működtetésének részletes ismertetése végfelhasználók 
és rendszergazdák számára.

2.1.3 Jellemzők
A Divar XF fontosabb jellemzői:
– 8 vagy 16 hurkolható, automatikus lezárású kamerabemenet
– 8 vagy 16 hangbemenet
– Legfeljebb nyolc IP-kamera támogatása (külön rendelhető)
– Egyidejű rögzítés és lejátszás.
– Belső merevlemezes videotárolás (elölről cserélhető)
– Beépített RAID4 (külön rendelhető)
– 10/100Base-T Ethernet port Ethernet csatlakozáshoz és hálózatba kapcsoláshoz
– Két RS232 soros port a soros kommunikációhoz
– Külső KBD billentyűzetbemenet
– Kettős monitorkimenetek
– Teljes képernyős és különböző többképernyős megjelenítési lehetőségek élőképes és 

lejátszási módban
– Spot monitorkimenet sorozatmegjelenítéssel, többképernyős megjelenítéssel és 

közvetlenül a képernyőn végezhető beállításokkal (OSD)
– Két hangkimenet (kettős monó)
– Mozgásérzékelés
– 8 vagy 16 kontaktus (riasztási) bemenet és 4 riasztási kimenet
– Videojelvesztés észlelése
– Hallható riasztás
– Pásztázás és zoom: kameravezérlés RS485 vagy kétfázisú kapcsolaton keresztül
– Helyi archiválás USB-porton keresztül
– Helyi archiválás beépített DVD-írón keresztül (külön rendelhető)

2.1.4 Képernyőn olvasható súgó
Egyes témakörökhöz képernyőn olvasható súgó tartozik. Egyszerűen nyomja meg a súgó  
gombot az aktuális tevékenységgel kapcsolatos súgószöveg megjelenítéséhez. Nyomja meg az 

Esc  gombot a súgóból való kilépéshez.

2.2 Kicsomagolás
Nézze meg, hogy vannak-e látható károsodások a csomagon. Ha a csomagban lévő bármely 
eszközön valamilyen károsodást észlel, értesítse a szállító céget. Óvatosan bontsa ki a 
csomagot. A benne lévő elektronikus berendezés körültekintő bánásmódot igényel a 
károsodás elkerülése érdekében. Ne kísérelje meg a készülék használatát, ha annak bármely 
része sérült. Ha bármelyik tétel hiányzik, értesítse a vevőszolgálatot vagy a Bosch Security 
Systems kereskedelmi képviselőjét. A készülék szállításához használt kartondoboz a 
legbiztonságosabb tárolóhely. Őrizze meg ezt és az összes többi csomagolóanyagot a későbbi 
használathoz. Ha vissza kellene küldenie a készüléket, akkor az eredeti csomagolóeszközöket 
használja.

2.2.1 A csomag tartalma
Ellenőrizze az alábbi tételek meglétét:
– Digitális videorögzítő (Divar XF 16 vagy Divar XF 8 egység)
– USB-egér
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– Gyorstelepítési útmutató
– Divar XF kezelési útmutató
– Divar XF Vezérlőközpont és Archive Player kezelési útmutató
– Telepítési kézikönyv (ez a kézikönyv)
– 25 tűs D típusú csatlakozó kontaktusokhoz és riasztáshoz
– 15 tűs D típusú csatlakozó (BiPhase PTZ csatlakozásokhoz)
– 3 tűs csavaros csatlakozó (RS485 PTZ csatlakozásokhoz)
– Tápkábel
– Árnyékolt hálózati átkötőkábel (karbantartáshoz vagy teszteléshez)
– Rack-fiókos szerelőegység
– A programokat és az útmutatókat tartalmazó CD-lemez

2.3 Telepítési környezet

2.3.1 Szerelés
A Divar XF alapvetően asztali készülékként használható. Szükség esetén a mellékelt 
szerelőegység segítségével rack-fiókos szekrénybe is beszerelhető.

2.3.2 Szellőzés
Gondoskodjon arról, hogy jól szellőztethető legyen a telepítésre kijelölt hely. Vegye figyelembe 
a készülék burkolatán lévő hűtőnyílásokat, és ne takarja el azokat.

2.3.3 Hőmérséklet
A telepítési hely kijelölésekor vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletre vonatkozó 
előírásokat. A megadott üzemi hőmérséklet határértékeit meghaladó szélsőséges meleg vagy 
hideg a készülék hibás működését okozhatja. Ne telepítse a készüléket forró berendezés fölé.

2.3.4 Tápellátás
Gondoskodjon arról, hogy a telepítési helyen stabil legyen az AC tápellátás, és értéke a 
készülék névleges feszültségtartományába essen. Ha a telepítés helyén az AC tápellátásban 
feszültségingadozásra vagy feszültséglökésekre lehet számítani, alkalmazzon 
feszültségszabályozót vagy szünetmentes tápegységet (UPS).

2.4 Csatlakozó berendezések
Egy jellemző rendszer a következő összetevőket tartalmazhatja (ezek nem részei a 
csomagnak):
– Elsődleges monitor a többképernyős megjelenítéshez (A monitor)
– Másodlagos monitor spot/riasztás megjelenítéséhez (B monitor).
– Kamerák 1 Vpp kompozit videojelekkel
– IP-kamerák (lásd a támogatott modellek adatlapját)
– Egy vagy több mikrofon erősítéssel
– Hangerősítő egy, vagy több hangszóróval
– Koaxiális videokábel BNC csatlakozókkal a videojelek csatlakoztatásához

Hangkábel RCA csatlakozókkal a hangjelek csatlakoztatásához.

– Külön AC tápegység a készülék biztonságos leválasztásához (a készüléknek biztonsági 
okokból nincs be- és kikapcsolója)

– KBD billentyűzet
– Számítógép a Vezérlőközpont és a Konfiguráló eszköz alkalmazáshoz
– Pásztázás/zoom vezérlőegységei
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3 Gyorstelepítés
A készülék gyors üzembe helyezéséhez hozza létre az itt leírt csatlakozásokat, majd írja be a 
szükséges adatokat a gyorstelepítési menübe. A gyorstelepítési menü a készülék első 
bekapcsolásakor jelenik meg. A megfelelő adatok beírása után a készülék máris használható.

3.1 Csatlakozók

Ábra 3.1 Hátoldali csatlakozások

3.1.1 Elsődleges csatlakozások
1. Csatlakoztassa a kamerákat a BNC kamerabemenetekhez (automatikus vonallezárásúak).
2. Csatlakoztassa az A monitort a MON A jelű BNC, Y/C vagy VGA (1280x1024 felbontás) 

kimenethez.
3. Csatlakoztassa a (mellékelt) USB-egeret egy USB-porthoz.

3.1.2 Választható csatlakozások
4. Csatlakoztassa a B monitort a MON B jelű BNC, Y/C vagy VGA (1024x768 felbontás) 

kimenethez.
5. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 hangjelet az RCA hangbemenetekhez.
6. Csatlakoztassa az RCA hangkimeneteket a monitorhoz vagy hangerősítőhöz.
7. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 (riasztási) bemenetet (a mellékelt 25 tűs D típusú 

csatlakozó segítségével).
8. Csatlakoztassa a legfeljebb 4 riasztási kimenetet (a mellékelt 25 tűs D típusú csatlakozó 

segítségével).
9. Csatlakoztassa a hibajelző kimenetet (a mellékelt csavaros csatlakozóadapter 

segítségével).
10. Csatlakoztasson egy IntuiKey billentyűzetet a KBD In aljzatba, és csatlakoztassa (a 

billentyűzethez kapott) lezárót a KBD Out aljzatba.
11. Csatlakoztasson egy Bosch PTZ vezérlőegységet a kétfázisú portra (a mellékelt 15 tűs D 

típusú csatlakozó segítségével).
12. Csatlakoztassa más gyártó PTZ vezérlőegységét az RS485 portra (a mellékelt csavaros 

csatlakozóadapter segítségével).
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13. Csatlakoztassa a hálózatot az Ethernet porton keresztül.

3.1.3 Bekapcsolás
Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket.
14. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.

3.2 Használat első alkalommal
A készülék többképernyős megjelenítéssel indul. A Gyorstelepítés menü a készülék első 
bekapcsolásakor jelenik meg. Adja meg az alapvető beállításokat a négy panellapon a készülék 
üzembehelyezéséhez. A Gyorstelepítés menü bezárása után a készülék automatikusan 
megkezdi a rögzítést.
Lépések a Gyorstelepítés menü későbbi megnyitásához:

1. Nyomja meg a menü  gombot.
2. A főmenü megjelenik az A monitoron.
3. Válassza a Konfiguráció, majd a Gyorstelepítés elemet.

Navigálás
Használja a mellékelt USB-egeret. Másik megoldásként használja az előlap következő gombjait:

– Az Enter  gombbal almenüt vagy elemet jelölhet ki.

– A nyílgombok     segítségével egy menü vagy lista elemei között 
lépkedhet.

– Az Esc  gombbal az előző szintre térhet vissza, vagy kikapcsolhatja a menüt.

3.3 Gyorstelepítés menü
A Gyorstelepítés menü négy panellapot tartalmaz: Nemzetközi, Ütemezés, Rögzítés és Hálózat. 
Ezeket a lapokat a Vissza és a Tovább gomb segítségével járhatja be. Az aktív lapon 
végrehajtott változtatások elvetéséhez kattintson a Visszavonás gombra. A Gyorstelepítés 
menüből való kilépéshez kattintson a Bezárás gombra. A Gyorstelepítés beállításai felülírják a 
testre szabott beállításokat. 
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3.3.1 Nemzetközi

Ábra 3.2 Gyorstelepítés menü - Nemzetközi

A következő lap megjelenítéséhez kattintson a Tovább gombra.

Nyelv Jelölje ki a menü nyelvét a listán.

Időzóna Válasszon időzónát a listán.

Időformátum Válassza a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.

Idő Írja be az aktuális időt.

Dátumformátum Válasszon a három dátumformátum közül: az egyikben a hónap (HH), 
a másikban a nap (NN), a harmadikban pedig az évszám (ÉÉÉÉ) áll 
elöl.

Dátum Írja be az aktuális dátumot.
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3.3.2 Ütemezés

Ábra 3.3 Gyorstelepítés - Ütemezés

A jelenleg aktív heti ütemezés grafikus ábrázolása jelenik meg. Az egyes színek a következő 
rendelkezésre álló profilokat jelentik:
– Sárga - 1. profil
– Sötétkék - 2. profil
– Zöld - 3. profil
– Rózsaszín - 4. profil
– Világoskék- 5. profil
– Barna - 6. profil
A Felülírás gombra kattintva megkezdheti a módosítások végrehajtását.
– Jelölje ki a hét kezdő és befejező napját.
– Jelölje ki a hétköznapokon belüli kezdő és befejező időpontot.
– Jelölje ki a hétvégi napokon belüli kezdő és befejező időpontot.
A beállítások módosítása után a grafikus ábrázolás automatikusan frissül.
A következő lap megjelenítéséhez kattintson a Tovább gombra.
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3.3.3 Rögzítés

Ábra 3.4 Gyorstelepítés - Rögzítés

A táblázat egyes profiljaihoz állítsa be a Normál rögzítés felbontását, minőségét és 
képfrekvenciáját. Állítsa be a Riasztás és a Mozgásrögzítés felbontását, minőségét és 
képfrekvenciáját. Ezek a beállítások minden profilra érvényesek. Ha előzőleg speciális 
beállításokat hajtott végre, kattintson a Felülírás gombra, ha azokat le kívánja cserélni a 
Gyorstelepítés beállításaira.
A következő lap megjelenítéséhez kattintson a Tovább gombra.



22 hu | Gyorstelepítés Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Telepítési kézikönyv Bosch Security Systems

3.3.4 Hálózat

Ábra 3.5 Gyorstelepítés - Hálózat

Töltse ki a hálózatban működő készülék viselkedését vezérlő beállításokat.

DVR név Adja meg a készülék hálózatban használt nevét.

DHCP Engedélyezze a DHCP beállítást, ha azt szeretné, hogy a hálózati 
kiszolgáló automatikusan rendeljen IP-címet, alhálózati maszkot és 
alapértelmezett átjárót a készülékhez. Az aktuális értékek 
megjelennek.

IP-cím, Alhálózati 
maszk, 
Alapértelmezett 
átjáró és DNS-
kiszolgáló

Ha a DHCP beállítást nem engedélyezte, adja az IP, az alhálózati 
maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS-kiszolgáló címét.

Sávszélesség-
korlát

A hálózati sávszélesség korlátozásához írjon be egy 0,1 és 100 Mb/s 
közötti értéket.

MAC-cím A MAC-cím írásvédett.

Kábel 
csatlakoztatva

A kábel állapotát mutatja.
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4 A hardver telepítése
Ez a fejezet részletes tudnivalókat tartalmaz a hardver telepítéséről, valamint a külső 
berendezések csatlakoztatásáról. A csatlakozók típusát és az egyes érintkezők jelkiosztását is 
megismerheti. A csatlakozók többsége a készülék hátlapján található. Kényelmi szempontból 
egy USB-port a készülék előlapján érhető el egér, vagy memóriaeszköz csatlakoztatásához.
Az összes bemeneti/kimeneti port SELV (biztonságos, kisfeszültségű) áramkör. Az ilyen 
áramkörök kizárólag hasonló SELV-áramkörökhöz csatlakoztathatók.

4.1 Asztali telepítés
Helyezze a készüléket szilárd, sík felületre. Szerelje fel a mellékelt két oldalsó fedelet:
1. helyezze be mindkét oldalon,
2. csúsztassa ezeket a készülék eleje felé.

Ábra 4.1 Oldalsó fedelek telepítése

4.2 Rack-fiókos szerelés
A készülék 19" rack-fiókos szekrénybe is beszerelhető. Az ehhez szükséges szerelőkészlet a 
csomag része, amely két szerelőkeretet tartalmaz.

Szerelés
1. Távolítsa el a négy (oldalanként két) kereszthornyú csavart, amelyek az előlap közelében 

a készülék jobb és bal oldalán találhatók.
2. Rögzítse a mellékelt kereteket mindkét oldalon az előző lépésben eltávolított négy 

(oldalanként két) csavarral.
3. Több készülék közvetlenül egymásra telepítéséhez távolítsa el a gumitalpakat a készülék 

aljáról egy kisméretű csavarhúzóval alányúlva.
4. Szerelje be a készüléket a rack-fiókba a fiókhoz mellékelt segédeszközökkel a fiók 

gyártójának előírásai szerint.

Ábra 4.2 A szerelőkeret rögzítése
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4.3 Merevlemezek telepítése
A készülékbe legfeljebb négy merevlemez telepíthető. Valamennyi merevlemez elölről, az 
előlap eltávolítása után érhető el. Ne nyissa ki a felső fedelet, és ne kísérelje meg a készülék 
javítását. Alkatrészei a felhasználó által nem javíthatók. A javítást mindig bízza szakemberre. A 
helytelen kezelés vagy telepítés a merevlemez és a készülék garanciájának elvesztését 
vonhatja maga után.
Megjegyzés! Kizárólag eredeti Bosch merevlemezek használhatók a Divar XF készülékben. A 
rendelkezésre álló merevlemezekről tájékozódjon a Bosch webhelyén, vagy érdeklődjön a 
Bosch helyi képviseleténél.

4.3.1 Szerelési utasítások

Az előlap eltávolítása

Ábra 4.3 Előlap eltávolítása

1. Lazítsa meg a két rögzített, kereszthornyú csavart az előlap alján.
2. Csúsztassa az előlapot jobbra, amíg szabaddá nem válik.
3. Helyezze az előlapot a készülék tetejére, ügyelve arra, hogy ne feszítse túl a szalagkábelt. 

Ha nincs hely a készülék tetején, válassza le a szalagkábelt, és tegye félre az előlapot.

VIGYÁZAT! 
A szerelvény beszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne korlátozza a légmozgást az oldallemezeken 
elhelyezett szellőzőnyílásoknál, és ne lépje túl az ajánlott üzemi hőmérsékletet.
Rögzítse a csatlakozókábeleket a rack-fiókhoz a készülék hátoldalának tehermentesítése 
érdekében.

VIGYÁZAT! 
Elektrosztatikus kisülés
A merevlemezt, vagy más érzékeny belső alkatrészt érő bármely elektrosztatikus energia 
véglegesen károsíthatja ezeket. A helytelen kezelés a merevlemez garanciájának elvesztését 
vonhatja maga után.
Elektrosztatikus kisülésre érzékeny eszközökkel - például merevlemez vagy a Divar készülék - 
végzett munkánál ügyeljen az elektrosztatikus töltéstől mentes környezetre.

FIGYELEM! 
Elektromos feszültség.
Áramütésveszély.
A merevlemez telepítése előtt húzza ki a készülék tápkábelét, és várjon legalább 30 
másodpercig.

Divar
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Merevlemez behelyezése

Ábra 4.4 Merevlemez behelyezése

1. Keresse meg az első üres merevlemezrekeszt. Ajánlott, hogy a merevlemezeket a 
feliratozás sorrendjében (egytől négyig) telepítse. (Ügyeljen arra, hogy a 3-as és a 4-es 
lemez közös, dupla rekeszbe kerül.)

2. Csavarja ki a választott rekeszt rögzítő két torx T10-es csavart. Előre húzásával csúsztassa 
ki a rekeszt a készülékből.

3. Telepített merevlemez cseréjéhez távolítsa el a négy (oldalanként két) rögzítőcsavart. 
Vegye ki a merevlemezt.
Szerelje be az új merevlemezt a rekeszbe négy (oldalanként két) csavarral (lásd a 
merevlemez dokumentációját).

4. Igazítás után csúsztassa vissza teljesen a rekeszt a készülék nyílásába.
5. Rögzítse a rekeszt a korábban (2. lépés) eltávolított két torx T10-es csavarral.
6. További merevlemezeknél ismételje meg az 1-5. lépést.

Az előlap visszaszerelése
1. A lemeztelepítés befejezése után szükség szerint csatlakoztassa a szalagkábelt az 

előlaphoz.
2. Igazítás után csúsztassa az előlapot balra, amíg helyére nem kerül.
3. Húzza meg a két rögzített, kereszthornyú csavart az előlapon.

4.4 A kamerák csatlakoztatása
Csatlakoztassa a kamerákat a készülék hátoldalán a Videobemenet csatlakozókba 75 ohmos 
koaxiális videokábel és BNC csatlakozók segítségével. Lehetőség van a jel továbbadására más 
berendezésekhez a megfelelő Videokimenet csatlakozó használatával. A kamera bemeneti 
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csatlakozói automatikus lezárásúak. Ezért nem kell lezáró ellenállást kötni a kimenő 
csatlakozóra, ha nincs csatlakoztatva további berendezés.
Ha a kamera jele az áthurkolással további berendezésbe kerül, akkor gondoskodjon arról, hogy 
a videovonal vége le legyen zárva egy 75 ohmos lezáró ellenállással.
A Divar XF automatikusan konfigurálja magát PAL vagy NTSC rendszerű készülékként. A 
készülék az elsőként csatlakoztatott kamera (a legkisebb bemeneti számú kamera) jelének 
észlelése alapján határozza meg, hogy melyik rendszert kell használni.

Műszaki adatok
Bemeneti jel: Kompozit videó 1 Vpp, 75 ohm
Színszabvány: PAL/NTSC, automatikusan észlelt
Erősítésvezérlés: Automatikus- vagy kézi erősítésvezérlés minden egyes videobemenetnél
Csatlakozó típusa: BNC, hurkolt, automatikus vonallezárással

Ábra 4.5 Nyolc videobemenet áthurkolt kimenetekkel

4.5 Hangfrekvenciás kapcsolatok
A Divar XF legfeljebb 16 bemeneti és 4 kimeneti hangcsatornát támogat. A csatlakoztatáshoz 
RCA csatlakozókkal ellátott hangkábelt használjon.

Műszaki adatok
Bemeneti jel: Monó RCA, 1 Vpp, 10 kOhm

Kimeneti jel: Kettős monó RCA, 1 Vpp, 10 kOhm

Ábra 4.6 Hangbemeneti csatlakozók

Ábra 4.7 Hangkimeneti csatlakozók

4.6 Monitorok csatlakoztatása
Legfeljebb két monitor csatlakoztatható a VGA, CVBS vagy Y/C kimenethez.

4.6.1 VGA
Csatlakoztassa a készüléket egy, vagy két VGA-monitorhoz, szabványos VGA-kábel 
használatával. LCD-monitorok esetében 17"-os, vagy nagyobb méret használata javasolt.

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
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Műszaki adatok
Kimenőjel: VGA
Felbontás: 1280 x 1024 (A monitor), 1024 X 768 (B monitor)
Szín: True Color (32 bites)
Csatlakozó típusa: DE-15

Ábra 4.8 VGA monitorcsatlakozók

4.6.2 CVBS
75 ohmos koaxiális videokábel és BNC csatlakozók segítségével csatlakoztassa a készüléket 
CCTV monitorokhoz. A készülék 1 Vpp CVBS jelet állít elő.
Ha a monitornak van áthurkolt csatlakozója, de nem használja az áthurkolt kimenetet, akkor 
válassza a monitoron a 75 Ohmos lezáró ellenállásos beállítást. Ha a monitor áthurkolt 
kimenete további eszközhöz csatlakozik, akkor ezt az eszközt kell 75 Ohmos ellenállással 
lezárni, és a monitor lezárását nagy impedanciásra állítani. (Ügyeljen arra, hogy erre nincs 
szükség azokon a berendezéseken, amelyek automatikus vonallezárásúak.)

Műszaki adatok
Kimenőjel: Kompozit videó, 1 Vpp, 75 Ohm, szinkr. 0,3 Vpp ±10%
720 x 576 (PAL) 720 x 484 (NTSC)
Csatlakozó típusa: BNC

Ábra 4.9 CVBS monitorcsatlakozók

4.6.3 Y/C
Szabványos Y/C csatlakozókábel segítségével csatlakoztassa a készüléket Y/C bemenetű CCTV 
monitorhoz.

Ábra 4.10 Y/C monitorcsatlakozók

4.7 Monitorfolyam csatlakozása
Ha a monitort egy távoli adatfolyam-konfigurációhoz szeretné csatlakoztatni, csatlakoztassa a 
CVBS monitor kimenetét a videobemenethez. Ezt követően csatlakoztassa a monitort a 
megfelelő hurokcsatlakozóba.

VGA

A

B

CVBS

A

B

Y/C

A

B
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Ábra 4.11 Monitorfolyam jellemző csatlakozása

4.8 RS232 COM port
Az RS232 COM porton keresztül számítógép csatlakoztatható a készülékhez, szervizelési 
célból. A számítógép soros portját null-modem kábellel kötheti össze a készülékkel. Az átviteli 
sebesség a menürendszerből választható.

Műszaki adatok
Csatlakozó típusa: 9 pólusú, D típusú csatlakozódugó
Legnagyobb bemeneti feszültség: ±25 V
Kommunikációs protokoll: EIA/TIA-232-F szerinti kimenőjelek

Ábra 4.12 RS232 COM port csatlakozója

Táblázat 4.1 RS232 konzolport aljzata

4.9 Kezelőegység csatlakoztatása
A billentyűzet bemeneti és kimeneti csatlakozóin keresztül Bosch IntuiKey kezelőegység 
csatlakoztatható egy vagy több Divar XF egységhez. Egy egység esetén a billentyűzetet a KBD 
in csatlakozóhoz csatlakoztassa. Több egység esetén a kábelt az első egység KBD out és a 
következő Divar XF egység KBD in csatlakozója közé csatlakoztassa. Ily módon legfeljebb 16 
Divar XF egység csatlakoztatható és kezelhető egy billentyűzetről.
Rövidebb távolságokra (30 méterig) szabványos 6 eres távközlési szalagkábel használható a 
kezelőegység tápellátásához és jelkapcsolataihoz (LTC8558/00).

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O
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B

A A

B B
- | + | G
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485

MAL
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N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4
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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

Jel neve Kivezetés 
száma

Leírás

DCD_in 1 Vivőészlelő jel (nem használt)
RX - 2 RS232 vett jel
TX - 3 RS232 küldött jel
N/C 4 Nincs bekötve
Rendszerföldelés 5 Rendszerföldelés
N/C 6 Nincs bekötve
RTS 7 RS232 küldést kérő jel
CTS 8 RS232 küldést engedélyező jel
N/C 9 Nincs bekötve

COM 1 COM 2
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Ha a kezelőegység és a készülék közötti távolság 30 méternél nagyobb, a 
billentyűzethosszabbító készletet (LTC 8557) kell használni. A készlet csatlakozódobozokat, 
kábeleket és megfelelő tápegységet tartalmaz a külső kezelőegységhez. Az ajánlott kábeltípus 
a Belden 8760 vagy az ezzel egyenértékű.

Lezárás
Csatlakoztassa (az IntuiKey kezelőegységhez kapott) lezárót a KBD Out aljzatba. Ha több 
Divar XF egységet kezel egy billentyűzetről, az utolsó Divar XF egység KBD out csatlakozóját le 
kell zárni.

Műszaki adatok
Kommunikációs protokoll: RS485
Maximális jelfeszültség: ±12 V
Tápegység: 11–12,6 V DC, legfeljebb 400 mA
Maximális kábelhossz: 30 méter (szabványos 6 eres távközlési szalagkábel használatakor), 
illetve 1,5 kilométer (Belden 8760 vagy egyenértékű kábel és az LTC 8557 készlet 
használatakor).
Kábeltípus: fekete (keresztbe kötött) kábel (a billentyűzet tartozéka)
Lezárás: 390 ohmos lezáró ellenállás

Ábra 4.13 Kezelőegység kimeneti csatlakozói

Táblázat 4.2 Kezelőegység bemenet - RJ11 aljzat (KBD In)

Táblázat 4.3 Kezelőegység kimenet - RJ11 aljzat (KBD Out)

4.10 Ethernet csatlakozó
Szabványos RJ-45 Ethernet aljzat szolgál a készülék és egy számítógép, IP-kamera vagy egy 
hálózat közvetlen összekapcsolására. A hálózati elosztóhoz (hub) vagy kapcsolóhoz való 
csatlakoztatáshoz egyenes hálózati kábelt kell használni. Közvetlenül a számítógéphez, IP-
kamerához való csatlakoztatáshoz a mellékelt fordító hálózati kábelt használja. Kérje a helyi 
informatikusok segítségét a szükséges kábel típusának meghatározásához. A kábel egyes 
csomópontok közötti hosszúsága korlátozott: ez legfeljebb 100 méter lehet.

Kivezetés száma Jel
1 +12 V DC (min. 11 V, max. 12,6 V, max. 400 mA)
2 Rendszerföldelés
3 Kezelőegység plusz vezetéke
4 Kezelőegység mínusz vezetéke
5 Rendszerföldelés
6 Rendszerföldelés

Kivezetés száma Jel
1 Nincs bekötve
2 Rendszerföldelés
3 Kezelőegység mínusz vezetéke
4 Kezelőegység plusz vezetéke
5 Rendszerföldelés
6 Nincs bekötve

KBD IN

KBD OUT
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Műszaki adatok
Csatlakozás: 10/100 BaseT, IEEE 802.3
Különbségi jelfeszültség: max. ±2,8 V, a bemenetek védettek a tranziens 
feszültségváltozásokkal szemben
Ethernet port adatai: IEEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T fizikai szint
Automatikus egyeztetés: 10/100, teljes/fél duplex
Kábelhossz: 100 méter (100 Ohmos árnyékolás nélküli, sodrott érpárú kábel, vagy 150 Ohmos 
árnyékolt, sodrott érpárú kábel, 5-ös vagy magasabb kategória).
Impedancia: beépített kompenzáció impedancia-egyeztetéshez.
Jelzőlámpák: ACT, 10/100

Ábra 4.14 Ethernet csatlakozó

Táblázat 4.4 LAN - RJ-45 Ethernet aljzat

4.11 RS485 port
Csatlakoztassa más gyártó PTZ vezérlőegységét az RS485 portra.
A Pelco D protokollt a következő átviteli beállítások támogatják:
2400 baud
1 startbit
8 adatbit
1 stop bit
nincs paritás

Ábra 4.15 RS485 csatlakozó

Táblázat 4.5 RS485 port kivezetéseinek kiosztása

Ajánlott kábelkeresztmetszet: AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).
A vezérelhető kamerával történő kommunikációhoz válassza az azzal a bemeneti számmal 
megegyező portszámot, amelyikhez a kamerát csatlakoztatta (pl.: állítsa a vezérelhető kamerát 
a 16. porthoz, ha az a 16. csatornához csatlakozik).

Jel neve Kivezetés száma Leírás
LAN_TX + 1 Ethernet plusz transmit vezeték
LAN_TX - 2 Ethernet mínusz transmit vezeték
LAN_RX + 3 Ethernet plusz fogadó vezeték
N/C 4 Nincs bekötve
N/C 5 Nincs bekötve
LAN_RX - 6 Ethernet mínusz fogadó vezeték
N/C 7 Nincs bekötve
N/C 8 Nincs bekötve

ETHERNET

Jel neve Kivezetés száma Leírás
TX - 1 Adatátvitel
TX + 2 Adatátvitel
GND 3 Árnyékolás

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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4.12 Kétfázisú port
Ezt a portot a megfelelő kamerák vezérléséhez használhatja. Öt darab kétfázisú kimenet áll 
rendelkezésre dome kamerák, valamint a PTZ funkciók vezérléséhez. A készülékhez mellékelt 
csavaros csatlakozóadapter megkönnyíti a külső egységek csatlakoztatását, és védelmet nyújt 
a tranziens túlfeszültség ellen.

Műszaki adatok
Kimeneti impedancia: 128 ohm
Túlfeszültség-védelem: legfeljebb ±40 V
Különbségi feszültség amplitúdója: min. 1 V, max. 2 V maximum jellemzően 220 Ohm 
terheléssel a különbségi kimeneten
Kábelhossz: legfeljebb 1,5 kilométer
Javasolt kábel: Belden 8760
Kábelkeresztmetszet: AWG 26-16 (0,13–1,5 mm2)
Terhelések száma kimenetenként: legfeljebb 4

Ábra 4.16 Kétfázisú port csatlakozója és csatlakozókártyája
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Táblázat 4.6 Vezérlőport - 15 tűs D típusú aljzat

A vezérelhető kamerával történő kommunikációhoz válassza az azzal a bemeneti számmal 
megegyező portszámot, amelyikhez a kamerát csatlakoztatta (pl.: állítsa a vezérelhető kamerát 
a 16. porthoz, ha az a 16. csatornához csatlakozik).

4.13 USB csatlakozók
Négy USB csatlakozó a készülék hátlapján található. Kényelmi szempontból egy USB-port a 
készülék előlapján érhető el egér, vagy memóriaeszköz csatlakoztatásához.

Ábra 4.17 USB-portok

4.14 Külső riasztási be- és kimeneti csatlakoztatások
A riasztási bemenetek és kimenetek egy 25 pólusú, D típusú aljzaton keresztül 
csatlakoztathatók. A készülékhez mellékelt csavaros, bemeneti/kimeneti csatlakozókártya 
leegyszerűsíti a riasztások készülékhez való csatlakoztatását.

A bemenetek csatlakoztatása
Az egyes (riasztási) bemeneti vonalakat különféle eszközök relé-érintkezői kapcsolhatják, ilyen 
lehet a nyomásérzékelővel ellátott felület, a passzív infravörös érzékelő, a füstérzékelő stb. 
Ezek N/O vagy N/C üzemmódban is beköthetők. A riasztási bemeneteket N/O vagy N/C 
működésűként állíthatja be a menürendszerben. Az alapértelmezés szerinti beállítás az N/O. 
Ne feledje, hogy a rendszer a nyolccsatornás Divar XF készülék esetében nem használja a 9-16 
bemeneteket.

Műszaki adatok
Riasztási bemenet impedanciája: 10 kOhm belső felhúzóellenállás +5 V-ra
Bemeneti feszültség tartománya: min. -5 V DC és max. 40 V DC között
Bemeneti feszültség küszöbértéke: max. 0,8 V az alacsony, min. 2,4 V a magas szinthez
Kábelkeresztmetszet: AWG 26-16 (0,13–1,5 mm2)

A riasztási kimenetek csatlakoztatása
Négy riasztási kimeneti relé válaszol a beérkező riasztásokra és indítójelekre. A riasztási 
kimeneteket N/O vagy N/C működésűként állíthatja be a menürendszerben. A relék a kiváltó 

Jel neve Kivezetés száma Leírás
Code 1 - 1 Kétfázisú vezérlő csat. (mínusz)
Code 1 + 2 Kétfázisú vezérlő csat. (plusz)
Árnyékolás 3 Rendszerföld/kábelárnyékolás
Code 2 - 4 Kétfázisú vezérlő csat. (mínusz)
Code 2 + 5 Kétfázisú vezérlő csat. (plusz)
Árnyékolás 6 Rendszerföld/kábelárnyékolás
Code 3 - 7 Kétfázisú vezérlő csat. (mínusz)
Code 3 + 8 Kétfázisú vezérlő csat. (plusz)
Árnyékolás 9 Rendszerföld/kábelárnyékolás
Code 4 - 10 Kétfázisú vezérlő csat. (mínusz)
Code 4 + 11 Kétfázisú vezérlő csat. (plusz)
Árnyékolás 12 Rendszerföld/kábelárnyékolás
Code 5 - 13 Kétfázisú vezérlő csat. (mínusz)
Code 5 + 14 Kétfázisú vezérlő csat. (plusz)
Árnyékolás 15 Rendszerföld/kábelárnyékolás

USBUSB
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esemény fennmaradásának időtartamáig aktívak maradnak. Csatlakoztassa az eszközt a 
riasztási kimeneti relékhez (csak Ohmos terhelést használjon). A riasztási kimeneti relék 
érintkezőin ne lépje túl a 30 V AC, a 40 V DC, illetve az 500 mA (folyamatos) vagy a 10 VA 
értéket.

Táblázat 4.7 Külső riasztási be- és kimenet

Műszaki adatok
Kapcsolható áramerősség (Ohmos): max. 500 mA
Kapcsolható teljesítmény: max. 10 VA
Kapcsolható feszültség (Ohmos): max. 30 V AC / 40 V DC
Kábelkeresztmetszet: AWG 26-16 (0,13–1,5 mm2)

Ábra 4.18 Külső riasztás be- és kimeneti csatlakozója és csatlakozókártyája

Kimenet száma Funkció
1 Riasztás
2 Képvesztés
3 Vezérlőközponttal irányítható
4 Vezérlőközponttal irányítható

FIGYELEM! 
Elektromos feszültség.
Áramütés és a készülék károsodásának veszélye.
Az érintkezőket nem szabad AC hálózati feszültségre kapcsolni.
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Táblázat 4.8 Külső be- és kimenet - 25 pólusú, D típusú aljzat

4.15 Hibajelző relé
A hibajelző relé a rendszer hibájánál válik aktívvá. A mellékelt csavaros csatlakozóadapter 
segítségével csatlakoztatható. Ajánlott kábelkeresztmetszet: AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

Ábra 4.19 Hibajelző relékimenet

4.16 Tápellátás
A készülék a tápellátását IEC típusú aljzaton keresztül kapja. Biztonsági okokból a készüléknek 
nincs be- és kikapcsolója. Ez azt jelenti, hogy a készülék állandóan feszültség alatt áll 
mindaddig, amíg tápkábele csatlakoztatva van egy működő áramforrás aljzatához.

Műszaki adatok
Bemeneti feszültség: 100–240 V AC ±10%
Áramerősség: 0,7–0,3 A
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz

Jel neve Kivezetés száma Leírás
Alarm_in_1 1 riasztási bemenet
Alarm_in_2 2 riasztási bemenet
Alarm_in_3 3 riasztási bemenet
Alarm_in_4 4 riasztási bemenet
Alarm_in_5 5 riasztási bemenet
Alarm_in_6 6 riasztási bemenet
Alarm_in_7 7 riasztási bemenet
Alarm_in_8 8 riasztási bemenet
Alarm_in_9 9 riasztási bemenet
Alarm_in_10 10 riasztási bemenet
Alarm_in_11 11 riasztási bemenet
Alarm_in_12 12 riasztási bemenet
Alarm_in_13 13 riasztási bemenet
Alarm_in_14 14 riasztási bemenet
Alarm_in_15 15 riasztási bemenet
Alarm_in_16 16 riasztási bemenet
Relay1_A 17 relé, 1. kimenő pólus
Relay1_B 18 relé, 2. kimenő pólus
Relay2_A 19 relé, 1. kimenő pólus
Relay2_B 20 relé, 2. kimenő pólus
Relay3_A 21 relé, 1. kimenő pólus
Relay3_B 22 relé, 2. kimenő pólus
Relay4_A 23 relé, 1. kimenő pólus
Relay4_B 24 relé, 2. kimenő pólus
Rendszerföldelés 25 Védőföld
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Ábra 4.20 Tápellátás aljzata

Táblázat 4.9 Tápellátás aljzata

4.17 Karbantartás
A készülék karbantartása a külső tisztításra és felügyeletre korlátozódik. A javítást mindig 
bízza szakemberre.

Jel neve Érintkező Leírás
Élő Felső AC feszültség
NEUTRAL Alsó AC nulla
PE Középső Védőföldelés

AC

FIGYELEM! 
Elektromos feszültség. Áramütésveszély.
Ne nyissa ki a felső fedelet, és ne kísérelje meg a készülék javítását. Alkatrészei a felhasználó 
által nem javíthatók. A javítást mindig bízza szakemberre. A felső fedél kinyitása a garancia 
elvesztését vonja maga után!
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5 Kezelési útmutató
Ez a rész az előlapon lévő gombok funkcióját ismerteti. A rendelkezésre álló funkciók jelszó 
beállításával korlátozhatók. Egyes funkciók használatához szoftverlicencre is szükség lehet.
A rendszergazda a menük lényegesen több funkciójához férhet hozzá.

5.1 Vezérlőelemek az előlapon

Ábra 5.1 Vezérlőelemek az előlapon

5.1.1 Gombok
Az előlapon lévő gombokkal az összes funkció vezérelhető. A gombokon szimbólumok jelzik a 
funkciót. Az inaktív gombok megnyomásakor hangjelzés hallható.

Nyílgombok:

Fel Le Balra Jobbra
– menü üzemmódban a menüelemek vagy az értékek közötti mozgásra szolgálnak
– PTZ üzemmódban a kijelölt kamera pásztázása, döntése és nagyítása vezérelhető a 

nyílgombokkal
– digitális zoom üzemmódban a kijelölt kép látható területeállítható be

 Enter gomb
– almenü vagy menüelem kijelölése, illetve menükön a választás jóváhagyása
– a kijelölt képpanel teljes képernyős megjelenítése többképernyős üzemmódban

 ESC gomb
– visszatérés az előző szinthez, vagy kilépés a menürendszerből mentés nélkül

 Teljes képernyő gomb:
– a teljes képernyős üzemmód bekapcsolása

 Quad nézet gomb:
– a quad üzemmód bekapcsolása.
– Quad üzemmódban váltás az engedélyezett képernyőnézetek között.

 Osztottképes megjelenítés gomb:
– osztottképes üzemmód bekapcsolása.
– Osztottképes üzemmódban váltás az engedélyezett 3x3 és 4x4 képernyők között.

 Digitális zoom gomb:
– az aktív teljes képernyős kamera képének nagyítása

Divar
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 Szekvencia gomb:
– a kamerák megjelenítése sorban egymás után teljes képernyős vagy négyképes 

üzemmódban

 OSD gomb:
– a dátum/idő és a kameraadatok, csak a dátum/idő megjelenítése, illetve egyik sem

 Keresés gomb:
– a dátum és idő szerinti keresés menüjének megnyitása rögzített képek kereséséhez

 PTZ gomb:
– a pásztázás/döntés vagy a pásztázás/zoom üzemmód engedélyezése

 Kimerevítés gomb:
– élőképes üzemmódban a kijelölt kép kimerevítése

 Menü gomb:
– a menürendszer megnyitása.

 Súgó gomb:
– a súgó megtekintése

 Némítás gomb:
– az audiotartalom némítása

 Open/Close gomb:
– nyomja meg a DVD-tálca kinyitásához vagy bezárásához

 Exportálás gomb:
– az exportálás menüjének megnyitása; a gombhoz jelzőfény tartozik

 Monitor gomb:
– váltás az A és a B monitor vezérlése között

 Nyugtázás gomb:
– riasztási esemény nyugtázása; a gombhoz jelzőfény tartozik

 Kamera gombok (1-16):
– az analóg videobemenet teljesképernyős megjelenítése
– újbóli megnyomásakor az IP-kamera (ha csatlakoztatva van) felvételének 

teljesképernyős megjelenítése

 Szünet gomb:
– lejátszás üzemmódban a kép kimerevítése

 Irányváltás gomb:
– élőképes üzemmódban a megjelenített kamerák felvételeinek fordított irányú 

lejátszását indítja;
– lejátszás üzemmódban a fordított irányú lejátszás indítása vagy felgyorsítása;
– szünet üzemmódban lépés visszafelé képkockánként.
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 Lejátszás gomb:
– élőképes üzemmódban a lejátszás folytatása az utoljára választott lejátszási helytől 

kezdve;
– szünet vagy gyors előre/vissza üzemmódban a lejátszás folytatása.

 Gyors előre gomb:
– élőképes üzemmódban a lejátszás indítása egy perccel korábbról;
– lejátszás üzemmódban a lejátszás sebességének növelése;
– szünet üzemmódban lépés előre képkockánként.

 Leállítás gomb:
– lejátszás üzemmódban visszatérés az élőképes üzemmódba.

Megjegyzés:
Az IP-kamera számozása a 8 csatornás modellen 9-cel kezdődik, a 16 csatornás modellen 17-
tel. Így egy 16 csatornás IP-kamerával felszerelt egységen az 1. kameragomb az 1. számú 
analóg kamerát, valamint a 17. számú IP-kamerát választja ki.

5.1.2 Kijelzők
A kijelzők folyamatos világítással és villogással jelzik a különböző működési feltételeket.

 Tápfeszültség - világít, ha a készülék áram alatt van

 A DVD- jelzőfények világítanak, ha az egységben van DVD

 USB - világít, ha USB-memóriaeszköz van csatlakoztatva a készülékhez

 Hálózat - világít, ha egy távoli felhasználó kapcsolódik a készülékhez

 Rögzítés - világít, ha a készülék videofelvételt készít

 Lejátszás - világít, ha a készülék lejátszási üzemmódban van

 A monitor - az A monitor vezérlését jelzi

 B monitor - a B monitor vezérlését jelzi

 Hőmérséklet - villog, ha a belső hőmérséklet az üzemi tartományon kívülre esik

 Riasztás - villog, ha a készülék riasztást észlel

 Mozgás - villog, ha mozgás érzékelhető egy videojelben

 Képvesztés - villog, ha képvesztés észlelhető egy videobemenetnél

 Rendszerhiba - villog, ha rendszerhiba észlelhető

5.2 Vezérlés az egérrel
Az előlapról vezérelhető összes funkció elérhető a mellékelt USB-egérrel is. Az összes 
fontosabb DVR-funkció elérhető a képernyőn megjelenő gombpanelen keresztül. A panel 
megjelenítéséhez (csak az A monitoron) vigye az egérmutatót a képernyő bal alsó sarkába. Az 
ESC gomb megnyomásával eltűnik a képernyőről.
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Ábra 5.2 Képernyőn megjelenő gombpanel

A képernyőn megjelenő gombpanel gombjai és kijelzői ugyanúgy működnek, mint az előlapon 
lévő gombok és kijelzők.

5.3 Képek megtekintése
A készüléknek két, A és B jelű monitorkimenete van. A rendszer beállítása határozza meg, hogy 
ezek a monitorok milyen módon jelenítik meg a képeket. Riasztás vagy mozgás érzékelésekor a 
kamera képe villogó Riasztás/Mozgás kijelzővel jeleníthető meg az A, a B vagy mindkét 
monitoron. Ha több riasztás vagy mozgásérzékelés történik, a kamera képeit a rendszer 
egyesíti egy több képernyőt megjelenítő ablakban az A, a B, vagy mindkét monitoron.

5.3.1 „A” monitor
Az A monitor a készülék elsődleges monitora. Teljes-, quad- vagy többosztású képernyőt jelenít 
meg élőben sugározva vagy visszajátszva az analóg, illetve IP kamerákból érkező képekről. Az 
állapotüzenetek, a riasztási, mozgási és képvesztési figyelmeztetések is ezen a monitoron 
jelennek meg. Ha aktiválva van a menürendszer, akkor az is ezen a monitoron látható.

5.3.2 „B” monitor
A B monitor teljes képernyős-, quad- vagy többosztású analóg kamerából érkező élőképeket 
jelenít meg.

A vezérelni kívánt monitor választása
Megjelenítés vezérlése az A monitoron:

1. Ellenőrizze, hogy világít-e a  lámpa az előlapon.

2. Ha a  nem világít, nyomja meg a monitor  gombot.
Megjelenítés vezérlése a B monitoron:

1. Ellenőrizze, hogy világít-e a  lámpa az előlapon.

2. Ha a  nem világít, nyomja meg a monitor  gombot.

5.3.3 Megtekintés
Az ábra az A és B monitor összes lehetséges nézetét mutatja. Egyes osztott képes nézetek 
letiltásra kerülhettek a telepítéskor. A Divar készülék típusa és a csatlakoztatott kamerák 
száma is befolyásolhatja a rendelkezésre álló többképernyős nézeteket.
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Ábra 5.3 A Divar XF egy, négy, 3x3 és 4x4 kamerakép megjelenítését támogatja

Az osztott képes üzemmódok különböző osztott képes kijelzéseket jeleníthetnek meg, 
amelyek sorrendben is képesek az egyes kamerákhoz tartozó képek bemutatására.

Osztott  nézet
Lépések különböző osztott képes kijelzések megtekintéséhez az A vagy a B monitoron:

1. Nyomja meg az osztott képes nézet  gombot.
– Osztott képes nézetben jelennek meg a kamerák képei az aktív monitoron.
– A kijelölt kamerák gombjai zölden világítanak.

2. A következő programozott osztott képes nézet megjelenítéséhez nyomja meg újra a 

többképernyős  gombot.

– Az osztott képes  gomb minden újabb megnyomásakor az engedélyezett osztott 
képes nézetek jelennek meg egymás után.

Teljes képernyős nézet
Kamera teljes képernyős képének megtekintése:
1. Nyomjon meg egy kameragombot.

– A választott analóg kamera teljes képernyős képe jelenik meg.
– A kijelölt analóg kamera gombja zölden világít.
– Nyomja meg újra a kamera gombot a csatolt IP-kamera megjelenítéséhez.
– A kijelölt IP-kamera gombja narancssárgán világít.

2. Osztott képes üzemmódban az aktív képpanel teljes képernyős megjelenítéséhez nyomja 

meg az Enter  gombot.

Megjegyzés:
Az IP-kamera számozása a 8 csatornás modellen 9-cel kezdődik, a 16 csatornás modellen 17-
tel. Így egy 16 csatornás IP-kamerával felszerelt egységen az 1. kameragomb az 1. számú 
analóg kamerát, valamint a 17. számú IP-kamerát választja ki.

Szekvencia
Különböző kamerák élőképének szekvenciális megtekintése:

1. Nyomja meg a szekvencia  gombot.
– A kameraképek szekvenciája jelenik meg, mindegyik a programozott időtartamig.

2. A szekvenciális megjelenítés leállításához nyomja meg a sorozat  gombot.
– A nagyítás, a többképernyős gomb megnyomása vagy egyetlen kamera választása 

ugyancsak leállítja a szekvenciális megjelenítést.
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Képpanelek hozzárendelése
Kamerák képpanelekhez rendelése osztott képes nézetben:
1. A nyílgombok segítségével jelöljön ki egy képpanelt.
2. Adott kamera képének megjelenítéséhez és az aktív képpanelhez való rendeléséhez 

nyomja meg a kívánt kamera gombját.
3. Másik megoldásként kattintson az egér jobb gombjával egy képpanelre, és a helyi menün 

válassza a kívánt videobemenetet.
A képpanelek végrehajtott hozzárendelése a lejátszás és az élőképes üzemmódra egyaránt 
érvényes.

Kép kimerevítése
Kamera képének kimerevítése az A monitoron:

1. Az aktív képpanel képének kimerevítéséhez nyomja meg a kimerevítés  gombot.

2. Az élőképes megjelenítéshez való visszatéréshez nyomja meg újra a kimerevítés  
gombot.
Másik megoldásként kattintson az egér jobb gombjával, és válassza a helyi menün a 
Kimerevítés vagy a Kimerevítés megszüntetése parancsot.

Ha egy kamera képét teljes képernyős üzemmódban tekinti meg, akkor ezt a képet merevíti ki 
a rendszer. A nagyítás kimerevített képen is használható. Ha másik nézetre vált, az összes 
képnél megszűnik a kimerevítés.

Zoom
Nagyítás videoképen:

1. Nyomja meg a digitális zoom  gombot.
– A kép kétszeres nagyításban jelenik meg.

2. A nyílgombok segítségével jelölje ki a kép megjeleníteni kívánt részét.

3. Nyomja meg újra a digitális zoom  gombot a további nagyításhoz.
– A kép négyszeres nagyításban jelenik meg.

4. A nyílgombok segítségével jelölje ki a kép megjeleníteni kívánt részét.
5. A teljes képhez való visszatéréshez és a nagyítás üzemmódból való kilépéshez nyomja 

meg újra a digitális zoom  gombot.
Másik megoldásként kattintson az egér jobb gombjával, és a nagyítás üzemmód 
engedélyezéséhez vagy tiltásához válassza a helyi menün a Nagyítás vagy a Kilépés a 
nagyításból parancsot. A nagyítás üzemmódban kattintson a képernyő nagyítani kívánt 
területére. Az egér görgetőgombjával nagyíthat vagy kicsinyíthet.

5.4 Élő és tárolt képek

5.4.1 Élőképes üzemmód
Az élőképes üzemmód a készülék normál működési módja, amelyben élőben láthatja a 
kamerák által szolgáltatott képeket. Az élőképes üzemmódból áttérhet lejátszás üzemmódba, 
vagy a rendszermenüre.

5.4.2 Lejátszási funkciók elérése
A lejátszási funkciók eléréséhez jelszó megadására lehet szükség. Ezzel kapcsolatban 
tájékozódjon a rendszergazdánál.
1. A kereséshez a főmenüben kattintson a Keresés ikonra.
2. A legördülő menün válassza az Esemény vagy a Dátum/idő keresését.
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Másik megoldásként nyomja meg a keresés  gombot közvetlenül a dátum/idő keresésének 
elindításához.
Lejátszás üzemmódba a következő gombok valamelyikével léphet:

– Nyomja meg az irányváltás  gombot a megjelenített kamerák felvételeinek fordított 
irányú lejátszásának indításához.

– Nyomja meg a gyors előre  gombot a lejátszás egy perccel korábbról indításához.

– Nyomja meg a lejátszás  gombot a lejátszás folytatásához az utoljára választott 
lejátszási helytől kezdve.

Nyomja meg a leállítás  gombot az élőképes nézethez való visszatéréshez. Minden riasztás 
is visszakapcsol az élőképes nézetbe.

5.4.3 Lejátszás üzemmód
Lejátszás üzemmódban a videovezérlő gombok a következőképpen működnek:

– Nyomja meg az irányváltás  gombot a felvételek fordított irányú lejátszásához. A gomb 
többszöri, ismételt megnyomásával a lehető legnagyobbra növelheti a megjelenítési 
sebességet, amely ezt követően visszaáll a normál sebességre. Szünet üzemmódban 

nyomja meg az irányváltás  gombot a képkockánként való visszafelé lépéshez.

– A kép kimerevítéséhez nyomja meg a szünet  gombot.

– Nyomja meg a gyors előre  gombot a felvételek lejátszásának indításához. A gomb 
többszöri, ismételt megnyomásával a lehető legnagyobbra növelheti a megjelenítési 
sebességet, amely ezt követően visszaáll a normál sebességre. Szünet üzemmódban 

nyomja meg az előre  gombot a képkockánként való előre lépéshez.

– A lejátszás folytatásához nyomja meg a lejátszás  gombot.

Nyomja meg a leállítás  gombot az élőképes nézethez való visszatéréshez. Minden riasztás 
is visszakapcsol az élőképes nézetbe.

5.5 A menürendszer áttekintése
A menün keresztül a készülék használatát segítő különböző funkciókhoz férhet hozzá. Egyes 
menüelemek elérése jelszó megadásához van kötve. A menürendszerhez háromféle módon 
lehet hozzáférni:
– az előlapon lévő gombok,
– USB-egér vagy
– IntuiKey billentyűzet használatával.
Csak a navigálásban és a kiválasztásban vannak apró különbségek a készüléken lévő gombok, 
illetve a billentyűzet vagy az egér használatakor. A menü felépítése minden esetben azonos.
A legfelső szintű menü négy, lenyitható almenüket tartalmazó főmenüből, a súgóból és a 
kilépést biztosító elemből áll.

Ábra 5.4 Főmenü
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Keresés

A Keresés menü két almenüt tartalmaz:
– Dátum/Idő - videofelvételek lejátszása adott dátumtól és időponttól.
– Események keresése - megadott időkereten belüli események keresése.

Ezek az almenük csak lejátszási jogosultsággal érhetők el.

Exportálás

Az Exportálás menü segítségével videoklipet archiválhat USB-memóriaeszközre vagy DVD-re.
Ez az almenü csak exportálási jogosultsággal érhető el.

Konfiguráció

A Konfiguráció menü három almenüt tartalmaz:
– Gyorstelepítés - varázslót nyit meg az alapvető DVR-beállítások megadásához.
– Speciális konfigurálás - a konfigurációs menüt nyitja meg az összes DVR-beállítás 

megadásához.
– Monitorbeállítások - menüt nyit meg a monitorkimenet beállításainak megadásához.
Ezek az almenük csak konfigurációs jogosultsággal érhetők el.

Rendszeradatok

A Rendszeradatok menü két almenüt tartalmaz:
– Állapot - az állapotadatok megtekintése.
– Napló - a rendszernapló megtekintése.

Súgó

Súgószöveg megjelenítése. 

Kilépés

A kijelentkezéshez kattintson ide. 
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5.5.1 Hozzáférés az előlapon lévő gombokkal
A menü megnyitásához nyomja meg a menü  gombot.

– A főmenü megjelenik az A monitoron.

Menü vagy lista elemei között az előlap     nyílgombjaival lépkedhet.

Almenü vagy elem kijelöléséhez használja az Enter  gombot.

Az Esc  gombbal az előző szintre térhet vissza.

Súgószöveg megjelenítéséhez nyomja meg a súgó  gombot.

A menüből való kilépéshez nyomja meg az Esc  gombot.

5.5.2 Hozzáférés az egérrel
A menü megnyitásához vigye a mutatót a képernyő tetejére.

– A főmenü megjelenik az A monitoron.
Menüelem választásához vigye a mutatót az elem fölé, és kattintson a bal gombbal.

5.5.3 Hozzáférés az IntuiKey kezelőegységgel
Nyomja meg a Menü gombot a főmenü megnyitásához. A kezelőegység-joystick-kal bejárhatja a 
menüelemeket.

Menüelem választásához használja az Enter  billentyűt.

5.6 Keresés

Ábra 5.5 Főmenü - Keresés

1. A kereséshez nyissa meg a főmenüt, és válassza a Keresés parancsot.
2. A legördülő menün válassza a Dátum/idő vagy az Esemény keresését.

Másik megoldásként nyomja meg a keresés  gombot közvetlenül a Dátum/idő keresésének 
elindításához.

5.6.1 Dátum/idő keresése

Adja meg a kezdő dátumot és időpontot, majd a lejátszás indításához kattintson az OK 
gombra.
Elindul a megjelenített képpanelek lejátszása.
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Ábra 5.6 Keresés dátum és idő alapján

5.6.2 Esemény keresése

Ábra 5.7 Események keresése menü - Opciók keresése

Keresési feltételek
– A Csatornák pont alatt ellenőrizze a keresendő kamerabemeneteket (az összes 

kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli jelölőnégyzetet). A kiválasztott bemenetek 
kijelölve jelennek meg.

– A Keresés tárgya megadásával kikeresheti a riasztási eseményeket, a mozgással 
kapcsolatos eseményeket, illetve mindkettőt. Az Összes esemény beállításával a keresés 
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nem korlátozódik egyetlen eseménytípusra.
– A Keresés iránya megadásához válassza az Előre beállítást, ha a keresést a kezdő 

időponttól kezdve a záró időpontig kívánja végrehajtani, vagy a Vissza beállítást a 
fordított irányú kereséshez.

– A Kezdési idő és a Záró időpont mezőben adja a keresés időtartamát meghatározó 
dátum- és időadatokat.

– A keresés indításához válassza a Keresés gombot.

Ábra 5.8 Események keresése menü - Eredmények keresése

Találatok
– Először a szűrési feltételeknek megfelelő, a választott dátumhoz és időponthoz 

legközelebb álló felvételek jelennek meg.
– A fel/le nyílgomb segítségével mozoghat a listában. A kijelölt felvétel az előnézeti 

ablakban jelenik meg.

– A kijelölt felvétel teljes képernyős lejátszásához nyomja meg az Enter  gombot.

– A Keresés menühöz való visszatéréshez nyomja meg az Esc  gombot.

5.7 Exportálás

Ábra 5.9 Főmenü - Videofelvétel exportálása
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Az exportálás menüje a főmenüről érhető el. A rögzített kép- és hanganyag adott részeinek 
USB-tárolóeszközre vagy írható DVD-re írását teszi lehetővé. Az exportálás főképernyője a 
csatlakoztatott adathordozóra vonatkozó adatokat és az archiválandó videorészletek listáját 
jeleníti meg.

Ábra 5.10 Videó exportálása menü

– Válasszon memóriaeszközt a Célhely választómezőben. A Hordozó állapota a kijelölt 
memóriaeszköz állapotát jeleníti meg, míg a Szabad hely az archiváláshoz rendelkezésre 
álló területet.
A Törlés választásával törölheti a memóriaeszközön lévő adatokat.

– A archiválandó videorészletek listája jelenik meg.
– A listára videorészlet felvételéhez kattintson a Hozzáadás gombra.
– Írja be az archiválni kívánt videorészlet Kezdési idő és Záró időpont adatát.

Válassza ki az archiválni kívánt kamerák számát (az összes kiválasztásához jelölje ki a 
számozás nélküli jelölőnégyzetet).

A részlet listára helyezéséhez kattintson az OK gombra.

1. Másik videorészlet listára való felvételéhez kattintson a Hozzáadás gombra.
1. A listán lévő videorészlet módosításához jelölje azt ki, és kattintson a Módosítás gombra.
1. A listáról videorészlet eltávolításához jelölje azt ki, és kattintson az Eltávolítás gombra.
Az archívumlistát az archiválási művelet befejeződéséig tárolja a rendszer. A részben felülírt 
vagy a Divar belső merevlemezéről törölt videorészleteket a rendszer eltávolítja a listáról.
– Jelölje be a Hitelességvizsgálat négyzetet, ha a videorészleteket hitelesíteni kívánja az 

archiválás előtt.
– A Hordozó véglegesítés elem melletti jelölőnégyzet bejelölésével biztosítsa, hogy a DVD-

lemez más lejátszókban is olvasható legyen.
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– A videorészletek célhelyre történő írásához válassza az Exportálás indítása műveletet.
– Az archiválási eljárás elvetéséhez válassza az Exportálás vége műveletet.
– A Részletek választásával hibajelentést kap, ha sikertelen a hitelességvizsgálat vagy az 

archiválás.
Ha a videorészletek teljes mérete nagyobb a memóriaeszköz szabad területénél, akkor csak a 
szabad terület méretének megfelelő első részleteket archiválja a rendszer. A kimaradó 
részletek a listán maradnak, így ezek másik eszközre archiválhatók.

5.8 Konfiguráció

Ábra 5.11 Főmenü - Konfiguráció

A Konfiguráció menü a főmenüből érhető el. A Konfiguráció menü három almenüt tartalmaz:
– Gyorstelepítés - megnyit egy varázslót az alapvető beállítások megadásához. További 

információkért lásd: Rész 3 Gyorstelepítés, Oldal 17.
– Speciális konfigurálás - megnyitja a konfigurációs menüt az összes beállítás 

megadásához. További információkért lásd: Rész 6 Speciális konfigurációs menü, Oldal 57.
– Monitorbeállítások - megnyit egy menüt a monitor beállításainak megadásához.

5.8.1 Monitorbeállítások

A Monitorbeállítások almenü kijelzőbeállításokat tartalmaz az A és a B monitorra vonatkozóan.

Kijelzés beállításai
Válassza az átlátszó hátteret, ha látni szeretné a menük mögött a kamera kijelzőjét. 
Válassza ki a kiemelt kamera szegélyének színét (fekete, fehér vagy szürke).

Osztott képek
Válassza ki a kívánt osztott képes nézetet.
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Ábra 5.12 Monitorok konfigurálása menü - Szekvencia

Szekvencia
A Szekvencia tartási idő mezőben válassza ki az időszakot, amíg egy kamera látható marad a 
képernyőn. 
Ha kamerabemeneteket kíván hozzáadni a szekvencialistához, nyomja meg a Hozzáadás 
gombot. A Fel vagy Le gombok segítségével tegye azokat a kívánt sorrendbe. Egyetlen elem 
szekvencialistából történő eltávolításához használja az Eltávolítás gombot. Az összes elem 
szekvencialistából történő eltávolításához használja a Törlés gombot.

Eseménymegjel.
Az események képernyőn történő megjelenítéshez jelölje be a Kontaktusbemenet, 
Képvesztés miatti riasztás vagy Mozgásérzékelés jelölőnégyzeteket.
A Kijelzés időtartama mezőben (csak nem riasztási jellegű események) állítsa be azt az 
időtartamot, amíg ezek az események a képernyőn maradnak.

5.9 Rendszeradatok

Ábra 5.13 Főmenü - Rendszeradatok
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A Rendszeradatok menü a főmenüről érhető el. A Rendszeradatok menü két almenüt 
tartalmaz:
– Állapot - az állapotadatok megtekintése.
– Napló - a rendszernapló megtekintése.

5.9.1 Állapot

Az Állapot almenü öt állapotinformációkat megjelenítő lapból áll.

Verzióadatok
A Verzióadatok lapon a telepített firmware-verzió, a sorozatszám és más, a verzióhoz 
kapcsolódó adat látható szervizelési célból.

Tároló állapota
A Tároló állapota lap a lemez méretével, tartalmával kapcsolatos adatokat jelenít meg.

Ábra 5.14 Állapot menü - Tároló állapota

– Legkorábbi felvétel - a lemezen lévő legkorábbi (legrégebbi) felvétel dátumát és 
időpontját jeleníti meg.

– Legkésőbbi felvétel - a lemezen lévő legkésőbbi (legújabb) felvétel dátumát és időpontját 
jeleníti meg.

– Teljes lemezméret - a teljes telepített lemezterületet jeleníti meg.
– RAID állapota - engedélyezve felirat jelenik meg, ha a lemezeket RAID tömbként használja.
– Idő felülírásig kb. - a videofelvétel felülírásáig hátralévő becsült idő.
– Hitelességvizsgálat: rögzített hang- és videoanyag hitelességének vizsgálata.
– Telepített merevlemezek - állapotáttekintés a telepített merevlemezekről.
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Videojelek
A videojelek lap a rendszer videomódját (PAL/NTSC) és a videobemenetek állapotát jeleníti 
meg.

Rögzítés állapota
Jelenlegi rögzítési profil - megjeleníti az aktuális profilt
Riasztás a bemenetnél - megjeleníti azokat a bemeneteket, amelyek riasztásrögzítési módban 
vannak
Mozgás a bemenetnél - megjeleníti azokat a bemeneteket, amelyek mozgásrögzítési módban 
vannak
Jelenlegi rögzítési állapot - megjeleníti az egyes bemeneteknél a video- és hangfelvétel 
állapotát és módját

Érzékelők
A hőmérséklet- és feszültségérzékelő aktuális értékeit jeleníti meg. Ha a hőmérsékleti szintek a 
normál tartományon kívül esnek, a megjelenített értékek sárgán láthatók. Ennek 
előfordulásakor ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet a javasolt értékekhez képest, valamint 
a megfelelő szellőzést. Ha a hőmérséklet elér egy kritikus szintet, az egység automatikusan 
kikapcsol. A készülék újraindításához húzza ki a konnektorból a tápkábelt, várjon legalább 30 
másodpercig, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.

Táblázat 5.1 Hőmérséklet-érzékelők

Táblázat 5.2 Tápellátási szintek

5.9.2 Napló

A napló menü a kiszűrt rendszeresemények megjelenítésére szolgál.

Naplószűrő
Különböző szűrőfeltételek beállítása különféle rendszeresemények kereséséhez megadott 
időtartamban.

Érzékelő neve Alsó 
határérték

Felső határérték

Processzor 5 °C 100 °C

Levegőbemenet 5 °C 45 °C

Szellőzőnyílás 5 °C 55 °C

Merevlemez #1 5 °C 55 °C

Merevlemez #2 5 °C 55 °C

Merevlemez #3 5 °C 55 °C

Merevlemez #4 5 °C 55 °C

Feszültségszint Alsó 
határérték

Felső határérték

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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Ábra 5.15 Napló menü - Naplószűrő

– Adja meg a kezdési időt és véget.
– Jelölje ki, hogy mely rendszereseményeket szeretné látni.
– Naplótartalmak - megjeleníti a legkorábbi és legutóbbi naplótartalmakat.
– Megjelenítés - erre kattintva megjelennek az eredmények.

Naplózási eredmények
A Dátum, Időpont és az Esemény típusának megjelenítése a különböző 
rendszereseményeknél. A kijelölt esemény video-előnézeti képernyője is megjelenik, ha ez 
lehetséges.

5.10 Eseménykezelés
Különböző típusú események lehetnek hatással a készülék működésére. Ezek az események a 
következők:
– az egységre alkalmazott kontaktusbemeneti jel;
– mozgásérzékelés egy kamera jelében;
– képvesztés valamelyik kameránál;
– belső riasztás magától az egységtől (pl. lemezhiba, hőmérsékleti riasztás).
A készülék programozásától függ az, hogy miként reagál ezekre az eseményekre.
Egy esemény az egység működésének megfelelően módosulhat, és amennyiben riasztásról van 
szó, felhasználói beavatkozást igényelhet.

Háttéresemények
Az események úgy módosíthatják a háttérben végrehajtott feladatokat, hogy azt a felhasználó 
észre sem veszi. Így például a készülék a felhasználó számára észrevétlenül módosíthatja a 
rögzítési sebességet, bekapcsolhat egy kimeneti relét, vagy naplózhat egy eseményt. Az 
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egységet úgy is lehet konfigurálni, hogy a felvétel egy esemény aktiválása esetén 
megkezdődjön, illetve hogy módosítsa a kameraképek megjelenítésének módját a 
monitorokon, felhasználói beavatkozás nélkül.

5.10.1 Riasztások
Az egység a következő módon reagál a riasztásra:
– Hangjelzés hallható.
– Állapotüzenet jelenik meg.
– Riasztási ikon jelenik meg.
– A képpanel szegélyének színe vörösre változik.

– A riasztás , a mozgás  vagy a képvesztés  jelzőfénye villog.

– A  gomb jelzőfénye villog.
– Bekapcsol egy kimeneti relé.
– Megváltoznak a monitorokon a nézetmódok.
– A vezérelhető kamera beállhat egy előre megadott helyzetbe.
– Megváltoznak a rögzítési feltételek.
– A készülék az előre meghatározott profilok segítségével módosítja a működésmódját.

A riasztás nyugtázása

A riasztás nyugtázásához nyomja meg a nyugtázás  gombot.
– A hangjelzés elhallgat.

– A riasztás és a  jelzőfénye kialszik.
– Eltűnik a riasztási állapotüzenet.
– Visszaáll az utoljára használt nézetmód.

A riasztás ikonja mindaddig látható marad, amíg aktív a riasztást kiváltó bemenet.
Ha nem történik meg a riasztás nyugtázása, akkor a hangjelzés a megtartási idő eltelte után 
kikapcsol, de a riasztás továbbra is igényli a nyugtázást.

Ha engedélyezve van az automatikus nyugtázás, akkor a hangjelzés, valamint a riasztás  és 

a  jelzőfénye a megtartási idő eltelte után kikapcsol.
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5.10.2 Kontaktusbemenetek

Ha egy kontaktusbemenet riasztást vált ki
– Az A és B monitor egy sor előre kiválasztott kamera képének megjelenítésére képes.
– A monitor: a megjelenített képpanelek körüli szegély vörös színű lesz. A riasztás ikon 

megjelenik a megfelelő képpanelen. Riasztási állapotüzenet jelenik meg.

– Megszólal a riasztás hangjelzője. A riasztás  és a  jelzőfénye villog.
– A vezérelhető kamerák beállhatnak egy előre megadott helyzetbe.

5.10.3 Mozgásesemények

Ha egy mozgásérzékelő jel vált ki egy eseményt
– Az „A” és „B” monitor közötti átkapcsolással meg lehet jeleníteni a mozgási eseményeket.
– A mozgás ikon megjelenik a megfelelő képpanelen. Riasztási állapotüzenet jelenik meg.

– A mozgás ( ) jelzőfénye az előlapon villog.

5.10.4 Képvesztés miatti riasztás

Ha egy videojel elvesztése vált ki riasztást:
Az A vagy a B monitor beállítható úgy, hogy megjeleníthesse a videovesztési jelet.
– Az egyik vagy mindkét monitor többképernyős nézetbe kapcsolhat. Az elvesztett kamera 

jele fekete képpanelként jelenik meg a képvesztési üzenettel. Az A monitoron az 
elvesztett videojelű kamera körüli szegély vörös színű lesz. Riasztási állapotüzenet jelenik 
meg.

– Megszólal a riasztás hangjelzője.

– A képvesztés  és a  jelzőfénye villog.

Képvesztésből származó riasztás nyugtázása

Nyomja meg a nyugtázás  gombot a képvesztésből származó riasztás 
nyugtázásához.

– A hangjelzés elhallgat.

– A képvesztés  és a  jelzőfénye kialszik.
– Eltűnik a riasztási állapotüzenet.
– Visszaáll az utoljára használt nézetmód.

Ha látható az elvesztett videojelű kamera, akkor a fekete képpanel és a képvesztés üzenete 
mindaddig megjelenítve marad, amíg vissza nem tér a videojel.
Ha nem történik meg a riasztás nyugtázása, akkor a hangjelzés a megtartási idő eltelte után 
kikapcsol, de a riasztás továbbra is igényli a nyugtázást.

Ha engedélyezve van az automatikus nyugtázás, akkor a hangjelzés, valamint a képvesztés  

és a  jelzőfénye a megtartási idő eltelte után kikapcsol.
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6 Speciális konfigurációs menü
A készülék beállításához szükséges összes paraméter a Főmenü Konfiguráció menüpontján 
keresztül érhető el. A rendelkezésre álló paraméterek nagy számának köszönhetően nagyon 
sokféle lehetőség és funkció programozható. A konfigurációs menük eléréséhez 
rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie.

A Speciális konfigurációs menü a Főmenüben a Konfigurációs menüpontban érhető el. 
Segítségével az egység összes beállítható eleme elérhető. 

A menüben 11 fő menücsoporttal rendelkezik, melyek listája a bal oldalon található. A 
csoportok felső részén lapok vannak, amelyeken keresztül hozzáférhet az értékek és a 
funkciók kijelölését és módosítását lehetővé tevő oldalhoz.

Bal oldali panellapok Felső panellapok

Nemzetközi Nyelv
Idő/dátum
Időkiszolgáló

Videó és audió 1-24. csatorna (típustól függően)

Ütemezés ÜtemezésKivételek

Rögzítés 1-6. profil
1-24. csatorna (típustól függően)
- Normál
- Kontaktus
- Mozgás

Kontaktusok —

Mozgás 1-8. csatorna (vagy 1-16. típustól függően)

Esemény 1-6. profil
- Általános
- Kontaktus
- Mozgás
- Videojelvesztés

Hálózat Beállítás
IP-tartomány
Monitor streaming

Tárhely Állapot
Beállítások
Szerviz

Felhasználók Általános
Rendszergazda
1-7. felhasználó

Rendszer Szerviz
Soros portok
Licencek
Naplózás
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6.1 Nemzetközi

6.1.1 Nyelv

Ábra 6.1 Többnyelvű menü - Nyelv

– Jelölje ki a Nyelv kívánt beállítását a legördülő listán.
– Jelölje ki a Hőmérséklet egysége kívánt értékét.
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6.1.2 Idő/dátum

Ábra 6.2 Többnyelvű menü - Idő/dátum

– Jelölje ki az Időzóna értékét a listán (a nyári időszámítás beállítása ennek megfelelően 
változik).

– Válassza a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.
– Írja be az aktuális időt.
– Válasszon dátumformátumot, az egyikben a hónap (HH), a másikban a nap (NN), a 

harmadikban pedig az évszám (ÉÉÉÉ) áll elől.
– Adja meg az aktuális dátumot.
– Állítsa a Nyári időszámítás beállítást Automatikus értékre a funkció engedélyezéséhez. 

Állítsa Kézire, majd a Kezdés és Vége időpontnál egyaránt adja meg a nap, hónap és 
időpont beállításait, ezenkívül az Eltolódás beállítás értékét is, ha az eltolódás értéke 
eltér az időzónához hozzárendelt adatoktól.
Ha az aktuális idő/dátum megadásánál 10 percnél nagyobb mértékben visszaállítja az 
órát, a merevlemezen lévő összes videotartalmat törli a rendszer (erre megjelenő üzenet 
figyelmeztet). Ha a visszaállítás 10 percnél kisebb, a rendszeróra ennek elteltéig leáll. 
Ezzel megelőzhető a videoadatok egymást átfedő időbélyegzők miatti felülírása. Ha az 
aktuális idő/dátum beállítása előreállítja az órát, a rendszeróra minden további 
következmény nélkül követi ezt.

6.1.3 Időkiszolgáló
– Az Időkiszolgáló használata funkció szinkronizálja az egység időbeállítását a hálózati 

időkiszolgáló vagy egy másik Divar XF egység időbeállításával. Töltse ki a hálózati 
időkiszolgáló IP-cím mezőjét. Ha az időkiszolgáló nem található az adott alhálózaton, a 
Divar XF a hálózaton kívül keresi a megfelelő időkiszolgálót. Ellenőrizze a Divar XF 
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átjárójának beállítását, hogy az lehetővé tegye az időkiszolgáló megtalálását. Ellenőrizze, 
hogy tűzfalak ne akadályozzák az NTP-forgalmat a 123-as porton.

– Kattintson a Szinkronizálás gombra a szinkronizálás elindításához.
Az automatikus időszinkronizálás (ezt négynaponként hajtja végre a rendszer) legfeljebb 10 
perccel módosítja az óra beállítását.

Megjegyzés:
Manuális szinkronizálás esetén, ha 10 percnél nagyobb mértékben visszaállítja az órát, a 
merevlemezen lévő összes videotartalmat törli a rendszer (erre megjelenő üzenet 
figyelmeztet). Ha a visszaállítás 10 percnél kisebb, a rendszeróra ennek elteltéig leáll. Ezzel 
megelőzhető a videoadatok egymást átfedő időbélyegzők miatti felülírása. Ha az aktuális idő/
dátum beállítása előreállítja az órát, a rendszeróra minden további következmény nélkül követi 
ezt.

6.2 Videó és audió
Ezen a menün a video- és a hangbemenetek állíthatók be. Ne feledje, hogy a 8 csatornás 
egységek esetében az IP-kamerák számozása 9-től 16-ig; 16 csatornás egység esetében 17-től 
24-ig történik.

Ábra 6.3 Videó és audió menü

6.2.1 1-8. (vagy 1-16.) csatorna
Az 1-8. vagy az 1-16. lapok a menü felső részén mindegyik analóg bemenet beállításait 
tartalmazzák.

Bemenet neve
Adja meg a kijelölt bemenet nevét. A név legfeljebb 16 karakter hosszúságú lehet.
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Videobemenet engedélyezése
Ez a beállítás engedélyezi (alapértelmezés) vagy letiltja a video- és a megfelelő 
hangbemenetet.

PTZ
– Engedélyezze, ha vezérelhető kamera van csatlakoztatva.
– A PTZ alapértelmezés szerint az összes bemenetnél le van tiltva.

Kontraszt
– Automatikus kontraszt - engedélyezésekor a rendszer automatikusan állítja be a 

videobemenet kontrasztját.
– Kontraszt - a csúszka segítségével manuálisan is beállítható, ha az Automatikus kontraszt 

funkció le van tiltva.

Audiobemenet engedélyezése
– Válassza az Audiobemenet engedélyezése beállítást, ha hangforrás van csatlakoztatva.
– A Szint műszer a hangbemeneti jel erősségét jelzi.
– Az Erősítés csúszkán beállíthatja a bemeneti érzékenységet.

6.2.2 9-16. (vagy 17-24.) csatorna
Az 9-16. vagy az 17-24. lapok a menü felső részén mindegyik IP-kamera beállításait 
tartalmazzák.

Megjegyzés:
Az IP-adatfolyam csak egyetlen Divar egység egyetlen csatornájához csatlakozhat. Nem 
csatlakozhat olyan eszközhöz, amely befolyásolhatja az IP-eszköz beállításait.

IP-kamera
Ha egy IP-csatlakozás konfigurálása már megtörtént, megjelenik az IP-cím, a bemenet típusa, 
valamint az adatfolyam száma. Ha a kapcsolat már létrejött, video-előnézet jelenik meg.
1. Kattintson a Beállítás elemre az IP-kamera csatlakozásának konfigurálásához vagy 

módosításához.
– IP-cím - adja meg az IP-kamera IP-címét.
– Bemenet - Válassza a Kamera lehetőséget, ha a csatorna egy kamerához, vagy egy 

egycsatornás kódolóhoz csatlakozik. Válassza az 1-4. videovonal lehetőséget, ha a 
csatorna egy többcsatornás kódolóhoz van csatlakoztatva.

– Adatfolyam - adja meg az adatfolyam számát.
– Kódolóprofil - A Divar XF által használt IP-eszköz kódolóprofilját jeleníti meg.
– Felhasználónév/Jelszó - adja meg a felhasználónevet és a jelszót, ha ez lehetséges.

2. A beállítások jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.
A sikeres kapcsolat létrehozása néhány másodpercet igénybe vehet, miután megjelenik a 
video-előnézet.

Bemenet neve
Adja meg a kijelölt bemenet nevét. A név legfeljebb 16 karakter hosszúságú lehet.

Videobemenet engedélyezése
Ez a beállítás engedélyezi (alapértelmezett beállítás) vagy letiltja a videobemenetet.

PTZ
– Engedélyezze, ha vezérelhető kamera van csatlakoztatva.
– A PTZ alapértelmezés szerint az összes bemenetnél le van tiltva.

Megjegyzés:
A támogatott IP-kamerák és kódolók listáját lásd az adatlapon.
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6.3 Ütemezés

6.3.1 A dinamikus jellemzők beállítása
Az Ütemezés menü beállításai lehetővé teszik a készülékben rejlő nagy teljesítményű funkciók 
kihasználását. Ha áldoz egy kis időt a rendelkezésre álló profilok megtervezésére és 
beállítására, akkor sokkal hatékonyabban használhatja ki az erőforrásokat, miközben továbbra 
is rugalmasan kezelheti a munka során felmerülő feladatok többségét.
A profilok ütemezése heti bontású naptárban történik, a felvétel és az események viselkedése 
az adott nap és időpont (például hétvégi napok vagy éjszakák) függvényében változik.
A Felvétel menüben meghatározott hat profil is itt jelenik meg.

Ábra 6.4 Ütemezés menü - Ütemezés

A profilokat különböző szín jelzi a heti ütemezés grafikus ábrázolásán. Az ütemezések 
módosításához jelölje ki a kívánt profil számát, és rajzoljon aktív területet a grafikus 
ütemezésben.

6.3.2 Ütemezés

Konfiguráció
– A profilok használatának alapja olyan naptár, amely egy hetet fog át. Ez a naptár azután az 

összes további hétre ismétlődik.
– A profilokban a hét minden napja 15 perces időszakokra osztható fel.
– Kivételes napok programozásával különleges napokon és ünnepnapokon 

megváltoztathatók a profilok.

1. Válasszon ki egy profilszámot. A kijelölt profil kiemelve jelenik meg.
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2. Kattintson a Kiválasztott profilnév szerkesztése lehetőségre a kiválasztott profil nevének 
szerkesztéséhez.

3. Lépjen az ütemezés területére. A nyílgombok és az Enter, illetve az egér használatával 
rajzoljon aktív területet.

4. Ha befejezte, válassza a Mentés műveletet a módosított ütemezés bekapcsolásához.

6.3.3 Kivételek
– Az ütemezést felülíró legfeljebb 32 kivétel állítható be.
– Kivétel törléséhez válassza a Hozzáadás műveletet. Adja meg a Dátum, az Idő, Időtartam, 

valamint a Profil értékét.
– Kivétel szerkesztéséhez jelölje ki, majd kattintson a Módosítás... lehetőségre.
– Kivétel eltávolításához jelölje ki a kivételt, majd kattintson az Eltávolítás lehetőségre.

6.4 Rögzítés
A Felvétel menü segítségével a hat profil rögzítési beállításait adhatja meg.

Megjegyzés:
Az audio-/videobeállítások a távoli élő hálózati adatfolyamra is érvényesek.

Ábra 6.5 Felvétel menü - Normál

A hat profilhoz tartozó rögzítési feltétel három almenüben választható ki, majd minden egyes 
csatornához megadható. 
1. Válasszon egy profilt.
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2. Válasszon ki egy almenüt a Normál, a Kontaktus, vagy a Mozgás rögzítéséhez.
– Normál rögzítés - az alapértelmezés szerinti rögzítési mód
– Kontaktus-vezérelt rögzítés - kontaktusbemenethez kapcsolódó esemény hatására 

válik aktívvá
– Mozgásrögzítés - mozgásesemény hatására válik aktívvá

3. Válasszon ki egy egyedi bemeneti csatornát a hozzá tartozó video- és hangfelvételek 
beállításainak megadásához.

6.4.1 Normál
Végezze el a beállításokat a következő mezők mindegyikénél:
– Normál rögzítési mód:

– Folyamatos - folyamatos rögzítés beállítása
– Csak esemény - csak az események rögzítésének beállítása
– Nincs rögzítés - a rögzítés letiltásának beállítása

– Esemény előtti idő:
– adjon meg egy 1 és 120 másodperc közé eső értéket (kizárólag Csak esemény 

módban elérhető)
– Felbontás:

– a képfelbontás beállítása, a választható értékek: 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 
2CIF (704 x 288/240 PAL/NTSC) vagy CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).

– Minőség:
– a képminőség beállítása Kiváló, Közepes vagy Normál értékre.

– Képfrissítés üteme:
– választható értékek: 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 vagy 1/1 ips (kép/mp a 

PAL/NTSC rendszernél).
– Hangfelvétel:

– jelölje be a hangfelvételek engedélyezéséhez.
– Hangminőség:

– a hangminőség beállítása Kiváló, Közepes vagy Normál értékre.

Megjegyzés:
Átviteli sebességekkel kapcsolatos további információkért lásd: .......

6.4.2 Kontaktus
Az ebben a mezőben és a Normál lapon szereplő paraméterek azonosak. A kontaktusvezérelt 
rögzítéshez kiegészítő mezők állnak rendelkezésre.
– Kontaktus-vezérelt rögzítés:

– Rögzített időtartam - az esemény kezdetekor a beállított időtartamra aktiválja a 
felvételrögzítést.

– Követés + utórögzítés - aktiválja a felvételrögzítést az esemény teljes időtartamára 
és az esemény inaktívvá válását követően a beállított időtartamra.

– Követés - a felvételrögzítést csak az esemény időtartamára aktiválja.
– Nincs felvétel

– Adja meg az időtartamot percben és másodpercben.

6.4.3 Mozgás
Az ebben a mezőben és a Normál lapon szereplő paraméterek azonosak. A mozgásrögzítéshez 
kiegészítő mezők állnak rendelkezésre.
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– Mozgásrögzítés:
– Rögzített időtartam - az esemény kezdetekor a beállított időtartamra aktiválja a 

felvételrögzítést.
– Nincs felvétel

– Adja meg az időtartamot percben és másodpercben.

6.4.4 Másolás
A Rögzítési beállítások másolása funkcióval könnyedén elvégezhető az összes profil és kamera 
beállítása. A Másolás funkcióval átmásolható az egyik profil tartalma a többi profilba. A 
kamerabemenetek és az egyes profilok rögzítési módjai választhatók.
Rögzítési beállítások másolása:
1. Jelölje be a Több kamera másolása jelölőnégyzetet, ha több kamera bemeneteit szeretné 

a Kezdő profilba másolni. 
2. Jelölje ki annak a profilnak a számát, amelyikből másolni szeretne.
3. Jelölje ki a másolni kívánt profilokat (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás 

nélküli jelölőnégyzetet).
4. Válassza ki a kamerabemenet(ek)et, ahonnan másolni szeretne a másolni kívánt profilhoz.
5. Válassza ki a kamerabemenet(ek)et, ahová másolni szeretne (az összes kiválasztásához 

jelölje ki a számozás nélküli jelölőnégyzetet).
6. Csak azokat a felvételi módokat jelölje be, amelyeket át kíván másolni (Normál, Riasztás 

vagy Mozgás).
7. Kattintson a Másolás gombra.

6.5 Kontaktusok
A riasztási bemenetek és a relékimenetek beállításához használja a Kontaktusok menüt. 
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Ábra 6.6 Kontaktusok menü

6.5.1 Kontaktusbemenetek
Alapértelmezéséként minden kontaktusbemenet alaphelyzetben nyitott (NO). Jelölje ki az 
alaphelyzetben zárt (NC) kontaktusként használni kívánt kontaktusbemeneteket (az összes 
kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli jelölőnégyzetet).

6.5.2 Relékimenetek
Alapértelmezés szerint az összes relékimenet alaphelyzetben nyitott (NO). Jelölje ki az 
alaphelyzetben zárt (NC) kontaktusként használni kívánt relékimeneteket.

6.5.3 Kontaktusbemenet tulajdonságai
A 16 kontaktusbemenet mindegyikéhez hozzárendelhet egy nevet és egy profil felülírási 
módot.

Profil felülírási módok
Egy riasztási bemenet aktiválhat egy profil felülírási módot. Három mód áll rendelkezésre:
– Nincs felülírás (alapértelmezés)
– Követés: a profil felülírás addig tart, amíg a bemenet aktív (a felülírás időtartama nem 

állítható be).
– Rögzített időtartam: a profil felülírása a bemenet aktívvá válásakor kezdődik, és 

folytatódik a felülírás időtartama mezőben beállított ideig.
A profil felülírási mód kiválasztása után válassza ki a használatban lévő profilt a hat lehetséges 
közül és adja meg a felülírási időtartamot.
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6.6 Mozgás
A mozgásérzékelési szolgáltatás beállítása a megfelelő panellapokon történik az egyedi analóg 
videobemeneteknél. Lehetséges az IP-csatornák mozgásérzékelése, de azt az IP-kamera vagy a 
kódoló (ha van) beállításai között kell megadni.

Ábra 6.7 Mozgás menü

1. Aktív mozgásérzékelési terület megrajzolásához vagy törléséhez tegye a következőt:
– A mozgási terület kiválasztásához kattintson az egyik nyílgombra a Szerkesztés 

mezőben. A kamerakép különböző részein négy terület rajzolható be 
mozgásérzékelés céljából.

– Kattintson az Alapértelmezett gombra a kiválasztott terület alapértelmezett 
értékeinek beállításához.

– Kattintson a Pozíció, a Szélesség és a Magasság gombokra a mozgási terület 
helyének és méretének beállításához. 

– Kattintson a Törlés gombra a kiválasztott terület törléséhez.
– Válasszon ki és határozzon meg legfeljebb négy területet.

2. A Mozgásjelző jelzi az érzékelt mozgás szintjét az aktív mozgási területeken. A 
csúcsszintet vörös jelölés mutatja. A Jelző törlése választásával alaphelyzetbe állíthatja a 
csúcsértéket.

3. Állítsa be a Triggerjel szintje értékét a mozgásérzékenység megadásához. Ha a 
mozgásjelző meghaladja a riasztási szintet, mozgási esemény generálódik.

Megjegyzés:
Tippek a zavartalan mozgásérzékeléshez: 
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– A mozgási terület mérete befolyásolja a terület érzékenységét. Kisméretű objektumok 
érzékeléséhez használjon kisméretű mozgási területet (kiemelkedő érzékenység); 
nagyméretű objektumok érzékeléséhez használjon nagyméretű területet (alacsony 
érzékenység). 

– A kameraképben megjelenő zaj hibás mozgási eseményeket hozhat létre különösen 
kisméretű objektumok érzékelésekor. Ellenőrizze a kamera megfelelő beállítását, és 
biztosítson elegendő fényt, hogy a kamera zajmentes felvételeket készíthessen. 

– Ellenőrizze a kamera rögzítését, hogy az ne rezegjen szél vagy más hatására.

6.7 Esemény
Az Esemény menü segítségével megadhatja a kívánt viselkedést aktív kontaktusbemeneti 
esemény, mozgásérzékelés vagy videojelvesztés esetén. Az egyes eseményekkor kívánatos 
általános viselkedés is itt adható meg. Mind a hat profil rendelkezik egy Általános, Kontaktus, 
Mozgás és egy Videojelvesztés lappal.

Ábra 6.8 Esemény menü - Általános

6.7.1 Általános

Riasztások automatikus nyugtázása
– Adja meg, hogy mikor kell a riasztásokat automatikusan nyugtázni. Alapértelmezés szerint 

a riasztásokat kézzel kell nyugtázni.

Riasztás megtartási ideje
– 1 és 59 másodperc közötti érték beállításával adja meg azt az időtartamot, amíg a 

kimeneti relé és a hangjelző aktív marad a bekapcsolást követően.
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– Követés - a hangjelző, a relé és a nézet bekapcsolása csak arra az időre, amíg az esemény 
fennáll.

Hangjelző riasztáskor
– Hallható figyelmeztetés engedélyezése riasztáskor.

Hangjelzés videojelvesztéskor
– Hallható figyelmeztetés engedélyezése videojelvesztéskor.

Profilba lépéskor induló feladatok
A profil elindításakor kattintson a Szerkesztés... gombra a PTZ-kamerákhoz tartozó preset 
pozíciók megadásához. 
– Adja meg a preset pozíció számát 1 és 1023 között mindegyik állítani kívánt PTZ-kamera 

esetében (a megfelelő kamerabemenet érdekében a PTZ opciót engedélyezni kell).
Minden konfigurált feladat a listára kerül. 

6.7.2 Kontaktus
Az események által kiváltott viselkedés mind a 16 bemeneti kontaktus esetében egyenként 
állítható.
– Jelölje be az Engedélyezve négyzetet, ha a bemeneti kontaktusnak egy eseményt kell 

aktiválnia.
– Jelölje be a Riasztás négyzetet, ha a bemeneti kontaktusnak egy riasztást kell aktiválnia.

Feladatok
Kattintson a Szerkesztés... lehetőségre a Rögzítés, a Monitor és a PTZ események 
beállításához, amelyeket aktív kontaktus mellett kell végrehajtani. 
– Rögzítés: jelölje ki a rögzíteni kívánt videocsatornákat a kontaktus-vezérelt rögzítésnél, ha 

ez a bemeneti kontaktus aktív (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli 
jelölőnégyzetet). Megjelenik a kijelölt csatornák és azok rögzítési tulajdonságainak listája.

– Monitor: jelölje ki az A és B monitorokon megjeleníteni kívánt videocsatornákat, ha ez a 
bemeneti kontaktus aktív (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli 
jelölőnégyzetet).

– PTZ: adja meg a preset pozíció számát 1 és 1023 között mindegyik állítani kívánt PTZ-
kamera esetében (a megfelelő kamerabemenet érdekében a PTZ opciót engedélyezni 
kell).

Minden konfigurált feladat a listára kerül. 

6.7.3 Mozgás
Az események által kiváltott viselkedés mozgásérzékelés esetén mindegyik videocsatornánál 
egyenként állítható be.
– Jelölje be az Engedélyezve négyzetet, ha a mozgásérzékelésnek indítójelet kell aktiválnia.
– Jelölje be a Riasztás négyzetet ha a mozgásérzékelésnek riasztást kell aktiválnia.

Feladatok
Kattintson a Szerkesztés... lehetőségre a Rögzítés, a Monitor és a PTZ események 
beállításához, amelyeket aktív kontaktus mellett kell végrehajtani. 
– Rögzítés: jelölje ki a rögzíteni kívánt videocsatornákat a mozgásrögzítés beállításainál, ha 

a rendszer mozgást érzékel (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli 
jelölőnégyzetet). Megjelenik a kijelölt csatornák és azok rögzítési tulajdonságainak listája.

– Monitor: jelölje ki az A és B monitorokon megjeleníteni kívánt videocsatornákat, ha a 
rendszer mozgást érzékel (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli 
jelölőnégyzetet).
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– PTZ: adja meg a preset pozíció számát 1 és 1023 között mindegyik állítani kívánt PTZ-
kamera esetében (a megfelelő kamerabemenet érdekében a PTZ opciót engedélyezni 
kell).

Minden konfigurált feladat a listára kerül. 

6.7.4 Képvesztés
A videojelvesztéshez tartozó események által kiváltott viselkedés egyesével konfigurálható 
minden videocsatorna esetében.
– Jelölje be az azokhoz a videocsatornákhoz tartozó Engedélyezés jelölőnégyzeteket, 

amelyeknél szeretné, ha a videojelvesztés riasztást váltana ki.

6.7.5 Másolás
Az eseménybeállítások másolása funkció segítségével könnyedén beállíthat nagy számú 
eseményt az összes profilhoz és az összes kamerához. A Másolás funkcióval átmásolható az 
egyik profil tartalma a többi profilba. A kamerabemenetek és az egyes profilok műveleti típusai 
választhatók.
Eseménybeállítások másolása:
1. Jelölje be a Több kamera másolása jelölőnégyzetet, ha több kamera bemeneteit szeretné 

a Kezdő profilba másolni. 
2. Jelölje ki annak a profilnak a számát, amelyikből másolni szeretne.
3. Jelölje ki a másolni kívánt profilokat (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás 

nélküli jelölőnégyzetet).
4. Válassza ki a kamerabemenet(eke)t, ahonnan másolni szeretne a másolni kívánt profilhoz.
5. Válassza ki a kamerabemenet(eke)t, ahová másolni szeretne (az összes kiválasztásához 

jelölje ki a számozás nélküli jelölőnégyzetet).
6. Csak a másolni kívánt műveleteket jelölje be (Általános, Kontaktus, Mozgás vagy 

Videojelvesztés).
7. Kattintson a Másolás gombra.
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6.8 Hálózat

Ábra 6.9 Hálózat menü - Beállítás

6.8.1 Beállítás
– Adja meg a készülék hálózatban használt DVR nevét.
– Ha a Hálózaton történő keresés engedélyezve van, a Vezérlőközpont automatikus 

keresést hajthat végre, és leolvashatja a készülék IP-címét.
– Engedélyezze a DHCP beállítást, ha azt szeretné, hogy a hálózati kiszolgáló 

automatikusan rendeljen IP-címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárót a 
készülékhez. Az aktuális értékek megjelennek.

– Ha a DHCP beállítást nem engedélyezte, adja az IP-cím, az Alhálózati maszk, az 
Alapértelmezett átjáró és a DNS-kiszolgáló értékét. Ha szükséges, módosítsa a HTTP-
port alapértelmezés szerinti (80) értékét.

– A hálózati sávszélesség korlátozásához írjon be egy 0,1 és 100 Mb/s közötti értéket a 
Sávszélességi korlát mezőbe.

– A MAC-cím mező írásvédett, ez a készülék MAC-címét mutatja.
– Kábel csatlakoztatva mező a fizikai hálózati kapcsolat állapotát mutatja. 

6.8.2 IP-tartomány
– Nyolc IP-tartomány adható meg a hozzáférések engedélyezéséhez.
– Egyetlen IP-cím megadásához írja be ugyanazt a kezdő- és végcímet. IP-címtartomány 

megadásához írjon be különböző kezdő- és végcímet.

6.8.3 Monitor streaming
A távoli monitor streaming funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók az A és/vagy B 
monitorkimenetet egy, vagy több analóg videobemeneten keresztül érhessék el. Ennek a 



72 hu | Speciális konfigurációs menü Divar XF

F.01U.135.429 | 2.5 | 2009.08 Telepítési kézikönyv Bosch Security Systems

funkciónak az a legnagyobb előnye, hogy a többképernyős felvételeket egyetlen videofolyam 
használatával távoli módon is meg lehet tekinteni, ezért csak korlátozott mennyiségű hálózati 
sávszélességre és számítógép-erőforrásra van szükség.
Az analóg videobemenetek mindegyike konfigurálható a következőként:
– Kamerabemenet (alapértelmezett).
– „A” adatfolyam-kimenet (a bemenet az „A” monitorkimenet sugárzására szolgál).
– „B” kimenet streaming (a bemenet a „B” monitorkimenet sugárzására szolgál).

Megjegyzés:
A Rögzítés lapon letilthatja egy moniotor streaming-hez használt csatorna rögzítését.

Ábra 6.10 Hálózat menü - Monitor streaming

6.9 Tárhely
A Tárhely menü segítségével a belső merevlemezekkel kapcsolatos adatokhoz lehet 
hozzáférni.

6.9.1 Állapot
A Telepített merevlemezek áttekintése jelenik meg Csatlakozóhely szerint:
– A Lemezazonosító látható.

A Teljesítmény mértékegysége gigabájt.

– Az Állapot értéke a következő lehet: 
– OK - lemez van csatlakoztatva és az működőképes;
– Hiba - ha valamilyen okból a lemez nem működik megfelelően;
– Nem található - ha nincs lemez csatlakoztatva;
– Nem használt - ha érvényes, de használaton kívüli (letiltott) lemez található.

Alapértelmezés szerint az újonnan csatlakoztatott lemezek le vannak tiltva.
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A Hiányzó merevlemezek áttekintése jelenik meg. Ha valamelyik lemezt eltávolítják a 
rendszerből, az a Hiányzó merevlemezek listára kerül.
– Ha egy lemezt nem kíván újratelepíteni, eltávolítható a listáról a Kijelölt elem eltávolítása 

a listából választásával.

6.9.2 Beállítások
Az Aktív lemezkészlet tulajdonságai opció az aktív merevlemezek teljes készletére 
vonatkozik:
– A Csatlakozóhelyek száma azt jeleníti meg, hogy a merevlemezek mely csatlakozóhelyei 

aktívak.
– A Mód azt jelzi, hogy a lemezkészletet olvasásra és/vagy írásra használják-e. A Módosítás 

opcióra kattintva az aktuálisan megjelenített módtól eltérő módot állíthat be.
– A RAID (Redundant Array of Independent Disks, Független lemezek redundáns tömbje) 

egy redundáns tárolási mechanizmust (RAID 4) aktivál, amely a rögzített tartalom 
biztonságosabb megőrzését biztosítja. A RAID funkció aktiválásához négy merevlemezt 
kell telepíteni és aktiválni kell a RAID licencet. Amíg a RAID 4 aktív, a nettó tárkapacitás 
egyenlő a legkisebb lemezméret háromszorosával. A negyedik lemez a paritásadatok 
tárolására szolgál. 
Ha a négy lemez egyike meghibásodik, az nem vezet adatvesztéshez. A rögzítés három 
lemezzel folytatódik RAID 4 védelem nélkül. A hibás lemez cseréjét követően, a RAID-
készlet helyreáll (ez a folyamat általában 24 órát vesz igénybe), miközben a normál 
működés folytatódik.

– Felülírás a következő után: - Amikor a lemezkészlet megtelt, a legrégebbi videoanyagot 
automatikusan felülírja a rendszer. A felülírás rövidebb időszakokra is kényszeríthető (pl. 
jogi célokra).

A Telepített merevlemezek lehetővé teszi a merevlemezekkel kapcsolatos beállítások 
megadását:
– Ide kattintva kiválaszthat egy egyéni merevlemezt a listáról.

– A S.M.A.R.T. részletek opcióra kattintva leolvashatja a kiválasztott lemez S.M.A.R.T. 
állapotát.

– A beállításokra kattintva írásvédetté teheti a lemezeket, ezenkívül hozzáadhatja őket 
az aktív lemezek készletéhez, illetve eltávolíthatja őket onnan.

6.9.3 Szerviz
– Törlés eddig... - almenüt nyit meg a megadott dátumnál régebbi videók törléséhez.
– Összes felvétel törlése - az összes videó törlése az összes használatban lévő 

merevlemezről.
– Rögzítés szüneteltetése... - az összes rögzítés szüneteltetése a megadott ideig.

6.10 Felhasználók

6.10.1 Általános
– Állítson be egy alapértelmezett felhasználót. Ez egy alapértelmezés szerint, pl. az egység 

bekapcsolása után bejelentkezett felhasználó.

6.10.2 Rendszergazda
– Adja meg a Felhasználónév értékét (legfeljebb 16 karakter).
– Adja meg a Jelszó értékét (legfeljebb 12 karakter).
– Jelölje be a Helyi bejelent. engedély funkciót a helyi hozzáférés engedélyezéséhez 

(mindig engedélyezve).
– Jelölje be a Távoli bejelentk. enged. funkciót távoli hozzáférés engedélyezéséhez.
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– Jelölje be az Autom. kijelentk. funkciót, ha engedélyezni szeretné az automatikus 
kijelentkezést 3 aktivitás nélküli perc után.

6.10.3 1. - 7. felhasználó
A hét fülhöz legfeljebb hét felhasználót lehet megadni.
– Adja meg a Felhasználónév értékét (legfeljebb 16 karakter).
– Adja meg a Jelszó értékét (legfeljebb 12 karakter).
– A jelölőnégyzetek bejelölésével állítsa be a különböző felhasználói jogokat.
– A Vezérlési jogok lapon állítsa be a kameramegtekintési, kameravezérlési, kamera 

prepozíciós és relévezérlési jogosultságokat.

6.11 Rendszer

6.11.1 Szerviz
– A Gyári alapértékek visszaállítása választásával a menürendszer beállításait 

alapértelmezett értékére állítja vissza.
– A Diagnosztikai adatok exportálása a rendszerinformációs fájlt menti USB-

memóriaeszközre, ha az csatlakoztatva van. Ez kizárólag szervizelési célt szolgál.
– A Rendszerkonfiguráció exportálása elmenti a rendszerbeállítások másolatát egy USB-

memóriaeszközre.
–  A Napló küldése exportáláshoz funkció videoexportálások listáját tartalmazó naplófájlt 

USB-memóriaeszközre menti.
– A Rendszerkonfiguráció importálása betölti a korábban elmentett rendszerbeállításokat 

egy USB-memóriaeszközről.
– A Napló törlése a napló tartalmát törli.

6.11.2 Soros portok

KBD 
KBD a következő funkciókra szolgál: 
– az egyedi azonosító számot 1 és 16 közé állítja, ha több Divar XF egységet kezel egy 

billentyűzetről.
– beállítja az első kamera számát a több Divar egységből álló rendszer létrehozásához 

(például Divar 1 egységhez tartoznak az 1. - 16. kamerák; a Divar 2 egységhez a 17. - 32. 
kamerák).

– beállítja a hozzáférési jogokat minden egyes billentyűzethez, ha több billentyűzetet 
használ billentyűzetbővítő egységgel a Divar XF készülék kezeléséhez.

COM port
A COM-port szervizelési és integrációs célokat szolgál. 

6.11.3 Licencek
Bizonyos opcionális kiegészítők aktiválása előtt szüksége van a szoftverlicenc megszerzésére.
–  A MAC-cím a DVR MAC-címét jeleníti meg. Az aktiválókulcs megszerzéséhez szüksége van 

a MAC-címre és egy érvényes licenc-számra.
https://activation.boschsecurity.com

A licenc-szám és az aktiválókulcs megszerzésére vonatkozó utasításokat a Divar XF licenc 
vásárlásakor kapott levélben találja.

– A telepített kulcsoknál megtalálja az összes már telepített licenckulcsot.
– Új licencaktiválási kulcs megadásához kattintson a Kulcs telepítése gombra.
– Az elérhető funkcióknál az összes telepített opcionális kiegészítőt találja meg.
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6.11.4 Naplózás
Válassza ki a naplózni kívánt elemeket.
– Kontaktusok naplózása 
– Mozgás naplózása 
– Távoli hozzáférés naplózása 
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7 A Konfiguráló eszköz használata
A Konfiguráló eszköz olyan számítógépes alkalmazás, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a 
készülék telepítését és konfigurálását. A Konfiguráló eszköz a Divar XF készülékhez Ethernet 
hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépen fut.
Bár a Divar XF készülék képernyőn megjeleníthető menüjén is minden beállítás elvégezhető, a 
Konfiguráló eszköz a konfigurálás rendkívül felhasználóbarát változatát kínálja. Lehetővé teszi 
például a beállításoknak a számítógép merevlemezén való tárolását. Ezek a beállítások később 
visszaállíthatók, és más készülékek konfigurálásához használhatók.

7.1 Az első lépések
A beállítások Konfiguráló eszközzel végzett módosításához egy hálózati csatlakozón keresztül 
kösse össze az egységet a számítógéppel. A Konfiguráló eszköz alkalmazást telepíteni kell a 
számítógépre.

7.1.1 Rendszerkövetelmények
Működési környezet: Számítógép Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszerrel.
A Konfiguráló eszköz futtatásához ajánlott minimális követelmények:

– Processzor: Intel Pentium 4vagy kompatibilis
– RAM memória: 512 MB
– Szabad merevlemez terület: 10 GB
– Videokártya: NVIDIA GeForce 6200 vagy ennél jobb
– Hálózati illesztő: 10/100-BaseT

7.1.2 A Konfiguráló eszköz telepítése
A Konfiguráló eszköz is telepíthető a számítógépre a Vezérlőközpont alkalmazás telepítésekor. 
Önálló telepítés:
1. Tegye be a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM-meghajtójába.

– Automatikusan elindul a telepítőprogram.
2. Ha nem indul el automatikusan a telepítés, akkor keresse meg a CD-n a Setup.exe fájlt, és 

duplán kattintson rá.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a telepítésre vonatkozó kérdésnél 

válassza a Konfiguráló eszköz alkalmazást.

7.1.3 A Konfiguráló eszköz indítása

Hálózati csatlakozás
A Konfiguráló eszköz alkalmazás Control Center nélküli indításához kattintson duplán az 
asztalon Konfiguráló eszköz ikonra. Másik megoldásként válassza a Divar XF Konfiguráló 
eszköz programot a Start gombra kattintás után a Programok menün. Hajtsa végre a 
bejelentkezési eljárást.
A Konfiguráló eszköz alkalmazás Control Center használatával való indításához kattintson a 
Control Center ablakában a Konfigurálás gombra. Ez megjeleníti egy CT bejelentkezési 
párbeszédpanelt minden ismert Divar XF készülékhez.

Kapcsolódás nélküli konfigurálás
A kapcsolódás nélküli konfigurálással való bejelentkezéshez jelölje ki a Divar XF változatát, 
típusát, a videorendszert és a csatlakoztatott kamerákat.
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7.2 Bejelentkezés
Ha a Konfiguráló eszköz programot hálózaton keresztül indítja el, megjelenik a Bejelentkezés 
ablak. (A Mégse gombra kattintva a bejelentkezést megszakíthatja, és kiléphet az 
alkalmazásból.)

Ábra 7.1 Konfiguráló eszköz - Bejelentkezés ablak hálózaton keresztül

A Konfiguráló eszköz első alkalommal való indításakor üres Divar XF lista jelenik meg. Először 
Divar XF készüléket kell felvenni a listára. Divar XF készülék felvételéhez vagy egy Divar XF 
bejegyzés módosításához kattintson a Szerkesztés >> gombra.

A Divar XF lista módosítása
A Divar XF lista szerkesztése ablakban készülékeket vehet fel a listára, vagy készülékeket 
törölhet arról.

Ábra 7.2 Konfiguráló eszköz - Divar XF lista szerkesztése

A hálózaton engedélyezett összes Divar XF készülék automatikus érzékelése:
1. Kattintson a Felismerés gombra.

– A Divar XF készülékek felismeréséhez, a Hálózaton történő keresés beállításnak 
engedélyezve kell lennie az adott Divar XF készüléken.

2. Jelölje ki a kívánt Divar XF készüléket, majd kattintson az OK gombra a listába való 
felvételéhez.

Divar XF készülék felvétele a listára:
1. Kattintson a Hozzáadás gombra.
2. Írja be az új Divar XF készülék IP-címét vagy DNS-nevét.

– A beírandó IP-cím a Divar XF készülék Konfiguráció/Hálózat menüjén lett beállítva.
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3. Írjon be egy nevet a Név mezőbe, vagy kérje le azt a készülékről a Lekérés Divar XF 
egységtől négyzet bejelölésével.

4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
Divar XF készülék törlése a listából:
1. Jelölje ki a listán a törölni kívánt Divar XF készüléket.
2. Kattintson a Törlés gombra.

– A kijelölt Divar XF készülék törlődik a listáról.

Bejelentkezés
A Konfiguráló eszköz alkalmazás elindításakor a Bejelentkezés ablak jelenik meg. (A Mégse 
gombra kattintva a bejelentkezést megszakíthatja, és kiléphet az alkalmazásból.)

Ábra 7.3 Konfiguráló eszköz - Bejelentkezés ablak a Divar kijelölése listával

Adott Divar XF készülék vezérlése:
1. Jelölje ki a vezérelni kívánt Divar XF készülékeket a megfelelő négyzetek bejelölésével.
2. Írja be a felhasználónevet és a jelszót.

– A beírandó felhasználónév és jelszó a Divar XF készülék Konfiguráció/Hálózati elérés 
menüjén lett beállítva. Ha nem tud bejelentkezni a készülékre, ellenőrizze a 
rendszergazdánál, hogy rendelkezik-e hozzáférési engedélyekkel.

– Ha azt szeretné, hogy a rendszer emlékezzen a felhasználói névre és jelszóra a 
Konfiguráló eszköz későbbi használatakor, jelölje be a Bejelentkezési adatok 
mentése négyzetet.

3. Kattintson a Bejelentkezés gombra.

Felhasználók maximális száma
Ha túllépi a maximálisan lehetséges felhasználók számát, (nyolc) egy ablak jelenik meg.

7.2.1 Eltérések a menü felépítésében
A Konfiguráló eszköz segítségével hozzáférhet a készülék menürendszeréhez, és használhatja 
azt. A menüelemek magyarázata itt található: Rész 6 Speciális konfigurációs menü, Oldal 57. Bár 
az elemek megegyeznek, a menü szerkezete a Konfigurációs eszköz szakaszban egy kissé 
eltérő.

7.3 A fő ablak bemutatása
A Konfiguráló eszköz ablaka három táblára oszlik. A bal oldali ablaktábla gombjai mindig 
elérhetők. Ezekre a gombokra kattintva megváltozik a középső ablaktábla tartalma. A felső 
ablaktáblában lévő gombok vezérlőgombok, amelyek segítségével közvetlenül végrehajthatók 
a különböző feladatok.
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Ábra 7.4 Konfiguráló eszköz - Beállítások ablak

7.3.1 Áttekintés gomb

Kattintson az Áttekintés  gombra a csatlakoztatott Divar XF készülék általános adatainak 
megtekintéséhez.

7.3.2 Napló gomb

A Napló  gombra kattintva megjeleníthet egy eseményekből álló listát a középső panelen. 
A kívánt események megjelenítéséhez a lista szűrhető.
– Írja be azokat a dátum- és időértékeket, amelyekkel korlátozni szeretné az események 

előfordulási időtartamát..
– Törölje az olyan típusú események jelölését, amelyeket nem kíván megtekinteni (szűrés).
Elsőként a legutóbbi esemény jelenik meg.

7.3.3 Beállítások gomb

Kattintson a Beállítások  gombra az oldal megjelenítéséhez, ahol elvégezhető a Divar XF 
készülék beállítása. A középső ablaktáblában megjelenik a menü fastruktúrája és a választott 
aloldal.
A konfigurációs beállításokkal kapcsolatos részletesebb információkért olvassa el az 53. 
oldalon található, Speciális konfigurációs menü című 6. fejezetet.

A menüfa használata

A Beállítások  gombra kattintás után a menüfa jelenik meg a középső ablaktábla bal 
oldalán. A menüfa a segítségével navigálhat a menürendszerben.
– Kattintson a + jelre az ágak szerkezetének kibontásához.
– Kattintson a - jelre az ág becsukásához.
– Kattintson egy bejegyzésre az adott oldalelem paramétereinek megjelenítéséhez.
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– Jelölje ki a paraméterekhez rendelendő értékeket.
– Az új értékek azonnal érvénybe lépnek.

7.3.4 Szerviz gomb

Kattintson a Szerviz  gombra diagnosztikai üzenetek listájának megjelenítéséhez.

7.3.5 Súgó gomb

A Súgó gombra  kattintva bármikor segítséget kérhet. Megjelenik a Súgó egyik 
párbeszédablaka.

7.3.6 Kijelentkezés gomb
A Vezérlőközpont alkalmazásba való visszatéréshez vagy másik készülékre való 

bejelentkezéshez kattintson a Kijelentkezés  gombra.

7.4 A vezérlőgombok használata
A főablak felső ablaktáblájában olyan gombok találhatók, amelyekkel gyorsan végrehajthatók 
az általános feladatok:

Importálás / Exportálás
A Konfiguráló eszköz alkalmazásban végrehajtott valamennyi beállítás a számítógép 
merevlemezén tárolt fájlba menthető. Tetszőleges számú fájl tárolható, csak mindegyiknek 
más nevet kell adni. Az ezekben a fájlokban tárolt beállítások akár teljesen, akár 
részcsoportokban visszatölthetők a Konfiguráló eszköz alkalmazásba. Bár ezek a fájlok 
szöveges formátumban tárolják a beállításokat, amelyek így egyszerű szövegszerkesztővel 
megtekinthetők, de ne módosítsa vagy szerkessze ezeket, mert ezzel használhatatlanná teszi a 
fájlokat.

Importálás

1. Beállításokat tartalmazó fájl megnyitásához kattintson az Importálás  gombra.
2. A párbeszédpanelen jelölje ki a megnyitni kívánt fájl helyét és nevét.
3. Jelölje ki a betölteni kívánt beállítások csoportjait, majd kattintson az OK gombra.
4. A kijelölt beállítások azonnal betöltődnek a készülékbe.

Exportálás

1. Az aktuális beállítások fájlba mentéséhez kattintson az Exportálás  gombra.
2. A párbeszédpanelen jelölje ki a mentés helyét, és adjon nevet a fájlnak.
3. Jelölje ki a menteni kívánt beállítások csoportjait, majd a mentéshez kattintson az OK 

gombra.

Nyomtatás
Az oldal vagy a lista teljes tartalmának nyomtatása, amikor az Áttekintés vagy az Szerviz oldal 
aktív:

1. Az aktuális beállítások nyomtatásához kattintson a Nyomtatás  gombra.
2. A nyomtatás elindításához kattintson az OK gombra.

Mentés

Kattintson a Mentés  lehetőségre az oldal vagy a lista teljes tartalmának mentéséhez, 
amikor az Áttekintés vagy az Előzmények oldal aktív:
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A beállítások finomítása
Az Importálás, Exportálás vagy Letöltés választásakor egy párbeszédablakban lehetősége van 
a beállítások adott csoportjainak megadására. A Minden beállítás, a Minden beállítás, kivéve 
vagy a Csak beállítás választásával meghatározhatja a lista összetételét.

Visszavonás / Ismét

A  gombbal visszavonhatja, a  gombbal megismételheti a legutóbbi a legutóbbi 
műveletet. Legfeljebb 100 művelet vonható vissza.

Gyári alapértékek

Kattintson a Gyári alapértékek  gombra, ha az aktív oldalon az összes beállítást az 
alapértelmezett értékére kívánja visszaállítani.

Frissítés

Kattintson a Frissítés  gombra, ha csak az aktuális oldal beállításait kívánja frissíteni.
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8 Menüelemek alapértelmezett értékei
A következő táblázatok a készülék menürendszerének elemeit sorolják fel. Az Alapértelmezett 
érték oszlop azokat az értékeket jeleníti meg, amelyeket a Rendszerbeállítások menü Gyári 
értékek visszaállítása opciójának kiválasztása esetén a rendszer visszaállít. Az N az 
Alaphelyzet oszlopban azt jelenti, hogy az érték nem változik a gyári alapértékek kérésekor. 

8.1 A Gyorstelepítés menü alapértékei
Táblázat 8.1 A Gyorstelepítés menü alapértelmezett értékei

Navigálás Beállítás Alapértelmezett 
érték

Törlés

Nemzetközi Nyelv Angol N

Időzóna GMT+1 Nyugat-
Európa

N

Időformátum 24 órás N

Idő 0:00 N

Dátumformátum NN-HH-ÉÉÉÉ N

Dátum 1-1-2008 N

IP-cím 0.0.0.0 N

Ütemezés Heti Hétfőtől 
péntekig

I

Munkanap 08.00-18.00 I

Hétvégi nap 08.00-18.00 I

Rögzítés 1-6. profil Normál Felbontás 4CIF I

Videominőség Közepes I

Képfrissítés üteme 6,25 kép/mp I

Kontaktus Felbontás 4CIF I

Minőség Nagy I

Képfrissítés üteme 25 kép/mp I

Mozgás Felbontás 4CIF I

Minőség Nagy I

Képfrissítés üteme 25 kép/mp I

Hálózat Beállítás DVR név DIVAR XF N

DHCP Engedélyezve N

IP-cím 0.0.0.0 N

Alhálózati maszk: 0.0.0.0 N

Alapértelmezett átjáró 0.0.0.0 N

DNS-szerver 0.0.0.0 N

Sávszélesség-korlát 100 Mb/s N
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8.2 Monitornézet beállításainak alapértékei
Táblázat 8.2 Monitornézet beállításainak alapértelmezett értékei

Navigálás Beállítás Alapértelmezett 
érték

Törlés

Kijelzés 
beállításai

A, B monitor Címek megjelenítése Igen I

Dátum/idő 
megjelenítése

Igen I

Átlátszó háttér Igen I

Képpanel szegélye Fekete I

Osztott 
képek

A, B monitor 4x4 Igen I

3x3 (1) Igen I

3x3 (2) Igen I

Quad 1 Igen I

Quad 2 Igen I

Quad 3 Igen I

Quad 4 Igen I

Szekvencia A, B monitor Sorozat időköze 5 mp I

Szekvencialista Kamera 1..16 I

Eseménymeg
jel.

A, B monitor Kijelzés módosítása 
videojelvesztésnél

Igen I

Kijelzés módosítása 
mozgáskor

Igen I

Kijelzés időtartama 5 mp I
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8.3 A konfigurálási menü alapbeállításai
Táblázat 8.3 A Konfiguráció menü alapértelmezett értékei

Navigálás Beállítás Alapértelmezett 
érték

Törlés

Nemzetközi Nyelv Nyelv Angol N

Hőmérséklet egysége Celsius N

Idő/dátum Időzóna GMT+1 Nyugat-
Európa

N

Időformátum 24 órás N

Idő 0:00 N

Dátumformátum NN-HH-ÉÉÉÉ N

Dátum 1-1-2008 N

Nyári időszámítás Automatikus N

Kezdő időpont (DS) N

Záró időpont (DS) N

Eltolódás (DS) N

Időkiszolgáló Időkiszolgáló 
használata

Tiltva N

IP-cím 0.0.0.0 N

Videó és 
audió

1...16 Bemenet neve 1..24. kamera I

Videobemenet 
engedélyezése

Engedélyezve I

PTZ Tiltva I

Automatikus kontraszt Engedélyezve I

Kontraszt 50% I

Audiobemenet 
engedélyezése

Tiltva I

Erősítés 50% I

17...24 Beállítás... IP-cím 0.0.0.0 N

Bemenet Kamera 
(0 érték)

N

Adatfolyam 1 N

Kódolóprofil 1 N

Felhasználónév Felhasználó N

Jelszó — N

Ütemezés Ütemezés Profil (1) Mindig aktív I

Kivételes napok Kivételes napok Üres I
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Rögzítés 1-6. profil 1...24 Normál Felvételi mód Folyamatos I

Esemény előtti idő 30 másodperc I

Felbontás 4CIF I

Videominőség Közepes I

Képfrissítés üteme 6,25 kép/mp I

Hangfelvétel Tiltva I

Hangminőség Közepes I

1...24 Kontaktus Kontaktus-vezérelt 
rögzítés

Rögzített 
időtartam

I

Időtartam 30 másodperc I

Felbontás 4CIF I

Minőség Nagy I

Képfrissítés üteme 25 kép/mp I

Hangfelvétel Tiltva I

Hangminőség Közepes I

1...24 Mozgás Mozgásrögzítés Rögzített 
időtartam

I

Időtartam 30 másodperc I

Felbontás 4CIF I

Minőség Nagy I

Képfrissítés üteme 25 kép/mp I

Hangfelvétel Tiltva I

Hangminőség Közepes I

Kontaktusok NC 
kontaktusbemenetek

Nincs I

NC 
kontaktuskimenetek

Nincs I

1..24 Kontaktusbemenet 
neve

1..24. 
kontaktusbemen
et

I

Profil felülírási mód Nincs felülírás I

Profil Profil (1) I

Időtartam 1 óra I

Mozgás 1..16 Indítójel szintje 50% I

Mozgási területek Összes törlése I

Táblázat 8.3 A Konfiguráció menü alapértelmezett értékei

Navigálás Beállítás Alapértelmezett 
érték

Törlés
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Esemény 1-6. profil Általános Riasztások 
automatikus 
nyugtázása

Tiltva I

Riasztás megtartási 
ideje

10 másodperc I

Hangjelzés riasztásnál Engedélyezve I

Hangjelzés 
képvesztésnél

Engedélyezve I

Profilba lépéskor 
induló feladatok

Nincs feladat I

Kontaktus 1...24 Engedélyezve 1..16 
engedélyezve

I

Riasztás Tiltva I

Feladatok Rögzítés 
alkalmazása N-
nél. 
Megjelenítés az 
A monitoron

I

Mozgás 1...24 Engedélyezve 1..16 I

Riasztás Tiltva I

Feladatok Rögzítés 
alkalmazása N-
nél. 
Megjelenítés az 
A monitoron

Képvesztés 1...24 Engedélyezve 1..16 
engedélyezve

I

Hálózat Beállítás DVR név DIVAR XF N

Hálózaton történő 
keresés

Engedélyezve N

DHCP Engedélyezve N

IP-cím 0.0.0.0 N

Alhálózati maszk: 0.0.0.0 N

Alapértelmezett átjáró 0.0.0.0 N

HTTP port 80 N

Sávszélesség-korlát 100 Mb/s N

IP-tartomány Kezdő cím 0.0.0.0 N

Záró cím 255.255.255.25
5

N

Monitor streaming 1..16. bemenet Kamerabemenet I

Táblázat 8.3 A Konfiguráció menü alapértelmezett értékei

Navigálás Beállítás Alapértelmezett 
érték

Törlés
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Tárhely Állapot N/A

Beállítások Felülírás a következő 
után

Teljes 
lemezkészlet

I

Szerviz N/A

Felhasználók Általános Alapértelmezett 
felhasználó

Rendszergazda I

Rendszergazda Felhasználónév Rendszergazda I

Jelszó I

Helyi bejelentk. enged. Engedélyezve N/A

Távoli bejelentk. 
enged.

Engedélyezve I

Autom. kijelentk. Tiltva I

1..7. felhasználó Hozzáférési jogok Felhasználónév 1..7. felhasználó I

Jelszó — I

Helyi bejelentk. enged. Engedélyezve I

Távoli bejelentk. 
enged.

Engedélyezve I

Autom. kijelentk. Tiltva I

Konfig. módosítás 
enged.

Tiltva I

Lejátszás enged. Engedélyezve I

Exportálás enged. Engedélyezve I

Felvételtörlés 
engedélyezése

Tiltva I

Vezérlési jogok Kameramegtekintési 
jogosultság

Engedélyezve I

Kameravezérlési jogok Engedélyezve I

Kamera 
előbeállításának 
engedélyezése

Engedélyezve I

Relévezérlés 
engedélyezése

Engedélyezve I

Táblázat 8.3 A Konfiguráció menü alapértelmezett értékei

Navigálás Beállítás Alapértelmezett 
érték

Törlés
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Rendszer Szerviz N/A

Soros portok ID 1 N

Első kamera száma 1 N

1..4 sz. billentyűzet 
elérése

A monitor + B 
monitor

I

Átviteli sebesség 38 400 N

Paritás Nincs I

Adatbitek 8 I

Tiltóbitek 1 I

RTS/CTS Engedélyezve I

Licencek N/A

Naplózás Kontaktusok 
naplózása

Engedélyezve I

Mozgások naplózása Engedélyezve I

Távoli hozzáférés 
naplózása

Engedélyezve I

Táblázat 8.3 A Konfiguráció menü alapértelmezett értékei

Navigálás Beállítás Alapértelmezett 
érték

Törlés
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9 Műszaki adatok
A következő oldalak a készülék műszaki adatait tartalmazzák.

9.1 Elektromos jellemzők
Feszültség és teljesítmény

Videó

Audió

Riasztáskezelés

Vezérlés

Minden típus 100-240 V AC; 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

Bemenetek Kompozit videó 0,5-2 Vpp, 75 Ohm, automatikus 
lezárás

Kimenetek 1 Vpp, 75 Ohm, szinkr. 0,3 V ± 10%

Videoszabvány PAL/NTSC automatikus felismerés

Felbontás 720 x 576 PAL – 720 x 484 NTSC

AGC Az egyes videojelek erősségének automatikus vagy 
kézi beállítása

Digitális zoom 1,5 - 6×

Tömörítés H.264

Bemenetek Monó RCA, 1 Vpp, 10 kOhm

Kimenetek Kettős monó RCA, 1 Vpp, 10 kOhm

Mintavételi frekvencia 48 kHz csatornánként

Tömörítés MPEG-1 layer II

Bemenetek 8 vagy 16 konfigurálható NO/NC
max. bemeneti feszültség: 40 V DC

Kimenetek 4 relékimenet, 1 hibajelző relékimenet; 
konfigurálható NO/NC; max. névleges 30 V AC - 
40 V DC - 0,5 A; folyamatos - 10 VA

RS232 Kimeneti jelek az EIA/TIA-232-F szabványnak 
megfelelően, max. bemeneti feszültség: ±25 V

Billentyűzetbemenet RS485 szabványnak megfelelő
max. jelfeszültség: ±12 V,
táp: 11 V-12,6 V max. 400 mA esetén
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Csatlakozók

Tárhely

BiPhase Impedancia: 128 ohm,
max. túlfeszültség-védelem: ±40 V, max. 
kábelhosszúság: 1,5 km

RS485 RS485 szabványnak
megfelelő max.jelfeszültség: ±12 V

Videobemenetek 8 vagy 16 hurkolt BNC, automatikus lezárás

Audiobemenetek 8 vagy 16 RCA

Ethernet RJ45 árnyékolt, 10/100 BaseT az IEEE802.3 
szabványnak megfelelően

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

Hangkimenetek 4 RCA

Riasztócsatlakozók Csavaros csatlakozóbemenetek külső panelen 
keresztül (tartozék), kábelkeresztmetszet: AWG 
26-16 (0,13-1,5 mm2)

Hibajelző relé Csavaros csatlakozókimenet külső adapteren 
keresztül (tartozék), kábelkeresztmetszet: AWG 
28-16 (0,08-1,5 mm2)

BiPhase Csavaros csatlakozókimenet külső panelen 
keresztül (tartozék), kábelkeresztmetszet: AWG 
26-16 (0,13-1,5 mm2)

RS232 DB9 csatlakozódugó (2)

RS485 Csavaros csatlakozókimenet külső adapteren 
keresztül (tartozék), kábelkeresztmetszet: AWG 
28-16 (0,08-1,5 mm2)

Kezelőegység bemenet RJ11 (6 tűs)

Kezelőegység kimenet RJ11 (4 tűs), RS485-nek megfelelő, 
max. 16 egység

USB „A” típusú csatlakozó (5)

Merevlemezek 4 elölről cserélhető SATA merevlemez

Rögzítési frekvencia (kép/mp): PAL: összesen 400, kameránként beállítható: 25, 
12,5, 6,25, 3,125, 1
NTSC: összesen 480, kameránként beállítható: 30, 
15, 7,5, 3,75, 1

Felvétel felbontása 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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Megjelenítési módok

9.1.1 Mechanikus jellemzők

9.1.2 Környezeti jellemzők

9.1.3 Elektromágneses sugárzás és biztonság

9.1.4 Tartozékok (külön rendelhetők)

„A” monitor Teljes, teljes sorozat, négy- vagy többképes, 
riasztási felhívás (élő és tárolt képek, analóg és IP-
kamerák)

„B” monitor Teljes, teljes sorozat, négy- vagy többképes, 
riasztási felhívás (élő, kizárólag analóg kamerák 
esetében)

Méretek (kábelezéssel együtt) 446 x 443 x 88 mm (Szé x Mé x Ma)

Tömeg Kb. 11 kg

Rack-szerelőkészlet (tartozék) Egy készülék beszereléséhez EIA 19" rack-fiókba.

Hőmérséklet Működési: +5 °C és +45 °C között
Tárolási: -25 °C és +70 °C között

Relatív páratartalom Működési: <93% (páralecsapódás nélkül)
tárolási: <95% (páralecsapódás nélkül)

EMC követelmények

USA FCC 15. rész, B osztály

EU EMC 89/336/EGK irányelv

Ellenállás (RFI) EN50130-4

Kibocsátás EN55022, B osztály

Harmonikus EN61000-3-2

Feszültségingadozások EN61000-3-3

Biztonság

USA UL, 60950-1

EU CE, EN60950-1

Kanada CAN/CSA - C22.2 no. E60950-1

KBD-Digital / KBD-Universal IntuiKey kezelőegység joystick-kal

Billentyűzethosszabbító készlet LTC 8557

Tárhely 500 GB-os tárolóeszköz-bővítő készlet 
1 TB-os tárolóeszköz-bővítő készlet 
Licenc RAID 4 alapú tároláshoz

Video Manager LTC 2605/91 
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9.1.5 Videoátviteli sebességek (b/s)

Megjegyzés:
A fenti átviteli sebességek csak elméleti értékek. A gyakorlatban az átviteli sebesség értékei 
akár 50%-kal alacsonyabbak is lehetnek a képtartalomtól függően. A leghatékonyabb 
képtömörítés elérése érdekében kerülje a túl zajos kameraképet a kamera megfelelő 
telepítésével, és az elegendő fénymennyiség biztosításával. Emellett ellenőrizze kamera 
rögzítését is, hogy az ne rezeghessen szél vagy más külső tényező hatására.

IP-bemenetek Licenc 4 IP-kamerához
Licenc 8 IP-kamerához

BiPhase translator-ok LTC 8782

Rögzítési sebesség (kép/másodperc)

Felbontás Minőség 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

CIF Normál 225 124 73 48 30

CIF Közepes 619 340 201 131 82

CIF Nagy 1013 557 329 215 135

2CIF Normál 317 174 103 67 42

2CIF Közepes 871 479 283 185 116

2CIF Nagy 1425 784 463 303 190

4CIF Normál 500 275 163 106 67

4CIF Közepes 1375 756 447 292 183

4CIF Nagy 2250 1238 731 478 299
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