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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
1. Lees deze handleiding.

2. Bewaar deze handleiding.

3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle instructies op.

5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

6. Maak het apparaat alleen met een droge doek schoon. 

7. Zorg dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd raken. 
Installeer dit apparaat zoals beschreven in deze handleiding. 

8. Installeer dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen 
zoals radiatoren, ovens of andere apparaten die hitte 
voortbrengen (zoals versterkers).

9. Verander nooit iets aan de aarding van de stekker. Een 
gepolariseerde stekker heeft twee pennen, een brede en een 
smallere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde 
pin voor de aarding. Voor uw veiligheid is het apparaat voorzien 
van een geaarde netstekker. Neem bij problemen met de 

aansluiting contact op met een elektricien, zodat de verouderde 
contactdoos kan worden vervangen. 

10. Zorg dat niet op de voedingskabel kan worden gelopen en 
dat deze niet afgeklemd wordt, met name bij de stekkers, de 
stopcontacten en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.

11. Gebruik alleen toevoegingen/accessoires die door de 
fabrikant zijn goedgekeurd.

12. Gebruik alleen wagentjes, staanders, 
beugels, houders of tafels die worden 
aanbevolen door de fabrikant of samen met 
het product worden aangeboden. Als u een 
wagentje gebruikt, dient u de combinatie 
wagentje/apparaat voorzichtig te verplaatsen om letsel door 
omkantelen te voorkomen. 

13. Haal bij onweer of als u het apparaat een lange tijd niet 
gebruikt de stekker uit het stopcontact. 

14. Laat service en onderhoud alleen door bevoegd personeel 
uitvoeren. Reparatie is nodig wanneer het apparaat is 
beschadigd, zoals bij een beschadigde netkabel of stekker, 
wanneer er vloeistof in het apparaat is gelekt of voorwerpen in 
het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld 
aan vocht of regen, wanneer het apparaat niet normaal 
functioneert of wanneer het is gevallen.

15. Verplaatsen - Koppel de kabel los van de voedingsbron 
voordat u het apparaat verplaatst. Het apparaat moet zeer 
voorzichtig worden verplaatst. Hard duwen of schokken kan 
leiden tot schade aan het apparaat en de harde schijf.

16. Voeding - Sluit het apparaat alleen aan op een lichtnet met 
het voltage vermeld op het etiket op het apparaat. Als u niet 
zeker weet of het plaatselijke lichtnet geschikt is, neem dan 
contact op met uw dealer of een plaatselijk energiebedrijf. 

17. Overbelasting - Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren 
niet omdat dit aanleiding kan geven tot brand of elektrische 
schokken.

18. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Duw geen 
voorwerpen door de openingen van het apparaat. Dit kan 
kortsluitingen veroorzaken en aanleiding geven tot brand of 
elektrische schokken. Mors geen vloeistof op het apparaat.

19. Onderdelen vervangen - Als het nodig is onderdelen te 
vervangen, dient de onderhoudstechnicus gebruik te maken van 
door de fabrikant aanbevolen onderdelen of onderdelen die 
dezelfde eigenschappen hebben als het oorspronkelijke 
onderdeel. Niet erkende onderdelen kunnen aanleiding geven tot 
brand, elektrische schokken of andere gevaren.

20. Veiligheidscontrole - Vraag de onderhoudstechnicus na een 
onderhoudsbeurt of een reparatie veiligheidscontroles uit te 
voeren om na te gaan of het apparaat correct functioneert.

21. Aarding - Als het kabelsysteem dat op het apparaat is 
aangesloten van buiten komt, moet het kabelsysteem geaard 
zijn. Alleen voor VS modellen -- Sectie 810 van de National 
Electrical Code, ANSI/NFPA No.70-1981, bevat informatie 
over het correct aarden van het montagestatief en het 

Gevaar

Een bliksemflits in een gelijkbenige driehoek 
attendeert de gebruiker op de aanwezigheid van 
ongeïsoleerde gevaarlijke spanningen in het 
apparaat. Deze spanningen zijn voldoende groot 
om een risico op een elektrische schok te 
vormen. 

Waarschuwing

Een uitroepteken in een gelijkbenige driehoek 
attendeert de gebruiker op de aanwezigheid van 
belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies in de documentatie die 
bij het apparaat werd meegeleverd.

Voorzichtig

Om het risico van een elektrische schok te 
verminderen, dient u de behuizing of de 
achterkant van het apparaat niet te openen. 
Bevat geen onderdelen die door de gebruiker 
dienen te worden onderhouden. Laat service en 
onderhoud alleen door bevoegd personeel 
uitvoeren.
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montagehulpstuk, het aarden van de coaxkabel aan een 
ontladingseenheid, de grootte van de aardingsconductoren, de 
plaats van de ontladingseenheid, de aansluiting op 
aardingselektrodes en vereisten voor de aardingselektrode.

22. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico 
op brand of elektrische schokken te vermijden. Zet daarom ook 
geen voorwerpen op dit apparaat die met water zijn gevuld, 
zoals vazen.

23. Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt 
geplaatst. Er bevindt zich een lithiumbatterij in de behuizing van 
deze recorder. Vervang batterijen alleen door batterijen van 
hetzelfde type. Deponeer lege batterijen op een 
milieuvriendelijke manier. 

Reiniging

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een 
bevochtigde, pluisvrije doek of een zeem.

Opmerking

Bosch is milieubewust. Bij het ontwerpen van dit apparaat is zo 
veel mogelijk rekening gehouden met het milieu.

Waarschuwing

Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik in openbare ruimtes. 
Clandestiene opname van mondelinge communicatie is strikt 
verboden conform de wetgeving in de VS.

Opmerking

Elke wijziging of aanpassing die niet expliciet door Bosch is 
goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de 
apparatuur te bedienen teniet doen. Als u meer wilt weten of een 
vertegenwoordiger wilt spreken, kunt u contact opnemen met de 
dichtstbijzijnde vestiging van Bosch Security Systems. Of kijk 
op onze website: www.boschsecuritysystems.nl 

FCC-INFORMATIE
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn 
vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse B, 
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn 
vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen 
schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Dit 
apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen. Het apparaat kan schadelijke 
interferentie van radiocommunicatie veroorzaken als het niet 
volgens de voorschriften wordt geïnstalleerd en gebruikt. 
Garantie dat in een bepaalde situatie geen interferentie zal 
plaatsvinden, wordt echter niet gegeven. Als dit apparaat 
schadelijke interferentie met radio- en televisieontvangst 
veroorzaakt, hetgeen is vast te stellen door het apparaat uit en in 
te schakelen, kan de gebruiker een of meer van de volgende 
maatregelen nemen om dit probleem op te lossen:

• Draai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand van het apparaat tot de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere groep 

dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of tv-

technicus.

Referentie

Pictogrammen die worden weergegeven op het 
scherm

Vooruit 
afspelen

Achteruit 
afspelen

Audio

Pauze, 
Stilzetten

Zoom 

Volgorde 
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1 Inleiding

1.1 Digitale videorecorder voor 
beveiligingstoepassingen

De DVR4C is een video-opnamesysteem dat maximaal vier 
camerasignalen met bijbehorende audiosignalen kan registreren 
en tegelijkertijd live-beelden weergeeft en afspeelt op meerdere 
schermen. Het apparaat heeft uitgebreide zoek- en 
afspeelfuncties voor het bekijken van opgeslagen videobeelden. 
Nadat de opnamefunctie is ingesteld, worden alle opnamen op 
de achtergrond uitgevoerd zonder dat ingrijpen van een operator 
is vereist. De maximale opnamesnelheid is 120 (NTSC) en 100 
(PAL) beelden per seconden. 

Het apparaat beschikt over uitgebreide alarmfuncties, inclusief 
bewegingsmelding in de door de gebruiker te definiëren zones 
van het gebied dat door de camera's wordt bestreken. 
Invoeralarmen en beeldverlies worden ook gezien als 
alarmsignalen.

Het apparaat is eenvoudig te bedienen en te programmeren via 
de besturingstoetsen op de voorzijde en het menusysteem op het 
scherm. Een monitoruitgang kan de beelden op een volledig 
scherm of op een kwartscherm weergeven. USB ondersteunt het 
eenvoudig archiveren van video's.

Via een netwerk kan worden gebruikgemaakt van de pc-
toepassing voor live-weergave, afspelen en configuratie. De 
DVR4C omvat een archiefspeler voor het afspelen op een 
zelfstandige pc. Verificatie kan met de pc-software op afstand 
worden gecontroleerd. 

Op de achterzijde bevinden zich doorgeluste video-ingangen 
met instellingsschakelaars, een video-uitgang, alarmingangen en 
-uitgangen en een Ethernetaansluiting. De monitoruitgang kan 
en CVBS-videosignaal weergeven in NTSC of PAL. 

1.2 Eigenschappen
De DVR4C beschikt over de volgende eigenschappen:

• Kleine beeldbestanden die gebruik maken van op MPEG-4-
gebaseerde compressie.

• Vier video- en vier audio-ingangen. 
• Gelijktijdig opnemen en afspelen.
• Real-time opname op alle kanalen.
• Eenvoudig archiveren van video's met USB.
• Toegang en beheer op afstand via LAN, WAN, PSTN of 

DSL.
• Weergave op volledig scherm en kwartscherm in de live- en 

afspeelmodus.
• Bewegingsdetectie.
• Vier schakel-/alarmingangen en vier alarmuitgangen.
• Detectie bij beeldverlies en bij een defecte ventilator.
• Hoorbaar alarm.

1.3 Uitpakken
Controleer de verpakking op zichtbare schade. Als artikelen 
tijdens de verzending beschadigd zijn, dient u contact op te 
nemen met de transporteur. Pak de onderdelen voorzichtig uit. 
Deze elektronische apparatuur en moet voorzichtig worden 
behandeld om schade aan het apparaat te voorkomen. Probeer 
het apparaat niet te gebruiken als een van de onderdelen 
beschadigd is. Als er onderdelen ontbreken, neemt u contact op 
met de verkoopvertegenwoordiger of klantenservice van Bosch. 

De doos is de veiligste verpakking om het apparaat te 
transporteren. Bewaarde de verpakking en alle overige 
verpakkingsmaterialen voor eventueel later gebruik. Als het 
apparaat moet worden teruggezonden, dient u de originele 
verpakkingsmaterialen te gebruiken.

1.3.1  Inhoud van de verpakking

Controleer of de volgende onderdelen geleverd zijn:

• Digitale videorecorder 
• Gebruikershandleiding voor Remote Viewer en Archive 

Player
• Installatiehandleiding (deze handleiding)
• Stroomkabel
• Netwerk-crossoverkabel
• Een cd-rom met de software en de handleidingen.
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2 Montage

Om de DVR te installeren, gebruikt u de onderstaande 
aansluitingen en voert u de relevante gegevens in het menu Snel 
installeren in. 

2.1 Aansluitingen

Primaire aansluitingen

1. Sluit de camera's aan op de BNC-ingangaansluitingen van 
de camera. (Stel de impedantie alleen in op Hi-Z als de 
doorgeluste uitgangen van de video worden gebruikt.)
> De DVR4C configureert zichzelf automatisch als een PAL- 

of NTSC-apparaat door het signaal van de eerst 
aangesloten camera te detecteren (laagste camera-
invoernummer).

2. Sluit een monitor aan op de BNC-uitgang MON Out.
> Sluit het apparaat aan op de monitor met behulp van de 

75-ohm videocoaxkabels met BNC-aansluitingen. 

Optionele aansluitingen

3. Sluit maximaal vier audio-ingangen aan via de RCA-
aansluitingen.

4. Sluit een audio-uitvoerapparaat aan via de RCA-aansluiting.
5. Sluit maximaal vier (alarm)ingangen aan via de 

terminalaansluiting.
> Elke inganglijn kan worden geschakeld door een 

relaiscontact van apparaten zoals drukmeters, passieve 
infrarood-detectoren, rookmelders en gelijksoortige 
apparaten. 

U kunt de alarmingangen configureren als N/O of N/C in 
het menusysteem.  De standaardinstelling is N/O.

6. Sluit maximaal vier uitgangsrelais voor alarmen aan via de 
terminalaansluiting.
> Relais 1 reageert op een invoeralarm, relais 2 reageert op 

een systeemfout en de overige relais worden toegewezen 
aan de remote software. Configureer de alarmuitgangen 
als N/O of N/C in het menusysteem. 

7. Sluit uw netwerk aan via de Ethernetpoort.
> De DVR4C wordt geleverd met de DHCP-functie 

ingeschakeld, zodat IP-adressen automatisch worden 
toegewezen als de netwerkserver DHCP gebruikt. (Zie het 
menu Systeeminstellingen/Aansluitingen/
Netwerkinstellingen.)

8.  Gebruik de RS232-connector om een PSTN-lijn aan te 
sluiten.
> De seriële RS232-connector voor consolepoorten wordt 

gebruikt om een PSTN-modem of een tekstapparaat aan 
te sluiten op het apparaat. Gebruik een null-modemkabel 
om de seriële poort van het externe apparaat op het 
apparaat aan te sluiten. De baudsnelheid kan worden 
geselecteerd in het menusysteem.

Inschakelen

9. Zet alle aangesloten apparatuur aan.
10. Sluit het netsnoer aan op het apparaat en schakel dit in.

2.2 Eerste gebruik
Druk op de MENU-toets op de voorzijde en selecteer het 
submenu Snel installeren om het menu Snel installeren 

100-240 Vac

PC

LAN / WAN

Geluid 
ingangen

Camera 
ingangen

RS232
connectorVoeding

schakelaar

Monitoruitgang

Geluid 
uitgang

Relais 
uitgang

Alarm 
ingang

Netwerk
connector
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te openen. Vul de basisinstellingen in om het systeem 
operationeel te maken. Het apparaat begint automatisch met 
opnemen. Druk op Esc om het menu te sluiten. 

Navigatie
• Gebruik de toetsen Terug (links), Snel vooruit (rechts), 

Pauze (omhoog) en Stop (omlaag) om door een menu te 
bladeren.

• Gebruik de toets Afspelen om een submenu of item te 
selecteren. U kunt met deze toets gemaakte keuzes in menu's 
opslaan.

• Gebruik de toets ESC om terug te gaan of het menu te 
verlaten.

Instellingen wijzigen

• Druk op de toets Afspelen (Selecteren) om te beginnen 
met het wijzigen van een waarde.

• Gebruik de toetsen Pauze (Omhoog) en Stop (Omlaag) 
om de waarde of tekst te wijzigen.

• Bevestig de wijziging met de toets Afspelen 
(Selecteren), of

• maak de wijziging ongedaan door op de toets Esc 
(Escape/Afsluiten) te drukken.

2.2.1  Menu Snel installeren

>> DATUM/TIJD

>>> TIJDZONE

• Selecteer de huidige tijdzone in een lijst. De 
standaardtijdzone is GMT 00:00.

>>> ZOMERTIJD

• Selecteer of de zomertijd wordt gebruikt (Aan) of niet 
(Uit).

>>> DATUMNOTATIE

• Kies uit drie datumnotaties, waarbij de maand (MM), de 
dag (DD) of het jaar (JJJJ) als eerste wordt weergegeven. 

>>> TIJDNOTATIE

• Selecteer de 24-uurs of 12-uurs (AM/PM) tijdsnotatie.

>>> HUIDIGE TIJD

• Vul de huidige tijd in.

>>> HUIDIGE DATUM 

• Vul de huidige datum in.

>>> TOEPASSEN

• Selecteer dit item om de huidige instellingen voor datum 
en tijd op te slaan. 

De tijdinstellingen wijzigen

Op alle opgenomen videobeelden wordt een tijdstempel 
weergegeven voor verificatie. Voor het zoeken en archiveren 
van beelden wordt een lineaire tijdschaal gebruikt, zonder 
onderbrekingen of overlappingen. Als u de tijdinstellingen 
wijzigt, komen de tijdstempel en lineaire tijdschaal echter niet 
meer overeen. Deze afwijking wordt tijdens het afspelen rechts 
van de tijdstempel weergegeven.

Om de afwijkingen te voorkomen is het raadzaam belangrijke 
videobeelden te archiveren en de harde schijf opnieuw te 
formatteren wanneer u de tijdinstellingen wijzigt.

>> OPNAME

>>> CONFIGURATIESTATUS

• Dit geeft de huidige instelling van de DVR weer. Als de 
configuratie van de DVR gelijk is aan de configuratie 
tijdens de laatste Snelinstallatie, geeft de 
configuratiestatus Originele instellingen weer. Als dit 
niet het geval is, wordt Aangepaste instellingen 
weergegeven.

Pauze (Omhoog)

Snel vooruit 
afspelen
(Rechts)

Stop (Omlaag)

Terug
 (Links)

Afspelen 
(Selecteren)

Esc
(Escape/
Afsluiten)
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>>> SNELHEID (IPS)

• Selecteer de opnamesnelheid die voor alle camera's 
wordt gebruikt.

• Het aantal beelden per seconde (ips) dat beschikbaar is 
voor PAL kan variëren van 0 of 0,75 (één beeld per 1,3 
seconden) tot 25 beelden per seconde (ips).

• Het aantal beelden per seconde (ips) dat beschikbaar is 
voor NTSC kan variëren van 0 of 1 (één beeld per  
seconde) tot 30 beelden per seconde (ips).

>>> KWALITEIT

• Selecteer Laag, Standaard, Midden, Hoog of 
Superieur voor het niveau van de beeldkwaliteit.

>>> GELUIDSOPNAME

• Selecteer Aan of Uit om geluid wel of niet op te nemen.

>>> TOEPASSEN

• Selecteer dit item om uw instellingen op te slaan.

Raadpleeg de maximale opnametijd in de onderstaande tabel.

 Max. opnametijd

Kwaliteit

Opname-
snelheid 

(IPS)
PAL/

NTSC

Aantal dagen op harde schijf (bij opnamen vanaf 4 kanalen)
80 GB 160 GB 320 GB 600 GB

Geluid uit
Geluid 

aan
Geluid uit

Geluid 
aan

Geluid uit
Geluid 

aan
Geluid uit

Geluid 
aan

Superieur 0.75/1 13.2 10.7 26.3 21.4 52.6 42.9 98.7 80.3
Superieur 1.5/2 9.8 8.4 19.7 16.8 39.4 33.6 73.8 63.1
Superieur 3/3.5 6.5 5.9 13.1 11.8 26.2 23.5 49.1 44.1
Superieur 6/7.5 3.9 3.7 7.9 7.4 15.7 14.7 29.5 27.6
Superieur 12.5/15 2.5 2.4 4.9 4.7 9.8 9.4 18.4 17.6
Superieur 25/30 1.2 1.2 2.5 2.4 4.9 4.8 9.2 9.0

Hoog 0.75/1 19.6 14.6 39.3 29.3 78.5 58.6 147.3 109.8
Hoog 1.5/2 14.7 11.7 29.4 23.4 58.8 46.9 110.3 87.9
Hoog 3/3.5 9.8 8.4 19.6 16.7 39.2 33.5 73.5 62.8
Hoog 6/7.5 5.9 5.3 11.7 10.7 23.5 21.3 44.0 40.0
Hoog 12.5/15 3.7 3.4 7.3 6.9 14.7 13.8 27.5 25.9
Hoog 25/30 1.8 1.8 3.7 3.6 7.3 7.1 13.7 13.3

Gemiddeld 0.75/1 26.2 18.0 52.3 36.0 104.6 72.0 196.2 135.0
Gemiddeld 1.5/2 19.6 14.6 39.2 29.2 78.4 58.5 147.0 109.7
Gemiddeld 3/3.5 13.0 10.6 26.1 21.3 52.2 42.5 97.8 79.8
Gemiddeld 6/7.5 7.8 6.9 15.6 13.8 31.3 27.5 58.6 51.6
Gemiddeld 12.5/15 4.9 4.5 9.8 9.0 19.5 18.0 36.6 33.7
Gemiddeld 25/30 2.4 2.3 4.9 4.7 9.8 9.4 18.3 17.5
Standaard 0.75/1 39.2 23.3 78.4 46.7 156.7 93.3 293.9 175.0
Standaard 1.5/2 29.3 19.4 58.7 38.9 117.3 77.8 220.0 145.8
Standaard 3/3.5 19.5 14.6 39.0 29.2 78.0 58.3 146.3 109.3
Standaard 6/7.5 11.7 9.7 23.4 19.4 46.7 38.9 87.6 72.9
Standaard 12.5/15 7.3 6.5 14.6 12.9 29.1 25.9 54.6 48.5
Standaard 25/30 3.6 3.4 7.3 6.9 14.6 13.7 27.3 25.7

Laag 0.75/1 78.0 33.1 156.0 66.3 312.0 132.6 585.0 248.6
Laag 1.5/2 58.3 29.0 116.6 58.0 233.1 115.9 437.1 217.4
Laag 3/3.5 38.7 23.2 77.4 46.3 154.8 92.6 290.2 173.6
Laag 6/7.5 23.1 16.5 46.3 33.0 92.6 66.0 173.5 123.8
Laag 12.5/15 14.4 11.5 28.8 23.0 57.6 46.1 107.9 86.4
Laag 25/30 7.2 6.4 14.4 12.8 28.8 25.6 54.0 48.0
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3 Bedieningsvoorschriften

Hier wordt het doel van de toetsen aan de voorzijde uitgelegd. 
De beschikbare functies kunnen worden beperkt door het 
instellen van wachtwoorden. Een beheerder heeft in het menu 
toegang tot veel meer functies. Raadpleeg het Menusysteem 
voor een volledige lijst met beschikbare menuopties.

3.1 Bedieningselementen voorzijde
Toets 1 t/m 4: Druk hierop om een camera te selecteren 
voor weergave op een volledig scherm in de live- of 
afspeelmodus. De indicatoren worden groen als er een 
camera wordt geselecteerd in de modus voor volledig 
scherm of kwartscherm. Ze worden rood als er een alarm of 
beeldverlies is voor deze ingang of camera.

De indicator Aan/uit brandt om aan te geven dat het 
apparaat is ingeschakeld.

NET: De indicator brandt als het apparaat toegang krijgt 
via het netwerk.

REC: De opname-indicator brandt als het apparaat een 
video opneemt.

PLAY: De afspeelindicator brandt als het apparaat een 
video afspeelt.

SEARCH: Druk op deze toets om het zoekmenu te openen.

Toets Terug:
In de live-modus voor volledig scherm kunt u met deze 
toets het achteruit afspelen vanaf de huidige positie starten.
In de afspeelmodus kunt u met deze toets de beelden 
achteruit afspelen en het terugspelen versnellen.
In de pauzemodus kunt u hiermee één beeld terug gaan.
In de menumodus kunt u met deze toets de huidige 
geselecteerde positie naar links verschuiven.
In de zoommodus kunt u met deze toets het ingezoomde 
gedeelte naar links verschuiven.

Toets Pauze:
In de live-modus kunt u met deze toets het camerabeeld 
stilzetten.
In de afspeelmodus kunt u met deze toets het afspelen 
onderbreken.
In de menumodus kunt u met deze toets de huidige 
geselecteerde positie omhoog verschuiven. 
In de zoommodus kunt u met deze toets het ingezoomde 
gedeelte omhoog verschuiven.

Snel vooruit:
In de live-modus voor volledig scherm kunt u met deze 
toets de beelden van 1 minuut eerder afspelen.
In de afspeelmodus kunt u met deze toets de 
afspeelsnelheid opvoeren.
In de pauzemodus kunt u met deze toets één frame vooruit 
gaan.
In de menumodus kunt u met deze toets de huidige 
geselecteerde positie naar rechts verschuiven.
In de zoommodus kunt u met deze toets het ingezoomde 
gedeelte naar rechts verschuiven.

OSD/Help
In de live- en afspeelmodus wordt via de menu' s op het 
display (OSD) standaard de relevante informatie 
weergegeven. Als er een tekstapparaat is aangesloten, 
worden de tekstgegevens alleen weergegeven in de modus 
voor volledig scherm. Gebeurtenisgegevens worden alleen 
in de live-modus weergegeven.
Druk op de OSD-knop als u alleen het kanaalnummer, de 
tijd en de datum wilt weergeven. 
Druk twee keer op deze knop om het OSD uit te schakelen.
Als u in de menumodus op een item drukt, ziet u een uitleg 
van het geselecteerde item. 

ESC: Het huidige menuniveau verlaten. Als u zich in de 
bewerkingsmodus bevindt, worden de wijzigingen niet 
opgeslagen.
In de pauzemodus kunt u met deze toets terugkeren naar de 
live-modus.

OSD/HELP

ESCQUAD ZOOM SEQ

1 2 3 4

NET REC PLAY

USB COPY

Digital Video Recorder
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Druk op ESC om een geactiveerde alarmtoon uit te 
schakelen.

Toets Stop:
In de afspeelmodus kunt u met deze toets het afspelen 
stoppen en terugkeren naar de live-modus.
In de pauzemodus kunt u met deze toets terugkeren naar de 
live-modus.
In de menumodus kunt u met deze toets de huidige 
geselecteerde positie omlaag verschuiven.
In de zoommodus kunt u met deze toets het ingezoomde 
gedeelte omlaag verschuiven.

Toets Afspelen:
In de live-modus kunt u met deze toets het afspelen starten 
vanaf het vorige afspeelpunt of als er geen punt is, vanaf 
één minuut eerder dan de huidige positie. 
In de menumodus kunt u met deze toets een optie uit een 
submenu of menu selecteren of gemaakte keuzes in menu's 
opslaan.
In de pauzemodus kunt u met deze toets de afspeelmodus 
afspelen hervatten.

MENU: Druk op deze toets om het menu Instellingen te 
activeren voor configuratie van de DVR op de lokale 
monitor (alleen in de live-modus).

COPY: Druk op deze toets om het menu Kopiëren te 
openen voor het kopiëren van een video naar een USB-
stick in afspeelmodus.

USB-sleuf: Plaats een USB-stick in deze sleuf.

De USB-indicator brandt gedurende 10 seconden als de 
USB-stick in de USB-poort wordt geplaatst of als de USB-
stick wordt gebruikt voor lezen/schrijven ( in 
afspeelmodus).

SEQ: Bekijk de camera's in volgorde op een volledig 
scherm.

ZOOM: Zoomt in op de actieve cameraweergave.

QUAD: Druk pp deze toets om een kwartscherm in de live- 
of afspeelmodus weer te geven.

3.2 Beelden bekijken
Het apparaat heeft één monitorgang. De beeldweergave op de 
monitor is afhankelijk van de systeeminstellingen. Hiermee 
worden via een volledig scherm of kwartscherm camerabeelden 
in de live- of afspeelmodus weergegeven. Waarschuwingen 
voor alarmen, beweging en beeldverlies worden ook op de 
monitor weergegeven. Als het menusysteem is ingeschakeld, 
wordt het weergegeven op de monitor.

3.2.1  Kwartscherm

Druk op de toets QUAD voor een weergave in kwartscherm op 
de monitor. 

3.2.2  Volledig scherm

Druk op een cameratoets om een camerabeeld in volledige 
weergave te bekijken. De cameratoets van de geselecteerde 
camera licht op (groen).

3.2.3  Volgorde

Druk op de toets SEQ om een reeks live-camerabeelden op een 
volledig scherm te bekijken. Het volgordepictogram wordt op de 
monitor weergegeven. Er wordt een reeks camerabeelden 
weergegeven, die elk gedurende een voorgeprogrammeerde 
periode te zien zijn. Door de volgordetoets opnieuw in te 
drukken of door één camera te selecteren, wordt het weergeven 
van de beeldenreeks gestopt.

3.2.4  Beeld stilzetten

Druk op de pauzetoets om een camerabeeld op de monitor stil te 
zetten. Druk op de toets ESC om terug te keren naar de 
weergave van live-beelden. Deze functie kan alleen worden 
geactiveerd in de modus voor volledig scherm. De zoomfunctie 
kan ook worden gebruikt op een stilgezet beeld. Als u de 
weergavemodus wijzigt, worden stilgezette beelden weer 
vrijgegeven.

3.2.5  Zoom

U kunt als volgt op een camerabeeld inzoomen:

1. Druk op de toets ZOOM. 
> Het zoompictogram wordt op de monitor weergegeven.
> Het beeld wordt vergroot met een factor 2.

2. Gebruik de toetsen omhoog, omlaag, rechts en links om het 
gedeelte van het beeld te selecteren dat u wilt bekijken. 

3. Druk opnieuw op de toets ZOOM om terug te gaan naar 
weergave op een volledig scherm en om de zoomfunctie te 
beëindigen.
> Het zoompictogram verdwijnt van de monitor.
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3.3 Live-, afspeel-, kopieer- en 
zoekmodus

3.3.1  Live-modus

De live-modus is de normale werkstand van het apparaat. In 
deze modus kunt u live-beelden van de camera's bekijken. 
Vanuit de live-modus kunt u overschakelen naar de zoekmodus, 
de afspeelmodus of het systeemmenu. Voor toegang tot het 
systeemmenu en de zoek- en afspeelfuncties hebt u mogelijk een 
wachtwoord nodig. Raadpleeg hiervoor uw beheerder. Om terug 
te schakelen naar live-beeld vanuit een andere modus, moet u de 
geactiveerde modus sluiten door op de toets ESC te drukken.

3.3.2  Afspeelmodus

Druk op de afspeeltoets om de afspeelmodus te openen. Gebruik 
de toetsen Terug, Pauze, Snel vooruit en Stop om de richting en 
de snelheid van de afgespeelde opname te wijzigen.

> Bij synchronisatie van beeld en geluid is in het algemeen 
sprake van een afwijking van minder dan 0,5 seconde.

3.3.3  Kopieermodus

In de afspeelmodus druk op de kopieertoets om het kopieermenu 
te openen als u een USB-geheugenstick hebt geplaatst. Op de 
website van Bosch Security Systems treft u een lijst van 
aanbevolen USB-opslagapparaten aan. (De USB-
geheugenstick moet geformatteerd zijn op basis van het 
FAT-systeem.)
1. Selecteer dv4, AVI of JPEG als bestandsindeling voor 

kopiëren.
> De dv4-indeling is de eigen bestandsindeling van BOSCH 

en kan alleen worden afgespeeld met de meegeleverde 
viewer-software (Archive Player). De Archive Player wordt 
automatisch gekopieerd als de opgenomen beelden naar 
de USB-stick worden gekopieerd.

> Om de Bosch AVI-indeling te kunnen afspelen, kunt u een 
standaard Windows-compatibele MPEG-4-speler 
gebruiken zoals Media Player. U dient wel een XVID-
codec te installeren. (Zoek het internet voor deze codec.)

> Stilstaande beelden worden naar de JPEG-indeling 
gekopieerd. Standaard wordt het ene beeld dat op de 
monitor wordt weergegeven naar de USB-stick 
gekopieerd. Wijzig de begindatum/-tijd om opnieuw één 
beeld te kopiëren. Het gekopieerde beeld bevat geen 
informatie over datum/tijd of kanaalnummer.

2. Vul de begintijd in.
3. Vul de duur van het kopiëren in (maximaal 59 minuten en 59 

seconden).
> Voor een goede weergave mag het archief mag niet groter 

zijn dan 2 GB.
4. Als u de .dv4-indeling hebt geselecteerd, kunt u het kanaal 

selecteren dat u wilt kopiëren. (Voor AVI of JPEG wordt 
automatisch het actieve afspeelkanaal geselecteerd.)

5. Selecteer een schijf als u meer dan een geheugenstick hebt 
aangesloten. De beschikbare vrije ruimte en de vereiste 
ruimte worden weergegeven.

6. Formatteer de geheugenstick met de formatteerknop als de 
stick onvoldoende vrije ruimte heeft. 
> Tijdens het formatteren worden alle gegevens op de 

geheugenstick verwijderd.
7. Selecteer Start om het kopiëren te starten.
8. Druk op de toets ESC om terug te keren naar de 

afspeelmodus.

3.3.4  Zoekmodus

Druk op de toets SEARCH om het menu Zoeken te openen. 
Gebruik het menu Zoeken om naar opgeslagen video-opnamen 
te zoeken.

>> ZOEKCRITERIA

• Voer een tijd en datum in voor het starten van de zoekactie.
• Vul de eindtijd en datum in voor de zoekopdracht.
• Selecteer een filteroptie als u een specifiek gebeurtenistype 

zoekt: Invoeralarm, Bewegingsmelding, Tekst of Alle.
• Selecteer Zoeken starten om de zoekopdracht te starten.
• Het afspelen op een volledig scherm begint en de 

zoekresultaten worden vanaf de geselecteerde tijd en datum 
weergegeven. 

• Druk op de toets ESC om de zoekmodus te sluiten en terug 
te keren naar de afspeelmodus.

>>  GEBEURTENISLIJST

• Gebruik de toetsen omhoog/omlaag om een opname in de 
lijst met zoekresultaten te selecteren.

• Druk op de afspeeltoets om de geselecteerde opname af te 
spelen op een volledig scherm.

• Druk op de toets ESC om het zoekmenu te sluiten en terug te 
keren naar de afspeelmodus op de geselecteerde tijd en 
datum of op de geselecteerde opname.
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4 Menusysteem

U kunt alle parameters die worden gebruikt om het apparaat in 
te stellen via het menusysteem openen met de toetsen aan de 
voorzijde van het apparaat. Met het op de pc-gebaseerde 
configuratieprogramma kunt u het menusysteem openen vanaf 
een externe computer. 

4.1 Overzicht van het menusysteem
Het hoofdmenu geeft toegang tot de zeven belangrijkste 
menugroepen. Elke groep heeft een submenustructuur waar de 
waarden en functies kunnen worden geselecteerd. De zeven 
menugroepen zijn:

Snelinstalleren. Snelinstalleren is de eenvoudigste manier om 
het apparaat in te stellen, waarbij alle camera's worden 
geactiveerd voor opnamen met dezelfde instellingen en 
condities.

Camera Setup. Het menu Camera Setup wordt gebruikt om de 
individuele camera's te programmeren.

Opname. Het menu Opname wordt gebruikt voor de 
configuratie van de dynamische opnamevoorwaarden, zoals de 
beeldkwaliteit en opnamesnelheid.

Gebeurtenissen. Het menu Gebeurtenissen wordt gebruikt voor 
de configuratie van de alarmingangen en de bewegingsdetectie.

Systeemsetup. Het menu Systeemsetup wordt gebruikt voor de 
configuratie van verschillende systeemparameters.

Profielen. Het menu Profielen wordt gebruikt voor het instellen 
van de tijdframe voor de vier beschikbare profielen.

Schijfbeheer. Dit menu wordt gebruikt voor het opslagsysteem 
inclusief de instellingen voor de interne harde schijf.

4.1.1  Toegang tot het menu vanaf het apparaat

Het menu openen (alleen in de live-modus):

1. Druk op de toets MENU
2. Het hoofdmenu wordt weergegeven op de monitor.

Als het wachtwoord van de beheerder is ingeschakeld, zal de 
DVR vragen om een wachtwoord wanneer het hoofdmenu is 
geactiveerd.

4.2 Snel installeren >
In het menu Snel installeren kunt u de opname en tijd eenvoudig 
instellen. Alle vier camera's geconfigureerd met dezelfde 
opname-instellingen en -voorwaarden. De DVR geeft een 
waarschuwingsbericht als de tijd of datum wordt gewijzigd. Als 
de huidige tijd of datum wordt gewijzigd en toegepast, wordt 
ook de tijd van de eerder opgenomen beelden aangepast, zodat u 
geen beelden verliest. 

4.3 CameraSetup >
Gebruik het menu CameraSetup om toegang te krijgen tot de 
submenu's voor het instellen van de cameranamen, voor het 
blokkeren van camera's en voor het besturen van camera's.

>> NAAM 

• Druk op de bladertoetsen omhoog en omlaag om een teken 
te selecteren. Druk op de bladertoets naar rechts om naar de 
volgende positie te gaan. 

>> STATUS

• Elke camera kan Aan (standaard) en Uit worden gezet.

>> TYPE 

• PAL of NTSC. De TV-indeling wordt automatisch 
gedetecteerd. Gemengde PAL- en NTSC-camera's worden 
niet ondersteund.

>> KLEUR

• Voor elke camera kunt u kiezen uit de volgende kleurmodi: 
Z/W, Kleur of Auto (standaard). Als Auto is geselecteerd, 
stelt de DVR zelf vast of er zwart-wit of kleurencamera's 
zijn aangesloten.

>> AGC, HELDERHEID EN CONTRAST

• AGC (automatische versterking) kan Aan of Uit worden 
gezet.

• U kunt de helderheid en het contrast instellen op 19 niveaus 
(van -9 tot +9) met een schuifbalk. De standaardinstelling is 
0.

>> BEELDVERLIES DETECTEREN

• Detectie van beeldverlies kan voor elke camera Aan 
(standaard) of Uit worden gezet. 
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4.4 Opname >
Het volledige schema bestaat uit 4 perioden: Weekdag dag, 
Weekdag nacht, Weekend dag en Weekend nacht. De start- en 
eindtijd van elke periode wordt in het menu Profielen 
ingesteld. De opnamevoorwaarden kunnen voor elk van de vier 
periodes worden geconfigureerd.

>> OPNAME

• Stel de normale opnamesnelheid en -kwaliteit voor alle 
camera's in.

• Stel de opnamesnelheid en -kwaliteit in die wordt gebruikt 
wanneer er een invoeralarm afgaat. Zodra het invoeralarm 
afgaat, zullen alle camera's opnamen maken met deze 
waarden.

• Zo kunt u de opnamevoorwaarden voor elke camera 
afzonderlijk instellen:
• Altijd - de camerabeelden worden opgenomen met de 

ingestelde opnamesnelheid en -kwaliteit.
• Alleen beweging - de camerabeelden worden alleen 

opgenomen met de normale snelheid en kwaliteit als er 
beweging wordt gedetecteerd (als er geen beweging is, 
worden er geen beelden opgenomen).

• Beweging + automatische momentopname - de 
camerabeelden worden opgenomen met de normale 
snelheid en kwaliteit als er beweging wordt 
gedetecteerd. De rest van de tijd wordt een 
momentopname van het camerabeeld genomen (alleen I-
framebeelden).

• De Opnametijd kan worden geconfigureerd met een 
maximum van 120 seconden of volgens de duur van de 
gebeurtenis.

• De Starttijd vóór alarm kan worden geconfigureerd met een 
maximum van 30 seconden. Er wordt vóór een alarm 
opgenomen:
• Bij een alarmingang als de normale opnamesnelheid is 

ingesteld op 0 IPS,
• Bij een bewegingsmelding (als er een bewegingsmodus 

is geselecteerd).

4.5 Gebeurtenissen >
• De gevoeligheid van de bewegingsdetectie heeft drie 

niveaus, Laag, Midden en Hoog. Selecteer Uit als u de 
functie niet wilt gebruiken.

• Selecteer Alles selecteren om het gebied voor 
bewegingsdetectie voor het volledige scherm in te stellen.

• Selecteer Alles wissen om de instelling voor het bestaande 
gebied voor bewegingsdetectie te wissen.

• Selecteer Aangepast gebied om het bewegingsgebied te 
bewerken. Er wordt een raster van 16x12 op de monitor 
weergegeven. Met de bladertoetsen kunt u door het raster 
bladeren. Druk op de afspeeltoets om een bepaald gebied te 
selecteren. Een geselecteerd gebied wordt weergegeven in 
een blauw veld. Als u een geselecteerd gebied ongedaan wilt 
maken, gaat u naar dit gedeelte en drukt u op de afspeeltoets. 
Druk op ESC als u het gebied hebt geselecteerd. De modus 
voor het selecteren van een gebied wordt nu gesloten. Het 
veld wordt rood als er in het gebied beweging wordt 
gedetecteerd.

• Er kunnen vier verschillende alarmingangen (Ingang 1, 
Ingang 2, Ingang 3, Ingang 4) worden aangesloten. Elke 
alarmgang kan Aan (standaard) of Uit worden gezet. Een 
geactiveerd invoeralarm start op alle camera's de 
alarmopname. 

4.6 Systeemsetup >
Gebruik het menu Systeemsetup om toegang te krijgen tot de 
opties die worden gebruikt voor het configureren van het 
systeem.

>> TAAL

• U kunt een taal in de lijst selecteren met behulp van de 
bladertoetsen omhoog/omlaag. Druk op de toets Afspelen 
om te bevestigen.

>> GELUID

• Een audio-ingang kan voor opname met de bijbehorende 
video-ingang worden geconfigureerd. Audio 1 komt overeen 
met video 1, audio 2 met video 2, audio 3 met video 3 en 
audio 4 met video 4.

• Bij weergave op kwartscherm in de live-modus worden de 
vier audiokanalen gemengd. Bij weergave op kwartscherm 
in de afspeelmodus wordt geen geluid afgespeeld. Er wordt 
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alleen geluid afgespeeld bij vooruit afspelen, afspelen in 
real-time en afspelen op een volledig scherm.

• De geluidsbewaking, -opname en -versterking kunnen 
worden geconfigureerd per profiel voor elk kanaal in de 
tabel.

>> TEKST

• De DVR kan ASCII-gegevens opnemen en weergeven op de 
monitor. Het externe apparaat kan een tekstinvoerapparaat 
zijn.

>>> OPNAME

• Zet de opname Aan om tekstgegevens op de harde schijf 
van de DVR op te nemen. Tekst wordt afzonderlijk van 
de beelden opgenomen, maar wordt op basis van 
tijdinformatie gesynchroniseerd.

>>> BEWAKING

• Zet de bewaking Aan om live-tekstgegevens op een 
monitor weer te geven. De tekst overlapt het live-beeld.

>>> TEKST SYNCHRONISEREN MET

• Selecteer Alles om tekstgegeven weer te geven (en op te 
nemen) op alle kanalen (in een weergave op 
kwartscherm, verschijnt tekst in het kanaal linksboven.) 
De tekst kan ook alleen op een bepaald kanaal worden 
weergegeven (en opgenomen).

>>> KOP ZOEKEN

• Als het tekstapparaat een kop verzendt, stelt u deze optie 
in op Aan.

• Selecteer vervolgens een kop met één of twee lijnen.

>>> BEGRENZER

• Als het tekstapparaat een begrenzer verzendt om het 
einde van de lijn aan te duiden, dient u de waarde op te 
geven.

>>> TIME-OUT

• Als het tekstapparaat geen begrenzer verzendt, wordt de 
tekst als een geheel opgeslagen. Voer in hoeveel 
milliseconden moeten verlopen na ontvangst van het 
laatste teken om de tekstblokken te begrenzen.

>>> LIJNEN

• Als het tekstapparaat geen begrenzer of time-out 
gebruikt, dient u het gewenste aantal lijnen in te voeren 
voor een tekstblok.

>> AANSLUITINGEN

Het menu Aansluitingen biedt toegang tot instellingen 
waarmee het gedrag van het systeem met betrekking tot alle 
externe apparaten of een netwerk wordt bestuurd. 

>>> NETWERK

• Selecteer het type aansluiting: Ethernet of xDSL.
• Stel DHCP in op Aan als u het IP-adres, het 

subnetmasker en de standaard gateway automatisch wilt 
laten toewijzen door de netwerk DHCP-server.

• Vul IP-, subnetmasker- en standaardgateway-adres in als 
DHCP is ingesteld op Uit. 

• Vul de DNS in om een e-mailadres te gebruiken. Er moet 
ten minste één DNS worden opgegeven.

• Stel Automatische detectie in op Aan zodat de externe 
viewer-software automatisch de DVR in een netwerk 
detecteert.

> Automatische detectie werkt mogelijk niet wanneer zich 
tussen de DVR en de pc een firewall bevindt.

• Stel de beperking van de bandbreedte in om de 
netwerkbandbreedte die wordt gebruikt, te beperken.

>>> XDSL

• Geef zo nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord 
voor een xDSL-aansluiting op.

• Als er verbinding is, wordt de status Verbonden 
weergegeven.

>>> HTTP-POORT

• De DVR biedt flexibele configuratie voor de poort voor 
netwerkcommunicatie. Als de DVR zich op een speciaal 
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netwerk bevindt, kan de HTTP-poort worden gewijzigd 
in het juiste nummer. Neem contact op met uw 
netwerkbeheerder voor informatie over de poort voor 
netwerkcommunicatie.

• De standaardinstelling is 80.

>>> COM-POORT

• Configureer de enkele RS-232 seriële poort voor gebruik 
met een tekstapparaat of een PSTN-modem.

• Selecteer Apparaat met de toetsen omhoog/omlaag.
• Als u een modem hebt geselecteerd, kunt u een 

initialisatie-opdracht invoeren.
• Selecteer de juiste waarden voor seriële communicatie 

voor Baudsnelheid, Pariteit, Stopbit en Gegevensbit.
>>> PSTN INBELLEN

• Externe gebruikers met een PSTN-aansluiting via een 
modem hebben toegang tot de DVR.

• Als u Standaard IP gebruiken selecteert, biedt de DVR 
automatisch een vooraf gedefinieerd IP-adres (10.0.0.10) 
voor de client-pc en 10.0.0.9 als het eigen adres.

• Selecteer Aangepast om exacte IP-adressen te 
specificeren voor de DVR en de client-pc.

>>> E-MAILINSTELLINGEN

De DVR kan een e-mail bij een opgegeven gebeurtenis 
verzenden. 
• Als de status is ingesteld op Aan wordt er een e-mail 

verzonden naar het opgegeven adres bij een invoeralarm, 
beeldverlies of een systeemfout.

• Specificeer het e-mailadres van de ontvanger en het e-
mailadres van de SMTP.

• Selecteer het aantal beelden dat als bijlage bij de e-mail 
moet worden verzonden (standaard 3 JPEG-beelden). De 
DVR voegt 1 beeld per seconde toe. Bij beeldverlies 
worden de beelden kort voor het beeldverlies 
toegevoegd. Er worden geen beelden toegevoegd als er 
een systeemfout optreedt.

• Geef een DVR-naam op om uitgaande e-mails te 
identificeren.

>> IN- EN UITGANGEN

Ingangen en uitgangen kunnen in dit menu worden 
geconfigureerd als Normaal gesloten (NG) of Normaal open 
(NO).

• Selecteer NG of NO met de bladertoetsen omhoog/omlaag. 
Druk op de toets Afspelen om te bevestigen.

• Uitgangen hebben het volgende vastgestelde doel:

• Selecteer op de selectieschuif de wachttijd van de 
relaisuitgang in tussen de 0 en 60 seconden met de 
bladertoetsen naar links/rechts en druk op de afspeeltoets om 
te bevestigen. Als Volgt is geselecteerd, blijft het 
uitvoerrelais actief zolang de gebeurtenis die dit veroorzaakt 
actief is.

Item Doel Externe toegang
Uitgang 1 Alleen geactiveerd bij 

invoeralarm
Niet toegestaan

Uitgang 2 Alleen geactiveerd bij 
systeemfouten

Niet toegestaan

Uitgang 3 Niet toegewezen voor 
lokale bediening

Toegestaan

Uitgang 4 Niet toegewezen voor 
lokale bediening

Toegestaan
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>> BEELDINSTELLINGEN

>>> CAMERA WEERGEVEN MET 

BEWEGINGSMELDING

• Selecteer deze optie als de DVR automatisch naar een 
volledig scherm schakelt zodra op deze camera een 
beweging wordt gedetecteerd. 

• Bij meerdere bewegingsdetecties kort achter elkaar 
wordt de laatste camera waarop beweging is 
gedetecteerd, gebruikt voor de weergave.

>>> CAMERA WEERGEVEN MET INVOERALARM

• Selecteer deze optie als een DVR automatisch naar een 
volledig scherm schakelt zodra een invoeralarm voor 
deze camera wordt geactiveerd . 

• Bij meerdere invoeralarmen kort achter elkaar wordt het 
laatste invoeralarm gebruikt voor de weergave.

>>> DISPLAY ACTIEF GEDURENDE

• Specificeer hoe lang de camera moet worden 
weergegeven bij een invoeralarm of beweging. De 
interval kan worden geconfigureerd met een 
schuifregelaar van 5 tot 10 seconden. 

• Als Volgt is geselecteerd, wordt de camera of het kanaal 
met een alarm of beweging weergegeven zolang het 
alarm afgaat of de beweging wordt gedetecteerd.

>>> VOLGORDE ACTIEF GEDURENDE

• Specificeer hoe lang de volgorde die wordt gebruikt als 
de toets SEQ wordt ingedrukt, actief moet zijn. 

• De interval kan worden geconfigureerd met een 
schuifregelaar van Uit (uitgeschakeld) tot 60 seconden 
(standaard 10 seconden).

>>> GEBEURTENISWEERGAVE AFSLUITEN

• Stel deze optie in op Aan om het weergeven te stoppen. 
De DVR schakelt over naar een live-gebeurtenis.

>> BEVEILIGING

>>> LOKAAL WACHTWOORDEN

• Stel een lokaal gebruikerswachtwoord in zodat een 
gebruiker alleen beperkte toegangsrechten heeft voor 
bewaking, bediening van bewaking (automatische 
volgorde, digitale zoom), kopiëren en afspelen. 
Configuratie is niet toegestaan. 

• Een wachtwoord bestaat uit 4 cijfers (0-9) die kunnen 
worden ingevoerd met behulp van de toetsen omhoog en 
omlaag.

• Om de invoer te bevestigen, moet de gebruiker het 
wachtwoord opnieuw invoeren. 

• Het geconfigureerde wachtwoord is alleen geldig voor 
lokale gebruikers. Het wachtwoord wordt in het menu 
weergegeven met *-tekens.

• Als een wachtwoord wordt ingesteld, kan een gebruiker 
zonder het juiste wachtwoord alleen live-videobeelden 
bekijken en schakelen tussen volledig scherm en 
kwartscherm.

• Een lokaal administratiewachtwoord instellen. Een 
beheerder heeft toegang tot alle menu's en kan alle 
instellingen configureren. 

• Een wachtwoord bestaat uit 4 cijfers (0-9) die kunnen 
worden ingevoerd met behulp van de toetsen omhoog en 
omlaag. 

• Om de invoer te bevestigen, moet de beheerder het 
wachtwoord opnieuw invoeren. 

• Het geconfigureerde wachtwoord is alleen geldig voor 
de lokale beheerder. Het wachtwoord wordt in het menu 
weergegeven met *-tekens.

Wilt u de toetsen aan de voorzijde van de DVR 
vergrendelen, zet dan de toetsvergrendeling aan en voer een 
viercijferig wachtwoord in. (Wilt u alle toetsen aan de 
voorzijde ontgrendelen, voer dan het wachtwoord in met de 
toetsen 1 t/m 4.) 
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>>> EXTERNE GEBRUIKERS

• Aanmeldingsgegevens en wachtwoorden voor de 
externe gebruikers (4) en de beheerder kunnen hier 
worden gespecificeerd. 

• De aanmeldingsnaam van de beheerder is altijd "admin" 
en kan niet worden gewijzigd. 

• De aanmeldingsnaam van de externe gebruiker mag 
maximaal 16 tekens bevatten. Het externe 
gebruikerswachtwoord mag maximaal 12 tekens 
bevatten.

• De opties voor toegang tot afspeelfuncties en voor 
relaisbesturing kunnen worden ingesteld door een J 
(toegestaan) of een N (niet toegestaan) in te vullen bij de 
naam van een externe gebruiker.

• Ook als externe relais is ingeschakeld, kunnen relais 1 en 
2 niet worden beheerd via de externe software omdat 
deze al worden gebruikt voor invoeralarmen, beweging 
en systeemfouten.

• Stel Externe instellingen in op Inschakelen (standaard) 
of Uitschakelen. Als deze optie wordt ingesteld op 
Uitschakelen is de configuratie alleen mogelijk via de 
voorzijde. Pc-gebruikers kunnen de DVR niet met de 
externe configuratiesoftware configureren. Als de optie 
is ingesteld op Inschakelen kunnen zowel lokale als 
externe gebruikers de DVR configureren.

• Stel Filteren van IP-adressen in op Aan om de toegang 
tot de lijst met IP-adressen die is ingesteld in het 
configuratieprogramma, te beperken.

>> TIJDSYNCHRONISATIE

Deze instelling wordt gebuikt voor tijdsynchronisatie via het 
netwerk. DVR's kunnen worden gesynchroniseerd door ze als 
client in te stellen voor een SNTP-server. De DVR kan ook 
worden ingesteld als een lokale tijdserver als deze is 
geconfigureerd in de SNTP-servermodus.

>>> NETWERKTIJDSERVER

• Selecteer Aan zodat de DVR de tijd kan synchroniseren 
als client of als master.

>>> SERVICEMODUS

• Selecteer Client zodat de DVR de tijdinstelling kan 
synchroniseren met een netwerktijdserver.

• Selecteer Master zodat de DVR als netwerktijdserver de 
tijd kan verzenden naar overige DVR's om deze te 
synchroniseren.

>>> IP-ADRES VAN SERVER

• Voer het IP-adres van de netwerktijdserver in. 
• Deze netwerktijdserver kan een andere DVR, een 

computer of een server op het netwerk zijn. De tijd 
wordt elke uur gecontroleerd en gesynchroniseerd met 
de netwerktijdserver. 

>>> SYNCHRONISEREN

• Als deze knop wordt ingedrukt, wordt de tijd direct 
gesynchroniseerd met de netwerktijdserver en andere 
DVR's

>> ZOEMER

Selecteer of de zoemer moet afgaan als beeldverlies wordt 
gedetecteerd of als een invoeralarm wordt geactiveerd. Selecteer 
Aan (standaard) of Uit. Als een invoeralarm afgaat of 
beeldverlies optreedt, hoort u dit gedurende de gespecificeerde 
wachttijd van de relaisuitgang.
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>> OVERIG

Hier wordt de versie van de DVR-firmware weergegeven. 
Selecteer Fabrieksinstellingen om alle parameters, 
behalve het IP-adres, het subnetmasker, de standaardgateway en 
de schijfinstellingen, te herstellen.

>>> SLA INSTELLINGEN OP

• Selecteer Instellingen opslaan om de huidige instellingen 
op te slaan op een USB-geheugenstick.

>>> LAAD INSTELLINGEN

• Selecteer Instellingen laden om eerder opgeslagen 
instellingen van een USB-geheugenstick naar de DVR te 
laden.

>>> UPDATE FIRMWARE

• Alleen voor geautoriseerd personeel! 
• Selecteer Firmware bijwerken om nieuwe firmware te 

downloaden van een USB-geheugenstick naar de DVR. 
De nieuwe firmware overschrijft de huidige versie.

4.7 Profielen >
Het opnameschema wordt onderverdeeld in weekdag overdag, 
weekdag 's nachts, weekend overdag en weekend 's nachts. 
Gebruikers kunnen de start- en eindtijd van elke dienstregeling 
configureren.

>> PROFIELEN

>>> HUIDIG PROFIEL

• Geeft het profiel (Weekdag dag, Weekdag nacht, 
Weekend dag, Weekend nacht) weer.

>>> BEGIN VAN DE WEEK EN EINDE VAN DE 

WEEK

• Elke dag van maandag t/m zondag kan worden gebruikt 
als begin- of einddatum van een week.

>>> BEGIN VAN DE DAG EN EINDE VAN DE DAG

• Elke tijd van 00:00 t/m 23:59 kan worden gebruikt als 
begin- of eindtijd van een dag.

• Als de begintijd later is dan de eindtijd, zal het profiel 
actief zijn vanaf de eindtijd tot de begintijd van de 
volgende dag.

>> UITZONDERINGSDAGEN

Uitzonderingsdagen kunnen afzonderlijk van de vier 
standaardperiodes worden ingesteld, bijv. Kerstmis. De eindtijd 
en -datum en de duur van de uitzonderingsdagen kunnen worden 
ingesteld.

• Er kunnen maximaal 30 uitzonderingsdagen worden 
ingesteld die de kalenderlijst overschrijven.

• Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om naar een 
uitzonderingsgegeven te gaan en druk op de selectietoets om 
het bewerken te starten. 
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4.8 Schijfbeheer > 

Het menu Schijfbeheer biedt toegang tot informatie over 
de interne harde schijf of schijven. De status van de opgenomen 
videobeelden en bijbehorende gegevens zijn eveneens 
toegankelijk via dit menu. 

>> HISTORIE

• Alle systeemgebeurtenissen worden in een historiebestand 
vermeld en kunnen niet worden verwijderd of gewijzigd.

• Selecteer een tijdframe door een begin- en eindtijd in te 
voeren. 

• Als u een specifiek gebeurtenistype zoekt, dient u een 
filteroptie in te stellen: Alle, Invoeralarm, 
Bewegingsmelding, Tekst, Fout of Status. 

• Het historiebestand omvat externe aanmelding/afmelding, 
opnamestart/-stop, tijd-/datumwijziging, harde 
schijfindeling, beeldverlies, ventilator defect, schijf vol, 
schijf defect, stroom aan/uit.

>> OPNAME-INSTELLINGEN

>>> OPNAMEMODUS

• Als deze optie wordt ingesteld op Continu (standaard), 
dan overschrijft de DVR de oude afbeeldingen zodra de 
harde schijf vol is. 

• Als deze optie wordt ingesteld op Lineair, dan stopt de 
DVR met opnemen wanneer de harde schijf vol is en 
moet de beheerder de video handmatig verwijderen. 

>>> WAARSCHUWINGSALARM BIJ VOLLE SCHIJF

• Als de hoeveelheid gebruikte ruimte het ingesteld 
percentage voor de waarschuwing bij volle schijf 
overschrijdt, wordt een waarschuwingsbericht 
weergegeven.

• Selecteer van 1 tot 100% (standaard 95%). 

>> AFSPELEN BLOKKEREN

• Blokkeer het afspelen van een video die ouder is dan een 
bepaalde tijd.

• Kies uit "Niet blokkeren" (standaard), "24 uur", "2 dagen", 
"3 dagen", "4 dagen", "5 dagen", "6 dagen", "7 dagen", "14 
dagen", "21 dagen", "28 dagen" of "31 dagen".

>> VERWIJDEREN

• Gegevens kunnen uit een bepaalde tijdframe worden 
verwijderd. Dit kan worden ingesteld vanaf het begin van de 
opgenomen gegevens (vastgesteld) tot een door de gebruiker 
gedefinieerde tijd.

• Selecteer tot welke datum en tijd de opgenomen gegevens 
mogen worden verwijderd en selecteer vervolgens 
Verwijderen.

>> OPSLAGINSTELLINGEN

• In het menu Opslaginstellingen kunt u interne harde schijven 
in- of uitschakelen en de status van aangesloten harde 
schijven bekijken.

• Schijf geeft de interne schijf weer die is gedetecteerd.
• Formaat geeft het schijfformaat van elke schijf in GB weer.
• Stel Ingeschakeld in op Ja of Nee om een schijf in- of uit te 

schakelen. Als een schijf is uitgeschakeld, verschijnt een 
waarschuwingsbericht dat het uitschakelen van de schijf 
beeldverlies kan veroorzaken. Er wordt een nieuwe harde 
schijf geformatteerd als Ingeschakeld is ingesteld op Ja.

• Status geeft de status van de schijf weer. OK geeft aan dat 
de schijf goed functioneert en kan worden gebruikt voor 
opname. Defect geeft een probleem aan.

>> STATUSOVERZICHT

• In het menu Statusoverzicht vindt u informatie over de 
status van de aangesloten harde schijven.

• Vroegste/laatste opname geeft de tijden aan van de 
vroegste en laatste opnamen op de schijf.

• Schijfcapaciteit geeft de totale ruimte op de harde schijf 
aan in GB.

• Gebruikte ruimte geeft aan hoeveel ruimte op de harde 
schijf wordt ingenomen door de opnamen.
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5 Het configuratiepro-

gramma gebruiken

Het configuratieprogramma is een softwaretoepassing die de 
installatie en configuratie van een apparaat vereenvoudigt en 
sneller maakt. Het configuratieprogramma wordt uitgevoerd op 
een pc die op de DVR is aangesloten via een Ethernet-
netwerkaansluiting. Hoewel alle instellingen ook in het menu op 
het display van de DVR zelf kunnen worden geconfigureerd, is 
het configuratieprogramma een zeer gebruiksvriendelijk 
alternatief. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Externe 
Viewer voor meer informatie over de pc-software.

5.1 Aan de slag
Als u het configuratieprogramma wilt gebruiken voor het 
wijzigen van instellingen, moet het apparaat fysiek zijn 
aangesloten op een pc via een netwerkaansluiting. Het 
configuratieprogramma moet op de pc zijn geïnstalleerd.

5.1.1  Systeemvereisten

Besturingsplatform: een pc of vergelijkbaar systeem met 
Windows 2000 of Windows XP.

Voor het configuratieprogramma gelden de volgende minimale 
pc-vereisten:

• Processor: 600 MHz Pentium III 
• Geheugen: 128 MB
• Vrije ruimte op de harde schijf: 10 MB
• Videosysteem: 16 MB videogeheugen; 1024 x 768 resolutie
• Aansluitingen: 10/100-Base-T-netwerkinterface.

5.2 Het configuratieprogramma 
installeren

Het configuratieprogramma wordt automatisch geïnstalleerd op 
de pc als u de toepassing DVR4C manager installeert. Zo 
installeert u het configuratieprogramma:

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw pc.
> Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.

2. Als dat niet gebeurt, zoekt u het bestand Setup.exe op de cd 
en dubbelklikt u erop.

3. Volg de instructies op het scherm en selecteer dat u het 
configuratieprogramma wilt installeren wanneer u wordt 
gevraagd of de installatie te voltooien.

5.3 Het configuratieprogramma starten
Dubbelklik op het pictogram van het configuratieprogramma op 
uw bureaublad om het configuratieprogramma te starten. U kunt 
het configuratieprogramma ook selecteren via de knop Start op 
de taakbalk en de menuoptie Programma's. Volg de 
aanmeldingsprocedure.

5.4 Hoe meldt u zich aan
Als u het configuratieprogramma als losstaande toepassing via 
een netwerk wilt starten, wordt het aanmeldingsvenster 
weergegeven. (Klik op Afsluiten om de aanmeldingsprocedure 
af te breken en de toepassing af te sluiten.)

Als het configuratieprogramma voor de eerste keer wordt 
gestart, is de DVR-lijst meestal leeg. U dient eerst een DVR aan 
de lijst toe te voegen. Dit doet u door linksonder in het 
programma op Toevoegen te klikken. Het venster Nieuwe 
DVR toevoegen wordt weergegeven.

Zo voegt u een DVR aan de lijst toe via Ethernet:

1. Selecteer Ethernet, vul de naam en het IP-adres van de DVR 
handmatig in en klik op OK.
> Het IP-adres dat moet worden ingevuld, is ingesteld in het 

menu Systeeminstellingen/Aansluitingen/
Netwerkinstellingen van de DVR.

2. U kunt ook Ethernet selecteren en vervolgens op 
Automatisch detecteren klikken. 
> Alle DVR's op het lokale netwerk worden automatisch 

weergegeven. 
3. Selecteer een DVR en klik op OK. 

Zo voegt u een DVR aan de lijst toe via PSTN:
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1. Selecteer Inbellen, vul handmatig de naam en het 
telefoonnummer in van de nieuwe DVR en klik op OK.
> Het telefoonnummer dat moet worden ingevuld, is 

ingesteld in het menu Systeeminstellingen/Aansluitingen/
Netwerkinstellingen van de DVR.

Zo kunt u een bepaalde DVR besturen (alleen beheerders 
kunnen zich aanmelden):

1. Selecteer de DVR die u wilt besturen.
2. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord.

> De gebruikersnaam is altijd admin.
> Het wachtwoord dat moet worden ingevuld, is ingesteld in 

het menu Systeeminstellingen/Aansluitingen/
Netwerkinstellingen van de DVR4C.

3. Klik op Aanmelden.

U kunt de DVR-lijst als volgt aanpassen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de DVR die u wilt wijzigen.
2. Selecteer Verwijderen of Nieuwe naam geven in het 

vervolgkeuzemenu.
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6 Technische specificaties

Nominale spanning en vermogen
100-240 V AC; 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

Video
Videostandaard: PAL/NTSC automatisch detecteren
Live-resolutie: 720 x 576 (PAL), 720 x 484 (NTSC)
Digitale zoom: 2 keer
Compressie: MPEG-4
Ingangen: gecombineerde video 0,5-2 Vpp, 75 

ohm
Uitgangen: 1 Vpp, 75 ohm

Geluid
Ingangen: mono RCA, 1 Vpp, 10 kOhm
Uitgang: mono RCA, 1 Vpp, 10 kOhm

Alarmfuncties
Ingangen: 4 instelbare NO/NG, max. 

ingangsspanning 40 V DC
Uitgangen: 4 relaisuitgangen, instelbaar NO/NG, 

max./nom. uitgangsspanning 30 V AC 
- 40 V AC - 0,5 A 

Bediening
RS232: uitgangssignalen conform EIA/TIA-

232-F, max. ingangsspanning ±25 V

Aansluitingen
Video-ingangen: 4 doorgeluste BNC, handmatige 

afsluiting
Monitor: 1 BNC 
Audio-ingangen: 4 cinch
Audio-uitgangen: 1 cinch
Ethernet: RJ45S modulaire aansluiting 8-pins 

afgeschermd: 10/100 BaseT conform 
IEEE 802.3

RS232: DB9 mannelijk
USB: connector type A 
Alarm I/O: schroefaansluiting

Opslag

Harde schijven: 80 - 160 - 320 - 600 GB

Bitrates (bij 25/30 IPS)
Laag: 250 kbps
Standaard: 500 kbps
Midden: 750 kbps
Hoog: 1 Mbps
Superieur: 1,5 Mbps

Video-opname 
Opnamesnelheid (IPS)
NTSC: 120 totaal, instelbaar:

30; 15; 7,5; 4; 2; 1; 0

PAL: 100 totaal, instelbaar:
25; 12,5; 6; 3; 1,5; 0,75; 0

Opnameresolutie: 352 x 288 (PAL), 352 x 240 (NTSC)

Weergavemodi
Monitor: volledig, volledige sequentie, 

kwartscherm en alarmoproepen

Opnamemodi
Lineair, Continu

Geluidsopname
Compressie: ADPCM
Kwaliteit: 32 Kbps, 9 KHz sampling
Audio Video
Synchronisatie: Geoptimaliseerd, in het algemeen een 

offset van minder dan 0,5 seconde.

USB
USB-versie: 1.1
Ondersteunde media: USB-geheugenstick

Mechanische specificaties
Afmetingen: 369 x 270 x 83 mm
Gewicht: met 1 HDD 4,5 kg

met 2 HDD's 5 kg

Omgeving

Temperatuur
- In bedrijf: +5 °C tot +40 °C
- Buiten bedrijf: -25 °C tot +70 °C
Vochtigheidsgraad
- In bedrijf: < 93% zonder condensatie
- Buiten bedrijf: < 95% zonder condensatie

Elektromagnetische compatibiliteit

Vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit:
- VS: FCC deel 15, klasse B
- EU: EMC-richtlijn 89/336/EEC

Immuniteit: EN50130-4
Emissie: EN55022 klasse B
Harmonische spanning: EN61000-3-3
Spanningsverschil: EN61000-3-3

Veiligheid
- VS: UL60950 3de uitgave
- EU: CE, EN60950 2000 3de uitgave
- Canada: CAN/CSA-E60065-00

Pc-vereisten
Externe software
Besturingssysteem: Windows 2000 Professional, XP
Processor: PIII 600MHz (PIV 2 GHz aanbevolen)
RAM-geheugen: 128 MB (256 MB aanbevolen)
Vrije ruimte op de harde schijf:10 MB
Videosysteem: 16 MB geheugen, 1024 x 768 

resolutie (64 MB geheugen 
aanbevolen)

Aansluitingen: 10/100-Base-T-netwerkinterface
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