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1 Sikkerhet

1.1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, og behold dem for fremtidig bruk. Ta 
hensyn til alle advarsler på enheten og i bruksanvisningen før du tar enheten i bruk.
1. Rengjøre – ta ut støpselet fra vegguttaket før du rengjør enheten. Følg alle instruksjoner 

som følger med enheten. Det er vanligvis nok å bruke en tørr klut når du rengjør enheten, 
men en fuktig antistatisk klut eller et pusseskinn kan også brukes. Ikke bruk 
rengjøringsmidler i flytende form eller gassform.

2. Varmekilder – ikke installer enheten i nærheten av varmekilder, som radiatorer, 
sentralvarmeanlegg, ovner eller annet varmeproduserende utstyr (inkludert forsterkere).

3. Ventilasjon – alle åpninger i kabinettet på enheten er der for å gi ventilasjon. Dette 
hindrer at enheten overopphetes, og sørger for at den fungerer problemfritt. Ikke blokker 
eller dekk til disse åpningene. Ikke plasser enheten i et kabinett med mindre det er 
sørget for nok ventilasjon og produsentens instruksjoner er fulgt.

4. Vann – ikke bruk denne enheten i nærheten av vann, for eksempel i nærheten av badekar, 
servanter, utslagsvasker, vaskekurver, i et fuktig eller vått kjellerrom, i nærheten av 
svømmebassenger, i en utendørs installasjon eller i noe område som klassifiseres som et 
våtområde. Enheten må ikke utsettes for regn eller fuktighet, da dette kan forårsake 
brann eller elektrisk støt.

5. Inntrengning av gjenstander og væske – skyv aldri gjenstander av noe slag inn gjennom 
åpninger på denne enheten, siden de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte 
deler, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på 
enheten. Ikke plasser væskefylte gjenstander, som vaser eller kopper, på enheten.

6. Tordenvær – trekk ut støpselet fra vegguttaket, og koble fra kabelsystemet, slik at 
enheten er ekstra beskyttet i tordenvær og når den skal stå lenge uten oppsyn eller uten 
å brukes. Dette forhindrer skade på enheten som skyldes lynnedslag og overspenning på 
strømlinjene.

7. Justere kontroller – juster bare de kontrollene som er angitt i bruksanvisningen. Uriktig 
justering av andre kontroller kan føre til skade på enheten. Annen bruk eller justering av 
kontrollene, eller utføring av andre prosedyrer enn det som er angitt, kan medføre at du 
utsettes for farlig stråling.

8. Overbelastning – ikke overbelast vegguttak og skjøteledninger. Det kan føre til brann 
eller elektrisk støt.

9. Beskyttelse av strømledning og støpsel – beskytt strømledningen og støpselet mot 
fottrafikk og mot å bli klemt av gjenstander som plasseres på eller mot dem ved 
elektriske uttak eller ved uttaket til enheten. Enheter som er beregnet til å brukes med 
230 VAC og 50 Hz, må ha en strømledning som er i samsvar med de nyeste versjonene av 
standarden IEC 60227. Enheter som er beregnet til å brukes med 120 VAC og 60 Hz, må 
ha en strømledning som er i samsvar med de nyeste versjonene av standardene UL 62 og 
CSA 22.2 No.49.

10. Koble fra strøm – enheter har strømtilførsel så lenge strømledningen er tilkoblet 
strømkilden. Strømledningen er hovedenheten for frakobling hvis spenningen skal slås av 
for enheten.

11. Strømkilder – bruk enheten bare fra strømkildetypen som står angitt på etiketten. 
Kontroller før du fortsetter at strømmen er frakoblet fra ledningen som skal settes i 
enheten.
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12. Service – ikke prøv å utføre service på denne enheten selv. Åpning eller fjerning av 
deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. All service må utføres av 
kvalifisert servicepersonale.

13. Skade som krever service – koble enheten fra vekselstrømkilden, og overlat 
servicereparasjoner til kvalifisert servicepersonale når det har oppstått skade, for 
eksempel:
– Strømledningen eller støpselet er skadet.
– Enheten er blitt utsatt for fuktighet, vann og/eller dårlig vær (regn, snø osv.).
– Det er blitt sølt væske i eller på enheten.
– Det har falt en gjenstand inn i enheten.
– Enheten har blitt mistet i gulvet eller kabinettet på enheten er skadet.
– Enheten viser en tydelig endring i ytelsen.
– Enheten virker ikke som vanlig, selv om brukeren følger bruksanvisningen.

14. Reservedeler – kontroller at serviceteknikeren bruker reservedeler som er godkjent av 
produsenten, eller som har de samme egenskapene som originaldelene. Bruken av 
reservedeler som ikke er godkjent, kan gjøre at garantien blir erklært ugyldig og føre til 
brann, elektrisk støt eller andre farer.

15. Sikkerhetskontroll – sikkerhetskontroller skal utføres etter service eller reparasjoner på 
enheten for å sikre at den virker som den skal.

16. Installere – installer enheten i henhold til produsentens instruksjoner og i henhold til 
gjeldende lokale forskrifter.

17. Ekstrautstyr, endringer eller modifiseringer – bruk bare ekstra-/tilleggsutstyr som er 
angitt av produsenten. Alle endringer eller modifiseringer av utstyret som ikke er 
uttrykkelig godkjent av Bosch, kan gjøre garantien ugyldig. Hvis det gjelder en 
autorisasjonsavtale, kan det føre til at brukeren mister godkjenningen til å bruke utstyret.

1.2 Sikkerhetsregler

1.3 Viktige merknader

FARE! 
Høy risiko: Dette symbolet indikerer en overhengende farlig situasjon, som "Farlig Spenning", 
inne i produktet.
Om situasjonen ikke unngås, fører den til elektrisk støt, alvorlig skade eller død.

ADVARSEL! 
Middels risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til lettere eller moderat personskade.

FORSIKTIG! 
Lav risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon.
Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til materiell skade eller fare for å skade enheten.

Tilleggsutstyr – ikke plasser denne enheten på et stativ, en tripod, en brakett eller et feste 
som er ustødig. Enheten kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade og/eller 
alvorlig skade på enheten. Må brukes bare med trillevognen, stativet, tripoden, braketten eller 
bordet som er angitt av produsenten. Når en trillevogn brukes, må du være forsiktig når du 
flytter på vognen/enheten så du unngår skade ved at den tipper. Bråstopper, overdreven kraft 
eller ujevne underlag kan få vognen/enheten til å velte. Monter enheten i henhold til 
produsentens instruksjoner.



Divar XF  Sikkerhet | no 9

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

Hovedbryter – integrer en hovedbryter med en kontaktseparasjon på minst 3 mm i hver pol i 
det elektriske ledningsnettet i bygningen. Hvis det er nødvendig å åpne kabinettet for å utføre 
service og/eller andre gjøremål, brukes denne hovedbryteren som en hovedutkoblingsenhet 
hvis spenningen skal slås av for enheten.
Bytte batteri – bare for kvalifisert servicepersonale – det sitter et litiumbatteri på innsiden 
av enhetskabinettet. For å unngå eksplosjonsfare skal du bytte batteriet i henhold til 
instruksjonene. Batteriet skal bare byttes med et batteri av samme eller tilsvarende type som 
er anbefalt av produsenten. Kast det gamle batteriet på en miljøvennlig måte og ikke sammen 
med annet avfall. All service må utføres av kvalifisert servicepersonale.

Jording av koaksial:
– Hvis det kobles et eksternt kabelsystem til enheten, skal kabelsystemet jordes.
– Utendørs utstyr skal kobles til inngangene på enheten bare etter at det jordede støpselet 

på denne enheten er koblet til et jordet uttak, eller etter at jordterminalen er forsvarlig 
koblet til en jordet kilde.

– Koble enhetens inngangskontakter fra det utendørs utstyret før du kobler fra det jordede 
støpselet eller jordterminalen.

– Følg riktige sikkerhetsregler, for eksempel for jording av en hvilken som helst utendørs 
enhet som kobles til denne enheten.

USA Gjelder bare modeller fra USA – del 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70 gir 
informasjon om riktig jording av festet og støttestrukturen, jording av koaksial til en 
utladingsenhet, størrelsen på jordingslederne, plasseringen av en utladingsenhet, tilkobling til 
jordingselektroder og kravene til jordingselektroden.

Miljøerklæring – Bosch føler et sterkt ansvar for å ta vare på miljøet. Denne enheten er 
utformet for å ta så mye hensyn til miljøet som mulig.
Elektrostatisk-sensitiv enhet – ta de riktige forholdsreglene for håndtering av CMOS/MOS-
FET for å unngå elektrostatisk utlading.
MERK: Du må ha på deg jordede håndleddsstropper, og sikkerhetsreglene for ESD må 
overholdes når du håndterer de elektrostatisk-sensitive trykte kretskortene.
Sikringsstørrelse – forgreningskretsbeskyttelsen må være sikret med en maksimal 
sikringsstørrelse på 16 A for at enheten skal være forsvarlig sikret. Dette må være i samsvar 
med standarden NEC 800 (CEC, del 60).
Jording og polarisering – denne enheten kan utstyres med et polarisert støpsel for 
vekselstrøm (et støpsel der ett blad er bredere enn det andre). Denne sikkerhetsinnretningen 

FORSIKTIG! 
Laserprodukt i klasse I
Usynlig laserstråling når den er åpen. Unngå eksponering for strålen.

FORSIKTIG! 
Denne enheten er bare beregnet til bruk i offentlige områder.
USA Føderale lover i USA forbyr på det strengeste uautoriserte opptak av muntlig 
kommunikasjon.

Avhending – Bosch-produktet er utviklet og produsert med materialer og deler av høy kvalitet 
som kan gjenvinnes og brukes på nytt. Dette symbolet betyr at elektroniske og elektriske 
apparater ved endt levetid må samles inn og avhendes separat fra husholdningsavfall. Det 
finnes vanligvis egne innsamlingssystemer for avhending av elektroniske og elektriske 
produkter. Kast disse enhetene på en miljøvennlig gjenvinningsstasjon i samsvar med EU-
direktiv 2002/66/EF.
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gjør at støpselet passer inn i vegguttaket på bare én måte. Hvis du har vanskeligheter med å få 
støpselet helt inn i uttaket, må du ta kontakt med en godkjent elektriker for å få byttet ut det 
utdaterte uttaket. Det polariserte støpslet er der av sikkerhetshensyn. Ta hensyn til dette.
Enheten kan også være utstyrt med et 3-pinners jordet støpsel (et støpsel med en tredje 
pinne for jording). Denne sikkerhetsinnretningen gjør at støpselet bare passer inn i et jordet 
vegguttak. Hvis du har vanskeligheter med å få støpselet helt inn i uttaket, må du ta kontakt 
med en godkjent elektriker for å få byttet ut det utdaterte uttaket. Det jordede støpslet er der 
av sikkerhetshensyn. Ta hensyn til dette.
Flytte – koble fra strømmen før du flytter på enheten. Vær forsiktig når du flytter på enheten. 
Overdreven kraft eller harde støt kan skade enheten og harddiskstasjonene.
Utendørssignaler – installasjonen for utendørssignaler må være i samsvar med standardene 
NEC 725 og NEC 800 (CEC-regel 16-224 og CEC, del 60), spesielt når det gjelder klaring fra 
strøm- og lynavledere og transient beskyttelse.
Permanent tilkoblet utstyr – Integrer en lett tilgjengelig frakoblingsenhet eksternt til utstyret.
Pluggbart utstyr – installer vegguttaket i nærheten av utstyret slik at det er lett tilgjengelig.
Strømtilkobling etter avbrudd – hvis enheten må slås av grunnet overskridelse av de angitte 
driftstemperaturene, kobler du fra strømledningen, venter i minst 30 sekunder og kobler til 
strømledningen igjen.
Stativmontering
– Høye driftstemperaturer – Hvis den installeres i en lukket eller delvis lukket stativ, eller et 

stativ som innholder flere maskiner, kan det hende temperaturene her er høyere enn 
temperaturen i resten av rommet. Der er derfor viktig å påse at installering av utstyr skjer 
i omgivelser som ikke overstiger maksimumstemperaturen (Tma) som er spesifisert av 
fabrikanten.

– Redusert luftstrømning – ved installasjon av utstyr i et stativ er det viktig å sørge for 
tilstrekkelig luftstrømning, slik at sikker drift av utstyret ikke settes i fare.

– Mekanisk belastning – fest utstyret forsvarlig i stativet for å hindre farlige situasjoner som 
følge av ujevn mekanisk belasting.

– Kretsoverbelastning – Man bør være oppmerksom på tilkoblingen av utstyret til 
forsyningskretsen og effekten kretsoverbelastninger kan ha på strømbeskyttelsen og 
ledninger. Hensiktsmessig behandling av utstyrets navneplateverdier bør brukes når man 
håndterer dette.

– Korrekt jording – Korrekt jording av stativmontert utstyr må overholdes. Vær spesielt 
oppmerksom på forsyningstilkoblinger som ikke er direkte tilkoblinger til 
forgreningskretsen (f.eks bruk av skjøteledninger etc.).
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Del 4.2 Montere på stativ.

SELV – Alle inngangs-/utgangsportene er SELV-kretser (Safety Extra Low Voltage). SELV-kretser skal bare 

kobles til andre SELV-kretser.

Videosignalfeil – videosignalfeil er vanlig når det gjelder digitale videoopptak. Bosch Security 
Systems kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuell skade som stammer fra manglende 
videoinformasjon. Bosch Security Systems anbefaler å bruke flere redundante 
opptakssystemer og å innføre en prosedyre for å sikkerhetskopiere all analog og digital 
informasjon, slik at du minimerer risikoen for at digital informasjon går tapt.

1.4 FCC og UL
FCC- og ICES-informasjon
(Gjelder kun modeller for USA og Canada)
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse 
B, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk. Disse grensene er utformet for å gi rimelig 
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beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret utvikler, bruker og 
kan utstråle radiofrekvensenergi og kan føre til skadelig interferens på radiokommunikasjon 
hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Det kan imidlertid ikke 
garanteres at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret 
fører til skadelig interferens på radio- eller tv-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret 
av og på, anbefales brukeren å prøve å korrigere interferensen ved å utføre ett eller flere av 
følgende tiltak:
– endre retning på eller flytte mottaksantennen
– øke avstanden mellom utstyret og mottakeren
– koble utstyret til et vegguttak som er i en annen krets enn den som mottakeren er koblet 

til
– få hjelp av forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker
Det skal ikke foretas verken tilsiktede eller utilsiktede modifiseringer som ikke er uttrykkelig 
godkjent av samsvarsansvarlig part. Alle slike modifiseringer kan ugyldiggjøre brukerens rett 
til å bruke utstyret. Om nødvendig bør brukeren kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for å få utført korrigerende inngrep.
Heftet How to Identify and Resolve Radio-TV Interference, som er laget av Federal 
Communications Commission, kan være nyttig for brukeren. Dette heftet kan fås fra USA 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, lagernr. 004-000-00345-4.

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

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier 
et résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, 
sous la référence n° 004-000-00345-4.

Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. (UL) har ikke testet den sikkerhetsmessige ytelsen eller 
påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL har kun testet 
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faren for brann, støt og/eller ulykker i henhold til ULs Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1. UL-sertifiseringen dekker ikke den sikkerhetsmessige 
ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet.
UL GIR INGEN ANBEFALINGER, GARANTIER ELLER SERTIFISERINGER OVERHODET FOR 
YTELSEN ELLER PÅLITELIGHETEN VED SIKKERHETSMESSIGE ELLER SIGNALRELATERTE 
FUNKSJONER VED DETTE PRODUKTET.

1.5 Bosch-varslinger
Copyright
Åndsverksrettighetene til denne brukerhåndboken tilhører Bosch Security Systems, og 
brukerhåndboken er beskyttet ifølge lover om opphavsrett.
Med enerett.

Varemerker
Alle produktnavn på hardware og programvare som brukes i dette dokumentet, er mest 
sannsynlig registrerte varemerker og må behandles deretter.

MERK:
Denne brukerhåndboken er utferdiget med stor omhu, og all informasjonen den inneholder, er 
blitt grundig verifisert. Teksten var fullstendig og riktig da den gikk i trykken. Den 
kontinuerlige produktutviklingen kan føre til at innholdet i brukerhåndboken kan endres uten 
forvarsel.  Bosch Security Systems fraskriver seg alt ansvar for skade som direkte eller 
indirekte skyldes feil, ufullstendighet eller uoverensstemmelser mellom brukerhåndboken og 
produktet som beskrives.

Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nærmeste Bosch Security Systems-
avdeling eller gå til websiden vår på www.boschsecurity.com.
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2 Innledning

2.1 Digital videoopptaker for sikkerhetsbruk
Divar XF er et opptakssystem for lyd og video som tar opp flere kamera- og lydsignaler, 
samtidig som den yter sanntidsvisning og avspilling på flere skjermbilder.
Enheten har omfattende søke- og avpillingsfunksjoner for å se på lagret video. Når den først er 
konfigurert, skjer alle opptak i bakgrunnen uten at brukeren trenger å gripe inn. Det 
garanteres en maksimal opptakshastighet på 30 (NTSC) og 25 (PAL) bilder i sekundet for hver 
kanal. Opptakshastigheten og -kvaliteten kan velges for hvert kamera. Det kan brukes opptil 
fire interne harddisker for å yte ulike lagringskapasiteter til opptak.
Alle modellene har omfattende funksjoner for alarmbehandling og telemetristyring. 
Alarmfunksjonene inkluderer bevegelsesdeteksjon på brukerdefinerte områder av bildet i 
enhver kamerainngang.
Enheten kan lett brukes og programmeres via kontrollknappene på frontpanelet, musen og 
skjermmenysystemet. To monitorutganger gjør at det kan velges visning på full skjerm, 
firervisning og visning på flere skjermbilder. Koble til et KBD-tastatur (Intuikey) for å få PTZ-
kontroll og bedre brukervennligheten.
Gjennomsløyfede auto-terminerende videoinnganger og -utganger, alarminnganger og -
utganger og fjernkontrollkontakter finnes på bakpanelet. To VGA-kontakter gir utganger for en 
A- og B-monitor. Det finnes også CVBS- og Y/C-utganger i enten NTSC eller PAL. Monitor A 
viser digitale bilder på full skjerm eller på flere skjermbilder som kan fryses og zoomes. 
Monitor B viser sanntidsbilder på full skjerm eller på flere skjermbilder.
Bruk PC-programmet Control Center via et nettverk for sanntidsvisning, avspilling og 
konfigurasjon. Fem samtidige brukere kan kontrollere flere Divar XF-enheter. Divar XF kommer 
med en ekthetskontroll for både lokal og ekstern avspilling. Det følger med en dedikert PC-
spiller for avspilling av sikre videofiler. Det PC-baserte konfigurasjonsverktøyet gjør 
installasjonen av enheten enklere.
Det finnes et utviklingsverktøy for programvare (SDK) for integrering av Divar XF i tredjeparts 
håndteringsprogrammer.

2.1.1 Versjoner
Det finnes flere Divar XF-modeller, med både 8 og 16 kanaler med DVD-brenner, som har 
forskjellig lagringskapasitet. Versjonene som har 8 kanaler, fungerer på akkurat samme måte 
som de med 16 kanaler, med unntak av at de har færre kamera-, lyd- og alarminnganger, og at 
antallet tilgjengelige flerskjermsvisninger er forskjellig.
Det er mulig å koble til opptil 8 IP-kameraer (i tillegg til 8 eller 16 analoge inngangskanaler). 

2.1.2 Håndbøker
Følgende fire håndbøker følger med:
– Installeringshåndbok – en detaljert beskrivelse for installatørene om hvordan produktet 

skal installeres.
– Hurtiginstallasjonsveiviser – gir en kort oversikt over hvordan produktet skal konfigureres 

og installeres.
– Brukerhåndbok – en detaljert beskrivelse for sluttbrukerne om hvordan enheten skal 

brukes.
– Brukerhåndbok for Control Center og Archive Player – en detaljert beskrivelse for 

sluttbrukere og administratorer om hvordan programvaren for Control Center og Archive 
Player skal konfigureres og brukes.
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2.1.3 Funksjoner
Divar XF-enheten har følgende funksjoner:
– 8 eller 16 gjennomsløyfede auto-terminerende kamerainnganger
– 8 eller 16 lydinnganger
– støtte for opptil åtte IP-kameraer (valgfritt)
– samtidig opptak og avspilling
– intern harddisk for lagring av video (kan skiftes ut i front)
– Integrert RAID4 (valgfritt)
– 10/100Base-T Ethernet-port for tilkobling og nettverk gjennom Ethernet
– to RS232-serieporter for seriekommunikasjon
– ekstern KBD-tastaturinngang
– doble monitorutganger
– mulighet for fullskjermsvisning og ulike visninger på flere skjermbilder i sanntids- og 

avspillingsmoduser
– punktskjermutgang med sekvensering, flerskjermsvisning og OSD
– to lydutganger (dobbel mono)
– bevegelsesdeteksjon
– 8 eller 16 vekslende (alarm-) innganger og 4 alarmutganger
– deteksjon av videosignalfeil
– alarm
– kamerakontroll med pan-, tilt- og zoomfunksjon via RS485 og Biphase
– lokal arkivering via USB
– lokal arkivering via innebygd DVD-brenner (valgfri)

2.1.4 Skjermhjelp
Du kan få kontekstavhengig skjermhjelp for enkelte tema. Du trykker bare på hjelpknappen 

, så får du se hjelpeteksten som hører til aktiviteten du holder på med. Trykk på escape-

knappen  for å gå ut fra hjelp-funksjonen.

2.2 Pakke ut
Kontroller pakken for synlige skader. Gi beskjed til transportselskapet hvis det ser ut til at noe 
er blitt skadet under transport. Vær forsiktig når du pakker ut. Dette er elektronisk utstyr, og 
det må behandles forsiktig for ikke å skade enheten. Ikke prøv å bruke enheten hvis noen av 
komponentene er skadet. Gi beskjed til kundeservicerepresentanten eller til 
salgsrepresentanten fra Bosch Security Systems hvis det mangler noe. Det er mest forsvarlig å 
bruke forpakningen enheten kom i, hvis du skal transportere enheten. Ta vare på den og all 
emballasje for fremtidig bruk. Bruk originalforpakningen hvis enheten må returneres.

2.2.1 Pakkeinnhold
Kontroller at følgende deler er med:
– digital videoopptaker (Divar XF 16- eller Divar XF 8-enhet)
– USB-mus
– Hurtiginstallasjonsveiviser
– brukerhåndbok for Divar XF
– brukerhåndbok for Divar XF Control Center og Archive Player
– installeringshåndbok (denne håndboken)
– et 25-pinners koblingskort av D-typen for veksling og alarm
– et 15-pinners koblingskort av D-typen (brukes til Biphase PTZ-tilkoblinger)
– en 3-pinners skrueterminalkontakt (brukes til RS485 PTZ-tilkoblinger)
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– strømledning
– skjermet, krysset nettverkskabel (brukes til service og testing)
– montasjesett for stativ
– en CD-ROM som inneholder programvaren og håndbøkene

2.3 Installasjonsmiljø

2.3.1 Montering
Divar XF-enheten leveres som en bordenhet. Hvis du vil, kan du montere enheten på et stativ 
ved hjelp av montasjesettet som følger med enheten.

2.3.2 Ventilasjon
Sørg for at stedet enheten skal installeres på, er godt ventilert. Legg merke til plasseringen av 
kjøleventilene i kabinettet på enheten, og pass på så de ikke tildekkes.

2.3.3 Temperatur
Følg spesifikasjonene for omgivelsestemperatur når du velger installasjonssted. Ekstremt 
varme og kalde temperaturer som overskrider de spesifiserte temperaturgrensene, kan få 
enheten til å slutte å virke. Ikke installer enheten oppå varmt utstyr.

2.3.4 Strømforsyning
Sørg for at strømforsyningen på stedet er stabil, og at den er innenfor den godkjente 
merkespenningen for enheten. Bruk overspenningsvern eller uavbrutt strømforsyning (UPS) 
hvis vekselstrømmen på stedet har tendenser til spenningstopper eller spenningsfall.

2.4 Tilknyttet utstyr
Et vanlig system kan inneholde følgende komponenter (følger ikke med enheten):
– En primærmonitor for overvåking med flere skjermbilder (monitor A).
– En sekundær monitor for punkt- og alarmovervåking (monitor B).
– Kameraer med 1 Vpp kompositte videoutganger.
– IP-kameraer (se datablad for modeller som støttes)
– Én eller flere mikrofoner som er forsterket.
– Lydforsterker med høyttaler(e).
– Koaksialkabel for video med BNC-kontakter for tilkobling til videosignaler.

Lydkabel med RCA-kontakter for tilkobling til lydsignaler.

– Vekselstrømuttak for enheten som sørger for sikker isolasjon (av sikkerhetsmessige 
årsaker har ikke enheten noen av/på-bryter).

– Et KBD-tastatur.
– PC for Control Center og konfigurasjonsverktøyet.
– Enheter med pan-, tilt- eller zoomkontroll.
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3 Hurtiginstallering
Hvis du vil få enheten raskt i drift, utfører du tilkoblingene som beskrives nedenfor, og angir 
deretter de relevante dataene på hurtiginstalleringsmenyen. Hurtiginstalleringsmenyen vises 
den første gangen enheten startes. Enheten blir driftsklar når de relevante dataene er angitt.

3.1 Tilkoblinger

Illustrasjon 3.1 Tilkoblinger på bakpanelet

3.1.1 Primærtilkoblinger
1. Koble kameraene til BNC-kamerainngangene (termineres automatisk).
2. Koble monitor A til BNC-, Y/C- eller VGA-utgangen MON A (støtter 1280 x 1024).
3. Koble USB-musen (følger med) til en USB-port.

3.1.2 Valgfrie tilkoblinger
4. Koble monitor B til BNC-, Y/C- eller VGA-utgangen MON B (støtter 1024 x 768).
5. Koble opptil 16 lydsignaler til RCA-lydinngangene.
6. Koble RCA-lydutgangen(e) til monitoren eller en lydforsterker.
7. Koble opptil 16 (alarm-)innganger (via det 25-pinners koblingskortet av D-typen som 

følger med).
8. Koble til opptil 4 alarmutganger (via det 25-pinners koblingskortet av D-typen som følger 

med).
9. Koble til utgangen for funksjonsfeil (via skruterminaladapteren som følger med).
10. Koble et Intuikey-tastatur til KBD In-kontakten, og koble terminatoren (følger med 

tastaturet) til KBD Out-kontakten.
11. Koble en Bosch-enhet med pan-, tilt- eller zoomkontroll til Biphase-porten (via det 15-

pinners koblingskortet av D-typen som følger med).
12. Koble en tredjeparts kontrollenhet med pan-, tilt- eller zoomkontroll til RS485-porten (via 

skruterminaladapteren som følger med).
13. Koble deg til nettverket via Ethernet-porten.
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3.1.3 Starte opp
Slå på alt tilkoblet utstyr.
14. Koble strømledningen til enheten.

3.2 Første gangs bruk
Enheten starter opp med flerskjermsvisning. Hurtiginstalleringsmenyen vises den første 
gangen enheten startes. Fyll ut de grunnleggende innstillingene i de fire dialogboksene for å 
gjøre enheten driftsklar. Enheten begynner automatisk å ta opp når hurtiginstalleringsmenyen 
lukkes.
Slik åpner du hurtiginstalleringsmenyen når som helst ellers:

1. Trykk på menyknappen .
2. Hovedmenyen vises på monitor A.
3. Klikk på Konfigurasjon og deretter på Hurtiginstallering.

Navigere
Bruk USB-musen som følger med. Du kan også bruke følgende knapper på frontpanelet:

– Bruk Enter-knappen  for å velge en undermeny eller et element.

– Bruk pilknappene     for å bevege deg gjennom en meny eller en 
liste.

– Bruk escape-knappen  for å gå tilbake eller for å slå av menyen.

3.3 Hurtiginstalleringsmenyen
Hurtiginstalleringsmenyen inneholder fire dialogbokser: Internasjonal, Tidsplan, Opptak og 
Nettverk. Naviger gjennom disse dialogboksene ved å bruke Tilbake og Neste. Klikk på Angre 
for å avbryte endringer som gjøres i den aktive dialogboksen. Klikk på Lukk for å gå ut av 
hurtiginstalleringsmenyen. Hvis du endrer hurtiginstalleringsinnstillingene, overskrives 
egendefinerte innstillinger. 
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3.3.1 Internasjonal

Illustrasjon 3.2 Hurtiginstalleringsmenyen – Internasjonal

Klikk på Neste for å gå til neste dialogboks.

Språk Velg et menyspråk fra listen.

Tidssone Velg en tidssone fra listen.

Tidsformat Velg enten et 12- eller 24-timers klokkeformat.

Klokkeslett Angi gjeldende klokkeslett.

Datoformat Velg mellom tre datoformater som viser enten måneden (MM), dagen 
(DD) eller året (ÅÅÅÅ) først.

Dato Angi gjeldende dato.
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3.3.2 Tidsplan

Illustrasjon 3.3 Hurtiginstalleringsmenyen – Tidsplan

Det vises en grafisk fremstilling av den gjeldende ukeplanen. Hver farge representerer én av 
de tilgjengelige profilene:
– Gul – Profil 1
– Mørk blå – Profil 2
– Grønn – Profil 3
– Rosa – Profil 4
– Lyseblå – Profil 5
– Brun – Profil 6
Klikk på Overskriv for å begynne å gjøre endringer.
– Velg hvilken ukedag uken skal begynne og slutte med.
– Velg hvilket klokkeslett dagen skal begynne og slutte på i ukedagene.
– Velg hvilket klokkeslett dagen skal begynne og slutte på i helgene.
Den grafiske fremstillingen endres automatisk når innstillingene endres.
Klikk på Neste for å gå til neste dialogboks.
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3.3.3 Opptak

Illustrasjon 3.4 Hurtiginstalleringsmenyen – Opptak

Angi den normale oppløsningen, kvaliteten og bildefrekvensen for opptak for hver profil i 
tabellen. Angi alarm- og bevegelsesopptaksoppløsningen, kvaliteten og bildefrekvensen. Disse 
innstillingene angis for alle profilene. Hvis avanserte innstillinger ble angitt tidligere, klikker du 
på Overskriv for å erstatte disse med hurtiginstalleringsinnstillingene.
Klikk på Neste for å gå til neste dialogboks.
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3.3.4 Nettverk

Illustrasjon 3.5 Hurtiginstalleringsmenyen – Nettverk

Fyll inn innstillingene som kontrollerer atferden til enheten i et nettverk.

DVR-navn Angi et DVR-navn som skal brukes i nettverket.

DHCP Aktiver at DHCP kan få IP-adresse, subnettmaske og standard 
gateway automatisk tildelt av nettverksserveren. De gjeldende 
verdiene vises.

IP-adresse, 
Subnettmaske, 
Standard 
gateway DNS-
server

Angi IP-adresse, subnettmaske, standard gateway og DNS-server når 
DHCP-tjenesten er deaktivert.

Båndbreddegrens
e

Begrens båndbredden på nettverket ved å angi en verdi mellom 0,1 og 
100 Mbps som båndbreddegrense.

MAC-adresse MAC-adressen er skrivebeskyttet.

Kabel tilkoblet Viser kabelstatus.
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4 Oppsett av hardware
Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om hardware-installeringen og -tilkoblingen 
av eksternt utstyr til enheten. Det gis en beskrivelse av kontakttypene og pinnesignalene 
deres. De fleste kontaktene sitter på bakpanelet på enheten. Av praktiske hensyn er én USB-
port plassert foran på enheten, slik at det kan kobles til en mus eller en minneenhet.
Alle inngangs-/utgangsportene er SELV-kretser (Safety Extra Low Voltage). SELV-kretser skal 
bare kobles til andre SELV-kretser.

4.1 Bordinstallasjon
Plasser enheten på et stabilt, flatt underlag. Installer de to medfølgende sølvfargede 
sidedekslene ved å
1. sette dem inn på hver side
2. skyve dem forover mot forsiden av enheten

Illustrasjon 4.1 Installasjon av sidedeksler

4.2 Stativmontering
Enheten kan monteres i et 19-tommers stativ. Et montasjesett for stativ som inkluderer to 
braketter for stativmontering, følger med enheten.

Montering
1. Fjern de fire stjerneskruene (to på hver side) som sitter ved frontpanelet på høyre og 

venstre side på enheten.
2. Fest de medfølgende brakettene på hver side ved å bruke de samme stjerneskruene (to 

på hver side) som du akkurat fjernet.
3. Hvis du vil installere flere enheter oppå hverandre, fjerner du gummiføttene under 

enheten ved å bryte dem av med en liten skrutrekker.
4. Installer enheten i stativet ved å bruke monteringsmaterialet som følger med stativet, og 

følge instruksjonene fra stativprodusenten.
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Illustrasjon 4.2 Festing av braketten for stativmontering

4.3 Installere harddisk
Det kan installeres inntil fire harddisker i DVR-enheten. Du får tilgang til alle harddiskene fra 
forsiden av enheten ved å fjerne frontpanelet. Ikke åpne toppdekselet eller prøv å utføre 
service på enheten. Det er ingen deler inne i enheten som brukeren skal etterse. All service må 
utføres av kvalifisert servicepersonale. Uriktig behandling eller installering kan ugyldiggjøre 
garantien på både harddisken og DVR-enheten.
Merk: Kun ekte Bosch-harddisker fungerer i Divar XF-enheten. Gå til websiden for Bosch, eller 
kontakt din lokale Bosch-representant for å få informasjon om tilgjengelige harddisker.

4.3.1 Monteringsinstruksjoner

FORSIKTIG! 
Når du installerer enheten i stativet, må du være forsiktig så du ikke hindrer luftstrømmen 
rundt ventilene som sitter på sidepanelene, og så ikke den anbefalte driftstemperaturen 
overskrides.
Fest tilkoblingskablene til stativet for å hindre at det blir for stor vektbelastning bak på 
enheten.

FORSIKTIG! 
Elektrostatisk utlading
All elektrostatisk energi som kommer i kontakt med harddisken eller andre sensitive indre 
deler, kan ødelegge dem for godt. Uriktig behandling kan ugyldiggjøre garantien på 
harddisken.
Bruk en antistatisk arbeidsstasjon når du arbeider med elektrostatisk-sensitive enheter som 
en harddisk eller Divar-enheten.

FARE! 
Elektrisk spenning.
Fare for elektrisk støt.
Før du installerer harddisken, må du trekke ut strømledningen til DVR-enheten og vente i 
minst 30 sekunder.
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Fjerne frontpanelet

Illustrasjon 4.3 Fjerning av frontpanelet

1. Løsne de to sikrede stjerneskruene nederst på frontpanelet.
2. Skyv frontpanelet til høyre til det løsner.
3. Legg frontpanelet oppå enheten, og pass på så du ikke strekker på den flate kabelen. 

Hvis det ikke er plass oppå enheten, kobler du fra den flate kabelen og setter 
frontpanelet til side.

Plassere en harddisk

Illustrasjon 4.4 Plassere en harddisk

1. Finn den første harddiskluken som er tom. Det anbefales at du installerer harddiskene i 
rekkefølge fra én til fire, som avmerket. (Legg merke til at disk nummer tre og fire 
monteres i en dobbeltluke.)

2. Skru opp de to torx T10-skruene som sikrer den valgte luken. Skyv luken fra enheten ved 
å trekke den forover.

Divar
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3. Hvis du skal bytte en installert harddisk, fjerner du de fire installasjonsskruene, to på hver 
side, fra sidene på luken. Fjern harddisken.
Fest den nye harddisken i luken med fire skruer, to på hver side (se dokumentasjonen for 
harddisken).

4. Juster luken, og skyv den helt tilbake i slissen på enheten.
5. Fest luken ved å bruke de to torx T10-skruene som ble fjernet tidligere (trinn 2).
6. Gjenta trinn 1-5 hvis du har flere harddisker.

Feste frontpanelet igjen
1. Når diskinstallasjonen er ferdig, kobler du om nødvendig den flate kabelen til 

frontpanelet igjen.
2. Juster og skyv frontpanelet til venstre til det sitter på plass.
3. Fest de to sikrede stjerneskruene til frontpanelet igjen.

4.4 Kameratilkoblinger
Koble kameraer til Video in-kontaktene på baksiden på enheten ved å bruke koaksialkabler for 
video på 75 ohm med BNC-kontakter. Dette signalet kan også gjennomsløyfes til annet utstyr 
via den tilsvarende Video out-kontakten. Kamerainngangskontaktene er auto-terminerende. 
Det er ingen grunn til å legge til en terminator til utgangskontakten hvis det ikke er tilkoblet 
noe ekstra utstyr.
Hvis kameraet er gjennomsløyfet til annet utstyr, må du passe på at enden av videolinjen 
avsluttes med terminering på 75 ohm.
Divar XF-enheten konfigurerer seg selv automatisk som en PAL- eller NTSC-enhet. Enheten 
avgjør standarden ved å detektere signalformatet på det første tilkoblede kameraet (med det 
laveste kamerainngangsnummeret).

Spesifikasjoner
Inngangssignal: komposittvideo 1 Vpp, 75 ohm
Fargestandard: PAL/NTSC, auto-registrering
Forsterkningsregulator: automatisk eller manuell forsterkningsregulator for hver videoinngang
Kontakttype: gjennomsløyfet BNC, automatisk terminering

Illustrasjon 4.5 Åtte videoinnganger med gjennomsløyfede utganger

4.5 Lydtilkoblinger
Divar XF-enheten støtter opptil 16 lydinnganger og 4 lydutganger. Koble til ved å bruke 
lydkabler med RCA-kompatible kontakter.

Spesifikasjoner
Inngangssignal: Mono RCA, 1 Vpp, 10 k ohm

Utgangssignal: Dobbel mono RCA, 1 Vpp, 10 k ohm

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8
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Illustrasjon 4.6 Lydinngangskontakter

Illustrasjon 4.7 Lydutgangskontakter

4.6 Monitorkontakter
Opptil to monitorer kan kobles til gjennom VGA-, CVBS- eller Y/C-kontakter.

4.6.1 VGA
Koble enheten til én eller to VGA-monitorer ved å bruke standard VGA-kabel. Det anbefaIes å 
bruke monitorer som er 17" eller større ved bruk av LCD.

Spesifikasjoner
Utgangssignal: VGA
Oppløsning: 1280 x 1024 (monitor A), 1024 x 768 (monitor B)
Farge: True color (32 bit)
Kontakttype: DE-15

Illustrasjon 4.8 VGA-monitorkontakter

4.6.2 CVBS
Koble enheten til ITV-monitorer ved å bruke koaksialkabler for video på 75 ohm med BNC-
kontakter. Enheten gir et CVBS-signal på 1 Vpp.
Hvis monitoren har en gjennomsløyfet tilkobling, og du ikke bruker den gjennomsløyfede 
utgangen, velger du impedansinnstillingen på 75 ohm på monitoren. Hvis den 
gjennomsløyfede utgangen på monitoren er koblet til en tilleggsenhet, skal denne enhetens 
terminering settes til 75 ohm, og monitorens terminering skal settes til høy impedans. (Legg 
merke til at dette ikke er nødvendig med enheter som har automatisk terminering.)

Spesifikasjoner
Utgangssignal: komposittvideo 1 Vpp, 75 ohm, synk. 0,3 Vpp ±10 %
Oppløsning: 720 x 576 PAL, 720 x 484 NTSC
Kontakttype: BNC

Audio in

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

Audio out
A B

L

R

VGA

A

B
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Illustrasjon 4.9 CVBS-monitorkontakter

4.6.3 Y/C
Koble enheten til en ITV-monitor med Y/C-inngang ved hjelp av en standard tilkoblingskabel 
for Y/C.

Illustrasjon 4.10 Monitorkontakter for Y/C

4.7 Skjermstreamingtilkobling
Hvis du vil koble til en skjerm i en ekstern streamingkonfigurasjon, kobler du CVBS-
skjermutgangen til en videoinngang. Koble deretter skjermen til den tilsvarende 
gjennomsløyfede tilkoblingen.

Illustrasjon 4.11 Vanlig skjermstreamingtilkobling

4.8 Tilkoblinger med RS232 COM-port
RS232 COM-portene brukes til å koble en PC til enheten for å utføre service. Bruk en 
nullmodemkabel til å koble serieporten på PCen til enheten. Overføringshastigheten kan 
velges i menysystemet.

Spesifikasjoner
Kontakttype: 9-pinners hannkontakt av D-typen
Maksimal inngangsspenning: ±25 V
Kommunikasjonsprotokoll: utgangssignaler i henhold til EIA/TIA-232-F

CVBS
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B

Y/C

A

B

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O
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Illustrasjon 4.12 RS232 COM-portkontakter

Tabell 4.1 RS232-konsollportkontakt

4.9 Tastaturtilkoblinger
Inngangs- og utgangskontaktene for tastaturet brukes til å koble til et Bosch IntuiKey-tastatur 
til en eller flere Divar XF-enheter. For én enhet kobles tastaturet til KDB in-kontakten. For 
flere enheter kobles en kabel mellom KBD out-kontakten for den første enheten og KBD in-
kontakten for den følgende Divar XF-enheten. Opptil 16 Divar XF enheter kan kobles til og 
kontrolleres på denne måten med ett tastatur.
For korte distanser (inntil 30 m) kan det brukes en standard flat telekom-kabel med 6 kjerner 
til å forsyne tastaturet med strøm og signaltilkoblinger (LTC 8558/00).
For distanser over 30 m mellom tastaturet og DVR-enheten må forlengelsessettet for 
tastaturet (LTC 8557) brukes. Dette settet inneholder koblingsbokser og kabler og sørger for 
riktig strømtilførsel til det eksterne tastaturet. Det anbefales å bruke kabeltypen Belden 8760 
eller tilsvarende.

Avslutning
Koble tastaturterminatoren (følger med Intuikey-tastaturet) til KBD out-kontakten. Hvis flere 
Divar XF-enheter er kontrollert med ett tastatur, må KBD out-kontakten for den siste Divar XF 
avsluttes.

Spesifikasjoner
Kommunikasjonsprotokoll: RS485
Maksimal signalspenning: ±12 V
Strømforsyning: 11–12,6 VDC, maksimalt 400 mA
Maksimal kabellengde: 30 meter (ved bruk av standard flat telekom-kabel med 6 kjerner) eller 
1,5 kilometer (ved bruk av Belden 8760 eller tilsvarende i kombinasjon med LTC 8557).
Kabeltype: svart (krysset) kabel (følger med tastaturet)
Terminering: terminator på 390 ohm

Illustrasjon 4.13 Inngangs- og utgangskontakter for tastatur

Signalnavn Pinnenummer Beskrivelse
DCD_inn 1 Deteksjonssignal for holder (ikke i 

bruk)
RX 2 Mottakssignal for RS232
TX 3 Overføringssignal for RS232
N.C. 4 Ingen tilkobling
Systemjording 5 Systemjording
N.C. 6 Ingen tilkobling
RTS 7 Anmodning om å sende signal fra 

RS232
CTS 8 Klart for å sende signal fra RS232
N.C. 9 Ingen tilkobling

COM 1 COM 2

KBD IN

KBD OUT
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Tabell 4.2 Tastatur inn – RJ11-kontakt (KBD in)

Tabell 4.3 Tastatur ut – RJ11-kontakt (KBD out)

4.10 Ethernet-tilkobling
Standardkontakten RJ-45 Ethernet brukes til å koble enheten direkte til en PC, et IP-kamera 
eller et nettverk. Hvis du vil koble direkte til en nettverkshub eller bryter, bruker du en 
direktekabel for nettverk. Hvis du vil koble direkte til en PC eller et IP-kamera, bruker du den 
kryssede nettverkskabelen som følger med. Spør lokale IT-folk om hvilken spesifikk kabeltype 
du trenger. Den maksimale kabellengden fra node til node er begrenset til 100 meter 
(300 fot).

Spesifikasjoner
Tilkobling: 10/100 BaseT, IEEE 802.3
Differensiell signalspenning: maksimalt ±2,8 V, innganger har transient 
overspenningsbeskyttelse
Detaljer for Ethernet-port: EEE 802.3/802.3u – fysisk lag er 100Base-TX/10Base-T
Autoforhandling: 10/100, hel/halv dupleks
Kabellengde: 100 meter (uskjermet tvunnet parkabel på 100 ohm eller skjermet tvunnet 
parkabel på 150 ohm av kategori 5 eller høyere).
Impedans: innebygd kompensasjon for impedanstilpassing
Indikatorer: ACT, 10/100

Illustrasjon 4.14 Ethernet-kontakt

Tabell 4.4 LAN – RJ45 Ethernet-kontakt

Pinnenummer signal
1 +12 VDC (min. 11 til maks. 12,6 V, maks. 400 mA)
2 Systemjording
3 Plusslinje for tastatur
4 Minuslinje for tastatur
5 Systemjording
6 Systemjording

Pinnenummer signal
1 Ingen tilkobling
2 Systemjording
3 Minuslinje for tastatur
4 Plusslinje for tastatur
5 Systemjording
6 Ingen tilkobling

Signalnavn Pinnenummer Beskrivelse
LAN_TX + 1 Overføringslinje for Ethernet, pluss
LAN_TX - 2 Overføringslinje for Ethernet, minus
LAN_RX + 3 Mottakslinje for Ethernet, pluss
N.C. 4 Ingen tilkobling
N.C. 5 Ingen tilkobling
LAN_RX - 6 Mottakslinje for Ethernet, minus
N.C. 7 Ingen tilkobling
N.C. 8 Ingen tilkobling

ETHERNET
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4.11 RS485-port
Koble tredjeparts kameraer som kan styres, til enheten for pan-, tilt- og zoomkontroll.
Pelco D-protokollen støttes av de følgende baud-innstillingene:
2400 baud
1 startbit
8 databiter
1 stoppbit
ingen paritet

Illustrasjon 4.15 RS485-kontakt

Tabell 4.5 RS485-pinnedefinisjon

Anbefalt kabeldiameter er AWG 28–16 (0,08–1,5 mm2).
For å kommunisere med det styrbare kameraet velger du et portnummer som er det samme 
som inngangsnummeret som kameraet er tilkoblet (f.eks konfigurer et styrbart kamera til port 
16 hvis det er koblet til kanal 16).

4.12 Biphase-port
Bruk Biphase-porten for å koble til Biphase-kompatible kameraer som kan styres. Det finnes 
fem Biphase-utganger for domekameraer og pan-, tilt- og zoomkontroll. Koblingskortet med 
skruterminal som følger med enheten, forenkler alle Biphase-tilkoblinger til enheten og 
beskytter porten mot transient overspenning.

Spesifikasjoner
Utgangsimpedans: 128 ohm
Overspenningsbeskyttelse: maksimalt ±40 V
Differensiell spenningsamplitude: min. 1 V, maks. 2 V ved en karakteristisk belastning på 
220 ohm koblet til via differensialutgangen
Kabellengde: maksimalt 1,5 kilometer
Anbefalt kabeltype: Belden 8760
Kabeldiameter: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)
Antall belastninger per utgang: maksimalt 4

Signalnavn Pinnenummer Beskrivelse
TX - 1 Dataoverføring
TX + 2 Dataoverføring
GND 3 Skjerm

- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

MAL
OUT

N0 | C | NC
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Illustrasjon 4.16 Biphase-portkontakt og koblingskort

Tabell 4.6 Kontrollport – 15-pinners kontakt av D-typen

For å kommunisere med det styrbare kameraet velger du et portnummer som er det samme 
som inngangsnummeret som kameraet er tilkoblet (f.eks konfigurer et styrbart kamera til port 
16 hvis det er koblet til kanal 16).

4.13 USB-kontakter
Fire USB-kontakter sitter på bakpanelet på enheten. Av praktiske hensyn er én USB-port 
plassert foran på enheten, slik at det kan kobles til en mus eller en minneenhet.

Signalnavn Pinnenummer Beskrivelse
Kode 1 - 1 Biphase-kontroll, kanal 1 (minus)
Kode 1 + 2 Biphase-kontroll, kanal 1 (pluss)
Skjerm 3 Systemjording/kabelskjerming
Kode 2 - 4 Biphase-kontroll, kanal 2 (minus)
Kode 2 + 5 Biphase-kontroll, kanal 2 (pluss)
Skjerm 6 Systemjording/kabelskjerming
Kode 3 - 7 Biphase-kontroll, kanal 3 (minus)
Kode 3 + 8 Biphase-kontroll, kanal 3 (pluss)
Skjerm 9 Systemjording/kabelskjerming
Kode 4 - 10 Biphase-kontroll, kanal 4 (minus)
Kode 4 + 11 Biphase-kontroll, kanal 4 (pluss)
Skjerm 12 Systemjording/kabelskjerming
Kode 5 - 13 Biphase-kontroll, kanal 5 (minus)
Kode 5 + 14 Biphase-kontroll, kanal 5 (pluss)
Skjerm 15 Systemjording/kabelskjerming

+
-

SHIELD

CTRL 1
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+
-

SHIELD

CTRL 2

+
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CTRL 3
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Illustrasjon 4.17 USB-porter

4.14 I/U-tilkobling for ekstern alarm
Alarminnganger og -utganger gis via en 25-pinners kontakt av D-typen. Inngangen og utgangen 
på koblingskortet med skruterminal som følger med enheten, forenkler alle alarmtilkoblinger 
til enheten.

Koble til inngangene
Hver (alarm-) inngangslinje kan aktiveres fra enheter som trykkputer, passive infrarøde 
detektorer, røykvarslere og lignende enheter. Koble dem enten som N/O eller N/C. Du kan 
konfigurere alarminngangene som N/O eller N/C i menysystemet. Standardinnstillingen er N/
O. Legg merke til at inngangene 9–16 ikke brukes på en Divar XF med åtte kanaler.

Spesifikasjoner
Alarminngangsimpedans: internt 10 K til +5 V stopp.
Spenningsområde for inngang: min. -5 VDC til maks. 40 VDC
Spenningsterskel for inngang: maks. 0,8 V lav, min. 2,4 V høy
Kabeldiameter: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Koble til alarmutgangene
De fire alarmutgangsreleene reagerer på inngangsalarmer og triggere. Du kan konfigurere 
alarmutgangene som N/O eller N/C i menysystemet. Releene er aktive så lenge kjørehendelsen 
varer. Koble applikasjonen til alarmutgangsreleene (bare motstandsbelastning). Ikke overskrid 
30 VAC, 40 VDC, 500 mA (kontinuerlig) eller 10 VA på kontaktene til et alarmutgangsrelé.

Tabell 4.7 I/U for ekstern alarm

Spesifikasjoner
Vekselstrøm (med motstand): maks. 500 mA
Strømføring: maks. 10 VA
Vekselspenning (med motstand): maks. 30 VAC / 40 VDC
Kabeldiameter: AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

USBUSB

Utgangsnummer Funksjon
1 Alarm
2 Videosignalfeil
3 Kan styres med kontrollsenter
4 Kan styres med kontrollsenter

FARE! 
Elektrisk spenning.
Fare for elektrisk støt og skade på enheten.
Kontaktene må ikke brukes ved AC-linjespenning.
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Illustrasjon 4.18 Ekstern kontakt for alarminngang og -utgang og koblingskort

Tabell 4.8 Ekstern I/U – 25-pinners kontakt av D-typen

Signalnavn Pinnenummer Beskrivelse
Alarm_inn_1 1 Alarminngang 1
Alarm_inn_2 2 Alarminngang 2
Alarm_inn_3 3 Alarminngang 3
Alarm_inn_4 4 Alarminngang 4
Alarm_inn_5 5 Alarminngang 5
Alarm_inn_6 6 Alarminngang 6
Alarm_inn_7 7 Alarminngang 7
Alarm_inn_8 8 Alarminngang 8
Alarm_inn_9 9 Alarminngang 9
Alarm_inn_10 10 Alarminngang 10
Alarm_inn_11 11 Alarminngang 11
Alarm_inn_12 12 Alarminngang 12
Alarm_inn_13 13 Alarminngang 13
Alarm_inn_14 14 Alarminngang 14
Alarm_inn_15 15 Alarminngang 15
Alarm_inn_16 16 Alarminngang 16
Relé1_A 17 Relé 1, utgangspinne 1
Relé1_B 18 Relé 1, utgangspinne 2
Relé2_A 19 Relé 2, utgangspinne 1
Relé2_B 20 Relé 2, utgangspinne 2
Relé3_A 21 Relé 3, utgangspinne 1
Relé3_B 22 Relé 3, utgangspinne 2
Relé4_A 23 Relé 4, utgangspinne 1
Relé4_B 24 Relé 4, utgangspinne 2
Systemjording 25 Chassisjording
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4.15 Relé for funksjonsfeil
Releet for funksjonsfeil aktiveres ved systemfeil. Koble til ved å bruke skruterminaladapteren 
som følger med. Anbefalt kabeldiameter er AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2).

Illustrasjon 4.19 Reléutgang for funksjonsfeil

4.16 Strømforsyning
Enheten får strømforsyning via IEC-kontakten. Av sikkerhetsmessige årsaker har ikke enheten 
noen av/på-bryter. Dette betyr at enheten alltid har strømtilførsel så lenge strømledningen fra 
enheten er koblet til et strømførende vegguttak.

Spesifikasjoner:
Driftspenning: 100-240 VAC ±10 %
Strøm: 0,7-0,3 A
Inngangsfrekvens: 50/60 Hz

Illustrasjon 4.20 Strømførende vegguttak

Tabell 4.9 Strømførende vegguttak

4.17 Vedlikehold
Vedlikeholdet på denne enheten begrenser seg til ekstern rengjøring og kontroll. All service 
må utføres av kvalifisert servicepersonale.

- | + | G
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- | + | G

RS
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Signalnavn Pinne Beskrivelse
STRØMFØRENDE Øverst Vekselstrøm, strømførende
NØYTRAL Nederst Vekselstrøm, nøytral
PE I midten Protective Earth (beskyttende jord)

AC

FARE! 
Elektrisk spenning. Fare for elektrisk støt.
Ikke åpne toppdekselet eller prøv å utføre service på enheten. Det er ingen deler inne i 
enheten som brukeren skal etterse. All service må utføres av kvalifisert servicepersonale. Hvis 
du åpner toppdekselet, ugyldiggjøres garantien.
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5 Bruksanvisning
Disse instruksjonene forklarer funksjonene til knappene på frontpanelet. Hvilke funksjoner 
som er tilgjengelig, kan begrenses ved å angi passord. Noen funksjoner kan også kreve en 
programvarelisens.
En administrator har tilgang til mange flere funksjoner i menyen.

5.1 Frontpanelkontroller

Illustrasjon 5.1 Frontpanelkontroller

5.1.1 Knapper
Knappene på frontpanelet kontrollerer alle funksjonene. Symboler på knappene viser 
funksjonene. Inaktive knapper avgir en lyd når de blir trykket på.

Pilknapper:

Opp Ned Venstre Høyre
– Lar deg bla gjennom menyelementer eller -verdier når du er i menymodus.
– Kan brukes til å kontrollere pan-, tilt- eller zoomfunksjonene på det valgte kameraet 

når du er i PTZ-modus.
– Flytter det synlige området av det valgte bildet når du er i digital zoommodus.

 Enter-knapp
– Velger en undermeny eller et menyelement, eller godkjenner valg som gjøres i 

menyene.
– Den valgte cameoen vises på fullskjerm når du ser på video i modusen for 

flerskjermsvisning.

 ESC-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige nivå eller for å gå ut av 

menysystemet uten å lagre.

 Fullskjerm-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå til fullskjermmodus.

 Firer-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå til firermodus.
– Trykk på denne knappen for å veksle mellom de aktiverte firerskjermene når du er i 

firermodus.

 Flerskjerm-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå til flerskjermsmodus.
– Trykk på denne knappen for å veksle mellom de aktiverte 3 x 3- og 4 x 4-skjermene 

når du er i flerskjermsmodus.

Divar
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 Digital zoom-knapp
– Zoomer inn på det aktive kameradisplayet i fullskjerm.

 Sekvens-knapp
– Visning av kameraer i sekvens på fullskjerm eller i firervisning.

 OSD-knapp
– Trykk på denne knappen for å vise klokkeslett/dato og kamerainformasjon, bare 

klokkeslett/dato eller ingen av delene.

 Søk-knapp
– Trykk på denne knappen for å åpne søkemenyen for klokkeslett/dato for å lete etter 

bilder som er tatt opp.

 PTZ-knapp
– Aktiverer enten modusen pan/tilt eller modusen pan/zoom.

 Frys-knapp
– Trykk på denne knappen for å fryse det valgte bildet når du er i sanntidsmodus.

 Menyknapp
– Åpner menysystemet.

 Hjelp-knapp
– Trykk på denne knappen for å vise hjelp.

 Demp-knapp
– Trykk på denne knappen for å dempe lydovervåkingen.

 Åpne/Lukke-knappen
– trykk på knappen for å åpne eller lukke DVD-skuffen

 Export-knapp
– Trykk på denne knappen for å åpne eksportmenyen. Knappen er utstyrt med et 

indikatorlys.

 Monitor-knapp
– Veksler kontrollen mellom monitor A og B.

 Acknowledge-knapp
– Trykk på denne knappen for å godkjenne en alarmhendelse. Knappen er utstyrt med 

et indikatorlys.

 Kamera-knapper (1-16)
– trykk på disse knappene for å se en fullskjermsvisning av de analoge 

videoinngangene
– trykk en gang til for å se en fullskjermsvisning av et IP-kamera (hvis det er koblet til)

 Pause-knapp
– Trykk på denne knappen for å fryse avspillingsbildet når du er i avspillingsmodus.
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 Spole bakover-knapp
– Trykk på denne knappen for å starte avspilling bakover av opptak fra de viste 

kameraene når du er i sanntidsmodus.
– Trykk på denne knappen for å starte eller øke hastigheten på en avspilling bakover 

når du er i avspillingsmodus.
– Trykk på denne knappen for å gå ett bilde tilbake når du er i pausemodus.

 Avspilling-knapp
– Trykk på denne knappen for å fortsette avspillingen fra den sist valgte 

avspillingsplasseringen når du er i sanntidsmodus.
– Trykk på denne knappen for å fortsette avspillingen når du er i spolemodus forover 

eller bakover.

 Spole forover-knapp
– Trykk på denne knappen for å starte avspillingen fra ett minutt tidligere når du er i 

sanntidsmodus.
– Trykk på denne knappen for å øke hastigheten på avspillingen forover når du er i 

avspillingsmodus.
– Trykk på denne knappen for å gå ett bilde forover når du er i pausemodus.

 Stopp-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå tilbake til sanntidsmodus når du er i 

avspillingsmodus.

Merk:
Nummerering av IP-kameraer starter på 9 for en 8-kanals-modell og på 17 for en 16-kanals-
modell. Så på en 16-kanals-enhet med IP-kameraer velger kameraknapp 1 analogt kamera 1 og 
IP-kamera 17.

5.1.2 Indikatorer
Indikatorene på frontpanelet lyser eller blinker for å varsle deg om forskjellige driftsforhold.

 Av/på – lyser når enheten er slått på

 DVD – lyser når det er en DVD i enheten

 USB – lyser når en USB-minneenhet er koblet til enheten

 Nettverk – lyser når en ekstern bruker er koblet til enheten

 Opptak – lyser når enheten tar opp video

 Avspilling – lyser når enheten er i avspillingsmodus

 Monitor A – indikerer at det er monitor A som styres

 Monitor B – indikerer at det er monitor B som styres

 Temperatur – blinker når den interne temperaturen er utenfor driftstemperaturområdet

 Alarm – blinker når det detekteres en alarm

 Bevegelse – blinker når det detekteres bevegelse i et videosignal
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 Videosignalfeil – blinker når det detekteres videosignalfeil for en videoinngang

 Systemfeil – blinker når det detekteres en systemfeil

5.2 Muskontroller
Alle funksjonene som kontrolleres av frontpanelet, kan du også få tilgang til ved å bruke USB-
musen som følger med. Alle hovedfunksjonene for DVR-enheten er tilgjengelige via 
knappepanelet på skjermen. Hvis du vil vise panelet (bare monitor A), flytter du musepekeren 
til venstre hjørne nederst på skjermen. Trykk på ESC for å fjerne dette fra skjermen.

Illustrasjon 5.2 Knappepanel på skjermen

Knappene og indikatorene på knappepanelet på skjermen fungerer på samme måte som 
knappene og indikatorene på frontpanelet.

5.3 Vise bilder
Enheten har to monitorutganger, A og B. Hvordan disse monitorene viser bilder, avhenger av 
hvordan systemet er konfigurert. Når det detekteres en alarm eller en bevegelsesinngang, kan 
kamerabildet med alarm-/bevegelsesindikatoren vises på monitor A, B eller på begge. Når det 
forekommer flere alarmer eller bevegelser samtidig, kombineres kamerabildene i et 
flerskjermsvindu på monitor A, B, eller på begge.

5.3.1 Skjerm A
Skjerm A er hovedmonitoren. Den gir fullskjermsvisning, firervisning eller flerskjermsvisning i 
sanntid eller ved avspilling av kamerabilder fra både analoge kameraer og IP-kameraer. 
Statusmeldinger, alarmer og advarsler om bevegelse og om videosignalfeil vises også på 
denne monitoren. Når menysystemet er aktivert, vises det på denne monitoren.

5.3.2 Skjerm B
Monitor B gir fullskjermsvisning, firervisning eller flerskjermsvisning av sanntidsbilder fra 
analoge kameraer.

Velge en monitor som skal styres
Slik kontrollerer du displayet på monitor A:

1. Kontroller at lyset  på frontpanelet er tent.

2. Hvis  ikke er tent, trykker du på monitorknappen .
Slik kontrollerer du displayet på monitor B:

1. Kontroller at lyset  på frontpanelet er tent.

2. Hvis  ikke er tent, trykker du på monitorknappen .

5.3.3 Visning
Tegningen viser alle visningsmulighetene for monitor A og B. Enkelte flerskjermsvisninger er 
blitt deaktivert under konfigureringen. Hvilken Divar-modell som brukes, og antallet tilkoblede 
kameraer påvirker også hva som er tilgjengelig av flerskjermsvisninger.
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Illustrasjon 5.3 Divar XF-enheten støtter enkel-, firer-, 3 x 3- og 4 x 4-skjermsvisning

Flerskjermsmodi kan ha flere skjermbilder som kan vises i sekvens, for å vise alle 
kamerabilder.

Flerskjermsvisning
Slik viser du forskjellige flerskjermsvisninger på monitor A eller B:

1. Trykk på flerskjermsknappen .
– En flerskjermsvisning av kamerabilder vises på den aktive monitoren.
– Kameraknappene for de valgte kameraene lyser (grønt).

2. Trykk på flerskjermsknappen  en gang til for å gå til den neste innprogrammerte 
flerskjermsvisningen.

– Hvis du fortsetter å trykke på flerskjermsknappen , går enheten gjennom alle de 
aktiverte flerskjermsvisningene.

Fullskjerm
Slik viser du et shot fra et kamera i fullskjerm:
1. Trykk på en kameraknapp.

– Det vises et bilde i fullskjerm fra det analoge kameraet du valgte.
– Kameraknappen for det valgte analoge kameraet lyser (grønt).
– Trykk på kameraknappen igjen for å vise de tilkoblede IP-kameraene.
– Kameraknappen for det valgte IP-kameraet lyser (oransje).

2. Trykk på Enter-knappen  for å vise den aktive cameoen i full skjerm når du er i 
flerskjermsmodus.

Merk:
Nummerering av IP-kameraer starter på 9 for en 8-kanals-modell og på 17 for en 16-kanals-
modell. Så på en 16-kanals-enhet med IP-kameraer velger kameraknapp 1 analogt kamera 1 og 
IP-kamera 17.

Sekvens
Slik viser du en sekvens med kamerabilder i sanntid fra flere kameraer:

1. Trykk på sekvensknappen .
– Det vises en sekvens med kamerabilder, som alle vises i en forhåndsprogrammert 
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2. Trykk på sekvensknappen  for å stoppe sekvenseringen.
– Du stopper også sekvenseringen ved å zoome, trykke på flerskjermsknappen eller 

velge ett enkelt kamera.

Cameotilordning
Slik tilordner du kameraer til cameoer i en flerskjermsvisning:
1. Bruk pilknappene for å velge en cameo.
2. Trykk på og hold nede en kameraknapp for å vise og tilordne bildet fra dette kameraet i 

den aktive cameoen.
3. Du kan også høyreklikke på en cameo med musen og velge en videoinngang fra 

kontekstmenyen.
Cameotilordningen du gjør, brukes i både avspillingsmodus og i sanntidsmodus.

Fryse bilde
Slik fryser du et shot fra et kamera på monitor A:

1. Trykk på frysknappen  for å fryse bildet i den aktive cameoen.

2. Trykk på frysknappen  en gang til for å gå tilbake til sanntidsvisning.
Du kan også høyreklikke med musen og velge Frys eller Opphev frys fra kontekstmenyen.

Hvis du viser et kamerabilde i fullskjermsmodus, er dette bildet fryst. Zoomfunksjonen kan 
brukes på et fryst bilde. Hvis du endrer visningsmodus, oppheves alle fryste bilder.

Zoom
Slik zoomer du inn på et videobilde:

1. Trykk på zoom-knappen .
– Bildet forstørres to ganger.

2. Bruk pilknappene for å velge hvilket område av bildet som skal vises.

3. Trykk på zoom-knappen  igjen for å zoome inn mer.
– Bildet forstørres fire ganger.

4. Bruk pilknappene for å velge hvilket område av bildet som skal vises.

5. Trykk på zoom-knappen  igjen for å gå tilbake til fullt bilde og gå ut av zoommodusen.
Du kan også høyreklikke og velge Zoom eller Avsl. zoom for å aktivere eller deaktivere 
zoommodusen med musen. Klikk på et område av skjermen for å zoome inn på det når du 
er i zoommodus. Bruk rotasjonshjulet på musen for å zoome inn og ut.

5.4 Sanntid og avspilling

5.4.1 Sanntidsmodus
Sanntidsmodusen er den vanlige driftsmodusen til enheten, der du ser på sanntidsbilder fra 
kameraene. Fra sanntidsmodusen kan du veksle til avspillingsmodus eller til systemmenyen.

5.4.2 Åpne avspillingsfunksjonene
Det kan være nødvendig med et passord for å åpne avspillingsfunksjonene. Ta dette opp med 
administratoren din.
1. Bruk toppmenyen, og klikk på søkeikonet for å søke.
2. Velg å søke på Hendelse eller på Dato/klokkeslett fra nedtrekksmenyen.

Du kan også trykke på søkeknappen  for å gå direkte til dato-/klokkeslettsøk.
Hvis du vil gå inn i avspillingsmodusen, bruker du én av de følgende knappene:

– Trykk på spole bakover-knappen  for å starte avspilling bakover av opptak fra de viste 
kameraene.
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– Trykk på spole forover-knappen  for å starte avspilling fra ett minutt tidligere.

– Trykk på avspillingsknappen  for å fortsette avspillingen fra den sist valgte 
avspillingsplasseringen.

Trykk på stoppknappen  for å gå tilbake til sanntidsvisning. En alarm gjør også at enheten 
går tilbake til sanntidsvisning.

5.4.3 Avspillingsmodus
I avspillingsmodus fungerer videokontrollknappene slik:

– Trykk på spole bakover-knappen  for å starte avspilling bakover av opptak. Hvis du 
trykker på knappen en gang til, økes visningshastigheten til et maksimum før den går 

tilbake til normal hastighet igjen. Trykk på spole bakover-knappen  for å gå tilbake ett 
bilde om gangen når du er i pausemodus.

– Trykk på pauseknappen  for å fryse bildet.

– Trykk på spole forover-knappen  for å starte avspilling forover av opptak. Hvis du 
trykker på knappen en gang til, økes visningshastigheten til et maksimum før den går 

tilbake til normal hastighet igjen. Trykk på spole forover-knappen  for å gå frem ett 
bilde av gangen når du er i pausemodus.

– Trykk på avspillingsknappen  for å fortsette avspillingen.

Trykk på stoppknappen  for å gå tilbake til sanntidsvisning. En alarm gjør også at enheten 
går tilbake til sanntidsvisning.

5.5 Oversikt over menysystemet
Menyen gir deg tilgang til flere funksjoner og hjelper deg å bruke enheten. Tilgangen til 
enkelte menyelementer er passordbeskyttet. Du kan gå inn i menysystemet på tre måter:
– ved hjelp av knappene på frontpanelet
– ved hjelp av en USB-mus
– ved hjelp av et Intuikey-tastatur
Små ulikheter i navigasjon og utvalg skyldes bare forskjellene mellom knappene på enheten, 
tastaturet og musen. Menystrukturen er den samme i alle tilfeller.
Toppmenyen består av fire hovedmenyer med hver sine underordnede rullegardinmenyer, et 
hjelpeelement og et lukkeelement.

Illustrasjon 5.4 Toppmeny

Søk

Søkemenyen inneholder to undermenyer:
– Dato/klokkeslett – spiller av video fra en angitt dato og et angitt klokkeslett.
– Hendelsessøk – søker etter hendelser i et angitt tidsrom.

Disse undermenyene kan bare åpnes om du har avspillingsrettigheter.
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Eksportering

Eksportmenyen brukes til å arkivere et videoklipp på en USB-minneenhet eller DVD.
Denne undermenyen kan bare åpnes om du har eksportrettigheter.

Konfigurasjon

Konfigurasjonsmenyen inneholder tre undermenyer:
– Hurtiginstallasjon – åpner en veiviser for å konfigurere grunnleggende DVR-innstillinger.
– Avansert konfigurasjon – åpner konfigurasjonsmenyen for å konfigurere alle DVR-

innstillingene.
– Monitorinnstillinger – åpner en meny for å konfigurere utgangsinnstillingene for 

monitorene.
Disse undermenyene kan bare åpnes om du har konfigurasjonsrettigheter.

Systeminformasjon

Systeminformasjonsmenyen inneholder to undermenyer:
– Status – åpner en meny for å vise statusinformasjon.
– Loggbok – åpner en meny for å vise systemloggen.

Hjelp

Hjelpefunksjonen viser en hjelpetekst. 

Lukk

Klikk for å logge av. 

5.5.1 Tilgang ved hjelp av knappene på frontpanelet
Trykk på menyknappen  for å åpne menyen.

– Toppmenyen vises på monitor A.

Bruk pilknappene     på frontpanelet for å gå gjennom en meny eller en 
liste.

Bruk Enter-knappen  for å velge en undermeny eller et element.

Bruk escape-knappen  for å gå tilbake.

Trykk på hjelpknappen  for å åpne hjelpeteksten.
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Trykk på escape-knappen  for å gå ut av menyen.

5.5.2 Tilgang ved hjelp av musen
Flytt pekeren til øverst på skjermen for å åpne menyen.

– Toppmenyen vises på monitor A.
Flytt pekeren over et menyelement og venstreklikk på det for å velge det.

5.5.3 Tilgang ved hjelp av Intuikey-tastaturet
Trykk på menytasten for å gå til toppmenyen. Bruk styrespaken på tastaturet for å navigere 
gjennom menyelementene.

Bruk Enter-tasten  på tastaturet for å velge et menyelement.

5.6 Søk

Illustrasjon 5.5 Toppmeny – Søk

1. Hvis du vil utføre et søk, åpner du toppmenyen og klikker på Søk.
2. Velg å søke på Dato/klokkeslett eller Hendelse fra nedtrekksmenyen.

Du kan også trykke på søkeknappen  for å gå direkte til søk på dato/klokkeslett.

5.6.1 Dato-/klokkeslettsøk

Angi startdato og -klokkeslett, og trykk på OK for å starte avspillingen.
Avspilling fra de viste cameoene starter.

Illustrasjon 5.6 Søk ut fra dato og klokkeslett

5.6.2 Hendelsessøk
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Illustrasjon 5.7 Søkehendelser-meny – Søkealternativer

Søkekriterier
– Kontroller kamerainngangene under Kanaler for å søke (merk av den unummererte 

boksen for å velge alle). De valgte inngangene er uthevet.
– Angi at Søk etter skal søke etter alarmhendelser, bevegelseshendelser eller begge. Angi 

Alle hendelser slik at søket ikke er begrenset av en hendelsestype.
– Hvis du vil angi Søkeretning, velger du Forover for å søke fra starttidspunkt til 

sluttidspunkt, eller Bakover for å søke fra sluttidspunkt til starttidspunkt.
– Angi dato- og klokkeslettverdier under Startt.pkt. og Slutt.pkt. for å fastsette tidsrommet 

søket skal gjelde for.
– Velg Søk for å starte søket.
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Illustrasjon 5.8 Søkehendelser-meny – Søkeresultater

Søkeresultater
– Opptaket som passer til filteret, og som er nærmest den valgte datoen og klokkeslettet, 

vises først.
– Bruk pilknappene opp/ned for å gå gjennom listen. Det valgte opptaket vises i 

forhåndsvisningsvinduet.

– Trykk på Enter-knappen  for avspilling på full skjerm av det valgte opptaket.

– Trykk på escape-knappen  for å gå tilbake til søkemenyen.

5.7 Eksportering

Illustrasjon 5.9 Toppmeny – Eksporter video

Eksportmenyen åpnes fra toppmenyen. Den lar deg overføre lyd- og videosegmenter som er 
tatt opp, til en USB-lagringsenhet eller skrivbar DVD. Hovedskjermen for eksport viser 
informasjon om medier som er tilkoblet, og en liste over videosegmentene som skal arkiveres.
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Illustrasjon 5.10 Eksporter video-menyen

– Velg en minneenhet fra valgboksen Mål. Mediestatus viser statusen for den valgte 
minneenheten, mens Ledig plass viser hvor mye plass som er tilgjengelig for lagring.
Velg Slett for å tømme den valgte minneenheten.

– Det vises en liste over videosegmentene som skal arkiveres.
– Trykk på Legg til ... for å legge til et videosegment på listen.
– Fyll ut Startt.pkt. og Slutt.pkt. for videosegmentene du ønsker å arkivere.

Velg kameranumrene du vil arkivere (marker den unummererte boksen for å velge alle).

Klikk på OK for å plassere segmentet i listen.

1. Trykk på Legg til ... for å legge til et annet videosegment på listen.
1. Hvis du ønsker å endre et videosegment i listen, velger du det og klikker på Endre ...
1. Hvis du ønsker å fjerne et videosegment fra listen, velger du det og klikker på Fjern.
Arkivlisten lagres helt til arkiveringen er utført. Videosegmentene som delvis er overskrevet 
eller slettet fra Divars interne harddisk(er), fjernes fra listen.
– Merk av ved siden av Ekthetskontroll for å godkjenne videosegmentene før arkivering.
– Merk av ved siden av Avslutt media for å sikre at DVD-minneenheten kan leses på andre 

spillere.
– Velg Start eksportering for å skrive videosegmentene til målenheten.
– Velg Stopp eksportering for å avbryte arkiveringsprosessen.
– Velg Detaljer ... for å vise en feilrapport hvis ekthetskontrollen eller arkiveringen ikke har 

blitt utført.
Hvis den totale størrelsen på videosegmentene er større enn den ledige plassen på minnet, 
arkiveres bare de første segmentene som passer. De segmentene som ikke er arkivert, 
beholdes i listen, slik at de kan arkiveres til en ny enhet.
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5.8 Konfigurasjon

Illustrasjon 5.11 Toppmeny – Konfigurasjon

Du får tilgang til konfigurasjonsmenyen fra toppmenyen. Konfigurasjonsmenyen inneholder tre 
undermenyer:
– Hurtiginstallasjon – åpner en veiviser for å konfigurere grunnleggende innstillinger. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du se Del 3 Hurtiginstallering, Side 17.
– Avansert konfigurasjon – åpner den avanserte konfigurasjonsmenyen for å konfigurere 

alle innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Del 6 Avansert 
konfigurasjonsmeny, Side 57.

– Monitorinnstillinger – åpner en meny for å konfigurere monitorinnstillingene.

5.8.1 Monitorinnstillinger

Undermenyen for monitorinnstillinger inneholder displayinnstillinger for monitor A og B.

Displayalternativer
Velg en transparent bakgrunn for å se kameradisplayet bak menyene. 
Velg farge for Cameo-kantene (svart, hvit eller grå).

Flere skjermbilder
Velg de flerskjermsvisningene du vil se.
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Illustrasjon 5.12 Konfigurer monitorer-meny – Sekvens 

Sekvens
Velg lengden på tiden et kamera skal være synlig på skjermen i Holdetid for sekvens-feltet. 
Bruk Legg til-knappen for å flytte kamerainngangene til sekvenslisten. Bruk Flytt opp eller 
Flytt ned-knappene for å plassere dem i ønsket rekkefølge. Bruk Fjern for å slette ett enkelt 
element fra sekvenslisten. Bruk Slett for å slette ett enkelt element fra sekvenslisten.

Hendelsesvisning
Kryss av boksene Kontaktinngang, Alarm for videosignalfeil eller 
Bevegelsesdeteksjonshendelser for å vise disse hendelsene på skjermen.
Angi tiden disse hendelsene skal forbli på skjermen i Visningsvarighet-feltet (bare ikke-
alarmhendelser).

5.9 Systeminformasjon

Illustrasjon 5.13 Toppmeny – Systeminformasjon

Du får tilgang til menyen Systeminformasjon fra toppmenyen. Systeminformasjonsmenyen 
inneholder to undermenyer:
– Status – åpner en meny for å vise statusinformasjon.
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– Logg – åpner en meny for å vise systemloggen.

5.9.1 Status

Undermenyen Status inneholder fem dialogbokser som viser statusinformasjon.

Versjonsinfo
Versjonsinfo-dialogboksen viser den installerte firmwareversjonen, serienummeret og annen 
versjonsrelatert informasjon for serviceformål.

Lagringsstatus
Lagringsstatus-dialogboksen viser informasjon om diskstørrelse og innhold.

Illustrasjon 5.14 Statusmeny – lagringsstatus

– Tidligste opptak – viser dato og klokkeslett for tidligste opptak på disk.
– Siste opptak – viser dato og klokkeslett for seneste opptak på disk.
– Samlet diskstørrelse – viser samlet installert diskplass.
– RAID-status – visninger er aktivert hvis diskene brukes som en RAID-sett.
– Omtrentlig tid til overskriving – beregnet tid videoen beholdes før overskriving.
– Ekthetskontroll – klikk for å kontrollere ektheten på lyd- og videoopptak.
– Installerte harddisker – gir statusoversikt over de installerte harddiskene.

Videosignal
Videosignal-dialogboksen viser systemvideomodusen (PAL/NTSC) og videoinngangsstatusen.

Opptaksstatus
Gjeldende opptaksprofil – viser gjeldende profil
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Alarm ved inngang – viser hvilke innganger som er i alarmopptaksmodus
Bevegelse ved utgang – viser hvilke innganger som er i bevegelsesopptaksmodus
Gjeldende opptaksstatus – viser video- og lydopptaksstatus og modus for hver inngang

Sensorer
Viser faktisk temperatur og spenningssensorverdier. Hvis temperaturnivåene er utenfor det 
normale området, er verdiene gule. Hvis dette skjer, må du kontrollere at 
omgivelsestemperaturen er innenfor de anbefalte spesifikasjonene, og at det er tilstrekkelig 
luftventilasjon. Hvis temperaturen når et kritisk nivå, slås enheten av automatisk. For å starte 
enheten på nytt kobler du fra strømledningen, venter i minst 30 sekunder og kobler til 
strømledningen på nytt.

Tabell 5.1 Temperatursensorer

Tabell 5.2 Strømforsyningsnivåer

5.9.2 Logg

Loggbokmenyen brukes til vise en filtrert historikk av systemhendelser.

Loggbokfilter
Angi forskjellige filterkriterier for å søke etter systemhendelser i en angitt tidsperiode.

Sensornavn Nedre grense Øvre grense

Prosessor 5 °C / 41 °F 100 °C / 212 °F

Luftinntak 5 °C / 41 °F 45 °C / 113 °F

Luftavløp 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #1 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #2 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #3 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #4 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Spenningsnivå Nedre grense Øvre grense

12 volt 10,8 V 13,2 V

5 volt 4,7 V 5,3 V

3,3 volt 3,1 V 3,5 V
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Illustrasjon 5.15 Loggbokmeny – loggbokfilter

– Angi start- og sluttidspunkter.
– Velg hvilke systemhendelser som skal vises.
– Loggbokinnhold – viser tidligste og siste tilgjengelige innhold.
– Vis - klikk for å vise resultatene.

Loggbokresultater
Dato, Klokkeslett og Hendelse-type for forskjellige systemhendelser. Et 
videoforhåndsvisningsskjermbilde vises for den valgte hendelsen, hvis den er relevant.

5.10 Handlingsbehandling
Ulike hendelsestyper endrer arbeidsmåten for enheten. Disse hendelsene er følgende:
– et kontaktsinngangssignal for enheten
– bevegelsesdeteksjon i et kamerasignal
– videosignalfeil fra ett av kameraene
– et internt varsel fra selve enheten (dvs. diskfeil, temperaturalarm).
Hvordan enheten reagerer på hendelser, avhenger av hvordan den er programmert.
En hendelse kan endre arbeidsmåten for enheten, og hvis dette er en alarm, kan en reaksjon 
fra brukeren være påkrevet.

Bakgrunnshendelser
Hendelser kan endre bakgrunnsoppgaver som en bruker ikke legger merke til. Enhetssvar som 
ikke er synlige for brukeren, for eksempel en endring i opptakshastighet, aktivering av 
utgangsreléet og hendelseslogging. Enheten kan også konfigureres til å ta opp ved aktivering 
av en hendelse eller endre hvordan kamerabildene vises på monitorene, uten at du trenger å 
gripe inn.
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5.10.1 Alarmer
En alarm kan få enheten til reagere på følgende måter:
– Et lydsignal høres.
– En statusmelding vises.
– Et alarmikon vises.
– Grensen rundt en cameo skifter farge til rød.

– En alarmindikator , en bevegelsesindikator  eller en videosignalfeilindikator  
blinker.

– Indikatoren på knappen  blinker.
– Et utgangsrelé aktiveres.
– Visningsmodusene på monitorene endrer seg.
– Et kamera som kan styres, kan flyttes til en forhåndsdefinert posisjon.
– Opptaksatferd endres.
– Hvordan enheten fungerer, kan endres via forhåndsdefinerte profiler.

Godkjenne en alarm

Trykk på godkjenningsknappen  for å godkjenne alarmen.
– Lydsignalet er stille.

– Alarmen og -indikatorene er ikke lenger tent.
– Alarmstatusmeldingen forsvinner.
– Sist brukte visningsmodus gjenopprettes.

Alarmikonet er fortsatt synlig så lenge inngangen som utløste alarmen, er aktiv.
Hvis en alarm ikke er godkjent, blir lydalarmen slått av etter holdetiden, men alarmen må 
fortsatt godkjennes.

Hvis automatisk godkjenning er aktivert, blir lydsignalet og indikatorene for alarmen  og 

indikatorene  slått av etter holdetiden.
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5.10.2 Kontaktinnganger

Hvis en kontaktinngang utløser en alarm
– Monitorene A og B kan vise flere forhåndsvalgte kameraer.
– Monitor A: Grensen rundt cameoene som vises, er rød. Alarmikonet vises i den 

tilsvarende cameoen. En alarmstatusmelding vises.

– Lydsignalet til alarmen høres. Alarmen  og indikatorene  blinker.
– Kontrollerbare kameraer kan flyttes til forhåndsdefinerte posisjoner.

5.10.3 Bevegelseshendelser

Hvis et signal for bevegelsesdeteksjon utløser en hendelse
– Skjerm A og B kan bytte til visning av bevegelseshendelsene.
– Alarmikonet vises i den tilsvarende cameoen. En alarmstatusmelding vises.

– Bevegelsesindikatoren  på frontpanelet blinker.

5.10.4 Alarm for videosignalfeil

Hvis videosignalfeil utløser en alarm, gjør du følgende:
Monitor A eller B kan konfigureres for å vise videosignalfeilen.
– Én eller begge monitorene kan bytte til en flerskjermsvisning. Kamerasignalfeilen vises 

som en svart cameo med videosignalfeilmeldingen. Kanten rundt kameraet med 
videosignalfeil er rød på monitor A. En alarmstatusmelding vises.

– Lydsignalet til alarmen høres.

– Videosignalfeil  og indikatorene  blinker.

Godkjenne en alarm for videosignalfeil

Trykk på godkjenningsknappen  for å godkjenne en alarm for videosignalfeil.
– Lydsignalet er stille.

– Videosignalfeil  og indikatorene  er ikke lenger tent.
– Alarmstatusmeldingen forsvinner.
– Sist brukte visningsmodus gjenopprettes.

Hvis kameraet med videosignalfeil er synlig, vises den svarte cameoen og meldingen om 
videosignalfeil så lenge det ikke finnes en video.
Hvis en alarm ikke er godkjent, blir lydalarmen slått av etter holdetiden, men alarmen må 
fortsatt godkjennes.

Hvis automatisk godkjenning er aktivert, blir lydsignalet og videosignalfeil  og indikatorene 

 slått av etter holdetiden.
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6 Avansert konfigurasjonsmeny
Få tilgang til alle parameterne som brukes, for å konfigurere enheten via 
konfigurasjonsmenyelementet fra toppmenyen. Et stort antall tilgjengelige parametere gir deg 
muligheten til å programmere omfattende funksjonalitet. Du må ha administratorrettigheter 
for å få tilgang til konfigurasjonsmenyene.

Den avanserte konfigurasjonsmenyen åpnes fra toppmenyen via 
konfigurasjonsmenyelementet og gir tilgang til alle konfigurerbare elementer for enheten. 

Denne menyen har 11 hovedmenygrupper som er oppført på venstre side. Gruppene har et 
sett av dialogbokser øverst som gir tilgang til en side der verdiene og funksjonene kan velges 
og endres.

Venstre kategorier Øverste kategorier

Internasjonal Språk
Klokkeslett/dato
Tidsserver

Video og Lyd Kanalene 1–24 (avhengig av modell)

Tidsplan Tidsplan Bevegelig helligdag

Opptak Profiler 1 til 6
Kanalene 1–24 (avhengig av modell)
- Normal
- Kontakt
- Bevegelse

Kontakter —

Bevegelse Kanalene 1–8 (eller 1–16 avhengig av modell)

Hendelse Profiler 1 til 6
- Generelt
- Kontakt
- Bevegelse
- Videosignalfeil

Nettverk Oppsett
IP-område
Skjermstreaming

Lagring Status
Innstillinger
Service

Brukere Generelt
Administrator
Brukere 1 til 7

System Service
Serieporter
Lisenser
Logging



58 no | Avansert konfigurasjonsmeny Divar XF

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

6.1 Internasjonal

6.1.1 Språk

Illustrasjon 6.1 Internasjonal meny – Språk

– Velg Språk fra rullegardinlisten.
– Velg ønsket Temperaturenhet.
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6.1.2 Klokkeslett/dato

Illustrasjon 6.2 Internasjonal meny – Klokkeslett/dato

– Velg en Tidssone fra listen (sommertid justeres tilsvarende).
– Velg enten 12-Timer eller 24-Timer Tidsformat.
– Fyll ut gjeldende Klokkeslett.
– Velg et Datoformat som viser enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) først.
– Angi gjeldende Dato.
– Sett Sommertid til Automatisk for å aktivere det. Sett til Manuell og fyll ut dagen, 

måneden og klokkeslettet for både Start- og Slutt-tidspunktet, og Forskyv hvis den er 
forskjellig fra informasjonen som tilhører din tidssone.
Hvis gjeldende klokkeslett/dato tilbakestilles mer enn 10 minutter, slettes alt 
videoinnholdet på harddisken (det vises en melding). Hvis tilbakestillingen er mindre enn 
10 minutter, fryses klokken i den tildelte perioden. Dette forhindrer at videodata blir 
overskrevet på grunn av overlappende tidsangivelser. Hvis gjeldende klokkeslett/dato 
stilles frem, stilles klokken frem til den angitte verdien uten at det får andre følger.

6.1.3 Tidsserver
– Bruk tidsserveren-funksjonen synkroniserer klokkeslettet på enheten med klokkeslettet 

på en nettverkstidsserver eller en annen Divar XF-enhet. Fyll ut IP-adresse for 
nettverkstidsserveren. Hvis en tidsserver ikke finnes på samme subnettmaske, søker 
Divar XF etter en egnet tidsserver utenfor eget nettverk. Kontroller at Divar XF-gatewayen 
er konfigurert riktig for å finne tidsserveren. Kontroller at ingen brannmurer blokkerer 
NTP-trafikken via port 123.

– Trykk på Synkroniser for å starte tidssynkronisering.
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Automatisk tidssynkronisering (én gang hver 4. dag) kan bare endre klokken med maks. 10 
minutter.

Merk:
Hvis du synkroniserer manuelt og det gjeldende klokkeslettet tilbakestilles mer enn 
10 minutter, slettes alt videoinnholdet på harddisken (det vises en melding). Hvis 
tilbakestillingen er mindre enn 10 minutter, fryses klokken i den tildelte perioden. Dette 
forhindrer at videodata blir overskrevet på grunn av overlappende tidsangivelser. Hvis 
gjeldende klokkeslett/dato stilles frem, stilles klokken frem til den angitte verdien uten at det 
får andre følger.

6.2 Video og Lyd
Bruk denne menyen for å konfigurere video- og lydinngangene. Husk at for 8-kanals-enheter er 
IP-kameraene nummererte fra 9 til 16, og for 16-kanals-enheter er IP-kameraene nummererte 
fra 17 til 24.

Illustrasjon 6.3 Video og Lyd-meny

6.2.1 Kanalene 1 til 8 (eller 1 til 16)
Dialogboksene 1–8 eller 1–16 øverst på menyen inneholder innstillingene for hver av de 
analoge inngangene.

Inngangsnavn
Skriv inn et navn for den valgte inngangen. Navnet kan ha opptil 16 tegn.

Aktiver videoinngang
Denne innstillingen aktiverer (standard) eller deaktiverer videoen og tilsvarende lydinnganger.
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PTZ
– Aktiver PTZ hvis et styrbart kamera er tilkoblet.
– PTZ er deaktivert som standard for alle innganger.

Kontrast
– Automatisk kontrast – aktiveres slik at systemet kan justere kontrasten for 

videoinngangen automatisk.
– Kontrast – kan angis manuelt med glideskinnen hvis Automatisk kontrast er deaktivert.

Aktiver lydinngang
– Aktiver Lydinngang hvis en lydkilde er tilkoblet.
– Nivå-meteret indikerer styrken på lydinngangssignalet.
– Bruk glideskinnen Forsterkning for å justere følsomheten for inngangen.

6.2.2 Kanalene 9 til 16 (eller 17 til 24)
Dialogboksene 9–16 eller 17–24 øverst på menyen inneholder innstillingene for hvert av IP-
kameraene.

Merk:
En IP-stream må bare være tilkoblet én enkelt kanal på én enkel Divar-enhet. Det mål ikke 
være noen forbindelse til andre enheter som kan påvirke innstillingene for IP-enheten.

IP-kamera
Hvis en IP-forbindelsen allerede er konfigurert, vises IP-adressen, inngangstypen og 
streamingnummeret. Hvis en forbindelse allerede er etablert, vises det en 
videoforhåndsvisning.
1. Klikk på Oppsett for å konfigurere eller endre en IP-kameratilkobling.

– IP-adressen – skriv inn IP-adressen til IP-kameraet.
– Inngang – Velg Kamera hvis kanalen er koblet til et kamera eller en-kanals-koder. 

Velg Videolinje 1–4 hvis kanalen er koblet til et kamera eller en koder for flere 
kanaler.

– Stream – skriv inn stream-nummeret.
– Enkoderprofil – Viser koderprofilen for IP-enheten som benyttes av Divar XF.
– Brukernavn/Passord – skriv inn brukernavnet og passordet, hvis det er relevant.

2. Trykk på OK for å bekrefte innstillingene.
Det kan ta noen sekunder før en tilkobling etableres, og en videoforhåndsvisning vises.

Inngangsnavn
Skriv inn et navn for den valgte inngangen. Navnet kan ha opptil 16 tegn.

Aktiver videoinngang
Denne innstillingen aktiverer (standard) eller deaktiverer videoinngangen.

PTZ
– Aktiver PTZ hvis et styrbart kamera er tilkoblet.
– PTZ er deaktivert som standard for alle innganger.

Merk:
Se dataarket for en liste over støttede IP-kameraer og kodere.
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6.3 Tidsplan

6.3.1 Stille inn de dynamiske egenskapene
Innstillingene i menyen Tidsplan gjør det mulig å utnytte den kraftige funksjonaliteten til 
enheten. Hvis du bruker litt tid på å planlegge og konfigurere de tilgjengelige profilene, kan du 
bruke ressursene effektivt mens du opprettholder en effektiv beskyttelse for de fleste 
arbeidssituasjoner.
Profilene planlegges i en ukekalender der opptaks- og hendelsesatferden for en bestemt dato 
eller et bestemt klokkeslett endres (for eksempel helger eller netter).
De seks profilene som er definert i Opptak-menyen, vises her.

Illustrasjon 6.4 Tidsplan-menyen – Tidsplan

Profilene vises i forskjellige farger i en grafisk fremstilling av ukeplanen. Tidsplanen kan 
endres ved å velge et profilnummer og deretter tegne et aktivt område i den grafiske 
tidsplanen.

6.3.2 Tidsplan

Konfigurasjon
– Profilbruken er definert i en kalender som dekker én uke. Denne kalenderen gjentas 

deretter for etterfølgende uker.
– En profil angis i intervaller på 15 minutter for hver dag i uken.
– Du kan programmere bevegelige helligdager for å endre profilene for spesielle dager og 

høytidsdager.

1. Velg et profilnummer. Den valgte profilen er merket.
2. Klikk på Rediger valgte profilnavn for å redigere navnet på den valgte profilen.
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3. Flytt ned til tidsplanen. Bruk piltasten og Enter-tastene eller musen for å tegne et aktivt 
område.

4. Når prosessen er utført, velger du Lagre for å aktivere den oppdaterte tidsplanen.

6.3.3 Bevegelige helligdager
– Det kan angis opptil 32 bevegelige helligdager som overstyrer tidsplanen.
– Velg Legg til for å legge til en bevegelig helligdag. Angi Dato, Klokkeslett, Varighet og 

Profil.
– Hvis du vil redigere et unntak, velger du dette og klikker deretter på Endre....
– Hvis du vil fjerne et unntak, velger du dette og klikker på Fjern.

6.4 Opptak
Bruk Opptak-menyen for å konfigurere opptaksoppsettet for hver av de seks profilene.

Merk:
Video- og lydinnstillinger gjelder også for ekstern sanntidsnettverksstreaming.

Illustrasjon 6.5 Opptak-meny – Normal

Opptaksmønsteret for hver av de seks profilene er spesifisert i de tre undermenyene og også 
for hver av de individuelle kanalene. 
1. Velg en profil.
2. Velg en undermeny for Normal-, Kontakt-, eller Bevegelse-opptak.

– Normalt opptak – standard opptaksmodus
– Kontaktopptak – aktivert ved en inngangskontakthendelse.
– Bevegelsesopptak – aktiveres ved en bevegelseshendelse

3. Velg en inngangskanal for å konfigurere innstillingene for en individuell video- og 
lydinngang.
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6.4.1 Normal
Sett verdiene for følgende felt:
– Normal opptaksmodus:

– Kontinuerlig – sett til kontinuerlig opptak
– Bare hendelse – sett til bare hendelsesopptak
– Ingen opptak – sett til deaktiver opptak

– Opptakstid før hendelse:
– sett mellom 1 og 120 sekunder (bare relevant ved Bare hendelse-opptak)

– Oppløsning:
– Oppløsning – sett videooppløsningen til 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF 

(704 x 288/240 PAL/NTSC) eller CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– Kvalitet:

– sett innstillingene for videokvalitet til Høy, Middels eller Standard.
– Bildefrekvens:

– sett videobildefrekvensen til 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 eller 1/1 Bld/s 
(bilder per sekund i PAL/NTSC).

– Lydopptak:
– Merk av for å aktivere lydopptak.

– Lydkvalitet:
– sett innstillingene for lydkvalitet til Høy, Middels eller Standard.

Merk:
Hvis du vil ha informasjon om bithastigheter, kan du se .......

6.4.2 Kontakt
Feltene har de samme parameterne som de under dialogboksen Normal. Ekstra felt finnes for 
kontaktopptak.
– Kontaktopptak:

– Fast varighet – aktiverer opptak for den angitte varigheten fra begynnelsen av 
hendelsen.

– Følger + etter – aktiverer opptak så lenge hendelsen er aktiv og fortsetter etter at 
hendelsen blir inaktiv for tiden som er angitt i varighetsfeltet.

– Følger – aktiverer opptak bare så lenge hendelsen er aktiv.
– Ingen opptak

– Angi varigheten i minutter og sekunder.

6.4.3 Bevegelse
Feltene har de samme parameterne som de under dialogboksen Normal. Ekstra felt finnes for 
bevegelsesopptak.
– Bevegelsesopptak:

– Fast varighet – aktiverer opptak for den angitte varigheten fra begynnelsen av 
hendelsen.

– Ingen opptak
– Angi varigheten i minutter og sekunder.

6.4.4 Kopier
Kopier opptaksinnstillinger-funksjonen gjør det enkelt å stille inn opptak for alle profiler og 
alle kameraer. Kopieringsfunksjonen kopierer innhold fra én profil til andre profiler. 
Kamerainngangene og opptaksmodi innenfor hver av disse profilene kan velges.
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Slik kopierer du opptaksinnstillinger:
1. Merk av Kopier flere kameraer-boksen hvis du vil kopiere flere kamerainnganger i Fra-

profilen. 
2. Velg profilnummeret det skal kopieres fra.
3. Merk profilene det skal kopieres til (merk av den unummererte boksen for å velge alle).
4. Velg kamerainngangen(e) det skal kopieres fra, for at profilen skal bli kopiert.
5. Velg kamerainngangene det skal kopieres til (merk av den unummererte boksen for å 

velge alle).
6. Merk bare av de opptaksmodiene (Normal, Alarm eller Bevegelse) du vil kopiere.
7. Klikk på Kopier.

6.5 Kontakter
Bruk Kontakter-menyen for å angi alarminnganger og reléutganger. 

Illustrasjon 6.6 Kontakter-meny

6.5.1 Kontaktinnganger
Som standard er alle kontaktinnganger NO (Normally Open = vanligvis åpen). Merk 
kontaktinnganger du ønsker skal fungere som NC-kontakter (Normally Closed = vanligvis 
lukket) (merk av den unummererte boksen for å velge alle).

6.5.2 Reléutganger
Som standard er alle reléutgangskontakter NO (Normally Open = vanligvis åpen). Merk 
reléutganger du ønsker skal fungere som NC-kontakter (Normally Closed = vanligvis lukket).

6.5.3 Kontaktinngangsegenskaper
Hver av de 16 kontaktinngangene kan tilordnes et navn og en profiloverstyringsmodus.
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Profiloverstyringer
En alarminngang kan aktivere en profiloverstyring. Tre modi er tilgjengelige:
– Ingen overstyring (standard)
– Følger: profiloverstyringen varer så lenge inngangen er aktiv (ingen overstyringsvarighet 

kan angis).
– Fast varighet: profiloverstyringen starter når inngangen blir aktiv og forsetter i det 

angitte tidsrommet som er definert i overstyringsvarighetsfeltet.
Når en profiloverstyring er valgt, kan du velge hvilke av de seks profilene som skal brukes, og 
overstyringsvarigheten.

6.6 Bevegelse
Bevegelsesdeteksjonsfunksjonen kan konfigureres ved å velge dialogboksene for hver enkelt 
analog videoinngang. Bevegelsesdeteksjon for IP-kanaler er mulig, men må konfigureres på IP-
kameraet eller koderen (om tilgjengelig).

Illustrasjon 6.7 Bevegelsesmeny

1. Hvis du vil tegne eller slette et aktivt bevegelsesdeteksjonsområde:
– Klikk på pilen i Redigere-feltet for å velge et bevegelsesområde. Fire områder kan 

tegnes for å detektere bevegelse i forskjellige områder av kamerabildet.
– Klikk på Standard for å angi det valgte området til standardverdien.
– Klikk på Plassering-, Bredde-, og Høyde-knappene for å justere plasseringen og 

størrelsen på bevegelsesområdet. 
– Klikk på Slett for å slette det valgte området.
– Velg og definer opptil fire områder.
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2. Bevegelsesindikatoren indikerer totalnivået av detektert bevegelse innenfor de aktive 
bevegelsesområdene. En rød markør indikerer det høyeste nivået. Velg Nullstill indikator 
for å tilbakestille det høyeste nivået.

3. Juster Alarmterskel for å angi følsomheten for bevegelsen. Hvis bevegelsesindikatoren 
overgår alarmterskelen, genereres det en bevegelseshendelse.

Merk:
Tips for problemfri bevegelsesdeteksjon: 
– Størrelsen på bevegelsesområdet påvirker følsomheten i dette området. Et lite 

bevegelsesområde bør brukes til å detektere små objekter (høy følsomhet), og et stort 
område bør brukes til å detektere store objekter (lav følsomhet). 

– Støy i kamerabildet kan skape falske bevegelseshendelser, spesielt når man detekterer 
små objekter. Pass på at kameraet er satt opp riktig, og at det er tilstrekkelig lys for at 
kameraet skal kunne få et støyfritt bilde. 

– Sørg for at kameraet er montert slik at det ikke rister på grunn av vind eller annet som 
kan påvirke stabiliteten.

6.7 Hendelse
Bruk Hendelse-menyen for å angi ønsket atferd for en aktiv kontaktinngang, en detektert 
bevegelse eller videosignalfeil. Den generelle hendelsesatferden er også angitt her. Hver av de 
seks profilene har en Generelt-, Kontakt-, Bevegelse- og Videosignalfeil-dialogboks.

Illustrasjon 6.8 Hendelse-menyen – Generelt
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6.7.1 Generelt

Automatisk godkjenning av alarmer
– Aktiver når alarmer skal godkjennes automatisk. En alarm må godkjennes manuelt som 

standard.

Holdetid for alarm
– Sett til mellom 1 og 59 sekunder for å velge perioden der utgangsreléet og lydsignalet er 

aktive etter aktivering.
– Følger – aktiverer lydsignal, relé og bare visning så lenge hendelsen finnes.

Varsle personsøker ved alarm
– Aktiverer en akustisk advarsel ved alarm.

Varsle personsøker ved videotap
– Aktiverer en akustisk advarsel ved videosignalfeil.

Handlinger når denne profilen angis
Klikk på Rediger... for å angi en forhåndsposisjon for PTZ-kameraer når denne profilen er 
startet. 
– Angi en forhåndsposisjonsverdi fra 1–1023 for hvert av PTZ-kameraene som skal flyttes 

(PTZ må være aktivert for tilsvarende kamerainngang).
Handlinger som har blitt konfigurert, vises. 

6.7.2 Kontakt
Hendelsesatferden kan konfigureres for hver av de 16 inngangskontaktene etter tur.
– Kryss av Aktivert-boksen hvis inngangskontakten skal aktivere en hendelse.
– Kryss av Alarm-boksen hvis inngangskontakten skal aktivere en alarm.

Handlinger
Klikk på Rediger... for å angi Opptak-, Monitor- og PTZ-handlinger som skal utføres når denne 
kontakten er aktiv. 
– Opptak: Merk videokanalene som skal tas opp i kontaktopptaksinnstillingene, når denne 

inngangskontakten er aktiv (merk av den unummererte boksen for å velge alle). En liste 
over de valgte kanalene og deres opptaksegenskaper vises.

– Monitor: Merk videokanalene som skal vises på monitorene A og B, når 
inngangskontakten er aktiv (merk av den unummererte boksen for å velge alle).

– PTZ: Angi en forhåndsposisjonsverdi fra 1–1023 for hvert av PTZ-kameraene som skal 
flyttes (PTZ må være aktivert for tilsvarende kamerainngang).

Handlinger som har blitt konfigurert, vises. 

6.7.3 Bevegelse
Hendelsesatferden for bevegelsesdeteksjon kan konfigureres for hver videokanal etter tur.
– Merk av Aktivert-boksen hvis bevegelsesdeteksjon skal aktivere en utløser.
– Merk av Alarm-boksen hvis bevegelsesdeteksjon skal aktivere en alarm.

Handlinger
Klikk på Rediger... for å opprette Opptak-, Monitor- og PTZ-hendelser som bør utføres når 
bevegelse detekteres. 
– Opptak: Merk videokanalene som skal tas opp i bevegelsesopptaksinnstillingene, når 

bevegelse detekteres (merk av den unummererte boksen for å velge alle). En liste over de 
valgte kanalene og deres opptaksegenskaper vises.

– Monitor: Merk videokanalene som skal vises på monitor A og B, når bevegelse detekteres 
(merk av den unummererte boksen for å velge alle).
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– PTZ: Angi en forhåndsposisjonsverdi fra 1–1023 for hvert av PTZ-kameraene som skal 
flyttes (PTZ må være aktivert for tilsvarende kamerainngang).

Handlinger som har blitt konfigurert, vises. 

6.7.4 Videosignalfeil
Hendelsesatferden for videotapsignaler kan konfigureres for hver av videokanalene etter tur.
– Merk av Aktivert-boksen for hver enkelt videokanal hvis videosignalfeil aktiverer en 

utløser.

6.7.5 Kopier
Funksjonen for kopieringshendelsesinnstillinger gjør det enkelt å opprette et stort antall 
hendelser for alle profiler og kameraer. Kopieringsfunksjonen kopierer innhold fra én profil til 
andre profiler. Kamerainngangene og handlingstypene innenfor hver av disse profilene kan 
velges.
Slik kopierer du hendelsesinnstillinger:
1. Merk av Kopier flere kameraer-boksen hvis du vil kopiere flere kamerainnganger i Fra-

profilen. 
2. Velg profilnummeret du vil kopiere fra.
3. Merk profilene det skal kopieres til (merk den unummererte boksen for å velge alle).
4. Velg kamerainngangen(e) det skal kopieres fra, for at profilen skal bli kopiert.
5. Velg kamerainngangene det skal kopieres til (merk den unummererte boksen for å velge 

alle).
6. Merk av bare de hendelsene (Generelt, Kontakt, Bevegelse eller Videosignalfeil) du vil 

kopiere.
7. Klikk på Kopier.
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6.8 Nettverk

Illustrasjon 6.9 Nettverksmeny – Oppsett

6.8.1 Oppsett
– Angi et DVR-navn som skal brukes i nettverket.
– Hvis Registrering er aktivert, kan Control Center utføre automatisk registrering og lese 

IP-adressen til enheten.
– Aktiver DHCP slik at IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway tilordnes 

automatisk av nettverksserveren. De gjeldende verdiene vises.
– Hvis DHCP er deaktivert, fyller du ut IP-adresse, Nettverksmaske, Standard gateway, og 

DNS-server-adressen. Endre HTTP-port (80) til en ny verdi om nødvendig.
– Begrens båndbredden på nettverket ved å angi en Mbps-verdi mellom 0,1 og 100 for 

Båndbreddegrense.
– MAC-adresse er skrivebeskyttet. MAC-adressen til DVR vises.
– Kabel tilkoblet viser statusen for den fysiske nettverkstilkoblingen. 

6.8.2 IP-område
– Åtte IP-områder kan angis for å få tilgang.
– Angi samme start- og sluttadresse for å angi en enkelt IP-adresse. Angi forskjellige start- 

og sluttadresser for å angi et IP-adresseområde.

6.8.3 Skjermstreaming
Den eksterne skjermstreamingsfunksjonen gjør at skjermutgang A og/eller B kan streames 
eksternt via én eller flere av videoinngangene. Hovedfordelen ved å bruke denne funksjonen er 
at flerskjermsbilder kan vises eksternt kun ved hjelp av én videostream. Det kreves da bare en 
begrenset mengde nettverksbåndbredde og datamaskinressurser.
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Hver av de analoge videoinngangene kan konfigureres som:
– kamerainngang (standard)
– streamingutgang A (inngang brukes til å streame skjermutgang A)
– streamingutgang B (inngang brukes til å streame skjermutgang B)

Merk:
Deaktiver opptakene av en kanal som brukes for skjermstreaming i Opptak-dialogboksen.

Illustrasjon 6.10 Nettverksmeny – Skjermstreaming

6.9 Lagring
Menyen Lagring gir tilgang til informasjon på de interne harddisk(ene).

6.9.1 Status
En oversikt over de installerte harddiskene vises per Slisse:
– Disk-IDen vises.

Kapasitet vises i gigabyte.

– Status viser: 
– OK – disk er tilkoblet og driftsklar
– Mislykket – hvis disken ikke virker slik den skal
– Finnes ikke – hvis disken ikke er tilkoblet
– Ubrukt – hvis en gyldig disk er funnet, men ikke er brukt (deaktivert).

Nye disker som blir funnet, deaktiveres som standard.
En oversikt over manglende harddisker vises. Hvis én av diskene fjernes fra systemet, blir den 
oppført i listen over manglende harddisker.
– Disker som ikke blir installert på nytt, kan fjernes fra listen ved å klikke på Fjern valgt 

element fra listen.
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6.9.2 Innstillinger
Egenskaper for aktivt disksett gjelder hele settet med aktive harddisker:
– Slissenumre viser hvilke harddiskslisser som er aktive.
– Modus viser om disksettet brukes til lesing og/eller skriving. Klikk på Endre for å angi en 

annen modus enn den som vises.
– RAID (Redundant Array of Independent Disks = Overtallig sett av uavhengige disker) 

aktiverer en ekstra lagringsmekanisme (RAID 4) som sikrer en større pålitelighet til 
opptakene. For å aktivere RAID-funksjonen installerer du fire harddisker og aktiverer en 
RAID-lisens. Når RAID 4 er aktiv, er den effektive lagringsplassen tilsvarende tre ganger 
den minste diskstørrelsen. Den fjerde disken brukes til paritetsinformasjon. 
Hvis en av de fire diskene går i stykker, vil ingen data gå tapt. Opptak fortsetter på tre 
disker uten RAID 4-beskyttelse. Så snart den defekte disken er erstattet, gjenopprettes 
RAID-settet (denne prosessen tar vanligvis rundt 24 timer) mens normal drift fortsetter.

– Overskriv etter – Det eldste videoopptaket overskrives automatisk når disksettet er fullt. 
Overskriving kan tvinges til en kortere tidsperiode (f.eks. av juridiske grunner).

Installerte harddisker gir harddiskspesifikke innstillinger:
– Klikk for å velge en individuell harddisk fra listen.

– Klikk på S.M.A.R.T.- detaljer for å lese av S.M.A.R.T.- statusen på den utvalgte disken.
– Klikk på innstillinger for å skrivebeskytte en disk, og for å legge til / fjerne den fra 

det aktive disksettet.

6.9.3 Service
– Slett til ... – åpner en undermeny for å slette video som er eldre enn en angitt dato.
– Slett alle opptak – sletter all video på alle harddiskene som brukes.
– Sett opptak på pause... – stanser alle opptak midlertidig i en angitt tidsperiode.

6.10 Brukere

6.10.1 Generelt
– Angi en standardbruker. Denne brukeren er logget inn som standard, for eksempel etter 

at du starter opp enheten.

6.10.2 Administrator
– Angi et Brukernavn på opptil 16 tegn.
– Angi et Passord på opptil 12 tegn.
– Merk av Tillat lokal pålogging for å aktivere lokal tilgang (alltid aktivert).
– Merk av for Tillat ekstern pålogging for å aktivere ekstern tilgang.
– Merk av for Auto-avlogging for å aktivere automatisk avlogging etter 3 minutter uten 

aktivitet.

6.10.3 Bruker 1–7
Opptil sju brukere kan defineres med de sju dialogboksene.
– Angi et Brukernavn på opptil 16 tegn.
– Angi et Passord på opptil 12 tegn.
– Angi forskjellige brukerrettigheter ved å merke av i de ulike avkrysningsboksene.
– I Kontrollrettigheter-dialogboksen angir du rettigheter for kameravisning, 

kamerakontroll, forhåndsposisjonering av kamera og relékontroll.



Divar XF  Avansert konfigurasjonsmeny | no 73

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

6.11 System

6.11.1 Service
– Velg Gjenopprett fabrikkinnstillinger for å tilbakestille innstillingene i menysystemet til 

standardverdi.
– Eksporter diagnosedata arkiverer en systeminfofil til en USB-minneenhet når den er 

tilkoblet. Dette gjelder bare for serviceformål.
– Eksporter systemkonfigurasjon lagrer en kopi av systeminnstillingene til en USB-

minneenhet.
– Eksportlogg for eksport lagrer en loggfil på en USB-minneenhet som inneholder en liste 

over videoeksporter.
– Importer systemkonfigurasjon laster tidligere lagrede systeminnstillinger fra en USB-

minneenhet.
– Slett loggbok sletter innholdet i loggboken.

6.11.2 Serieporter

KBD 
KBD brukes til følgende: 
– angi et unikt ID-nummer mellom 1 og 16 hvis flere Divar XF-enheter kontrolleres med ett 

tastatur
– angi et første kameranummer for å opprette et multi-Divar-system (for eksempel, Divar 1 

har kameraene 1–16, Divar 2 har kameraene 17–32)
– angi tilgangsrettigheter for hvert tastatur hvis flere tastaturer brukes med en 

tastaturutvider for å styre en Divar XF

COM-port
COM-porten brukes til service- og integreringsformål. 

6.11.3 Lisenser
Noen valgfrie funksjoner krever at du får en programvarelisens før de blir aktivert.
– MAC adresse viser MAC-adressen til DVRen. MAC-adressen og et gyldig lisensnummer er 

nødvendig for å få en aktiveringsnøkkel fra:
https://activation.boschsecurity.com

Lisensnummeret og instruksjoner om hvordan man får aktiveringsnøkkelen, finnes i 
brevet som fulgte med Divar XF- lisensen.

– Installerte nøkler viser alle lisensnøklene som allerede er installert i systemet.
– Klikk på Installer nøkkel for å skrive inn en ny lisensaktiveringsnøkkel.
– Tilgjengelige funksjoner viser alle de valgfrie funksjonene som er installert.

6.11.4 Logging
Velg de elementene som skal logges.
– Logg kontakter 
– Logg bevegelser 
– Loggfør ekstern tilgang 
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7 Bruke konfigurasjonsverktøy
Konfigurasjonsverktøyet er et program som gjør at installeringen og konfigurasjonen av en 
enhet går raskere og enklere. Konfigurasjonsverktøyet kjøres på en PC som er koblet til 
Divar XF-enheten via en Ethernet-nettverkstilkobling.
Selv om alle innstillingene også kan konfigureres med visningsmenyen på skjermen til 
Divar XF-enheten, er konfigurasjonsverktøyet et svært brukervennlig alternativ. Det tillater 
også konfigurasjonsinnstillinger som skal lagres på PC-harddisken. Disse kan gjenopprettes 
senere og brukes for å konfigurere andre enheter.

7.1 Komme i gang
Hvis du vil bruke konfigurasjonsverktøyet for å endre innstillingene, kan du koble enheten til 
en PC via en nettverkstilkobling Konfigurasjonsverktøyet må installeres på PCen.

7.1.1 Systemkrav
Operativsystem: en PC som kjører Windows XP eller Windows Vista.
DeanbefaltePC-kravene for konfigurasjonsverktøyet er:

– Prosessor: Intel Pentium 4 eller tilsvarende
– RAM-minne: 512 MB
– Ledig plass på harddisken: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 6200 eller høyere
– Nettverksgrensesnitt: 10/100-BaseT

7.1.2 Installere konfigurasjonsverktøyet
Konfigurasjonsverktøyet kan installeres på PCen når programmet Divar Kontrollsenter er 
installert. Slik installerer du separat:
1. Sett CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen på PCen.

– Installasjonsprogrammet starter automatisk.
2. Hvis installasjonen ikke starter automatisk, må du finne Setup.exe-filen på CDen og 

dobbeltklikke på den.
3. Følg instruksjonene på skjermen, og velg Installer konfigurasjonsverktøy for å fullføre 

installasjonen.

7.1.3 Starte konfigurasjonsverktøyet

Nettverkstilkobling
Hvis du ønsker å starte konfigurasjonsverktøyet uten å bruke Control Center, dobbeltklikker 
du på konfigurasjonsverktøyikonet på skrivebordsvinduet for å starte programmet. Velg 
eventuelt programmet Divar XF-konfigurasjonsverktøy med Start-knappen på oppgavelinjen og 
menyelementet Programmer. Følg pålogggingsprosedyren.
Hvis du ønsker å starte konfigurasjonsverktøyet via Control Center, klikker du på Konfig-
knappen i Control Center-vinduet. Dette viser en påloggingsdialogboks for 
konfigurasjonsverktøyet med alle kjente Divar XF-enheter.

Offline konfigurasjon
Hvis du ønsker å logge på med en frakoblet konfigurasjon, velger du Divar XF-versjon, modell, 
videostandard og kameraene som er tilkoblet.

7.2 Pålogging
Når programmet for konfigurasjonsverktøyet starter via et nettverk, vises vinduet Pålogging. 
(Klikk på Avbryt for å avbryte påloggingen og avslutte programmet.)
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Illustrasjon 7.1 Konfigurasjonsverktøy – påloggingsvindu via et nettverk

Når konfigurasjonsverktøyet startes for første gang, er Divar XF-listen tom. En Divar XF må 
først legges til i listen. Hvis du vil legge til en Divar XF i listen eller endre en Divar XF-
oppføring, klikker du på Rediger >>.

Slik endrer du Divar XF-listen
Vinduet Rediger Divar XF-liste gjør det mulig å legge til eller slette Divar XF-enheter fra listen.

Illustrasjon 7.2 Konfigurasjonsverktøy – redigere Divar-liste

Slik finner du alle aktiverte Divar XF-enheter automatisk i nettverket:
1. Klikk på Finn.

– Hvis du vil finne en Divar XF-enhet, må Søk være aktivert på den Divar XF-enheten.
2. Velg en Divar XF-enhet, og klikk på OK for å legge til den valgte Divar XF-enheten i listen.
Slik legger du til en Divar XF-enhet i listen:
1. Klikk på Legg til.
2. Angi IP-adressen eller DNS-navnet til den nye Divar XF-enheten.

– IP-adressen som skal fylles ut, er definert i menyen Konfigurasjon/Nettverk for selve 
Divar XF-enheten.

3. Angi et navn i boksen Navn, eller hent det fra Divar XF-enheten ved å merke av i boksen 
Hent fra Divar XF.

4. Klikk på Legg til.
Slik sletter du en Divar XF-enhet fra listen:
1. I listen velger du Divar XF-enheten som skal slettes.
2. Klikk på Slett.

– Den valgte Divar XF-enheten fjernes fra listen.
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Pålogging
Når programmet for konfigurasjonsverktøyet starter, vises vinduet Pålogging. (Klikk på Avbryt 
for å avbryte påloggingen og avslutte programmet.)

Illustrasjon 7.3 Konfigurasjonsverktøy - påloggingsvindu viser Velg Divar-liste

Slik kontrollerer du en bestemt Divar XF-enhet:
1. Velg Divar XF-enhetene som skal kontrolleres, ved å sette et merke ved siden av dem.
2. Angi brukernavn og passord.

– Brukernavnet og passordet som skal fylles ut, er angitt i tilgangsmenyen 
Konfigurasjon/Nettverk på Divar XF-enheten. Ta kontakt med administratoren for å 
få tilgang til enheten hvis påloggingen blir avvist.

– Hvis du vil at systemet skal huske navn og passord til etterfølgende brukere av 
konfigurasjonsverktøyet, merker du av i boksen Lagre påloggingsinformasjon.

3. Klikk på Pålogging.

Maks. antall brukere
Hvis maks. antall brukere (åtte) er overskredet, vises et vindu.

7.2.1 Forskjeller i menystruktur
Konfigurasjonsverktøyet gir tilgang til enhetsmenyelementer og bruken av disse. Disse 
menyelementene er forklart i Del 6 Avansert konfigurasjonsmeny, Side 57. Selv om elementene 
er de samme, er menystrukturen litt forskjellig i konfigurasjonsverktøyet.

7.3 Introduksjon av hovedvinduet
Vinduet Konfigurasjonsverktøy er inndelt i 3 ruter. Knappene i venstre rute er alltid 
tilgjengelige. Hvis du klikker på én av disse knappene, endres innholdet i ruten i midten. 
Knappene i øverste rute er kontrollknapper som gir direkte tilgang til forskjellige oppgaver.
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Illustrasjon 7.4 Konfigurasjonsverktøy – Innstillinger-vindu

7.3.1 Oversikt-knapp

Klikk på knappen Oversikt  for å få generell informasjon om Divar XF-enheten som er 
tilkoblet.

7.3.2 Loggbok-knapp

Klikk på Loggbok  for å vise en liste over hendelsene i ruten i midten. Denne listen kan 
filtreres eller vise bestemte hendelser.
– Fyll ut dato-/klokkeslettverdier for å begrense perioden for visning av hendelser.
– Fjern merket i hendelsestyper som skal filtreres (vises ikke).
Den siste hendelsen vises først.

7.3.3 Innstillinger-knapp

Klikk på Innstillinger  for å vise menyen for konfigurering av Divar XF. Menytrestrukturen 
og den valgte undermenyen vises i ruten i midten.
Du finner mer detaljert informasjon om konfigurasjonsinnstillingene ved å se merknadene i 
kapittel 6 Avansert konfigurasjonsmeny på side 53.

Bruke menytreet

Når du har klikket på Innstillinger , vises menytreet til venstre i ruten i midten. Bruk 
dette treet for å navigere gjennom menysystemet.
– Klikk på + for å utvide grenstrukturen.
– Klikk på - for å skjule den.
– Klikk på en oppføring for å vise parameterne for dette sideelementet.
– Velg verdiene du ønsker for parameterne.
– Disse verdiene oppdateres med én gang.
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7.3.4 Service-knapp

Klikk på Service  for å få en liste over diagnosemeldinger.

7.3.5 Hjelp-knapp

Klikk på Hjelp  når som helst for å få hjelp. Det vises et dialogvindu for hjelp.

7.3.6 Avloggingsknapp
Hvis du vil gå tilbake til programmet Control Center eller logge på en annen enhet, klikker du 

på Avlogging .

7.4 Bruke kontrollknappene
Øverste rute i hovedvinduet har flere knapper som gjør at du raskt kan utføre vanlige 
oppgaver:

Importere/Eksportere
Alle innstillingene som angis i konfigurasjonsverktøyet, kan lagres i en fil som lagres på PC-
harddisken. Lagre så mange slike filer du trenger, men gi dem forskjellige navn. Innstillingene 
i disse filene kan lastes tilbake til konfigurasjonsverktøyet, enten fullstendig eller i 
undergrupper. Selv om disse filene lagres som tekstfiler og kan vises med en tekstviser, må du 
ikke endre eller redigere dem, fordi det vil gjøre dem ubrukelige.

Importer

1. Klikk på Importer  for å åpne en innstillingsfil.
2. I dialogboksen velger du plasseringen av og navnet på filen du vil åpne.
3. Velg hvilke innstillingsgrupper du vil laste inn, og klikk på OK.
4. De valgte innstillingene lastes ned til enheten umiddelbart.

Eksportering

1. Klikk på Eksporter  for å lagre de gjeldende innstillingene i en PC-fil.
2. I dialogboksen velger du plassering og angir et navn på filen du vil lagre.
3. Velg hvilke innstillingsgrupper du vil lagre, og klikk på OK for å lagre innstillingene.

Skrive ut
Slik skriver du ut det fullstendige innholdet på siden eller listen når oversikts- eller 
servicesiden er aktiv:

1. Klikk på Skriv ut  for å skrive ut de gjeldende innstillingene.
2. Klikk på OK for å skrive ut.

Lagre

Klikk på Lagre  for å lagre det fullstendige innholdet på siden eller listen når oversikts- 
eller servicesiden er aktiv:

Finjustere innstillinger
Når du velger Importer, Eksporter eller Last ned, gir et dialogvindu deg muligheten til å velge 
tre grupper med innstillinger. Velg Alle innstillinger, Alle innstillinger bortsett fra eller Bare 
for å avgjøre hvordan listen settes sammen.
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Angre/Gjenta

Klikk på  for å angre eller  for å gjenta den siste handlingen. Opptil 100 handlinger kan 
angres.

Standardinnstillinger

Klikk på knappen for Standardinnstillinger  for å sette alle innstillingene på den aktive 
siden tilbake til standardverdiene.

Oppdatere

Klikk på Oppdater  for å oppdatere innholdet på bare den gjeldende siden.
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8 Standardverdier i menyen
De følgende tabellene gir en oversikt over elementene i menysystemet til enheten. Kolonnen 
Standardverdi viser hvilke verdier som gjenopprettes når elementet for standardinnstillinger 
velges i innstillingsmenyen System. En N i kolonnen Tilbakestill betyr at denne verdien ikke 
tilbakestilles når standardinnstillingene hentes tilbake. 

8.1 Standarder for hurtiginstalleringsmenyen
Tabell 8.1 Standardverdier for hurtiginstalleringsmenyen

Navigasjon Innstilling Standardverdi Tilbak
estill

Internasjonal Språk Engelsk N

Tidssone GMT+1 Vest-
Europa

N

Tidsformat 24-timers N

Klokkeslett 0:00 N

Datoformat DD-MM-ÅÅÅÅ N

Dato 1-1-2008 N

IP-adresse 0.0.0.0 N

Tidsplan Uke Mandag–fredag Y

Ukedag 08.00-18.00 Y

Helgedag 08.00-18.00 Y

Opptak Profil 1–6 Normal Oppløsning 4CIF Y

Videokvalitet Medium Y

Bildefrekvens 6,25 IPS Y

Kontakt Oppløsning 4CIF Y

Kvalitet Høy Y

Bildefrekvens 25 IPS Y

Bevegelse Oppløsning 4CIF Y

Kvalitet Høy Y

Bildefrekvens 25 IPS Y

Nettverk Oppsett DVR-navn DIVAR XF N

DHCP Aktivert N

IP-adresse 0.0.0.0 N

Subnettmaske 0.0.0.0 N

Standard gateway 0.0.0.0 N

DNS-server 0.0.0.0 N

Båndbreddegrense 100 Mbps N
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8.2 Standard monitorvisningsinnstillinger

8.3 Standarder for konfigurasjonsmeny

Tabell 8.2 Standardverdier for monitorvisningsinnstillinger

Navigasjon Innstilling Standardverdi Tilbak
estill

Displayaltern
ativer

Monitor A og B Vise titler Ja Y

Vise klokkeslett/dato Ja Y

Transparent bakgrunn Ja Y

Cameo-kanter Svart Y

Flere 
skjermbilder

Monitor A og B 4 x 4 Ja Y

3 x 3 (1) Ja Y

3 x 3 (2) Ja Y

Firer 1 Ja Y

Firer 2 Ja Y

Firer 3 Ja Y

Firer 4 Ja Y

Sekvens Monitor A og B Holdetid for sekvens 5 sek Y

Sekvensliste Kamera 1-16 Y

Hendelsesvis
ning

Monitor A og B Endre visning ved 
videosignalfeil

Ja Y

Endre visning ved 
bevegelse

Ja Y

Visningsvarighet 5 sek Y

Tabell 8.3 Standardverdier i konfigurasjonsmeny

Navigasjon Innstilling Standardverdi Tilbak
estill

Internasjonal Språk Språk Engelsk N

Temperaturenhet Celsius N

Klokkeslett/dato Tidssone GMT+1 Vest-
Europa

N

Tidsformat 24-timers N

Klokkeslett 0:00 N

Datoformat DD-MM-ÅÅÅÅ N

Dato 1-1-2008 N

Sommertid Automatisk N

Starttidspunkt (DS) N

Sluttidspunkt (DS) N

Forskyvning (DS) N

Tidsserver Bruk tidsserver Deaktivert N

IP-adresse 0.0.0.0 N
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Video og Lyd 1–16 Inngangsnavn Kamera 1–24 Y

Aktiver videoinngang Aktivert J

PTZ Deaktivert Y

Automatisk kontrast Aktivert Y

Kontrast 50 % Y

Aktiver lydinngang Deaktivert Y

Forsterkning 50 % Y

17–24 Oppsett ... IP-adresse 0.0.0.0 N

Inngang Kamera (verdi 0) N

Stream 1 N

Enkoderprofil 1 N

Brukernavn Bruker N

Passord — N

Tidsplan Tidsplan Profil 1 Alltid aktiv Y

Unntaksdager Unntaksdager Tom Y

Opptak Profil 1–6 1–24 Normal Opptaksmodus Kontinuerlig Y

Tid før hendelse 30 sekunder Y

Oppløsning 4CIF Y

Videokvalitet Medium Y

Bildefrekvens 6,25 IPS Y

Lydopptak Deaktivert Y

Lydkvalitet Middels Y

1–24 Kontakt Kontaktopptak Fast varighet J

Varighet 30 sekunder J

Oppløsning 4CIF Y

Kvalitet Høy Y

Bildefrekvens 25 IPS Y

Lydopptak Deaktivert Y

Lydkvalitet Middels J

1–24 Bevegelse Bevegelsesopptak Fast varighet Y

Varighet 30 sekunder Y

Oppløsning 4CIF Y

Kvalitet Høy Y

Bildefrekvens 25 IPS Y

Lydopptak Deaktivert Y

Lydkvalitet Middels J

Tabell 8.3 Standardverdier i konfigurasjonsmeny

Navigasjon Innstilling Standardverdi Tilbak
estill
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Kontakter Kontaktinnganger NC Ingen J

Kontaktutganger NC Ingen J

1–24 Kontaktinngangsnavn Kontaktinngang 
1–24

J

Profiloverstyringsmod
us

Ingen 
overstyring

J

Profil Profil 1 Y

Varighet 1 time Y

Bevegelse 1-16 Triggernivå 50 % Y

Bevegelsesområder Alt slettet Y

Hendelse Profil 1–6 Generelt Godkjenn alarmer 
automatisk

Deaktivert Y

Holdetid for alarm 10 sekunder Y

Pip ved alarm Aktivert Y

Pip ved videosignalfeil Aktivert Y

Handlinger når 
profilen angis

Ingen handlinger Y

Kontakt 1–24 Aktivert 1–16 aktivert Y

Alarm Deaktivert J

Handlinger Bruk opptak for 
N. Vis på Mon A

J

Bevegelse 1–24 Aktivert 1–16 J

Alarm Deaktivert J

Handlinger Bruk opptak for 
N. Vis på Mon A

Videosignalfei
l

1–24 Aktivert 1–16 aktivert Y

Nettverk Oppsett DVR-navn DIVAR XF N

Registrering Aktivert N

DHCP Aktivert N

IP-adresse 0.0.0.0 N

Subnettmaske 0.0.0.0 N

Standard gateway 0.0.0.0 N

HTTP-port 80 N

Båndbreddegrense 100 Mbps N

IP-område Begynn adresse 0.0.0.0 N

Avslutt adresse 255.255.255.25
5

N

Skjermstreaming Inngang 1–16 Kamerainngang J

Tabell 8.3 Standardverdier i konfigurasjonsmeny

Navigasjon Innstilling Standardverdi Tilbak
estill
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Lagring Status I/T

Innstillinger Overstyr etter Full disk angitt J

Service I/T

Brukere Generelt Standardbruker Administrator Y

Administrator Brukernavn Administrator Y

Passord Y

Tillat lokal pålogging Aktivert I/T

Tillat ekstern 
pålogging

Aktivert J

Auto-avlogging Deaktivert J

Bruker 1–7 Tilgangsrettigheter Brukernavn Bruker 1–7 J

Passord — J

Tillat lokal pålogging Aktivert J

Tillat ekstern 
pålogging

Aktivert J

Auto-avlogging Deaktivert J

Tillat 
konfigurasjonsendring
er

Deaktivert J

Tillat avspilling Aktivert J

Tillat eksportering Aktivert Y

Tillat å slette opptak Deaktivert J

Kontrollrettigheter Kameravisningsrettigh
eter

Aktivert Y

Kontroll av 
kamerarettigheter

Aktivert Y

Tillat 
forhåndsposisjoner for 
kamera

Aktivert Y

Tillat relékontroll Aktivert Y

Tabell 8.3 Standardverdier i konfigurasjonsmeny

Navigasjon Innstilling Standardverdi Tilbak
estill
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System Service NA

Serieport ID 1 N

Første kameranummer 1 N

Tilgang for tastatur 1–
4

Mon A + Mon B J

Baud 38400 N

Paritet Ingen Y

Databiter 8 Y

Stoppbiter 1 Y

RTS/CTS Aktivert J

Lisenser I/T

Logging Logg kontakter Aktivert J

Logg bevegelser Aktivert J

Loggfør ekstern 
tilgang

Aktivert Y

Tabell 8.3 Standardverdier i konfigurasjonsmeny

Navigasjon Innstilling Standardverdi Tilbak
estill
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9 Tekniske spesifikasjoner
De følgende sidene gir deg de tekniske spesifikasjonene for enheten.

9.1 Elektrisk informasjon
Spenning og strøm

Video

Lyd

Alarmbehandling

Kontroll

Alle modeller 100-240 VAC, 0,7-0,3 A, 50/60 Hz

innganger Komposittvideo 0,5–2 Vpp, 75 ohm, automatisk 
terminering

Utganger 1 Vpp, 75 ohm 0,3 V ± 10 %

Videostandard PAL / NTSC auto-registrering

Oppløsning 720 x 576 PAL – 720 x 484 NTSC

AGC Automatisk justering eller manuell justering av 
forsterkning for hver videoinngang

Digital zoom 1,5–6 ganger

Komprimering H.264

innganger Mono RCA, 1 Vpp, 10 k ohm

Utganger Dobbel mono RCA, 1 Vpp, 10 k ohm

Samplingshastighet 48 kHz per kanal

Komprimering MPEG-1 lag II

innganger 8 eller 16 konfigurerbare NO/NC
maks. inngangsspenning 40 VDC

Utganger 4 reléutganger, 1 reléutgang for funksjonsfeil, 
konfigurerbar NO/NC, maks. merkespenning 
30 VAC – 40 VDC – 0,5 A kontinuerlig – 10 VA

RS232 Utgangssignaler i henhold til EIA/TIA-232-F, maks. 
inngangsspenning ±25 V

Tastaturinngang I samsvar med RS485
maks. signalspenning ±12 V,
strømforsyning 11 V-12,6 V ved maks. 400 mA
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Kontakter

Lagring

Biphase Impedans 128 ohm,
maks. overspenningsbeskyttelse ±40 V, maks. 
kabellengde 1,5 km

RS485 I samsvar med RS485
maks. signalspenning ±12 V

Videoinnganger 8 eller 16 gjennomsløyfede BNC, auto-
terminerende

Lydinnganger 8 eller 16 RCA

Ethernet RJ45 skjermet, 10/100 BaseT i henhold til 
IEEE802.3

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

Lydutganger 4 RCA

Alarmkontakter Skruterminalinnganger via ekstern PCB (følger 
med), kabeldiameter AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

Relé for funksjonsfeil Skruterminalutgang via ekstern adapter (følger 
med), kabeldiameter AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2)

Biphase Skruterminalutgang via ekstern PCB (følger med), 
kabeldiameter AWG 26-16 (0,13-1,5 mm2)

RS232 DB9 hann (2)

RS485 Skruterminalutgang via ekstern adapter (følger 
med), kabeldiameter AWG 28-16 (0,08-1,5 mm2)

Tastaturinngang RJ11 (6-pinners)

Tastaturutgang RJ11 (4-pinners), i samsvar med RS485, 
maks.16 enheter

USB Type A-kontakt (5)

Harddisker 4 utskiftbare SATA-harddisker

Opptakshastighet (IPS) PAL: totalt 400, konfigurerbart per kamera: 25, 
12,5, 6,25, 3,125, 1
NTSC: totalt 480, konfigurerbart per kamera: 30, 
15, 7,5, 3,75, 1

Opptaksoppløsning 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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Visningsmodi

9.1.1 Mekanisk

9.1.2 Miljø

9.1.3 Elektromagnetisme og sikkerhet

9.1.4 Tilleggsutstyr (valgfritt)

Skjerm A Full, full sekvens, firer, flerskjerm, alarmoppkalling 
(sanntid og avspilling, analoge kameraer og IP-
kameraer)

Skjerm B Full, full sekvens, firer, flerskjerm, alarmoppkalling 
(sanntid, bare analoge kameraer)

Mål (uten kabler) 446 x 443 x 88 mm (B x D x H)
17,6 x 17,4 x 3,5 tommer (B x D x H)

Vekt Ca. 11 kg

Montasjesett for stativ (følger med) For å montere én enhet i et EIA-stativ på 
19 tommer.

Temperatur Drift: +5 til +45 °C (+41 til +113 °F)
Lagring: -25 til +70 °C (-13 til +158 °F)

Relativ luftfuktighet Drift: < 93 % ikke-kondenserende
Lagring: < 95 % ikke-kondenserende

EMC-krav

USA FCC-del 15, klasse B

EU EMC-direktiv 89/336/EØF

Immunitet EN50130-4

Stråling EN 55022, klasse B

Harmonikk EN61000-3-2

Spenningsvariasjoner EN61000-3-3

Sikkerhet

USA UL, 60950-1

EU CE, EN60950-1

Canada: CAN/CSA C22.2, nr. E60950-1

KBD-Digital / KBD-Universal Intuikey-tastatur med styrespak

Forlengelsessett for tastaturet LTC 8557

Lagring 500 GB utvidelsessett for lagring 
1 TB utvidelsessett for lagring 
Lisens for RAID 4-lagring

Video Manager LTC 2605/91 
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9.1.5 Videobithastigheter (bps)

Merk:
Bithastighetene som er nevnt ovenfor, er teoretiske verdier. I praksis kan bithastighetene 
være opptil 50 % lavere, avhenging av kamerabildet. For maksimalt effektiv 
billedkomprimering, bør man hindre kamerastøy ved å påse at kameraet er satt opp riktig, og 
at det er tilstrekkelig lys. I tillegg bør man påse at kameraet er montert slik at det ikke rister 
på grunn av vind eller annet som kan påvirke stabiliteten.

IP-innganger Lisens for 4 IP-kameraer
Lisens for 8 IP-kameraer

Biphase-kodeoversettere LTC 8782

Bildefrekvens (Bld/s)

Oppløsning Kvalitet 25/30 12,5/15 6,25/7,5 3,125/3,75 1

CIF Standard 225 124 73 48 30

CIF Middels 619 340 201 131 82

CIF Høy 1013 557 329 215 135

2CIF Standard 317 174 103 67 42

2CIF Middels 871 479 283 185 116

2CIF Høy 1425 784 463 303 190

4CIF Standard 500 275 163 106 67

4CIF Middels 1375 756 447 292 183

4CIF Høy 2250 1238 731 478 299
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