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1  Sikkerhed

1.1  Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Følgende sikkerhedsinstruktioner bør du læse og følge samt gemme til fremtidig brug. 
Du bør lægge mærke til alle advarsler på enheden og i betjeningsanvisningerne, før du betjener 
enheden. 

1.  Rengøring - Tag stikket til enheden ud af netværks stikkontakten før rengøring. Følg alle 
instruktioner, der fulgte med enheden. Generelt er det tilstrækkeligt at bruge en tør klud til 
rengøring, men du kan også bruge en fugtig, fnugfri klud eller et vaskeskind af læder. Brug 
ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse.

2.  Varmekilder - Installér ikke enheden i nærheden af nogen som helst varmekilder så som radia-
torer, varmeapparater, kakkelovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer 
varme.

3.  Ventilation - Eventuelle åbninger i enhedens hus er beregnet til ventilation for at undgå over-
opvarmning og sikre en pålidelig betjening. Disse åbninger må ikke overdækkes eller blokeres. 
Enheden bør ikke placeres i en indbygget installation, med mindre der er tilstrækkelig ventila-
tion, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

4.  Vand - Brug ikke denne enhed i nærheden af vand f.eks. et badekar, vaskefad, håndvask, 
vaskekar, i en fugtig eller våd kælder, tæt på en swimmingpool, i en udendørs installation eller 
i et hvilket som helst område, der er klassificeret som vådområde. For at mindske risikoen for 
brand eller elektrisk stød, skal man ikke udsætte enheden for regn eller fugt.

5.  Objekter og væske i enheden - Skub aldrig genstande af nogen art ind i denne enhed gen-
nem åbninger, da de kan komme i berøring med farlige, elektriske dele eller kortslutningsdele, 
hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker af nogen art på enheden. 
Placér ikke genstande, der er fyldt med vand, så som vaser eller kopper, på enheden.

6.  Lyn - For yderligere beskyttelse af enheden under lynnedslag, eller når den efterlades uden 
opsyn og ubrugt i lange tidsperioder, skal du tage stikket ud af netværks stikkontakten og 
frakoble kabelsystemet. Sådan forebygger du, at enheden bliver beskadiget på grund af 
lynnedslag og netspændingsbølger.

7.  Justering af betjeningsfunktioner - Justér kun de betjeningsfunktioner, der er specificeret i 
brugervejledningen. Ukorrekt justering af andre betjeningsfunktioner kan forårsage skade på 
enheden. Brug af betjeningsfunktioner eller justeringer eller udførelse af andre procedurer 
end de, der er specificeret, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

8.  Overbelastning - Overbelast ikke stikkontakter og forlængerledninger. Det kan forårsage 
ildebrand eller elektrisk stød.

9.  Beskyttelse af strømkabel og stik - Beskyt stik og strømkabel, så man ikke træder på dem 
eller bliver klemt af enheder, der er placeret ovenpå eller op ad dem ved stikkontakter, og 
hvor de eller kommer ud fra enheden. For enheder, der skal betjenes med 230 V vekselstrøm, 
50 Hz, skal ind- og udgangsstrømkablet overholde de seneste versioner af IEC Publication 227 
eller IEC Publication 245.

10.  Frakobling af strøm - Der tændes for strømmen til enheder med eller uden TÆND/SLUK (on/
off) knapper, når strømkablet sættes i strømkilden. Strømkablet er hovedafbryderenhed til 
strøm, når der skal slukkes for strømmen til alle enheder.

11.  Strømkilder - Denne enhed bør kun betjenes fra den type strømkilde, der er beskrevet på 
mærkatet. Før du fortsætter, skal du sikre dig, at du har slukket for strømmen til det kabel, 
der skal sættes i enheden.

12.  Service - Forsøg ikke selv at reparere denne enhed. Hvis du åbner eller fjerner kabinetter, kan 
du blive udsat for farlig spænding eller andre farer. Al service skal udføres af kvalificeret servi-
cepersonale.

13.  Skader, der kræver service - Tag stikket til enheden ud af vekselstrømshovedstrømkilden og 
lad kvalificeret servicepersonale udføre service, hvis der er opstået skade på udstyret, så som:
–  Strømkablet eller stikket er beskadiget;
–  Produktet er blevet udsat for fugt, vand og/eller dårligt vejr (regn, sne osv.);
–  Der er spildt væske ned i eller ovenpå produktet;
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–  Der er faldet et objekt ned i enheden;
–  Enheden har været tabt, eller enhedens hus er blevet beskadiget;
–  Produktet udviser en tydelig ændring i ydeevnen;
–  Produktet kan ikke betjenes normalt, når brugeren på korrekt vis følger betjeningsin-

struktionerne.
14.  Udskiftningsdele - Sørg for, at serviceteknikeren anvender udskiftningsdele, der er specifice-

ret af fabrikanten, eller at de har samme karakteristika som de originale dele. Uautoriserede 
udskiftningsdele kan ugyldiggøre garantien og resultere i brand, elektrisk stød eller andre 
farer.

15.  Sikkerhedscheck - Der bør udføres sikkerhedscheck efter udførelse af service eller repara-
tioner af enheden, så man sikrer sig, at der er korrekte betjeningsforhold.

16.  Installation - Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger og i henhold til gæl-
dende, lokale forskrifter.

17.  Tilslutninger, ændringer eller modifikationer - Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er specifi-
ceret af fabrikanten. Enhver ændring eller modifikation af udstyret, der ikke er udtrykkeligt 
godkendt af Bosch, kan annullere garantien eller, i tilfælde af autorisationsaftale, annullere 
brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

1.2  Sikkerhedsforanstaltninger

FARE! Højrisiko: 
Dette symbol indikerer en umiddelbar, farlig situation så som 
“Farlig spænding” inde i produktet. 
Hvis den ikke undgås, vil det resultere i elektrisk stød, alvorlig 
tilskadekomst eller død. 

ADVARSEL! Middelrisiko:
Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det 
resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

FORSIGTIG! Middelrisiko: 
Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det 
resultere i mindre eller moderat tilskadekomst. Advarer brugeren 
om vigtige instruktioner, der fulgte med enheden.

FORSIGTIG! Lavrisiko: (uden symbol for sikkerhedsvarsel) 
Indikerer en mulig farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det 
resultere i skader på bygninger eller risiko for beskadigelse af 
enheden.

BEMÆRK!
Dette symbol indikerer oplysninger eller firmapolitik, der relaterer 
direkte eller indirekte til personalesikkerhed eller beskyttelse af 
ejendom.
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1.3  Vigtige bemærkninger

Tilbehør - Denne enhed bør ikke placeres på et ustabilt stativ, trefod eller beslag. Enheden kan falde 
ned og forårsage alvorlig personskade og/eller beskadige enheden alvorligt. Brug kun den vogn, 
stativ, trefod, beslag eller bord, der er specificeret fra fabrikantens side. Når der anvendes en vogn, 
skal man være varsom og udvise forsigtighed, når man flytter kombinationen vogn/apparat, så man 
ikke kommer til skade, hvis vognen tipper. Hurtige stop, usædvanlig styrke eller ujævne overflader 
kan forårsage, at kombinationen vogn/enhed vælter. Enheden skal monteres i henhold til fabrikan-
tens instruktioner. 
Flerpolet afbryderkontakt - Tilslut en flerpolet afbryderkontakt, med et forbindelsesmellemrum 
på mindst 3 mm i hver pol, i den elektriske installation i bygningen. Hvis huset skal åbnes i forbin-
delse med service og/eller andre aktiviteter, skal man bruge denne flerpolede afbryderkontakt som 
hovedafbryder, når der skal slukkes for strømmen til enheden. 
Udskiftning af batteri - Der sidder et lithiumbatteri i enhedens hus. For at undgå eksplosionsfare, 
skal batteriet udskiftes i henhold til instruktionerne. Udskift det kun med et batteri af samme eller 
lignende type, som anbefalet af fabrikanten. Batteriet skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Al service 
skal udføres af kvalificeret servicepersonale.

FORSIGTIG!
Klasse I laserprodukt. 
Usynlig laserstråling, hvis huset åbnes. Undgå eksponering fra 
strålen. 

Denne advarsel gælder kun for modeller med indbygget DVD-brænder, der bruger en certificeret 
Klasse I laser. 
Coax jording:
–  Kabelsystemet skal jordes, hvis der tilsluttes et udendørs kabelsystem til enheden.
–  Man skal ikke tilslutte udendørs udstyr til enhedens indgange, før man har tilsluttet enhedens 

jordstik til en jordet stikkontakt, eller dets jordterminal er blevet korrekt forbundet med en 
jordet kilde.

–  Man skal frakoble enhedens indgangsstik fra det udendørs udstyr, før man kan afkoble det 
jordede stik eller den jordede terminal.

–  Man skal følge de korrekte sikkerhedsforanstaltninger så som jording af et hvilket som helst 
udendørs udstyr, der er forbundet med denne enhed. 

Kun amerikanske modeller - I afsnit 810 i National Electrical Code (NEC), ANSI/NFPA No. 70 kan man 
finde oplysninger om korrekt jording af beslag og understøtning, jording af koaksial til en 
afladningsenhed, størrelsen på jordstrømledere, placering af afladningsenhed, tilslutning til jordled-
ningselektroder og krav til jordledningselektroden.

BEMÆRK!
Denne enhed bør kun anvendes på offentlige områder. I henhold 
til U.S. federal law (amerikansk føderal lovgivning) er hemmelige 
optagelser af mundtlig kommunikation strengt forbudt.

Bortskaffelse - Dit produkt fra Bosch blev udviklet og fremstillet i materialer af høj kvalitet og 
komponenter, der kan genanvendes og genbruges. Dette symbol betyder, at brugte elektroniske og 
elektriske enheder skal indsamles og bortskaffes på separat vis fra øvrigt husholdningsaffald. Der 
forefindes sædvanligvis separate indsamlingssystemer til brugte elektroniske og elektriske produk-
ter. Disse enheder bør bortskaffes på en miljømæssig kompatibel genbrugsplads i henhold til det 
europæiske direktiv 2002/96/EC.
Miljøerklæring - Bosch er dybt engageret i miljøet. Denne enhed er designet således, at den 
respekterer miljøet mest muligt.
Elektrostatisk-sensitiv enhed - Brug korrekte CMOS/MOS-FET forholdsregler under håndtering, så 
elektrostatisk udladning undgås. 
BEMÆRK: Brug de krævede, jordede håndledsremme og overhold de korrekte ESD 
sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer de elektrostatisk-sensitive printkort.
Sikringsstørrelse - For at sikkerhedsbeskytte enheden, skal den tilknyttede kredsløbsbeskyttelse 
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sikres med maks. sikringsstørrelse på 16 A. Dette skal være i henhold til NEC800 (CEC Section 60). 
Jording og polarisering - Denne enhed er muligvis udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et 
stik med ét blad bredere end det andet blad). 
Med denne sikkerhedsfunktion passer stikket kun ind i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke er 
i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en lokal, certificeret elektriker og få 
udskiftet den ubrugelige kontakt. Man skal ikke afkoble sikkerhedsformålet med det polariserede 
stik. 
Alternativt kan denne enhed være udstyret med et 3-polet jordstik (et stik med et tredje ben til 
jording). Med denne sikkerhedsfunktion passer stikket kun ind i en jordet stikkontakt. Hvis du ikke 
er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en lokal, certificeret elektriker og få 
udskiftet den ubrugelige kontakt. Ignorér ikke sikkerhedsformålet med jordstikket.
Flytning - Tag stikket ud af netværks stikkontakten før du flytter enheden. Flyt enheden med forsig-
tighed. Usædvanlig styrke eller stød kan beskadige enheden og harddiskdrevene.
Udendørs signaler - Installationen til udendørs signaler, især hvad angår afstand til strøm- og lynaf-
ledere og transient beskyttelse skal være i overensstemmelse med NEC725 og NEC800 (CEC Rule 16-
224 og CEC Section 60).
Permanent tilsluttet udstyr - Tilslut en let tilgængelig afbryderkontakt i bygningens ledningsinstal-
lationer.
Udstyr med stik - Installér stikkontakten tæt ved udstyret, så det er let tilgængeligt.
Frakobling af strøm - Der er strøm til enheden, hvis strømkablet er sat i strømkilden. Strømkablet er 
hovedafbryderenhed til strøm til alle enheder.
Montering i rack 
–  Ventilation - Enheden bør ikke placeres i en indbygget installation eller rack, med mindre der 

er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger. Maks. 
driftstemperaturkrav til udstyret må ikke overskrides.

–  Mekanisk belastning - Udstyret skal monteres korrekt i et rack, så man undgår farlige situ-
ationer på grund af uens mekanisk belastning.

SELV - Alle indgangs-/udgangsporte er SELV kredsløb (Safety Extra Low Voltage/sikret ekstralav 
spænding). SELV kredsløb bør kun være tilsluttet til andre SELV kredsløb.
Video loss - Tab af video er naturligt ved digital videooptagelse, og derfor kan Bosch Security 
Systems ikke holdes ansvarlige for nogen som helst skade, der måtte opstå i forbindelse med 
manglende videooplysninger. For at mindske risikoen for mistede digitale oplysninger, anbefaler 
Bosch Security Systems at man har flere yderligere optagesystemer og en procedure med at tage 
backup af alle analoge og digitale oplysninger. 

FCC & ICES Information (applikationer i private hjem) 
(kun amerikanske og canadiske modeller)
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en klasse B 
digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC Rules (FCC regulativer). Disse begrænsninger 
er udformet således, at de yder rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i pri-
vate hjem. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan forårsage 
skadelig interferens i radiokommunikation, hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruk-
tionerne. Men der er ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en specifik installation. 
Hvis dette udstyr alligevel forårsager skadelig interferens under radio- eller TV-modtagelse, hvilket 
kan påvises ved at tænde og slukke for udstyret, så opfordres brugeren til at forsøge at korrigere 
interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende funktioner: 
–  Drej eller flyt modtagerantennen;
–  Øg afstanden mellem udstyr og modtager;
–  Tilslut udstyret til en stikkontakt på et netkredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren 

er tilsluttet;
–  Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/TV-tekniker og bed om hjælp.
Bevidste eller ubevidste modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ans-
varlig for overensstemmelsen, må ikke udføres. Alle sådanne modifikationer kan annullere brugerens 
tilladelse til at betjene dette udstyr. Brugeren bør om nødvendigt kontakte forhandleren eller en 
uddannet radio-/TV-tekniker og få udbedret evt. ting.
Følgende brochure, der er udarbejdet af Federal Communications Commission, kan muligvis være 
en hjælp for brugeren: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. (Sådan identifice-
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rer og løser du problemer med radio-TV interferens). Brochuren kan bestilles hos U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.
Ansvarsfraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. (“UL”) har ikke testet ydeevnen eller driftssikkerheden af dette 
produkts sikkerheds- eller signalaspekter. UL har kun testet brand-, stød- og/eller tilskadekomst-farer 
som beskrevet i UL’s Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1. 
UL Certification dækker ikke ydeevne eller driftssikkerheden af dette produkts sikkerheds- eller sig-
nalaspekter. 
UL FORETAGER INGEN INDSIGELSER, GARANTIER ELLER CERTIFICERINGER OVERHOVEDET 
VEDRØRENDE DETTE PRODUKTS YDEEVNE ELLER DRIFTSSIKKERHED AF NOGEN SOM HELST 
SIKKERHEDS- ELLER SIGNALRELATEREDE FUNKTIONER.
Ophavsret (copyright)
Denne brugervejledning er den intellektuelle ejendomsrettighed ejet af Bosch Security Systems og er 
underlagt ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.
Varemærker
Alle hardware- og software produktnavne anvendt i dette dokument er sandsynligvis registrerede 
varemærker og skal behandles tilsvarende.

BEMÆRK!
Denne brugervejledning er blevet udarbejdet med stor omhu, 
og oplysningerne i den er omhyggeligt blevet bekræftet. 
Teksten var fuldstændig og korrekt på trykketidspunktet. Den 
løbende udvikling af produkterne kan betyde, at indholdet 
i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel. 
Bosch Security Systems påtager sig intet ansvar for skader, 
der opstår direkte eller indirekte fra fejl, ufuldstændighed eller 
uoverensstemmelser mellem brugervejledningen og det beskrevne 
produkt.

Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst den nærmeste Bosch Security Systems eller besøg 
vort websted på www.boschsecurity.com
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2  Indledning 

2.1  Funktioner

• Stabilt, integreret operativsystem. 

• Små fi lstørrelser med MPEG-4 komprimering. 

• Intern lagringskapacitet til 2TB. 

• NTSC og PAL valgbart videoformat.

• Fuldstændig tidstro optagelse: 

- Op til 480IPS@352 X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC
- Op til 400IPS@352 X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL
- Op til 240IPS@352 X 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC
- Op til 200IPS@352 X 288: DVR-8K, DVR-8L PAL

• Forskellige optageopløsninger og kvalitetsniveauer:

- 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC
- 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL.
- 5-trins kvalitetsniveau (højeste, høj, standard, lav, laveste).

• Nem betjening ved brug af forskellige brugerinterface & brugervenlig vejledning:

- Optisk mus, fuldfunktions IR fjernbetjening, Jog/Shuttle
• Kraftige multipleksfunktioner:

- Samtidig direkte visning, optagelse, afspilning, netværkstransmission, backup.
• Forskellige søgefunktioner:

- Dato/klokkeslæt søgning, hændelsessøgning, bogmærkesøgning, smartsøgning.
• Beskyttelse af hændelsesdata efter hændelsespartion-optagelse.

• Før-alarm optagelse (op til 1 minut).

• Optagelse af bevægelseshændelse og eksempel på testfunktion af bevægelsessensitivitet.

• Optagelse af billede hastighed & kvalitetsjustering pr. individuelt kamera.

• Kraftig optageplanlægning.

• Øjeblikkelig afspilning i live-modus.

• Perfekt audio-/videosynkronisering.

• Automatisk backup efter tidsplan.

• Billedautencitering (vandmærke).

• Tre USB 2.0 porte til backup interface.

• Indstillingskonfi guration eksport/import med USB Memory Stick eller netværk.

• Nem system softwareopdatering med USB Memory Stick eller netværk.

• Kontrolcenter PC software kan håndtere maks. 100 DVR.

• Maks. fem kunder kan få adgang til én DVR server på samme tid.

• Network bandwidth throttle:

- Justerer automatisk en båndbredde i henhold til enhedens netværkshastighedsstatus.
• Fjernbetjent alarmmeddelelse via PC-software eller e-mail.

• Klokkeslæt og dato synkronisering fra NTP server. 

• Sommertidsfunktion

Digital videooptager Indledning | da  9
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• Skjult (covert) kamerabeskyttelse.

• Brugerstyring (Brugerniveaukontrol).

• PTZ kontrol:

- Yderligere oplysninger, se “8.2.4 Understøttet PTZ kameraliste”.
- Dome kamera telemetrikontrol (Dome OSD control). 

Bemærk:
Model DVR-16L (16 kanals) er anvendt i h.t. beskrivelse, betjening og 
detaljer beskrevet i denne brugervejledning. 

2.2  Tilbehør

Fjernbetjening Type AAA batterier til 
fjernbetjening

Monteringsbeslag til rack 

Mus Divar MR PC software Skruer til monteringsbeslag til 
rack  
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Fig. 2.1  Tilbehør
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2.3 Frontpanel

DVR-16K / DVR-16L

a b c d e f

g h i j k l

DVR-8K / DVR-8L

a b c d e f

g h i j k l

Fig. 2.2  Frontpanel 

a Pileknapper (b B v V): Vælg eller gå til og fra menuvalgmuligheder. 

 (ENTER): Bekræfter menuvalg. 

b Funktionsknapper: 

:  Viser menuen Indstillinger (Setup).  

:  Viser skærm A kontrolmenu til indstilling af skærm-modus til fuld, 4, 6, 8, 9 eller 16 
skærme. Indstiller video udgangssignalet til VGA modus: 

:  Viser skærm B kontrolmenu. Indstiller video udgangssignalet til MON A modus

:  Skifter enheden over til PTZ modus til kontrol af det forbundne PTZ kamera

:  Tryk her for at få vist forskellige multiskærmfunktioner

:  Få vist alle kanaler i rækkefølge

:  Viser menuen Søg (search)

:  Starter eller stopper øjeblikkelig optagelse i det valgte kamera (gul ramme)

:  Annullerer alarmaktivering og indstiller igen systemet til funktionen, før alarmen blev 
aktiveret.
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c Diskbakke (kun DVR-8L og DVR-16L)
Isæt en disk her. 

d Kanalknapper 
Du kan indtaste et nummer med kanalknapperne. Du kan også bruge kanalknapperne til 
underfunktioner sammen med knappen ALT (knapperne COPY (kopier), IRIS +, SET (indstil), 
CLEAR (nulstil), MOVE (fl yt) og TOUR (tur) til 8 kanals DVR bruges til underfunktion uden 
knappen ALT).

• Lysdioden (LED) i knappen indikerer status som følger:
- Sluk (off): Den aktuelle status er til live-modus. 
- Rød: Optage-modus.

 Blinker, når der er en hændelse. 
• (1) OPEN (åbn): Åbner eller lukker diskbakken (kun DVR-8L og DVR-16L).
• (2) LOCK (lås):  Viser menuen Lock (Lås) hvor du kan ændre brugertype eller deaktivere 

system betjeningen.
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Indstiller zoom-niveauet på PTZ kameraet.
• (5) LOG: Viser eller fjerner systemets logliste.
• (6) INFO: Viser eller fjerner systemoplysninger.
• (7) FOCUS (fokus) - / (8) FOCUS (fokus) +: Indstiller PTZ kameraets fokusposition.
• (9) COPY: Kopierer optaget data til en ekstern enhed.
• (10) MARK (mærke): Indstiller markeringspunktet, hvor der skal optages. Du kan 

indstille markeringspunktet under enkeltkanals afspilning af optaget data.
• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Indstiller PTZ kameraets irisposition.
• (13) SET (indstil): Registrerer PTZ kameraets forudindstillede position.
• (14) CLEAR (nulstil): Sletter en gemt, forudindstillet position i PTZ kameraet.
• (15) MOVE: Flytter PTZ kameraet til den forudindstillede position.
• (16) TUR: Tager en tur rundt til alle registrerede, forudindstillede positioner i PTZ 

kameraet.

e Shuttle ring: Hurtig billedsøgning fremad eller tilbage, når drejeknappen drejes.

f JOG drejeknap: Tillader rammesøgning fremad eller tilbage.
I pausestatus afspilles optagede billeder ramme for ramme gennem rotation. Hæver eller 
sænker værdien for valgmuligheder.

g ESC: Bruges for at gå tilbage til forrige niveau eller for at gå ud af menusystemet uden at 
gemme.

h Afspilningskontrolknapper
- X: Pause i afspilning.
- m: Tilbagesøgning i optagede billeder.
- bB: Afspilning eller tilbageafspilning i optagede billeder.
- M: Fremadsøgning i optagede billeder.
- x: Stopper afspilning.

i Indikatorer

 : Lyser, når der tændes for DVR.

 : Blinker, når der er adgang til HDD.

 : Lyser, når alarmen er aktiveret.

 : Lyser, når der er tilsluttet et netværkskabel.

j USB Port
Tilslut en ekstern USB-enhed til backup eller afspilning. 

k Sensor til fjernbetjening
Ret fjernbetjeningen herhen.

l ALT
Skal aktiveres, hvis du bruger kanalknappens underfunktion. 
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2.4 Bagpanel 

DVR-16K / DVR-16L

a b c

d e f g h i j k flm n o

DVR-8K / DVR-8L

a b c

d e f g h i j k l m n o

Fig. 2.3 Bagpanel  

a VIDEO INPUT: Tilslut kameraets videoudgang til disse BNC tilslutninger.

b LOOP OUT: Signalet fra VIDEOINDGANGS-tilslutningen forbindes videre til denne tilslutning.

c Strømkabelindgang (AC IN): Sæt stikket i. 

d AUDIO OUT: Tilslut lydindgangssignalet fra en ekstern enhed.

e TOFASE: Tilslut en panorer/vip/zoom kontrolenhed via det medfølgende 15-pols D-type 
tilslutningskort.

f AUDIO IN: Tilslut lydudgangen fra en ekstern enhed.

g ALARM I/O: Tilslut op til 16 alarmindgange via det medfølgende 25-bens D-type 
tilslutningskort.
Tilslut op til 8 alarmudgangsrelæer via det medfølgende 25-bens D-type tilslutningskort.

h RS-422/485 terminaler: Tilslut RS422/485 kompatible kameraer.

i KBD IN: Tilslut et Bosch CCTV tastatur i KBD IN stikket. 

j COM1: Bruges til at tilslutte til en værtsenhed, der er udstyret med RS-232C tilslutning (så 
som en PC). 

k ETHERNET Port: Tilslut et ethernet 10/100 Mbps netværkskabel til kontrol af denne enhed via 
et PC-netværk.

l MON B (BNC type tilslutning): Tilsluttes til ekstra skærm eller visningsenhed.
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m MON A (BNC type tilslutning): Tilsluttes til hovedskærm eller visningsenhed. 

n VGA: Tilslut en VGA skærm.

o USB porte: Tilslut valgfrie USB enheder (fx mus, Memory Stick).

2.5 Fjernbetjening  

Fig. 2.4  Fjernbetjening.

•  LOCK: Viser menuen Lock (Lås) hvor du kan ændre brugertype eller deaktivere 
systembetjening.

•  ACK: Annullerer alarmaktivering og indstiller igen systemet til funktionen, før alarmen blev 
aktiveret.

•  : Viser skærm A kontrolmenu til indstilling af skærm-modus til fuld, 4, 6, 8, 9 eller 16 
skærme. 

•  : Viser skærm B kontrolmenu og tillader ekstra skærm.

•  : Tryk her for at få vist forskellige multiskærmfunktioner.

•  : Få vist alle kanaler i rækkefølge.

•  ESC: Bruges for at gå tilbage til forrige niveau eller for at gå ud af menusystemet uden at 
gemme.

•  MENU: Viser menuen Indstillinger (Setup).
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•  Pileknapper (b B v V): Vælger eller går til og fra menu valgmulighederne..

•  ENTER: Bekræft menuvalg eller gå til fuld skærm for et valgt kamera i multiskærm. 
Tryk igen på denne tast for at gå tilbage fra fuld skærm til multiskærm.

•  COPY (kopier): Kopierer optaget data til en ekstern enhed.

•  SEARCH (søg): Viser menuen Søg (search).

•  MARK (marker): Indstiller markeringspunktet, hvor der skal optages. Du kan indstille 
markeringspunktet under enkeltkanals afspilning af optaget data.

•  PAUSE (X): Pause i afspilning.

•  STOP(x): Stopper afspilning.

•  REC (z): Starter eller stopper optagelse. 

•  m / c: Tilbagesøgning. Søger tilbage i de optagede billeder.

•  bB: Afspilning eller tilbageafspilning af optagede billeder.

•  M / C: Fremadsøgning. Søger i de optagede billeder i fremad rækkefølge.

•  Talknapper (0, 1-9): Til valg af PTZ forudindstillet nummer, ID eller kanal.

•  INFO: Viser eller fjerner skærmbilledet Systemoplysninger.

•  LOG: Viser eller fjerner skærmbilledet Systemets logliste.

•  PTZ: Skifter denne enhed over til PTZ modus til kontrol af det forbundne PTZ kamera.

•  TOUR: Følger alle registrerede forudindstillinger i PTZ kameraet.

•  ZOOM + / -: Indstiller zoom-niveauet på PTZ kameraet.

•  FOCUS + / -: Indstiller fokus i PTZ kameraet.

•  IRIS + / -: Indstiller iris i PTZ kameraet.

•  PRESET

- Indstil: Registrerer PTZ kameraets forudindstillede positioner.
- CLEAR: Sletter en husket, forudindstillet position.
- Flyt: Flytter kameraet til den forudindstillede position.

•  ID: Indstiller det relevante DVR system ID til at fungere via IR fjernbetjening, når der anvendes 
fl ere DVR’ere. Tryk på knappen ID. Tryk så på talknappen indenfor 2 sekunder for at vælge 
system ID for DVR. Hvis du indstiller system ID til “0”, kan du kontrollere fl ere DVR’ere på 
samme tid.
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3  Tilslutninger og indstillinger

Forholdsregler

• Der er forskellige måder, hvorpå man kan tilslutte enheden, afhængig af kamera og andet 
udstyr. Se kameraets brugervejledning eller om nødvendigt brugervejledningerne til de øvrige 
enheder for at få yderligere oplysninger.  

• Sørg for at slukke for kameraet før installation og tilslutning.

• Hovedskærmen (MON A) starter som standard i VGS-mode. Se afsnit 3.12 for valg af 
hovedskærmstype.

 3.1  Oversigt over grundtilslutning
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Fig. 3.1  Oversigt over grundtilslutning
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a Tilslut kameraerne til de BNC videreforbundne kameraindgange (afsluttes automatisk).

b Tilslut skærm, DVR, VCR eller andet til videoudgang BNC.

c Tilslut strømkablet til enheden. 

d Tilslut en lydforstærker.

e Tilslut en panorer/vip/zoom kontrolenhed via det medfølgende 15-pols D-type tilslutningskort.

f Tilslut op til 16 (alarm) indgange eller tilslut op til 8 alarmudgangsrelæer via det medfølgende 
25-bens D-type tilslutningskort.

g Tilslut PTZ kameraer eller DVR’ere.

h Tilslut et Bosch CCTV tastatur i KBD IN stikkontakten.

i Tilslut lyd (linjeindgang).

j Tilslut til netværket via ethernet-porten eller brug RS232 tilslutningen direkte til en PC seriel 
port (til serviceformål).

k Tilslut skærm B til BNC udgang MON B.

l Tilslut skærm A til BNC udgang MON A.

m Tilslut en VGA skærm.

n Tilslut valgfrie USB ekstra enheder (fx mus, Memory Stick).

3.2  Kameratilslutninger

Tilslut kameraer til enheden ved brug af 75-ohm video coaxkabler med BNC tilslutninger. Der er to 
BNC tilslutninger for hvert kamera. Hver tilslutning kan modtage et kameras signal. Dette signal er 
forbundet videre (direkte forbundet) til den anden tilslutning, så du kan sende kameraets signal 
til andet udstyr. Kameraets indgangstilslutninger er auto-afsluttende, så du behøver ikke tilføje en 
afslutningsenhed på udgangstilslutningen, hvis der ikke er yderligere udstyr forbundet. 

Hvis kamerasignalet er forbundet videre til yderligere udstyr, skal du sørge for, at enden af 
videoledningen er afsluttet med en 75-ohm afslutningsenhed.

3.3  Skærmtilslutninger

Tilslut enheden til skærmene ved brug af 75-ohm video coaxkabler med tilslutninger. Enheden 
sender et 1Vpp CVBS signal. 

Hvis skærmen har en videreforbundet tilslutning, og du ikke anvender en videreforbundet udgang, 
skal du vælge 75-ohm impedans skærmindstillingen. Hvis skærmens videreforbundne udgang 
er forbundet med endnu en enhed, skal enhedens afslutningsenhed være indstillet til 75 ohm, 
og skærmens afslutningsindstilling skal være indstillet til høj impedans. (Bemærk: Dette er ikke 
nødvendigt på enheder med automatisk afslutning).
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3.4  Tilslutning af RS-232C (COM 1) port   

Seriel RS232 konsolporttilslutningen bruges til at forbinde en PC med enheden til serviceformål. 

Brug et Null-modemkabel til at forbinde serielporten på PC’en med enheden.  

Denne terminal er i overensstemmelse med RS-232C standard.

3.5  CCTV tastaturtilslutninger 

Tastaturets indgangstilslutning bruges til at tilslutte et eksternt CCTV tastatur til enheden. 

Tilslut tastaturet til KBD IN tilslutningen. Ved korte afstande (op til 30 m) kan du anvende et 
standard 6-kerne telefonfladkabel til strømforsyning og signalforbindelser til tastaturet. 

Ved afstande på over 30 m mellem tastatur og Divar MR skal du anvende Forlængersæt til tastatur 
(LTC 8557). Sættet indeholder samledåser, kabler og relevant strømforsyning til de eksterne 
tastaturer. Anbefalet kabeltype er Belden 9841 eller lignende. 

3.6  Netværksforbindelse 

3.6.1 LAN-forbindelse
Tilslut LAN-porten med en tilgængelig 10/100 base-T port med et lige ethernet-kabel (medfølger 
ikke). 

3.6.2 Automatisk netværkskonfiguration
DVR kan automatisk modtage og konfigurere netværksinterface via DHCP. 

3.6.3 Manuel netværkskonfiguration
DVR kan konfigureres manuelt ved at tildele den en IP-adresse, subnet mask, gateway DNS.

3.7  Sådan tilslutter du USB-enheden  

3.7.1 USB hukommelsesenhed
Sæt hukommelsesenheden i USB porten. Systemet genkender automatisk enheden. Hvis du bruger 
en USB hukommelsesenhed, kan systemsoftwaren nemt opgraderes.

3.7.2 USB backup-enhed 
Tilslut USB-kablet fra USB backup-enheden med USB-porten på enhedens bagpanel. (Eksempel:  
HDD eller anden ekstern lagring).

3.7.3 Mus. 
Tilslut USB-musen for funktionskontrol af enheden.  
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3.8  Sådan tilslutter du en RS-422/485 enhed

Brug denne port ved tilslutning af PTZ-kameraer.
Tilslut PTZ seriel kommunikationslinjerne med RS-422/485 terminalen. 

Bemærkninger:

• Når du tilslutter ledninger, skal du tilslutte TX- på DVR med RX- på PTZ 
enheden og TX+ på DVR med RX+ på PTZ enheden korrekt.

• Anbefalet opstartsdata er 9600 baudrate, 8 databits, 1 stopbit og Ingen 
paritet. 

• Når du forbinder PTZ kameraer med DVR’ere, er det nødvendigt at ind-
stille indstillingsmenuen for denne enhed i henhold til kameraets RS-485 
indstillinger og DVR’ere.   

Fig. 3.2  RS-422/485 forbindelser.   

RS-422/485 terminal Beskrivelse 

TX- (DATA -) Datatransmission

TX+ (DATA +) Datatransmission

RX- (DATA -) Datamodtagelse

RX+ (DATA +) Datamodtagelse

GND Skærmet   

Tabel  3.1  RS-422-485 tilslutninger    



Digital videooptager Tilslutninger og indstillinger | da  21

Bosch Security Systems  Brugervejledning F01U | 2.0 | 2008.12

3.9  Sådan tilslutter du Biphase-porten  

Biphase-porten bruges ved tilslutning af kameraer, der anvender Bosch biphase kommunikation til 
kontrol af kameraposition. Der findes fem biphase udgange til dome kamera og panorer/vip/zoom 
kontrol. Skrueterminal tilslutningskortet, der følger med enheden, forenkler alle biphase-tilslutninger 
til enheden. Maks. kabellængde pr. biphase udgang er 1,5 km (0,9 mil). Maks. antal kameraer, der 
kan kontrolleres, er 4 pr. biphase udgang.

18
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CTRL   5

Fig. 3.3  Biphase porttilslutning      

Biphase port - 15-pol D-type stikkontakt

Signalnavn: Ben nr. Beskrivelse

Kode 1 - 1 Biphase styring. 1 (minus)

Kode 1 + 2 Biphase styring. 1 (plus)

Skærmet  3 System jord/kabel skærmet. 

Kode 2 - 4 Biphase styring. 2 (minus)

Kode 2 + 5 Biphase styring. 2 (plus)

Skærmet  6 System jord/kabel skærmet.

Kode 3 - 7 Biphase styring. 3 (minus)

Kode 3 + 8 Biphase styring. 3 (plus)

Shield 9 System jord/kabel skærmet. 

Kode 4 - 10 Biphase styring. 4 (minus)

Kode 4 + 11 Biphase styring. 4 (plus)

Skærmet  12 System jord/kabel skærmet.

Kode 5 - 13 Biphase styring. 5 (minus)

Kode 5 + 14 Biphase styring. 5 (plus)

Skærmet  15 System jord/kabel skærmet.

Tabel  3.2  Biphase benkonfiguration
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3.10  Sådan tilslutter du ALARM I/O porten 

Alarmindgange og -udgange sker via en 25-pol D-type stikkontakt. Skrueterminal tilslutningskortet, 
der følger med enheden, forenkler alle alarmtilslutninger til enheden. 
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Fig. 3.4  Alarm Ind/Ud porttilslutning 

3.10.1 Sådan tilslutter du indgangene
Hver (alarm) indgangsledning kan omskiftes ved hjælp af en relækontakt fra enheder så som 
trykpuder, passive infrarøde detektorer, røgdetektorer og lignende enheder.

De skal forbindes enten som N/O (normalt åben) eller N/C (normalt lukket). Du kan konfigurere 
alarmindgangene som N/O eller N/C i menusystemet. Standard er N/O. 

3.10.2 Sådan tilslutter du alarmudgangene
De otte alarmudgangsrelæer reagerer på indgangsalarmer og bliver udløst. Du kan konfigurere 
alarmudgangene som N/O eller N/C i menusystemet. Relæerne er aktive under hele 
hændelsesforløbet. Tilslut applikationen til alarmudgangsrelæerne (kun resistive loads). Må 
ikke overskride 1A 30V jævnstrøm, 0,3A 125V vekselstrøm på et alarmudgangsrelæs kontakter. 
Kontakterne må ikke bruges ved vekselstrøms ledningsspændinger.     

ALARM I/O - 25-pol D-type stikkontakt

Signalnavn Ben nr. Beskrivelse 

Alarm_in_1 1 Alarmindgang 1

Alarm_in_2 2 Alarmindgang 2

Alarm_in_3 3 Alarmindgang 3

Alarm_in_4 4 Alarmindgang 4

Alarm_in_5 5 Alarmindgang 5

Alarm_in_6 6 Alarmindgang 6

Alarm_in_7 7 Alarmindgang 7

Alarm_in_8 8 Alarmindgang 8

Alarm_in_9 9 Alarmindgang 9
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Alarm_in_10 10 Alarmindgang 10

Alarm_in_11 11 Alarmindgang 11

Alarm_in_12 12 Alarmindgang 12

Alarm_in_13 13 Alarmindgang 13

Alarm_in_14 14 Alarmindgang 14

Alarm_in_15 15 Alarmindgang 15

Alarm_in_16 16 Alarmindgang 16

Relay1_A 17 Relæ 1 udgangspol 1 

Relay2_A 18 Relæ 2 udgangspol 1 

Relay3_A 19 Relæ 3 udgangspol 1

Relay4_A 20 Relæ 4 udgangspol 1

Relay5_A 21 Relæ 5 udgangspol 1

Relay6_A 22 Relæ 6 udgangspol 1

Relay7_A 23 Relæ 7 udgangspol 1

Relay8_A 24 Relæ 8 udgangspol 1

System Ground 25 Stel jord

Tabel 3.3  Alarm I/O ben konfi guration     

3.11 Systembetjening

Standard skærmindstilling er VGA.

1. Tænd for enheden. Systemopstart begynder. BOSCH logoet vises på hovedskærmen under 
systemopstart.

2. Når opstarten er udført, vises skærmbilledet Log på.
Vælg en bruger-ID ved brug af musen eller piletasterne og tryk så på knappen ENTER på 
fjernbetjeningen eller frontpanelet. 

Fig. 3.5  Skærmbilledet Log på

- ADMINISTRATOR: Ubegrænset betjening af enheden.
- Superbruger: Brug af begrænsede funktioner i systemet (har ikke tilladelse til at ændre 

indstillingskonfi gurationen).
- Normal Bruger: Brug af begrænsede funktioner i systemet (multiskærm og direkte 

billedvisning er tilgængelig).   
3. Indtast adgangskoden ved brug af det virtuelle tastatur. (Oprindelig adgangskode er 

“000000”.)  

4. Tryk på LOCK (lås) eller klik på ikonet OK (LOCK).
Du kan få vist den direkte skærm og betjene systemet. 
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• Det er ikke muligt at tilslutte VGA skærmen og den sammensatte skærm på samme tid. 
Derfor er brugeren tvunget til at vælge enten den sammensatte skærm eller VGA skærmen. 
Når systemet er indstillet til sammensat skærm, er der ingen VGA udgang.  Når systemet 
er indstillet til VGA skærm, er der ingen sammensat udgang. Skærm B er upåvirket af 
skærmindstillingen

• Denne DVR er baseret på en VGA skærm, der bruger OSD. Vi anbefaler, at du bruger VGA 
skærmen sammen med denne enhed. Hvis du bruger en sammensat skærm, kan OSD 
kvaliteten gøre det sværere at læse den. 

• Brugeradgangsrettigheder:

Brugerniveau Administrator Superbruger Normal Bruger

Se direkte video JA JA JA

Alarm sluk (off) JA JA NEJ

PTZ JA JA NEJ

Øjeblikkelig 
optagelse JA JA NEJ

Eksporter JA JA NEJ

Søg/afspil JA JA NEJ

Indstilling JA NEJ NEJ

Tabel  3.4  Brugeradgangsrettigheder

3.12 Sådan vælger du hovedskærmstype

Du kan vælge hovedskærmstype, når der er tændt (on) for enheden. 

3.12.1 Sådan bruger du VGA skærmen
1. Tilslut VGA skærmen til VGA tilslutningen bag på DVR. 

2. Tænd for VGA skærmen. 

3.  Tryk på knappen A ( ) på frontpanelet og hold den nede indtil der lyder et bip, og du kan 
se hovedskærmen. DVR genstarter, og nu er VGA skærmen indstillet som hovedskærm.

Fig.  3.6  Knappen A på frontpanelet.     

3.12.2 CCTV (sammensat videotype) skærm
1. Tilslut CCTV skærmen til MON A tilslutningen bag på DVR.

2. Tænd for CCTV skærmen.

3.  Tryk på knappen B ( ) på frontpanelet og hold den nede indtil der lyder et bip, og du kan 
se hovedskærmen. DVR genstarter, og CCTV skærmen er nu indstillet som hovedskærm.
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Fig.  3.7  Knappen B på frontpanelet 

Bemærk:

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge skærmtype ved brug af knap-

pen A ( ) eller B ( ).

3.13 Hvis du ændrer skærmtype, genstartes systemet automatisk.      

Hovedskærm

ab c d e f g

Fig. 3.8  Hovedskærm.     
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a Kanalnummer: Viser kanalnummeret. 

b Kameranavn: Viser det redigerede kameranavn. 

c Ikon for optagestatus: Viser optagestatus.

• “Rød prik” ikon indikerer øjeblikkelig optagelse.
• Gult “Løbende mand” ikon indikerer bevægelsesdetektions-optagelse.
• Rød “Alarmklokke” ikon indikerer indgangsudløst optagelse.

d Valgt kanal: Viser den valgte kanal i gul ramme. 

e Systemkontrolbjælke

•  : Viser menuen Indstillinger (Setup).

•  : Viser menuen Søg (search).

•  : Viser PTZ fjernbetjeningsvinduet.

•  :  Viser menuen Lock (Lås) hvor du kan ændre brugertype eller deaktivere 
systembetjening.

•  : Viser systemets log-liste vindue.

•  : Viser systemets oplysningsvindue.

•  : Slukker for alarmen (off).

•  : Viser vinduet skærmopdelingsvalg for skærm A.

•  : Viser vinduet skærmopdelingsvalg for skærm B.

•  : Klik på det ønskede punkt, der skal markeres under afspilning. Der kan markeres 
op til 15 punkter.

•  : Viser menuen Kopier (eksporter).

•  :Viser den resterende HDD status.
- N (normal partition): Anvendt størrelse/total størrelse.
- E (hændelsespartition): Anvendt størrelse/total størrelse.

•  : Pause i afspilning.

•   : Vælg den ønskede scanningshastighed.

•  : Starter øjeblikkelig afspilning på valgt kanal.

•  : Stop afspilning.

f Direkte skærm: Viser den aktuelt overvågede direkte skærm.

g Viser aktuel dato og klokkeslæt. 

Bemærk:

Klik på højre museknap for at få vist/fjernet systemkontrolbjælken, der er 
vist på skærmen.
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3.14 Sådan vælger du direkte skærm-modus 

3.14.1 Skærm A
Du kan vælge direkte skærm-modus og få vist fuld, 4-visnings, 6-visnings, 8-visnings, 9-visnings eller 
16-visnings skærme på hovedskærmen. 

1. Tryk på knappen A ( ) eller klik på ikonet   på systemkontrolbjælken.
Skærm-modus valgmenuen for skærm A vises på skærm A.

2. Valg af skærm-modus.     

a b c d e

Fig. 3.9  Skærm-modus valgmenuen for skærm A.

a Vælg kanal for skærm A.
b Kanalknapper: Tryk på kanalknapperne 1 til 16 for at se de aktuelle kamerabilleder i valgte 

direkte skærme på skærm A.
c Skærm-modus

• Fuld skærm-modus:  Når du ser den valgte kanal på fuld skærm.
• 4, 6, 8, 9 og 16 visnings-modus: Viser valgte multiskærme på skærm A.

d Valgt visnings-modus.
e Afsnit: Få vist alle kanaler i rækkefølge.

3. Vælg [OK (A)] og tryk på ENTER for at bekræfte dit valg. 

Bemærk:

For at få vist skærmen, du ønsker at se i fuld skærm-modus, skal du 
dobbeltklikke på den ønskede kanal.



28   da | Tilslutninger og indstillinger Digital videooptager

F01U | 2.0 | 2008.12 Brugervejledning Bosch Security Systems

3.14.2 Skærm B
Du kan vælge direkte skærm-modus til fuld eller 4-visnings skærm på skærm B. 

1. Tryk på knappen  B ( ) eller klik på ikonet  på systemkontrolbjælken.
Skærm-modus valgmenuen for skærm B vises på skærm A

2. Valg af skærm-modus.

a b c d e

Fig. 3.10  Skærm-modus valgmenuen for skærm B.

a Vælg kanal for skærm B.
b Kanalknapper: Tryk på kanalknapperne 1 til 16 for at se det aktuelle kamerabillede på 

skærm B.
c Skærm-modus

• Fuld skærm-modus: Når du ser den valgte kanal på fuld skærm.
• 4-visnings-modus: Viser 4-visnings skærme på skærm B.

d Valgt visnings-modus.
e Afsnit: Få vist alle kanaler i rækkefølge.

3. Vælg [OK (B)] og tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.

Bemærk:

På skærm B vises kanalnummer (CH01 ... CH16) altid. Kameranavnet kan 
kun vises på skærm A.

3.15 PTZ kamerakontrol 

Du kan kontrollere de forbundne kameraer via biphaseporten og dataport RS-422/485 terminalen. 
Du skal indstille konfigurationen mellem PTZ kameraet og DVR.

1. Vælg PTZ kamerakanalen på skærm A, som du ønsker at kontrollere.

2. Tryk på PTZ eller klik på ikonet PTZ på systemkontrolbjælken.
PTZ virtuel fjernbetjening vises på skærm A.

3. Brug hvert punkt til at kontrollere PTZ kameraet.
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Fig. 3.11  PTZ virtuel fjernbetjening.

Knap Funktion

a Fjern PTZ virtuel fjernbetjening.     

b Bruges til at panorere/vippe kameraet.     

c
 

Bekræft den forudindstillede position.     

d Juster kamerazoom.     

e Indstiller manuelt fokus i et kamera.

f Indstiller manuelt iris i et kamera.     

g Viser det valgte forudindstillede nummer.     

h Indtast det forudindstillede nummer.     

i Slet en gemt, forudindstillet position.     

j Start en forudindstillet tur.     

k
Sender kommandoen Aux OFF. (Anvendes kun 
til BOSCH Auto Dome kameraet).

l Vis menuen Indstillinger i PTZ kameraet.
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m Registrér forudindstillede positioner.

n Flyt kameraet til den forudindstillede position.

o
Sender kommandoen Aux ON. (Anvendes kun til 
BOSCH Auto Dome kameraet).

Tabel 3.5  Funktionstabel til kontrolknapperne på PTZ virtuel fjernbetjening

3.15.1 Forudindstillede indstillinger
Med funktionen Forudindstillet position kan du programmere kameraets skærmpositioner 
(forudindstillede positioner), der er forbundet med positionsnumre.  

Når du indtaster positionsnumrene, kan du fl ytte kameraerne til de forudindstillede positioner.

Bemærk:

For at aktivere denne funktion skal du registrere de forudindstillede 
positioner for PTZ kameraet.      

3.15.2 Programmering af forudindstillede positioner     
1. Flyt kameraet til det ønskede punkt ved brug af v/V/b/B.

2. Tryk på SET (INDSTIL) eller klik på ikonet [SET].

3. Vælg det forudindstillede nummer, du vil registrere.

4. Tryk på ENTER eller klik på ikonet  .

 Position og nummer vil blive husket.

5. Gentag trin 1-4 for at tilføje yderligere positioner.

Bemærk:

Forudindstillede numre fra 0 til 255 er tilgængelige på denne enhed, men 
den reelle forudindstillings rækkefølge afhænger af PTZ kameraet.

3.15.3 Sådan skifter du til en forudindstillet position
Følgende funktion er kun tilgængelig sammen med kameraer med forudindstillet funktion. Med den 
forudindstillede funktion, flytter PTZ kameraet sig til den programmerede, forudindstillede position. 
Det er nødvendigt, at du først programmerer de forudindstillede positioner til PTZ kameraet.     

1. Tryk på knappen MOVE eller klik på ikonet [MOVE].

2. Brug talknapperne til at indtaste den huskede, forudindstillede positions indeksnummer og 

tryk så på ENTER eller klik på ikonet  . Kameraet fl ytter sig til den forudindstillede position, 
og billedet i kameraet i dén position bliver vist på skærmen.

3.15.4 Sådan nulstiller du en forudindstillet position
Du kan nulstille en husket, forudindstillet position. 

1. Tryk på knappen CLEAR eller klik på ikonet [CLEAR].

2. Brug talknapperne til at indtaste det huskede, forudindstillede indeksnummer og tryk så på 

ENTER eller klik på ikonet  for at nulstille de forudindstillede positioner.
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Bemærk:

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængig af PTZ kameraerne.

3.15.5 Rundtur med de forudindstillede positioner
Du kan tage en tur rundt til alle forudindstillede positioner. 

1. Tryk på knappen TOUR eller klik på ikonet [TOUR].
Alle registrerede, forudindstillede positioner i kameraet vil blive valgt. Kameraets 
positionsbillede omskiftes til den aktive skærm.

2. Du kan stoppe rundturen ved at trykke på knappen TOUR eller klikke på ikonet [TOUR].  

3.15.6 Indstilling af PTZ kameraer
Du kan tilpasse kameraet til dine krav ved at indstille de respektive punkter i menuerne.     

1. Klik på ikonet [SETUP].
Menuen Indstillinger vises i det valgte vindue på hovedskærmen.

2. Brug piletasterne, ZOOM +/- og ENTER knapperne til at indstille valgmulighederne med.

Bemærkninger:
• For yderligere oplysninger, se brugervejledningerne til PTZ kameraet.
• Nogle PTZ kameraer fungerer muligvis ikke korrekt med denne enhed.
• Du kan ikke kontrollere de øvrige funktioner, når den virtuelle PTZ 

fjernbetjening vises.
• Hvis du anvender BOSCH PTZ kameraet med Bosch protokollen, så vises 

ikonet SETUP ikke på den virtuelle PTZ fjernbetjeningsenhed.    

3.15.7 Sådan sendes kommandoen Aux On/Off.
 1. Klik på ikonet [ON] eller [OFF].

 2. Indtast Aux kommando nr. til BOSCH Auto Dome kameraet.

 3. Klik på ikonet  for at sende kommandoen Aux.
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3.16 Sådan får du vist systemoplysninger 
Få vist systemoplysninger:

1. Tryk på INFO eller klik på ikonet INFO på systemkontrolbjælken. Vinduet systemoplysninger 
vises på hovedskærmen.

Fig. 3.12  Vinduet systemoplysninger.    

2. Tryk på INFO eller klik på knappen [Afslut(Info)] for at gå ud af vinduet.

3.17 Sådan får du vist systemets log-liste 

Få vist systemets log-liste:     

1. Tryk på LOG eller klik på ikonet LOG på systemkontrolbjælken. Vinduet Systemets logliste 
vises på hovedskærmen.

Fig. 3.13  Vinduet systemlog.     
2. Brug b / B for at se forrige eller næste log-liste.
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3. Tryk på LOG eller klik på knappen [Afslut(LOG)] for at gå ud af vinduet.

• Systemets log-liste:

Nr. Log-meddelelse Nr. Log-meddelelse
1 Tænd for strømmen (on) 24 Eksport mislykkedes
2 Sluk for strømmen (off) 25 S/W opdateret
3 Genopretning af strøm 26 HDD tilføjet (HDD1)
4 Admin Logon (fjern) 27 HDD tilføjet (HDD2)
5 Admin Logo ud (fjern) 28 HDD tilføjet (HDD3)
6 Superbruger logon (fjern) 29 HDD tilføjet (HDD4)
7 Superbruger log ud (fjern) 30 HDD fjernet (HDD1)
8 Superbruger Logon (fjern) 31 HDD fjernet (HDD2)
9 Normal bruger log ud (fjern) 32 HDD fjernet (HDD3)
10 Admin logon (lokal) 33 HDD fjernet (HDD4)
11 Admin log ud (lokal) 34 HDD formateret (HDD1)
12 Superbruger logon (lokal) 35 HDD formateret (HDD2)
13 Superbruger log ud (lokal) 36 HDD formateret (HDD3)
14 Normal bruger logon (lokal) 37 HDD formateret (HDD4)
15 Normal bruger log ud (lokal) 38 HDD ændret (HDD1)
16 Konfiguration ændret 39 HDD ændret (HDD2)
17 Konfiguration importeret 40 HDD ændret (HDD3)
18 Indstil til fabriksindstilling 41 HDD ændret (HDD4)
19 Backup startet 42 HDD beskadiget (HDD1)
20 Backup afsluttet 43 HDD beskadiget (HDD2)
21 Backup mislykkedes 44 HDD beskadiget (HDD3)
22 Eksport startet 45 HDD beskadiget (HDD4)
23 Eksport afsluttet 46 Fejl på strømblæser

Tabel 3.6  Systemets log-liste
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3.18 Konfigurationsmenu

Funktioner og valgmuligheder for DVR er konfigureret igennem menuen. Betjeningen af denne 
enhed kan indstilles via en menu, der vises på hovedskærmen. Du kan vælge og indstille 
betjeningsforholdene ved brug af knapperne på frontpanelet, fjernbetjeningen eller ved brug af en 
USB-mus, der er tilsluttet enheden.

Det er kun brugere på administratorniveau, der har tilladelse til at gå ind i menuen Indstillinger og 
konfigurere DVR’en.

a b c d

e f

Fig. 3.14  DVR menu Indstilling

a Viser den valgte hovedmenutitel.

b Viser ikonerne til hovedmenuen.

c Viser undermenu valgmulighederne.

d Viser menuen Hjælp.

e Viser den valgte undermenutitel.

f Viser de detaljerede valgmuligheder for den valgte undermenu.
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3.18.1 Sådan bruger du musen til at indstille en menu 
Brug venstre og højre museknapper til at indstille menuen.

• Venstre knap: Bruges til at vælge et ønsket emne eller sænke værdien for valgmuligheder. 
• Højre knap: Bruges til at øge værdien for valgmuligheder.

1. Klik med venstre museknap på ikonet  i bunden af på-skærmen visningen for at få vist 
menuen Indstillinger.

2. Klik med venstre museknap på det ønskede Menu ikon for at få vist undermenuen.

3. Klik med venstre museknap på det ønskede undermenupunkt.

4. Indstil den valgte værdi for valgmuligheder.

5. Klik på ikonet Exit (afslut) for at gå ud af menuen Indstillinger. Hvis meddelelsen Save (gem) 
vises, skal du med venstre museknap klikke på [OK] for at gemme indstillingerne.

3.18.2 Sådan indstiller du menuen ved brug af knapperne på frontpanelet eller 
knapperne på fjernbetjeningen
• Pilknapper (v/V/b/B): Brug disse knapper til at vælge valgmuligheder i menuen eller justere 

værdien for valgmuligheder.

• ENTER: Vælg valgmuligheden eller bekræft indstillingen.

• ESC: Gå tilbage til forrige menu eller niveau. 

1. Tryk på SETUP( ) for at få vist menuen Indstillinger.

2. Brug b/B til at vælge det ønskede menuikon.

3. Brug v/V til at vælge det ønskede undermenupunkt, og tryk så på ENTER for at få vist 
valgmulighederne for indstillinger.

4. Brug v/V/b/Bfor at vælge den ønskede valgmulighed og tryk så på ENTER for at indstille 
værdien. 

5. Brug b/ Btil at vælge den ønskede indstilling og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.

6. Tryk på ESC for at gå ud af menuen Indstillinger. Hvis meddelelsen Save (gem) vises, skal du 
trykke på ENTER for at gemme indstillingerne.

Bemærk:

Når du betjener menuen Funktioner ved brug af fjernbetjeningen og 
knapperne på frontpanelet, skal begge knapper betjenes på samme tid, for 
at du kan kontrollere menuen Funktioner.   

Brug af øvrige funktioner med talknapperne på frontpanelet, som vist herunder:     

1. Tryk på ALT. Knapindikatoren bliver grøn.     

2. Vælg den funktionsknap, du ønsker.     

Alle betjeningsvejledninger er baseret på brug af fjernbetjening.     
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3.19 Kameraindstillinger

3.19.1 Kamera 
Kameranavn, indstillinger for Covert og indgangslydkanal er konfigureret.

Fig. 3.15  Kameraindstillingsmenu

• Kanal: Viser kanalnummeret.

• Navn: Indtast kameranavnet med op til 12 tegn.

- b/B/v/V: Vælg et tegn.
- ENTER: Bekræfter dit valg.
- ESC: Går ud af menuen Virtuelt tastatur.

• Skjul: Du kan indstille kameraforholdene, så du undgår at andre brugere betjener dem.

• Lyd: Du kan lytte i den valgte indgangslydkanal
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3.19.2 Videojustering
Du kan justere lysstyrke, kontrast og farveindstillinger på hver kamerakanal. Du kan se skærmen 
Indstillinger i vinduet Eksempel (preview).

Fig. 3.16  Menuen Indstilling af videojustering

• Kanal: Vælger den ønskede kanal, der skal justeres.

• Lysstyrke: Justerer lysstyrkeværdien fra 00 til 100 for den valgte kanal.

• Kontrast: Justerer kontrastværdien fra 00 til 100 for den valgte kanal.

• Farve: Justerer farveværdien fra 00 til 100 for den valgte kanal.     
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3.19.3 PTZ
Indstillinger af PTZ kameraerne, der er forbundet via dataporten fra biphase tilslutningen eller 
RS-422/485 terminalen.     

Fig. 3.17  PTZ indstillingsmenu

• Kamera : Vælger det ønskede kamera, der skal justeres som det forbundne PTZ kamera.

• COM port: Vælger biphase tilslutningens forbundne dataport, eller RS-422/485 terminalen på 
bagpanelet. 

• Kontrol ID: Vælger PTZ kamera-ID fra 00 til 255. Foretag de samme indstillinger som for PTZ 
kameraet.

• Protokol: Vælger protokollen, der understøttes af PTZ kameraet.

• Baud rate: Vælger kommunikationshastigheden (1200, 2400,4800,9600,19200 eller 38400). 

• PTZ test: Efter indstilling af PTZ kan du teste funktionen panorer/vip for det valgte PTZ kamera. 
Du kan se testskærmen i vinduet Eksempel (preview) i højre side af PTZ testvalgmuligheden. 
- b/B: Test panoreringsretningen.
- v/V: Test vipperetningen.     
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3.19.4 Kontinuerlig optagelse
Indstillinger vedr. Kontinuerlig optagelse.

Fig. 3.18  Indstillingsmenuen Kontinuerlig optagelse 

• Kanal: Viser kanalnummeret.

• Opløsning: Vælger opløsningen på optagelsen.

• Kvalitet: Vælger optagebilledkvaliteten (Laveste, Lav, Normal, Høj eller Bedst).

• Billedhastighed: Vælger ramme-rate. Rammeraten er antallet af optagede rammer pr. sekund. 
Afhængig af opløsningen, er rammeraten indstillet automatisk. Hvis du vil índstille den 
manuelt, se tabellen herunder. 

Opløsning Ramme-rate

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.7  Rammerate-tabel
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3.19.5 Øjeblikkelig optagelse
Indstillinger vedr. øjeblikkelig optagelse.

Fig. 3.19  Indstillingsmenu til Øjeblikkelig optagelse

• Kanal: Viser kanalnummeret.

• Opløsning: Vælger opløsningen på optagelsen.

• Kvalitet: Vælger optagebilledkvaliteten (Laveste, Lav, Normal, Høj eller Bedst).

• Billedhastighed: Vælger ramme-rate. Rammeraten er antallet af optagede rammer pr. sekund. 
Afhængig af opløsningen, er rammeraten indstillet automatisk. Hvis du vil índstille den 
manuelt, se tabellen herunder. 

Opløsning Ramme-rate

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.8  Rammerate-tabel
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3.19.6 Indgangsoptagelse
Indstillinger vedr. indgangsoptagelse.

Fig. 3.20  Indgangsoptagelse indstillingsmenu

• Kanal: Viser kanalnummeret.

• Opløsning: Vælger opløsningen på optagelsen.

• Kvalitet: Vælger optagebilledkvaliteten (Laveste, Lav, Normal, Høj eller Bedst).

• Billedhastighed: Vælger ramme-rate. Rammeraten er antallet af optagede rammer pr. sekund. 
Afhængig af opløsningen, er rammeraten indstillet automatisk. Hvis du vil índstille den 
manuelt, se tabellen herunder.  

Opløsning Ramme-rate

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.9  Rammerate-tabel

• Før-hændelse: Specifi cerer før-hændelses optagetiden, der optager situationen, indtil 
indgangen er blevet detekteret. (Sluk (off), 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1 min.)

• Efter-hændelse: Specifi cerer efter-hændelses optagetiden, der optager situationen, efter 
indgangen er blevet detekteret. (10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1, 2, 3, 5, 10 min.)

Bemærk:

De angivne før-hændelse tidspunkter er kun en foreløbig vejledning.  
De faktiske tidspunkter afhænger af opløsning, kvalitet og indstillinger af 
rammerate samt antal valgte kanaler til optagelse af før-hændelser.
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3.19.7 Bevægelsesoptagelse
Indstillinger vedr. bevægelsesoptagelse.

Fig. 3.21  Bevægelsesoptagelse indstillingsmenu

• Kanal: Viser kanalnummeret.

• Opløsning: Vælger opløsningen på optagelsen.

• Kvalitet: Vælger optagebilledkvaliteten (Laveste, Lav, Normal, Høj eller Bedst).

• Billedhastighed: Vælger ramme-rate. Rammeraten er antallet af optagede rammer pr. sekund. 
Afhængig af opløsningen, er rammeraten indstillet automatisk. Hvis du vil índstille den 
manuelt, se tabellen herunder. 

Opløsning Ramme-rate

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.10  Rammeratetabel

• Før-hændelse: Specifi cerer før-hændelses optagetiden, der optager situationen, indtil 
bevægelsen er blevet detekteret. (Sluk (off), 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1 min.)

• Efter-hændelse: Specifi cerer efter-hændelses optagetiden, der optager situationen, efter 
bevægelsen er blevet detekteret. (10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1, 2, 3, 5, 10 min.)

Bemærk:

De angivne før-hændelse tidspunkter er kun en foreløbig vejledning.  
De faktiske tidspunkter afhænger af opløsning, kvalitet og indstillinger af 
rammerate samt antal valgte kanaler til optagelse af før-hændelser.
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3.19.8 Videoformat
Vælger videoformat til NTSC eller PAL i henhold til dit videosystemformat.

1. Vælg videoformat.
Bekræftelsesskærmen vises.

2. Vælg [OK] og tryk på ENTER.
Efter at HDD er blevet formateret, genstarter systemet.

Fig. 3.22  Videoformat indstillingsmenu     

3.20 Indstillinger af tidsplan

DVR kan optage i henhold til en tidsplan, der er indstillet af brugeren. Den kan også optage manuelt 
uanset dato og tidspunkt. Optagelsen kan foretages enten kontinuerligt eller udløses af hændelser 
(indgangs- og bevægelsesdetektering).

Skærmen optagetidsplan viser én dag i ugen og viser tidsplanen for alle planer over en 24-timers 
periode.

Optagemetoden kan specificeres for hver 1-times celleblok. Optagemetoden for hver blok er vist i 
farve for nem visning. 
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Fig. 3.23  Indstillingsmenu for tidsplaner

3.20.1 Sådan indstiller du optagetidsplanen for en typisk dag i ugen
1. Vælg en ugedag. (Søn., Man., Tirs., Ons., Tor., Fre. eller Lør.).     

2. Vælg den ønskede kanal, hvor der skal optages efter tidsplan.

3. Vælg tidscelleblokken for starttiden.

Fig. 3.24  Indstillingsmenu for tidsplaner

4. Tryk på ENTER eller klik på venstre museknap for at vælge en optage-modus. Farven på 
celleblokkene ændres automatisk.

-  Grå: Ingen planlagt optagelse
- Blå (kontinuerlig optagelse): Optagelsen starter automatisk fra det forudindstillede 

tidspunkt. 
- Rød (optagelse af indgangshændelse): Optagelsen starter automatisk, når indgangen aktiveres 

indenfor et defi neret tidspunkt.
-  Gul (bevægelse hændelsesoptagelser): Optagelsen starter automatisk, når der detekteres 

en bevægelse indenfor et defi neret tidspunkt.
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-  Grøn (Input+Motion recording): Recording starts automatically when the input is activated 
or motion has been detected.

-  Blå+Rød (kontinuerlig+indgang hændelsesoptagelser): Optagelsen starter automatisk fra det 
forudindstillede tidspunkt. Når indgangen aktiveres indenfor et defi neret tidspunkt, skal du 
ændre kontinuerlig optage-mode til optagelse af indgangshændelse, hvorefter optagelsen starter 
automatisk.

-  Blå+gul (kontinuerlig + optagelse af bevægelseshændelse): Optagelsen starter automatisk 
fra det forudindstillede tidspunkt. Når bevægelsen aktiveres indenfor et defi neret tidspunkt, 
ændres kontinuerlig optage-mode til optagelse af bevægelseshændelses-mode, hvorefter 
optagelsen starter automatisk.

-  Blå+Grøn (kontinuerlig+indgang+bevægelse hændelsesoptagelser): Optagelsen starter 
automatisk fra det forudindstillede tidspunkt. Når indgangen er blevet aktiveret, eller 
en bevægelse detekteret, skal du ændre kontinuerlig optage-mode til optagelse af 
bevægelseshændelse, hvorefter optagelsen starter automatisk.

5. Vælg næste tidscelleblok i de indstillede tidscelleblokke for at bekræfte planlagt tid.

Fig. 3.25  Indstillingsmenu for tidsplaner

6. Tryk på ENTER eller klik gentagne gange på venstre museknap for at vælge grå og indstille 
tidspunktet for slutningen af tidsplanen. Indstillings-celleblokke er fremhævet.

Fig. 3.26  Indstillingsmenu for tidsplaner

7. Tryk på MENU for at bekræfte dine indstillinger. Bekræftelsesskærmen vises.

8. Vælg OK og tryk på ENTER for at gemme de nye indstillinger.

• Tryk på ESC for at gå ud af valgmenuen Specifi k dato.
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3.20.2 Sådan indstiller du en optagetidsplan for Særlige dage
Udover den ugentlige tidsplan kan du definere op til 10 specifikke datoer/tidsperioder. For at 
konfigurere en specifik optagetidsplan skal du vælge Specifikke datoer.

1. Vælg valgmuligheden [Undtagelsesdage]. 

Fig. 3.27  Indstillingsmenu for Særlige dage

2. Vælg en celleblok.

Fig. 3.28  Indstillingsmenu for Særlige dage.

3. Tryk på knappen SET eller klik på ikonet   i Indstillingsmenuen for Særlige dage.
Valgmenuen for Specifi k dato vises.
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Fig. 3.29  Indstillingsmenu for Særlige dage

4. Indtast de nødvendige oplysninger for år, måned og dato.

• b/B/v/V: Tryk for at fl ytte kolonnerne, knappen [OK] eller [Annuller].
• b/B (eller venstre/højre museknap): Ændrer værdien ved den aktuelle position.

5. Brug b/B/v/V for at vælge knappen [OK] og tryk på ENTER.
Menuen for det virtuelle tastatur vises.

Fig. 3.30  Indstillingsmenuen for Særlige dage

6. Indtast navnet på den Særlige dag. Brug v/V/b/B for at vælge et tegn og tryk så på ENTER for 
at bekræfte dit valg.

7. Brug v / V for at vælge ikonet [OK], tryk så på ENTER for at fastsætte datoen på den særlige 
dag og gå tilbage til menuskærmen for Særlige dage.

8. Vælg planlagt tid og indstil optagemetoden for hver kanal.
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3.20.3 Sådan kontrollerer du tidsplanlisten for Særlige dage
1. Tryk på INFO når du har valgt valgmuligheden “Undtagelsesdage”.

Tidsplanlisten for Særlige dage vises.

Fig. 3.31  Tidsplanliste for Særlige dage

2.  Vælg en titel for en Særlig dag på listen og tryk på ENTER.
Farven på titlen bliver orange.

3.  Vælg ikonet [Rediger], tryk på ENTER for at redigere Særlig dag eller tryk på CLEAR for at 
slette tidsplanlisten for Særlige dage.     

4. Tryk på ESC for at gå ud af tidsplanlisten Særlige dage.

Bemærk:

Hvis optagetidsplanen for Særlige dage duplikeres med andre optagelser, er 
det kun optagelsen Særlig dag, der bliver udført. 

3.20.4 Sådan kopierer du en optagetidsplan 
Sådan kopierer du fra tidsplandataene på en kanal

Du kan kopiere tidsplandataene på en kanal over på en anden kanal(er) indenfor den valgte dag i 
ugen.

1. Vælg en ugedag og tryk på ENTER.

2. Vælg kanalen, du ønsker at kopiere.

3. Tryk på hvorefter valgmenuen for kanaler vises.
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Fig. 3.32  Menu for kanalkopiering.

4. Brug b/B for at gå til venstre eller højre kolonne og tryk så på ENTER for at vælge 
destinationkanal(er). Du kan annullere den valgte kanal ved at trykke på ENTER.

5. Brug v/V for at vælge [OK] og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.

 

Sådan kopierer du fra Tidsplandata for en dag.     

Du kan kopiere en tidsplanlagt dag i ugen til en anden dag i ugen, ugedag og weekend ved brug af 
knappen MARK (marker).

1. Vælg ugedagen, som du ønsker at kopiere.

2. Tryk på MARKER hvorefter menuen Vælg dato(er) vises.

Fig. 3.33  Menuen Kopier dag.

3. Brug b/B for at vælge destinationsdato(er).

4. Brug v/V for at vælge [OK] og tryk så på ENTER for at bekræfte dit valg.
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3.21 Visningsindstillinger

3.21.1 OSD (på-skærmen visning)

Fig. 3.34  OSD indstillingsmenu

• Sprog: Vælg et sprog til indstillingsmenuen og visning af oplysninger.

• Kameranavn

- Tænd : Viser titlen på kameraet.
- Sluk: Viser det direkte billede uden titlen på kameraet.

• Kamerastatus

- Tænd : Den aktuelle kameraoptagestatus vises.
- Sluk : Fjern den aktuelle kameraoptagestatus.
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3.21.2 Mand. A

Fig. 3.35  Indstillingsmenu for Skærm A

• Sekv. dvaletid: Du kan indstille kameraets sekvenstid til 2 sek, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, 40 
sek, 50 sek, 60 sek, 70 sek, 80 sek eller 90 sek.

3.21.3 Mand. B

Fig. 3.36  Indstillingsmenu for Skærm B.
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• Sekv. dvaletid: Du kan indstille kameraets sekvenstid til 2 sek, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, 40 
sek, 50 sek, 60 sek, 70 sek, 80 sek eller 90 sek.

• Hændelses-popup: Viser en hændelses-popup på Skærm B, hvis der sker en bevægelse, 
indgang eller begge dele (bevægelse eller indgang).

3.22 Indstilling af hændelse

3.22.1 Indgang

Fig. 3.37  Indstillingsmenu for indgang

• Ind: Viser antal indgange.

• Indgangstype: Indgangsstatus kan indstilles til enten N.O. (normalt åben) eller N.C. (normalt 
lukket).

• Kamera : Vælg den tilsluttede kamerakanal til indgangen.

• Relæ-udgang: Vælg relæ-udgangsnummeret for den valgte indgang.

• Forudindstillet: Vælg det forudindstillede nummer. Når indgangen er blevet aktiveret, fl ytter 
kameraet sig til den valgte, forudindstillede position, og billedet fra kameraet i dén position 
vises på skærmen.
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3.22.2 Bevægelse

Fig. 3.38  Indstillingsmenu for Bevægelse

• Kamera : Vælger kameraet, der skal indstilles til detektion af bevægelse.

• Følsomhed: Indstil sensitivitetsniveauet for det oprettede bevægelses-detektionsområde. 
Sensitiviteten kan indstilles fra niveau 01 til 10 eller Off (sluk).

• Relæ-udgang: Vælg relæ-udgangsnummeret når der detekteres bevægelse. 

• Område: Vælg det ønskede bevægelses-detektionsområde i vinduet Eksempel (preview).

-  b / B / v / V: Flytter den gule celleramme til en anden cellezone.
- ENTER: Vælger eller annullerer bevægelses-detektionsområdet ved den aktuelle 

celleposition.
- Tryk på ESC for at gå ud af indstillingerne.

• Du kan vælge bevægelses-detektionsområdet ved brug af musen.

- Vælge område: Træk & slip en celle til højre for at vælge bevægelses-detektionsområdet.
- Annullere område: Træk & slip et cellepunkt i et valgt celleområde til venstre for at 

annullere bevægelses-detektionsområdet.

Bemærk:

I situationer med svag belysning, og hvor omridset af objektet ikke er 
så klart, at man kan se det, uanset sensitivitet, er Bevægelseshændelse 
muligvis ikke aktiv. Du skal kontrollere Bevægelseshændelse forud for 
indstilling.
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3.22.3 Alarmbekræftelse

Fig. 3.39  Indstillingsmenuen alarmbekræftelse

• Alarm bekræft.

-  Manuel: Brug knappen ACK (BKR) på fjernbetjeningen eller knappen  på frontpanelet 
for at stoppe alarmen.

- Efter-hændelsestid: Alarmen stoppes efter den programmerede efter-hændelsestid.
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3.23 Netværksindstillinger

3.23.1 TCP/IP

Fig. 3.40  TCP/IP indstillingsmenu

• DHCP: DHCP står for Dynamic Host Confi guration Protocol.

- Tænd : Denne enheds netværksindstillinger konfi gureres automatisk af DHCP serveren.
Hvis du indstiller den på ON (tænd), sløres valgmulighederne [IP adresse], [Subnet mask], 
[Gateway], [Primær DNS] og [Sekundær DNS], og disse valgmuligheder kan ikke indstilles.

- Sluk : Indtast netværksindstillingerne manuelt.
• IP adresse: Indtast en IP adresse ved brug af det virtuelle tastatur.

• Subnet mask: Indtast en subnet mask adresse ved brug af det virtuelle tastatur.

• Gateway: Indtast gateway adressen ved brug af det virtuelle tastatur.

• Primær DNS: Indtast hoved DNS serveradressen ved brug af det virtuelle tastatur.

• Sekundær DNS: Indtast under DNS serveradressen ved brug af det virtuelle tastatur.

• Fjernklient portnr.: Indtast fjernklient portnummeret ved brug af det virtuelle tastatur. Du 
kan få vist det direkte overvågningsbillede over netværket med programmet Kontrolcenter 
(control center). Fabrikkens standardport til transmission af video- og lyddata er 9001. Men i 
nogle tilfælde er det bedre at ændre dette portnr. for at opnå øget fl eksibilitet eller sikkerhed. 
Portnummeret kan ændres til (1025 ~ 65535).

• HTTP portnr.: Indtast http portnummeret ved brug af det virtuelle tastatur. Du kan få vist det 
direkte overvågningsbillede over netværket med en webbrowser. TCP porten, der anvendes af 
HTTP er typisk 80. Men i nogle tilfælde er det bedre at ændre dette portnr. for at opnå øget 
fl eksibilitet eller sikkerhed. Portnummeret kan ændres til (80 eller 1025~ 65535).

• Båndbreddegrænse: Indtast båndbredden for at justere datatrafi kken.

Bemærk:

Når du ændrer fjernklient-porten eller HTTP portnummeret, afbrydes alle 
forbindelser til Control Center-programmerne eller webbrowseren.
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3.23.2 DDNS (Dynamic Domain Name System)

Fig. 3.41  DDNS indstillingsmenu

• Brugernavn: Indtast det DDNS registrerede brugernavn ved brug af det virtuelle tastatur.

• Adgangskode: Indtast brugeradgangskoden i [Brugernavn] ved brug af det virtuelle tastatur.

Bemærk:

DDNS funktionen serviceres ved brug af en TCP 8245 port efter “No-IP” 
(http://www.no-ip.com/).
Hvis DVR’en anvendes i et netværkssystem med firewall, skal du åbne TCP 
8245 porten, så DDNS data kan komme ind igennem firewall. For yderligere 
detaljer om indstilling af firewall, spørg din netværksadministrator og/eller 
netværks-serviceudbyder.
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3.23.3 Meddelelse

Fig. 3.42  Indstillingsmenu for Meddelelse

• Alarm tændt: 

- Tænd: Sender en e-mail, når en indgang er blevet aktiveret.
- Sluk: Bruges ikke.

• Detektere bevægelse:

- Tænd: Sender en e-mail, når en bevægelsesdetektion er blevet aktiveret.
- Sluk: Bruges ikke.

• Disk fuld:

- Tænd: Sender en e-mail, når HDD er fuldt optaget.
- Sluk: Bruges ikke.

• Admin kodeord ændret:

- Tænd: Sender en e-mail, når administrators adgangskode er blevet ændret.
- Sluk: Bruges ikke.

• Videotab:

- Tænd: Sender en e-mail, når et videosignal fra kameraet er stoppet, fordi et kabel er blevet 
afbrudt eller der er funktionsfejl i et kamera.

- Sluk: Bruges ikke.
• Strøm tænd/sluk: 

- Tænd: Sender en e-mail, når der er tændt (on) eller slukket (off) for strømmen.
- Sluk: Bruges ikke.
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3.23.4 Mail

Fig. 3.43  Indstillingsmenu for Mail

• Meddelelse 

- Tænd: Underretter brugeren via e-mail om enhedens driftsoplysninger, i henhold til 
indstillinger for Meddelelser.

- Sluk: Funktionen Meddelelser bruges ikke.
Valgmulighederne for mail er slørede.

• SMTP server: Indtast SMTP serveradressen ved brug af det virtuelle tastatur.
Hvis meddelelse er indstillet til On, og valgmuligheden for SMTP server er tom, så er 
valgmulighederne for SMTP portnr., brugernavn og adgangskode slørede, og valgmulighederne 
kan ikke indstilles.

• SMTP portnr.: Indtast SMTP portnummeret ved brug af det virtuelle tastatur. Porten, der 
anvendes til SMTP er typisk 25. Men i nogle tilfælde er det bedre at ændre dette portnr. for at 
opnå øget fl eksibilitet eller sikkerhed. Portnummeret kan ændres til (1 ~ 65535).

• Brugernavn: Indtast brugernavn ved brug af det virtuelle tastatur.

• Adgangskode: Indtast adgangskoden ved brug af det virtuelle tastatur.

• TLS: Indstil til On ved brug af funktionen TLS (Transport Layer Security). TLS er som standard 
slået fra (off).

• Mail-adresse (1-3): Indtast mail-adressen ved brug af det virtuelle tastatur. 
Du kan indtaste op til 3 e-mail adresser.

• E-mail test: Vælg [E-mail test] for at teste afsendelse af en e-mail.

Bemærk:

Indstilling af SMTP server, SMTP portnr., brugernavn og adgangskode er 
valgfri. DVR’en kan sende e-mails direkte uden brug af en SMTP server eller 
MTA (message transfer agent). I visse tilfælde bør alle e-mails sendes til en 
specifik SMTP server. I det tilfælde skal du specificere serverens værtsnavn 
eller IP adresse. For yderligere detaljer om indstilling af SMTP, spørg din 
netværksadministrator og/eller mail-serviceudbyder.
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3.23.5 Nødstilfælde

Fig. 3.44  Indstillingsmenu for Nødstilfælde

• Meddelelse:

- Tænd: Videresender information til meddelelses programmet om enhedens bruger 
information i henhold til meddelelses indstillingerne. 

- Sluk: Funktionen Meddelelser bruges ikke.
• IP adresse/Portnr.: Indtast IP adresse/port nummer til Alarm meddelelse programmet ved 

hjælp af det virtuelle keyboard. Fabrikkens standardport til denne funktion er 9002. Men i 
nogle tilfælde er det bedre at ændre dette portnr. for at opnå øget fl eksibilitet eller sikkerhed. 
Portnummeret kan ændres til (1025 ~ 65535). Du kan indstille op til 9 IP adresser/portnumre.
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3.24 Systemindstillinger

3.24.1 Dato/Klokkeslæt

Fig. 3.45  Indstillingsmenu for Dato/klokkeslæt

• Dato: Indtast den aktuelle dato.

• Tid: Indstiller det aktuelle klokkeslæt. (24 TIM eller 12 TIM)

• Datoformat: Vælg datoformatvisning.

• Tidsformat: Vælg klokkeslætformatvisning.

• Tidszone: Vælg din tidszone (for yderligere detaljer, se “8.3 Tidszoner”).

• Sommertid: Indstil til On (tænd) hvis du vil bruge funktionen Sommertid.

• Sommertid start: Vælg starttidspunkt for sommertid.

• Sommertid slut: Vælg sluttidspunkt for sommertid.
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3.24.2 NTP

Fig. 3.46  NTP indstillingsmenu

• NTP: Indstil til On ved brug af NTP (Network Time Protocol) serveren for at justere klokkeslæt. 
Hvis NTP er indstillet til Sluk (off), bør indstillingerne for klokkeslæt indtastes manuelt og 
valgmulighederne for [Time server], [Private time server], [Sync. interval] og [NTP test] er 
deaktiverede.

• Tidsserver: I de fl este tilfælde skal du vælge Public (offentlig). DVR’en vil få gennemsnitstiden 
blandt 5 offentlige servere (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.
isc.org).

• Privat Tidsserver: Indtast den private tidsservers IP adresse eller værtsnavn ved brug af det 
virtuelle tastatur.

• Synk. Interval: Du kan indstille synkroniserede intervaller med NTP tidsserveren til 1 dag, 1 
time, 1 uge og 1 måned.

• NTP test: Vælg [NTP test] for at teste NTP serveren.
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3.24.3 Bipper

Fig. 3.47  Indstillingsmenu for bipper

• Lyd knap

- Tænd: Giver en lyd ved brug af knapperne.
- Sluk: Slukker for lyd ved brug af knapperne.

• Lyd indgang

- Tænd: Giver en lyd når en indgang aktiveres.
- Sluk: Slukker for indgangs-bip.

• Lyd bevægelse 

- Tænd: Giver en lyd når en bevægelse detekteres.
- Sluk: Slukker for bevægelses-bip.

• Lyd system 

- Tænd: Giver en lyd når en køleblæser ikke aktiveres, eller hvis HDD har en dårlig sektor.
- Sluk: Slukker for system-bip.

Bemærk:

Bipperen har en svag lyd på denne enhed. Hvis du vil høre en høj lyd, skal 
du tilslutte en ekstern alarmeringsenhed til udgangstilslutningen (ekstern 
sirene).
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3.24.4 Bruger
Du kan registrere en ny bruger med forskellige adgangsrettigheder til DVR’en eller Control Center.

Fig. 3.48  Indstillingsmenu for Bruger

• Nr.: Viser brugernummeret.

• ID: Indtast det nye bruger ID ved brug af det virtuelle tastatur.

• Niveau: Vælg niveau for ny bruger.

• Adgangskode: Indtast eller ændrer adgangskoden for brugeren ved brug af det virtuelle 
tastatur. Du kan skrive adgangskoden med tal, specielle karakterer eller tegn. (min. længde 4, 
maks. længde 8).

Bemærk:

Husk adgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte et 
autoriseret servicecenter eller den forhandler, hvor du købte systemet.
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3.24.5 Opdatering
Med opdateringsfunktionen kan du opgradere DVR software og tilføje/opgradere PTZ protokoller. I 
dette tilfælde slettes eller udskiftes de aktuelle DVR indstillinger ikke under opdateringsprocessen.

Fig. 3.49  Indstillingsmenuen Opdater

1.  Vælg én af følgende: 

•  Vælg systemfi rmware til opgradering af DVR systemsoftware.
•  Vælg PTZ protokol til opgradering af DVR protokoller.

2. Vælg medie hvorfra opdateringen skal udføres:

•  USB: Vælg USB og sæt så USB-drevet i DVR’en. Alle USB-enheder skal være frakoblet, før 
du kan bruge USB-drevet.

•  Netværk: Vælg netværk og gør så følgende:
a.  Vælg opdateringsserverens indstillingsboks. Det virtuelle tastatur vises.
b.  Indtast opdateringsserverens IP-adresse. DVR netværksindstillingerne skal være 

konfi gureret, og du skal kende opdateringsserverens IP adresse.
3. Vælg Opdater for at starte opdateringsprocessen.

4. Vælg OK for at påbegynde opdateringsprocessen eller klik på Annuller for at stoppe og gå ud af 
menuen. Efter at opdateringsprocessen er udført, viser systemet systemets dialogboks Restart 
(genstart).

5.  Klik på OK for at genstarte DVR’en.
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3.24.6 Konfiguration 

Fig. 3.50  Indstillingsmenuen Konfiguration

• Konfi guration import: Importer DVR’ens konfi gurationsdata fra USB Memory Stick.

• Konfi guration eksport: Eksporter konfi gurationsdataene fra denne DVR til USB Memory Stick.

• Fabriksindstilling: Du kan nulstille DVR’en til dens originale fabriksindstilling. Nogle 
valgmuligheder kan ikke nulstilles (Videoformat, Dato, Tid, Klokkeslætformat, Sommertid, 
Sommertid start, Sommertid slut, Brugerindstillinger, Hændelsespartition).

Bemærkninger:

• Konfigurations dataimport er tilgængelig, når konfigurationsdataene fra 
en DVR er af samme slags som denne enheds data.

• Hvis du bruger en USB Memory Stick til konfigurationseksport, skal du 
frakoble de øvrige, eksterne USB-enheder.
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3.24.7 Harddisk

Fig. 3.51  Indstillingsmenuen Harddisk

• Overskrive:

- Alle: Det er muligt at overskrive optagelser, når den normale partition og 
hændelsespartitionen på HDD er fuldt optaget.

- Normal partition: Det er muligt at overskrive optagelser for normal partition på HDD, når 
den normale partition på HDD er fuldt optaget.

- Hændelsespartition: Det er muligt at overskrive optagelser for hændelsespartition på HDD, 
når den hændelsespartitionen på HDD er fuldt optaget.

- Sluk: Anvend ikke overskrivning.
• Disk fuld-advarsel: Når HDD er overfyldt, vises der en advarselsmeddelelse.

• Hændelsespartition: Indstil pladsen til hændelsespartition til hændelsesoptagelse.

• Auto slet: Indstil datoen for automatisk sletning (sluk (off), 1 dag, 2 dage, 5 dage, 7 dage 
10 dage, 20 dage, 30 dage, 40 dage, 50 dage eller 60 dage). Hvis du indstiller en dato for 
automatisk sletning, slette optaget data bortset fra dataene indenfor den valgte datoperiode. 
Funktionen Auto slet aktiveres hver 35. minut.

• Format: Initialiserer HDD (Hard Disk Drive). Alle data på den valgte HDD vil blive slettet.
For at formatere HDD(‘ere) skal du indtaste YES (JA) (store bogstaver) i alle sprogindstillinger.

Bemærkninger:

Hvis du ændrer værdien for hændelsespartition, slettes de aktuelle 
optagede data på HDD, og partitionen nulstilles. Partitionerne formateres 
automatisk, og systemet genstartes.
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3.24.8 Sikkerhedskopi

Fig. 3.52  Indstillingsmenuen for Backup

• Partitionsvalg: Vælg en backup-partition.

• Tidsplan: Du kan indstille backup-tidsplanen.

- Off: Alle valgmuligheder deaktiveres.
- Øjeblikkelig: Backup-dataene gennemgåes manuelt.
- Ugentligt eller dagligt: Backup-dataene bliver automatisk gemt i henhold til indstillingen.

• Enhed: Vælg en backup-enhed.

• Tidsplan start: Indstil tidsplanens startdato (en ugedag og klokkeslæt).

• Tidsinterval dato: Indtast backup tidsområdet. Indtast den dato, du vil tage backup af.

• Tidsinterval start: Indtast startdag i ugen eller klokkeslæt.

• Tidsinterval stop: Indtast slutdag i ugen eller klokkeslæt.

• Beregn størrelse: Viser størrelsen på backup-data og ledig plads på eksterne enheder.

• Start backup: For at starte backup.

• Slet medie: For at slette mediet.
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Bemærkninger:

• Backup-funktionen understøttes ikke på den eksterne USB CD-ROM 
driver.

• Backup til den eksterne USB HDD understøttes med maks. 250 GB.
• Brug de anbefalede, eksterne USB-enheder for at forebygge funktions-

fejl. (Se “8.2.1 Understøttet USB hukommelsesliste”).
• CD-R, DVD-R eller DVD+R diske kan ikke formateres.
• Et eksternt medie skal formateres på denne enhed for at forebygge funk-

tionsfejl.
• DVD+RW og DVD-RW diske skal initialiseres før brug.
• Du kan ikke bruge valgmulighederne [Beregn størrelse], [Start backup] 

og [Slet medie], når backup er i gang.
• Fjern ikke USB-enheden, når der tages backup, da det kan forårsage 

funktionsfejl. Hvis du genbruger den fjernede enhed, skal du formatere 
mediet ved brug af valgmuligheden Slet medier.

• Hvis du formaterer de eksterne medier ved brug af en PC med FAT32, 
kan medierne muligvis ikke bruges på denne enhed.

Øjeblikkelig backup

1. Tilslut backup USB-enheden eller sæt en tom diskette i diskdrevet til backup.

2. Vælg den partition, som du vil tage backup af.

3. Vælg ØJEBLIKKELIG i valgmulighederne for tidsplan.

4. Vælg backup-enheden.

5. Vælg Tidsinterval dato, Tidsinterval starttid og Tidsinterval sluttid til backup.

6. Vælg ikonet [Beregn størrelse] og tryk på ENTER. 

7. Kontroller størrelsen på de valgte data og ledig plads. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på 
enheden, skal du skabe plads på enheden eller slette tidligere, lagrede data.

8. Vælg ikonet [Start backup] og tryk på ENTER for at starte backup.

9. Gå ud af menuen Indstillinger. Du kan kontrollere backup-statussen på systemets 
kontrolbjælke, når backup er i gang.

Bemærk:

Du kan ikke stoppe backup, når den er i gang.

• Der vil blive vist en advarselsmeddelelse for følgende forhold nævnt herunder.

- Når start- og sluttid har samme værdi.
- Når startiden er senere end sluttiden.
- Et medie har ikke tilstrækkelig plads.
- Når du indstiller et tidspunkt for data, der ikke fi ndes.

• Brænding af disketter udføres af en enkelt session lukket format.

• Hvis du bruger CD/DVD skriver-enheden til backup, bliver backup status vist som illustreret 
herunder.
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 - 1. (første) Status for oprettelse af ISO billede

- 2. (anden) Status for skrivning.

Daglig/ugentlig backup

1. Tilslut USB-enheden for at tage backup. 
Du kan ikke bruge CD eller DVD skriver til daglig eller ugentlig backup.

2. Vælg Ugentlig eller Daglig i valgmulighederne for tidsplan.

3. Vælg backup-enheden.

4. Indtast dato og/eller klokkeslæt, hvor backup skal startes i valgmulighederne for tidsplan.

5. Indtast ugedag og/eller klokkeslæt i valgmulighederne for Tidsinterval start.

6. Indtast ugedag og/eller klokkeslæt i valgmulighederne for Tidsinterval slut.

7. Vælg ikonet [Beregn størrelse] og tryk på ENTER.

8. Kontroller størrelsen på de valgte data og ledig plads på USB-enheden. Hvis der ikke er 
tilstrækkelig plads på USB-enheden, skal du skifte til en USB-enhed med tilstrækkelig plads 
eller slette den tilsluttede USB-enhed.

Bemærk:

Du kan ikke stoppe backup, når den er i gang.

• Der vil blive vist en advarselsmeddelelse for følgende forhold nævnt herunder.

- Når indstillingen for start- og sluttid er forkert. 
- Et medie har ikke tilstrækkelig plads.
- Når du indstiller et tidspunkt for data, der ikke fi ndes.
- Når den valgte USB-enhed er frakoblet.

• Den estimerede størrelse på backup-dataene er kun en omtrentlig størrelse. Sørg for, at der er 
tildelt tilstrækkelig plads på medierne, da det gør det lettere at tage backup.

• Du kan kontrollere backup-status på systemets kontrolbjælke.

• Den planlagte backup startes ikke, når eksportering er i gang, eller når der søges i den 
eksterne USB-enhed. Når eksport eller søgning efter backup er afsluttet, genstartes den 
planlagte backup.

• Når man indstiller den planlagte backup, vurderes backup data størrelsen udfra optage 
indstillingerne i indstillingsmenuen. Hvis den faktiske størrelse på de optagede data er større 
end den beregnede størrelse på optaget data, aktiveres den planlagte backup muligvis ikke.
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4 Optagelse

Billeder fra et kamera optages på den indbyggede harddisk.

Bemærk:

Eksterne optageenheder kan bruges som kopiområder for billeder, der 
er optaget på harddisken. Det er umuligt at optage billeder direkte på de 
eksterne optage enheder. 

4.1 Øjeblikkelig optagelse

Sørg for, at alle kameraer er forbundne og at klokkeslæt og dato er korrekt indstillet. 

Før du starter en optagelse, skal du først INDSTILLE indstillingerne til optagelse i menuen 
Øjeblikkelig optagelse i systemets indstillingsmenu.

1. Vælg den ønskede kanal til øjeblikkelig optagelse.

2. Tryk på knappen REC (opt) på fjernbetjeningen eller tryk på knappen  på frontpanelet 
for at starte optagelsen.
Der blinker en rød prik på den valgte kanals skærm på hovedskærmen.

Fig. 4.1  Opt. knapper

3. Tryk på knappen OPT. på fjernbetjeningen eller tryk på knappen  på frontpanelet for at 
stoppe optagelsen. Hvis du stopper en øjeblikkelig optagelse, ændres optage-modus til plan-
lagt optage-modus, og den røde prik forsvinder.

Fig. 4.2  Valgt kanalskærm på hovedskærm visende den røde prik.
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Bemærkninger:

• Under følgende forhold kan du ikke optage Øjeblikkelig og Kontinuerlig 
optagelse. 
- En HDD er ikke formateret.
- Kanalen har ingen videoindgang til visning. 
- Overskriv er indstillet til “Sluk” eller “Hændelsespartition”, og normal 

partition er fuld.
- I indstillingen for HDD er hændelsespartitionen indstillet til 100%.

• Under følgende forhold kan du ikke optage Indgangs- og 
Bevægelsesoptagelse. 
- En HDD er ikke formateret.
- Kanalen har ingen videoindgang til visning. 
- Overskriv er indstillet til “Sluk” eller “Normal partition”, og 

hændelsespartition er fuld. 
- I indstillingen for HDD er hændelsespartitionen indstillet til 0%.
- Planlagt optagelse (indgang/bevægelse) er ikke indstillet.

• HDD partition i henhold til en optagetype. 
- Normal partition: Det er på pladsen på en HDD, at kontinuerlig 

og øjeblikkelig optaget data lagres. Når først normal partition er 
indstillet til 0% (hændelsespartition er 100%), kan du ikke optage 
kontinuerlige eller øjeblikkelige optagelser. 

- Hændelsespartition: Det er på pladsen på en HDD, at indgangs- og 
bevægelse optaget data lagres. Når først hændelsespartition er 
indstillet til 0%, kan du ikke optage alarm- og bevægelsesoptagelser.

• Optagelsesprioritet.
Øjeblikkelig optagelse > Indgangsoptagelse > Bevægelsesoptagelse > 
Kontinuerlig optagelse.
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5 Søge og afspille

5.1 Afspille

Det er muligt at afspille et optaget billede uden at stoppe optagelsen.

1. Vælg en kanal, som du ønsker at afspille.

2. Tryk på bB for at afspille et optaget billede indenfor de sidste 2 minutters optagelse.
Det afspillede billede bliver vist i vinduet for den valgte kanal.

Fig. 5.1  Afspilningsvindue

3. Tryk på x (STOP) for at stoppe afspilningen.

Bemærk:

Afspilningsvinduet er fast og kun på en udvalgt kanal.

5.2 Søg

De forskellige søgefunktioner på denne enhed kan bruges til at gå til begyndelsen af det ønskede 
billede. Denne enhed er udstyret med 4 søgefunktioner.

5.2.1 Vælg kilde-enhed
Dette punkt bruges til at indstille afspilnings- eller søgeenheden.

1.  Tryk på knappen SØG (SEARCH), hvorefter menuen Søg vises.

2. Tryk på ESC for at gå til menufanebladet Titel. 
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Fig. 5.2  Menufanebladet Søg 

3.  Brug b/B for at vælge [INTERN HDD] og tryk så på ENTER.

 Fig. 5.3  Valgmenu kilde-enhed

4. Brug b/B til at vælge den ønskede kilde-enhed.

• INTERN HDD: Afspiller eller søger efter optaget indhold på den interne HDD-enhed.
• Kilde-enhed: Afspiller eller søger efter backup-indholdet på kilde-enheden.

5. Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.

Bemærkninger:

• Når backup er i gang, kan du ikke søge efter data på backup-enheden.
• Fjern ikke den eksterne USB-enhed, når der tages backup på USB-

enheden. Dette kan forårsage en fejlfunktion. 

5.2.2 Dato/klokkeslæt søgning
Bruges til at søge efter optagede billeder ved at specifi cere dato, time og minut. 
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Fig. 5.4  Menuen Dato-/klokkeslætsøgning

1. Vælge menuen [Dato/Tid søg].

2. Brug v/V/b/B til at vælge kolonnen år, måned, dato, time eller minut og tryk så på ENTER.

3. Brug b/B for at indtaste dato eller klokkeslæt.

4. Tryk på ENTER for at bekræfte.

5. Vælg ikonet [Opdatere] og tryk herefter på ENTER.
Søgeresultatet vises i tidstabellen i søgemenuen.

6. Brug kanalknapperne på frontpanelet til at vælge de(n) kanaler, du ønsker at afspille.

7. Tryk på bB eller klik på ikonet [Afspille (B)] for at starte afspilningen
Billedet(erne) vises på hovedskærmen.

Fig. 5.5  Afspilning, der viser systemets kontrolbjælke

8. Tryk på STOP (x) for at stoppe afspilningen og gå tilbage til søgemenuen.

9. Tryk på SØG eller ESC for at gå ud af menuen.
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Bemærkninger:

• Optaget data vist på tidsgrafen vil blive vist i forskellige farver afhængig 
af optagetype. 
- Blå: Kontinuerlig/øjeblikkelig optagelse. 
- Rød: Indgangsoptagelse.
- Gul: Bevægelsedetekteret optagelse.
- Grå: Ingen optagelse.

• Brug knappen ZOOM + for at få vist det detaljerede klokkeslæt med 6 
timers intervaller. 

5.2.3 Hændelsessøgning
Søg efter et optaget billede efter dato og hændelsestype.

Fig. 5.6  Menuen Hændelsessøgning

1.  Vælg menuen [Hændelse søg].

2. Indstil år, måned, dag og klokkeslæt.

- v/V/b/B: Går til forrige eller næste kolonne eller ændrer indstillingen for den aktuelle posi-
tion.

- ENTER: Vælger kolonne eller bekræfter indstillingen.
3. Vælg kanal til hændelsessøgning ved brug af ENTER.

4. Brug v/V/b/B for at vælge [Hændelsestype] og tryk så på ENTER.

5. Vælg ikonet [Søg] og tryk herefter på ENTER.
Menuen hændelsesliste vises.

Fig. 5.7  Hændelsesliste
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6. Vælg optagedata på hændelseslisten og tryk så på bB, klik på [Afspille (B)] eller dobbeltklik 
på de valgte data for at starte afspilningen.
Billedet vises på monitor A.

7. Tryk på STOP (x) for at stoppe afspilningen og gå tilbage til menuen Hændelsesliste. 

8. Tryk gentagne gange på ESC for at gå ud af søgemenuen.

5.2.4 Smart søg
Du kan søge efter billeder, der er optaget via bevægelsesdetektion, når du specificerer vilkårene for 
bevægelsesdetektion.

Fig. 5.8  Systemets søgeliste

1.  Vælg menuen [Smart søg].

2. Indstil valgmulighederne for kanalnummer, starttid, sluttid og sensitivitet. 

- b/B/v/V: Går til valgmuligheder eller indstiller den valgte valgmulighed.
- ENTER: Vælger valgmulighed eller bekræfter indstillingen.

Bemærk:

Tiden mellem start- og sluttid indstilles automatisk til 1 time. 

3. Vælg [Indstil] i valgmuligheden [Område] og tryk så på ENTER.
Billedet fra det valgte kamera vises.

4. Indstil Bevægelses maskeringen.
Området skifter mellem aktiv og inaktiv, hver gang du trykker på ENTER.
Klik på det ene punkt, og træk & slip slutpunktet, til højre, for at vælge bevægelsen ved brug af 
musen. Klik på det ene punkt, og træk & slip slutpunktet, til venstre, for at fravælge 
bevægelsen ved brug af musen.
De aktive områder indikeres med rødt.

5. Tryk på ESC for at gå ud af indstillingen Mask.

6. Vælg [Søg] og tryk så på ENTER.
Menuen bevægelses-detekteringsliste vises.
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Fig. 5.9  Bevægelses-detekteringsliste

7. Vælg optagedata på bevægelses-detekteringslisten og tryk så på bB, klik på [Afspille (B)] eller 
dobbeltklik på de valgte data for at starte afspilningen.
Billedet vises på hovedskærmen.

8. Tryk på STOP (x) for at stoppe afspilningen og gå tilbage til menuen Bevægelses-detekterings-
liste.

9. Tryk gentagne gange på ESC for at gå ud af menuen Smart søg.

5.2.5 Bogmærkesøgning
Søg efter det ønskede billede med et bogmærke, der er registreret i bogmærkefunktionen.

1.  Vælg menuen [Bogmærkesøgning].

Fig. 5.10  Menuen Bogmærkesøgning

2. Vælg optagedata på listen og tryk så på bB klik på [Afspille (B)] eller dobbeltklik på de valgte 
data for at starte afspilningen.
Billedet vises på hovedskærmen.

3. Tryk på STOP (x) for at stoppe afspilningen og gå tilbage til menuen Bogmærkeliste.

4. Tryk på ESC for at gå ud af menuen Bogmærkesøgning.
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Bemærkninger:

• Hvis du ønsker at slette et bogmærke fra listen, skal du trykke på 
knappen CLEAR.

• Backup-data kan ikke afspilles ved en bogmærkesøgning.
• Du kan kun registrere et bogmærke under enkeltkanals afspilning.
• Du kan ikke registrere et bogmærke under øjeblikkelig afspilning.

5.3 Tilgængelige funktioner under afspilning

Knap

FunktionSystem-
kontrolbjælke

Fjern- 
betjening Frontpanel

Stop afspilning. 

Pause i afspilning.

    

Tryk gentagne gange herpå for at vælge 
den ønskede scanningshastighed. (M, 
MB, MM, MMB eller m, mb, 
mm, mmb)

    

Tryk gentagne gange herpå for at afspille 
ramme-for-ramme i pause-modus.

Tryk herpå for at tilbageafspille eller 
normal afspilning.

 +  

Klik på MARK (mærke) på et ønsket 
punkt, der skal markeres under afspilning. 
Der kan markeres op til 15 punkter.

Bemærkninger:

• Du kan kun afspille backup eller eksportdata i normal hastighed.
• Hvis du bruger funktionen Hop over ramme under tilbageafspilning, 

springes der måske over en ramme.
• Afspilning af multikanaler fungerer kun i funktionen dato/

klokkeslætsøgning.
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5.4 EKSPORTER 

Denne enhed kan manuelt kopiere optagede billeder og lyd fra indbygget HDD til de eksterne 
optageenheder.

1. Tryk på KOPIER eller klik på .
Menuvinduet Eksporter vises.

Fig. 5.11  Menuvinduet Eksporter

2. Vælg en destinationsenhed, der skal eksporteres.

3. Vælg kanalnummer(re).

4. Indstil startdato/klokkeslæt og slutdato/klokkeslæt, der skal kopieres.

5. Tryk på KOPIER eller klik på ikonet  for at starte eksporteringen.
De eksporterede data autoriseres af enheden, før de gemmes, og de kan kun afspilles igen på 
Archive player (arkivafspiller).
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Bemærkninger:

• Du kan også bruge knappen KOPIER på frontpanelet til funktionen 
Eksporter.
-  DVR-16K/DVR-16L: Tryk på ALT og så på knappen KOPIER.
-  DVR-8K/DVR-8L: Tryk kun på knappen KOPIER.

• Du kan kun eksportere de optagede data i direkte-modus. 
• Hvis du bruger den eksterne USB hukommelsesenhed, skal den eksterne 

USB hukommelsesenhed formateres på denne enhed. For at bruge 
enheden til at formatere USB-hukommelsesenheden, se 3.24.8 Backup. I 
menuen Backup skal du vælge enheden, der skal formateres, og så vælge 
“Slet medie”.

• Kontroller eksporteringsenheden, før du fortsætter.
• Eksportering kan ikke udføres samtidig med, at du tager backup.
• Du kan få vist de eksporterede data ved hjælp af den medfølgende 

Archive player-software.
• Når du eksporterer optagede data, bliver lyddataene også eksporteret.
• Når du eksporterer optagede data, bliver programmet Archive player 

(arkivafspiller) også eksporteret fra mappen [ArchivePlayer] på 
enheden. Filnavnet på de eksporterede data oprettes automatisk som 
type [Channel name_export date_export time.exp]. 

• Fjern ikke USB-enheden samtidig med, at der eksporteres, da det kan 
forårsage funktionsfejl. Hvis du genbruger den fjernede enhed, skal du 
formatere mediet ved brug af valgmuligheden Slet medier.

• Der vil blive vist en advarselsmeddelelse for følgende forhold nævnt 
herunder.
- Når startdato/klokkeslæt og slutdato/klokkeslæt har samme værdi.
- Når startdato/klokkeslæt er senere end slutdato/klokkeslæt.
- De eksporterede medier ikke har tilstrækkelig plads.
- Når du indstiller et tidspunkt for data, der ikke findes.

• Et eksternt medie skal formateres på denne enhed for at forebygge 
funktionsfejl.

• DVD+RW og DVD-RW disketter skal initialiseres før brug.
• Du kan formatere det eksterne medie ved hjælp af fanebladet Backup i 

menuen Indstillinger.
• Eksporttiden er begrænset til 16 timer for 1 kanal. For 2 kanaler er det 8 

timer, for 4 kanaler 4 timer osv. Hvis du vil arkivere 16 kanaler på samme 
tid, er der en begrænsning på 1 time. Hvis du forsøger med flere end 16 
timer, vises meddelelsen “Ugyldigt eksporttidsområde”.

• Du kan eksportere kundelogfilen til USB-enheden ved brug af knappen 
[File(Log)]. Navnet på kundelogfilen er [ExportLog-export date and 
time-MAC Address.txt]. Når du eksporterer de optagede data, gemmes 
eksportoplysningerne om kundelogfilen på DVR’ens flash-hukommelse. 
Kundelogfilen indeholder følgende oplysninger:
- DVR oplysninger.
- Startdato og -tidspunkt for, hvornår operatøren eksporterede 

dataene.
-  Startdato og -tidspunkt for eksportudklippet.
-  Slutdato og -tidspunkt for eksportudklippet.
-  Destination for medierne, hvor operatøren gemte eksporten (USB 

eller DVD/CD eller IP [via netværk])
-  Eksporterede kanalnummer (-numre).
-  Bruger-ID, for hvem der er logget på systemet på det tidspunkt, hvor 

eksporten blev udført.
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6 Kontrolcenter

Control Center er netværksprogrammet til DVR-8K/DVR-8L og DVR-16K/DVR-16L. Denne 
brugervejledning er skrevet på basis af DVR-16L (16 kanaler).

De illustrerede billeder kan variere afhængig af operativsystemtype (OS). De viste illustrationer i 
denne brugervejledning er baseret på Windows XP.

Bemærk:

Anvend ikke andre applikationer sammen med dette Control Center 
program. Dette kan forårsage manglende hukommelse og fejlfunktion i 
klientprogrammet.

6.1 Minimumskrav til PC

x  OS (operativsystem): Windows 2000 eller nyere, DirectX 8.1 eller nyere.

x CPU: Intel Pentium III eller nyere, AMD Athlon med 800 MHz eller nyere.

x  RAM: 512 MB eller mere.

x Grafi kkort: AGP VGA med 64 MB Video RAM eller mere.

Anbefalede PC-krav

• OS (operativsystem) : Windows XP
• CPU: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Grafikkort: AGP VGA med 128 MB video RAM

6.2 Installation af Control Center

1.  Isæt Divar MR PC software-CD’en, som starter automatisk.
Hvis disken ikke kører automatisk på PC’en, skal du åbne Divar MR PC software-CD’en og 
installere programmet manuelt.

2.  Kør installationsfi len og installer programmerne på din computer, idet du følger den viste guide 
(wizard) InstallShield.

3. Når installationen er udført, fi nder du programmerne i menuen Start på computeren.

Bemærk:

Programmerne [Divar MR Alarm Notifi er (Alarmmeddelelse)] og [Divar 
MR Archive player (Arkivafspiller)] vil blive installeret sammen med 
installationen af Control Center.

6.3 Sådan tilslutter du til DVR

6.3.1 Giv enheden et sitenavn
Du bør give enheden et sitenavn (registrere sitenavn), så du kan kontrollere DVR ved hjælp af 
Control Center.

1.  Dobbeltklik på ikonet [Divar MR Control Center] for at starte Control Center. Menuen vises.

2.  Vælg [Værktøj] > [Oplysninger om forbindelse].
Menuen Connection list (forbindelsesliste) vises.

Digital videooptager kontrolcenter | da  83
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Fig. 6.1  Vinduet Forbindelsesliste

3. Vælg [Tilføj] og menuen Indstilling af forbindelse vises.

Fig. 6.2  Vinduet Indstilling af forbindelse

4. Indtast stednavn, IP-adresse og port.

- Site-navn: Indtast beskrivelse af enhed.
- IP adresse: Indtast IP-adresse eller URL på DVR.
- portnr: Indtast portnummer på DVR. Hvis det ikke indtastes, indstilles portnummeret som 
 standard.

5. Vælg [OK].

Fig. 6.3  Vinduet Forbindelsesliste

6. Vælg [OK] for at bekræfte indstillingerne.
Det registrerede stednavn vises.
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Bemærk:

Hvis du indtaster servernavnet i stedet for IP-adressen, skal du indstille 
DDNS konfi gurationen korrekt i serveren.

6.3.2 Bruger log på
1.  Vælg det indtastede stednavn og klik på højre museknap.

2. Vælg [Bruger logget på].

3. Indtast bruger-ID og adgangskode.

- ADMINISTRATOR: Betjener enheden uden begrænsninger.
- Superbruger: Bruger direkte og søge-modus funktionerne.
- Normal Bruger: Viser kun de direkte billeder.

Fig. 6.4  Vinduet fjernbruger log på

4. Vælg [OK] og hovedvinduet [Divar MR Control Center] er blevet aktiveret.

• Hvis nogen er logget på DVR’en ved brug af Admin ID, kan du ikke logge på ved brug af Admin 
ID.

• Hvis du vil logge ud, skal du klikke på højre museknap på stednavnet og vælge [Bruger logget af].

• Der kan være op til 5 brugere tilsluttet DVR-systemet ved brug af programmet Control Center 
vist herunder.

Bruger Bruger1 Bruger2 Bruger3 Bruger4 Bruger5
Eksempel 1 Admin Super Normal Normal Normal
Eksempel 2 Super Super Normal Normal Normal
Eksempel 3 Normal Normal Normal Normal Normal
Eksempel 4 Admin Normal Normal Normal Normal
Eksempel 5 Super Normal Normal Normal Normal
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6.4 Hovedskærm i DVR Control Center programmet

Fig. 6.5  Hovedskærm i DVR Control Center programmet

1.  Programmenu

• Fil 
- Afslut: Afslutter programmet.

• Få vist 
- OSD

> Kanalnummer: Viser eller fjerner kanalnummeret i vinduet Kanal.
> Stednavn: Viser eller fjerner stednavnet i vinduet Kanal.
> Kameranavn: Viser eller fjerner kameranavnet i vinduet Kanal.
> Afspilningstid: Viser eller fjerner dato/klokkeslæt på afspilningsdataene i vinduet 

Kanal.
> Vælg alle: Viser alle OSD valgmuligheder i vinduet Kanal.

- Sekvens (dvaletid): Vælg sekvens på 5 sek., 10 sek., 15 sek. eller 20 sek.
- Videostørrelse: Vælg videostørrelse fra 100%, 150% eller 200%.
- Sprog: Vælg sprog til programmet Control Center.

• Værktøjer
- Oplysninger om forbindelse: Ved registrering (indtastning) af et stednavn.

• Hjælp
- Information om Divar MR Control Center: Viser oplysninger om Control Center version.

2.  Ikonerne Modus-valg

•  Direkte modus 
- Kameravisning: Du kan få vist billederne fra overvågningskameraet i vinduet(erne) samt 

oplysninger om kameraet.
- Panorere/vippe/zoome: Du kan kontrollere PTZ-kameraerne.
- Få vist log: Viser systemets log-liste.
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• Søge-modus 
Du kan søge i optaget data som vist herunder.
- Dato/tid søg (Se “6.6.1 Sådan bruger du søgefunktionen Dato/klokkeslæt”)
- Hændelse søg (Se “6.6.2 Sådan bruger du søgefunktionen Hændelse”)
- Bogmærke -søg (Se “6.6.3 Sådan bruger du søgefunktionen Bogmærke”)
- Smart søg (Se “6.6.4 Sådan bruger du funktionen Smartsøgning”)

• Fjernbetjent indstillings-modus 
Du kan indstille konfi gurationen af enheden.
- Kamera / Skærm (Se "6.7.1 Indstilling af kamera/skærm")
- Tidsplan (Se "6.7.2 Indstilling af Tidsplan")
- Hændelse (Se "6.7.3 Indstilling af Hændelse")
- Netværk  (Se "6.7.4 Indstilling af netværk")
- System  (Se "6.7.5 Indstilling af system")

3.  Ikon for Fjerneksport

Klik herpå for at få vist Eksport popup-vinduerne. (Se “6.8 Indstillinger for Fjerneksport”)

4.  Ikonerne Valg af skærmmodus

Når du har klikket på ikonet, ændres skærmen til multiskærmvisning. Hvis du igen klikker på 
ikonet, ændres skærmen i rækkefølge.

Du kan få vist den direkte skærm(e) i fuld skærm-visning. Tryk på højre museknap for at gå 
tilbage til normal skærm.

5.  Ikonet Rækkefølge

Få vist alle kanaler i rækkefølge. Du kan ikke bruge rækkefølge-modus i 16 multiskærm-visning.

6.  Oplysningsvindue

Viser aktuel dato og klokkeslæt, brugeroplysninger og den resterende HDD status for det 
valgte stednavn.

 
Fig 6.6  Oplysningsvindue
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6.5 Direkte modus

6.5.1 Sådan bruger du kameravisning
1. Vælg fanebladet [Kameravisning] i direkte modus.

2.  Vælg det indtastede sitenavn og dobbeltklik på venstre museknap eller klik på plusmærket i 
det indtastede stednavn.

3.  Vælg [Kameraer] og dobbeltklik på venstre museknap eller klik på plusmærket.

Fig. 6.7  Vinduet Control Center

4. Vælg det kanalnummer, du ønsker at se.

5. Klik på kanalnummeret og træk og slip til direkte vinduesposition.
Hvis du vælger [Kameraer] og trækker og slipper til direkte vindue, vises alle kanaler.

6. Direkte billeder vises i det valgte vindue.

Fig. 6.8  Vinduet Kameravisning

7. Gentag trin 3-5 for at indstille de andre direkte vinduer.

Bemærk:

• Konfi guration for kameravisning skal kun indstilles første gang. Denne 
konfi gurationsindstilling huskes til næste gang og vises, som den er.

• Der er ingen lyd tilgængelig i live-mode, kun i afspilnings-mode.
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6.5.2 Sådan bruger du Direkte vindue
Afspilning af optagede data

A

B
C

DE

Fig. 6.9  Vinduet Kameravisning

1. Vælg kameraets Skærm.

2. Vælg dato.
Datoen vises med blåt, hvis der fi ndes optaget data.

3. Vælg starttid for afspilning.
Når du bruger tidslinje til søgning efter starttidspunkt, kan du bruge ikonerne for zoom ind/ud 
og få mere detaljerede søgninger (4 trin).

4. Vælg afspilningshastighed og ikonet for dæmpning af højttaler.

5. Start afspilningen ved brug af disse kontrolknapper.

Bemærkninger:

• Hvis du ikke vil afspille med lyd, skal du klikke på ikonet højttaler for at 
dæmpe lyden (mute).

• Du kan ikke bruge funktionen Afspilning, når du logger på med normal 
bruger-ID.

6.5.3 Sådan bruger du funktionen Panorere/vippe/zoome
Du kan kontrollere PTZ-kameraerne via netværket.

Fig. 6.10  Vinduet Panorere/vippe/zoome

A

B
C

DE
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1. Vælg vinduet PTZ kamerakanal i kameravisnings-modus.

2. Vælg fanebladet Panorere/vippe/zoome.

3. Brug knapperne virtuel fjernbetjening for at kontrollere PTZ kameraet.

Knap Funktion

Bruges til at panorere/vippe kameraet.

 

Bekræfter den forudindstillede position og 
indstiller en menuvalgmulighed i PTZ-kameraet.

  (ZOOM) 
Indstiller kamerazoom.

  (FOCUS)
Indstiller manuelt fokus i et kamera.

  (IRIS)
Indstiller manuelt iris i et kamera.

 
Viser valgte forudindstillede numre

 
Indtaster det forudindstillede nummer.

Registrerer forudindstillede positioner.

Flytter kameraet til den forudindstillede 
position.

Sletter en husket, forudindstillet position.

Starter en forudindstillet tur.

Viser menuen Indstillinger i PTZ kameraet.

Table 6.1  Virtuel fjernbetjeningsknap-tabel

Bemærkninger:

• Hvis nogen kontrollerer et PTZ kamera ved brug af DVR, kan du ikke 
bruge funktionen PTZ og omvendt.

• Du kan ikke bruge funktionen PTZ, når du logger på med normal 
bruger-ID.

Registrerer forudindstillede positioner

1. Flyt kameraet til det ønskede punkt ved brug af v/V/b/B.

2. Klik på ikonet [SET].

3. Vælg det forudindstillede nummer, du vil registrere.

4. Klik på ikonet .

 Position og numre vil blive husket.

5. Gentag trin 1-4 for at tilføje yderligere positioner.
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Bemærk:

Det forudindstillede område er tilgængeligt fra 0 til 255 på denne enhed. 
Men det faktiske forudindstillede område varierer afhængig af PTZ 
kameraerne.

Sådan skifter du til et billede i en forudindstillet position

Følgende funktion er kun tilgængelig sammen med kameraer, der er udstyret med funktionen 
Forudindstillet. 
Med den forudindstillede funktion, fl ytter PTZ kameraet sig til den programmerede, forudindstillede 
position.
Det er nødvendigt, at du først programmerer de forudindstillede positioner til PTZ kameraet.

1. Klik på ikonet [FLYT].

2. Brug tal-ikonerne til at indtaste den huskede, forudindstillede positions indeksnummer. 

Klik på ikonet . 

 Kameraet fl ytter sig til den forudindstillede position, og billedet i kameraet i dén position bliver 
vist på skærmen.

Nulstiller den forudindstillede position

Du kan slette en husket, forudindstillet position.

1. Klik på ikonet [NULSTIL].

2. Brug tal-ikonerne til at indtaste den huskede, forudindstillede positions indeksnummer. 

Klik på ikonet . 

 Den forudindstillede position vil blive slettet.

Rundtur med de forudindstillede positioner

Du kan tage en rundtur med alle forudindstillede positioner.

1. Klik på ikonet [TUR].
Alle registrerede, forudindstillede positioner i kameraet vil blive valgt, og kameraets 
positionsbillede skiftes over til det aktuelle billede.

2. Du kan stoppe rundturen ved at klikke på ikonet [TUR] 

Indstilling af PTZ kamera

Du kan ændre indstillingerne for PTZ kameraet ved brug af hvert emne i menuen.

1. Klik på ikonet [INDSTILLINGER].
Menuen INDSTILLINGER vises i vinduet.

2. Brug pilen og ikonerne  til at indstille valgmulighedene.

Bemærk:

For yderligere oplysninger, se brugervejledningerne til PTZ kameraet.

6.5.4 Sådan bruger du funktionen Få vist log
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Du kan få vist systemets log-liste over valgte sitenavne i fanebladet Fjernbetjent indstilling via 
netværket.

1. Vælg fanebladet Få vist log.
Menuen Søg efter log vises.

Fig. 6.11  Menuvinduet Søg efter log

2. Klik på ikonet Dato og vælg dato for logsøgning.
(Dagene, der kan vælges, vises med blåt).

Fig. 6.12  Menuvinduet Vælg vindue

3. Klik på ikonet Søg.
Systemets log vises på listen.
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Fig. 6.13  Vinduet Systemets logsliste

6.6 Søge-modus

Du kan søge efter data i et valgt sitenavn i fanebladet Fjernbetjent indstilling via netværket.

6.6.1 Sådan bruger du søgefunktionen Dato/klokkeslæt
Bruges til at søge efter optagede billeder ved at specificere dato, time og minut. 

Fig. 6.14  Søgevinduet dato/klokkeslæt

1. Vælg fanebladet Dato/klokkeslæt søgning

2. Klik på ikonet Dato og vælg dato (dagene, der kan vælges, vises med blåt).

3. Vælg det kanalvindue, du ønsker at se.
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Dette felt skal markeres, når 
du ønsker at se billeder fra alle 
kamerakanalvinduer.

Viser valgte kameranumre.

Fig. 6.15  Menuvinduet Kamerakanal

4. Brug tidslinjen og kolonnen tidsindtastning til at søge efter optaget data.

Fig. 6.16  Vinduet Optaget datasøgning

5. Afspilning af søgt data ved brug af kontrolknapperne Afspilning.

Fig. 6.17  Kontrolknapperne Afspilning

6.6.2 Sådan bruger du søgefunktionen Hændelse
Bruges til at søge efter optagede billeder efter dato og hændelsestype.

Fig. 6.18  Menuvinduet Hændelsessøgning

1. Vælg fanebladet Hændelsessøgning

2. Klik på ikonet Dato og vælg dato for logsøgning.
(Dagene, der kan vælges, vises med blåt).

3. Vælg kamerakanal til hændelsessøgning.

4. Vælg hændelsestype.

5. Klik på ikonet Søg.
Hændelseslisten vises.
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6. Vælg hændelsen fra hændelseslisten.

7. Du kan afspille de søgte data ved brug af kontrolknapperne Afspilning.

6.6.3 Sådan bruger du søgefunktionen Bogmærke
Søg efter det ønskede billede med et registreret bogmærke ved brug af funktionen Bogmærke.

Fig. 6.19  Vinduet Bogmærkesøgning

1. Vælg fanebladet Bogmærkesøgning.

2. Klik på ikonet Søg.
Alle bogmærkedata vises på listen.

3. Vælg data fra listen.

4. Søgt data afspilles ved brug af afspilningskontrolknapperne.

6.6.4 Sådan bruger du funktionen Smartsøgning
Du kan søge efter billeder, der er optaget via bevægelsesdetektion, når du specificerer vilkårene for 
bevægelsesdetektion.

Fig. 6.20  Vinduet Smartsøgning

1. Vælg fanebladet Smartsøgning
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2. Klik på ikonet Dato og vælg dato for logsøgning.
(Dagene, der kan vælges, vises med blåt).

3. Vælg kamerakanal.

4. Vælg starttid ved brug af tidslinjen.

Fig. 6.21  Valgt starttid

5. Vælg sluttidspunkt.

6. Vælg bevægelses-følsomhedsniveauet og bevægelsesområdet med musen i vinduet Skærm.

Annuller det valgte område.

Vælg hele området.
Fig. 6.22  Vinduet Indstilling af følsomhedsniveau

Valgt område indenfor rød 
fi rkant.

Fig. 6.23  Valgt bevægelsesområde

7. Klik på ikonet Søg.
Smartsøgnings-dataene vises.
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Fig. 6.24  Listen Søgt data

8. Vælg kanal på listen.

9. Du kan afspille de søgte data ved brug af kontrolknapperne Afspilning.

6.7 Fjernbetjent indstillings-modus

Du kan indstille DVR’en fra et valgt stednavn i fanebladet Fjernbetjent indstilling via netværket.

6.7.1 Indstilling af kamera/skærm

Fig. 6.25  Vinduet Indstilling af kamera/skærm
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Indstilling af kamera

Fig. 6.26  Vinduet Indstilling af kamera

1. Vælg en kanal til indstillinger.
Hvis du ønsker at blokere en kanal for andre brugere, skal du markere valgmulighede Skjul. 

2.  Indtast det nye kanalnavn.

3.  Vælg indgangslydkanalen.

4. Viser valgmulighederne PTZ fjernbetjening.

• COM port: Vælg den forbundne dataport fra RS-422/485 terminalen på bagpanelet.
• Kontrol ID: Vælg PTZ kamera-ID fra 0 til 255. Foretag de samme indstillinger som for PTZ 

kameraet.
• Protokol: Vælg protokollen, der understøttes af PTZ kameraet.
• Baud Rate: Vælg kommunikationshastigheden (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 eller 38400). 

5. Indstil valgmulighederne for bevægelse.

• Følsomhed: Indstil følsomhedsniveauet for det oprettede bevægelses-detektionsområde. 
Følsomheden kan indstilles fra 0 til 10.

• Alarm ud: Vælg nummeret på ALARM I/O porten til udgangsalarmsignalet, når der 
detekteres bevægelse.

• Alan: Vælg det ønskede bevægelses-detektionsområde i vinduet Eksempel (preview) 
ved brug af musen. Klik på det ene punkt, og træk & slip slutpunktet for at vælge 
bevægelsesområdet.

Bemærkninger:

• Hvis du ønsker at få vist gitteret, skal du markere valgmuligheden 
[Vis gitter].

• Hvis du ønsker at vælge hele området, skal du klikke på knappen 
[Indstil alle] eller klikke på knappen [Nulstil alle] for at annullere det 
valgte område.
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Indstilling af kontinuerlig optagelse

1. Klik på knappen [Kontinuerlig]. 
Vinduet Indstilling af kontinuerlig optagelse bliver vist.

Fig. 6.27  Vinduet Indstilling af Kontinuerlig optagelse

2. Hver valgmulighed skal indstilles ved brug af musen (se "3.19.4 Kontinuerlig optagelse").

3. Klik på knappen [Ok] for at bekræfte indstillingerne.

Indstilling af Øjeblikkelig optagelse

1. Klik på knappen [Øjeblikkelig optag.].
Vinduet Indstilling af øjeblikkelig optagelse bliver vist.

Fig. 6.28  Vinduet Indstilling af Øjeblikkelig optagelse

2. Hver valgmulighed skal indstilles ved brug af musen (se "3.19.5 Øjeblikkelig optagelse").

3. Klik på knappen [Ok] for at bekræfte indstillingerne.
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Indstilling af Optagelse

1. Klik på knappen [Indgang optag.].
Vinduet Indstilling af øjeblikkelig optagelse bliver vist.

Fig. 6.29  Vinduet Indstilling af Optagelse

2. Hver valgmulighed skal indstilles ved brug af musen (se “3.19.6 Indgangsoptagelse”).

3. Klik på knappen [Ok] for at bekræfte indstillingerne.

Indstilling af bevægelsesoptagelse

1. Klik på knappen [Bevægelse optag.].
Vinduet Indstilling af øjeblikkelig optagelse bliver vist.

Fig. 6.30  Vinduet Indstilling af Bevægelsesoptagelse

2. Hver valgmulighed skal indstilles ved brug af musen (se “3.19.7 Bevægelsesoptagelse”).

3. Klik på knappen [Ok] for at bekræfte indstillingerne.
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Indstilling af Display

Fig. 6.31  Vinduet Indstilling af display

1. Indstil valgmulighederne for OSD.

2. Indstil valgmuligheden for skærm A.

3. Indstil valgmuligheden for skærm B.

6.7.2 Indstilling af Tidsplan

Fig. 6.32  Vinduet Indstilling af Tidsplan

1. Vælg en ugedag.
2. Marker den ønskede valgmulighed for optagelse.

•  Grå: Ingen planlagt optagelse
• Blå (kontinuerlig optagelse): Optagelsen starter automatisk fra det forudindstillede 

tidspunkt. 
• Rød (optagelse af indgangshændelse): Optagelsen starter automatisk, når indgangen aktiveres 

indenfor et defi neret tidspunkt.
•  Gul (bevægelse hændelsesoptagelser): Optagelsen starter automatisk, når der detekteres 

en bevægelse indenfor et defi neret tidspunkt.
-  Grøn (Input+Motion recording): Recording starts automatically when the input is activated 

or motion has been detected.
•  Blå+Rød (kontinuerlig+indgang hændelsesoptagelser): Optagelsen starter automatisk fra det 

forudindstillede tidspunkt. Når indgangen aktiveres indenfor et defi neret tidspunkt, skal du 
ændre kontinuerlig optage-mode til optagelse af indgangshændelse, hvorefter optagelsen starter 
automatisk.

•  Blå+gul (kontinuerlig + optagelse af bevægelseshændelse): Optagelsen starter automatisk 
fra det forudindstillede tidspunkt. Når bevægelsen aktiveres indenfor et defi neret tidspunkt, 
ændres kontinuerlig optage-mode til optagelse af bevægelseshændelses-mode, hvorefter 
optagelsen starter automatisk.

•  Blå+Grøn (kontinuerlig+indgang+bevægelse hændelsesoptagelser): Optagelsen starter 
automatisk fra det forudindstillede tidspunkt. Når indgangen er blevet aktiveret, eller 
en bevægelse detekteret, skal du ændre kontinuerlig optage-mode til optagelse af 
bevægelseshændelse, hvorefter optagelsen starter automatisk.
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3. Vælg kanalen, hvor tidsplanen skal indstilles.
4. Klik på starttids-celleblokken og træk og slip for at vælge en tidsperiode-celleblok.

eller
Klik på starttids-celleblokken og træk og slip for at vælge en tidsperiode-celleblok.
Farven på celleblokkene ændres.

Indstillinger af Tidsplan for kopiering

Fig. 6.33  Vinduet Indstilling af Tidsplan for kopiering

1. Vælg kildedag, der skal kopieres.

2. Vælg destinationsdag fra valgmulighederne en dag i ugen, ugedag eller weekend.

3. Klik på knappen Kopier for at kopiere Tidsplandataene.

Indstillinger af Særlige dage

Fig. 6.34  Vinduet Indstilling af Særlige dage

1. Marker valgmuligheden for særlige dage.

2. Vælg datoen, hvor Særlige dage-tidsplanen skal indstilles.

3. Marker den ønskede valgmulighed for optagelse.

4. Vælg kanalen, hvor tidsplanen skal indstilles.

5. Klik på starttids-celleblokken og træk og slip for at vælge en tidsperiode-celleblok.

eller

Klik på starttids-celleblokken og træk og slip for at vælge en tidsperiode-celleblok.

Farven på celleblokken ændres.

6. Indtast navnet på den Særlige dag.

7. Klik på knappen Tilføj for at tilføje indstillingerne for Særlig dag.
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Den særlige dag er tilføjet til listen. 
Hvis du vil annullere en registreret Særlig dag, skal du vælge den særlige dag på listen og 
klikke på knappen Slet.

6.7.3 Indstilling af Hændelse

Fig. 6.35 Vinduet Indstilling af Hændelse

1. Indstil valgmulighederne for hændelse.

• Indgang: Viser antal  ALARM I/O porte.
• Indgangstype: Indgangsstatus kan indstilles til enten N.O. (normalt åben) eller N.C. 

(normalt lukket).
• Sammenkædet kamera: Vælg kamerakanalen, der er forbundet med ALARM I/O porten.
• Alarm til: Vælg alarm-udgangsnummeret på RELAY-OUT terminalen til 

udgangs- alarmsignalet.
• Forudindstillet: Vælg det forudindstillede nummer. Når indgangen er blevet aktiveret, fl ytter 

kameraet sig til den valgte, forudindstillede position, og billedet fra kameraet i dén position 
vises på skærmen.

2. Indstilling af valgmuligheder for [Alarm bekræft].

• Alarm fra: Indstil valgmuligheden “Manuel” eller “Efter alarm tidspunkt” til sluk (off).
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6.7.4 Indstilling af netværk

Fig. 6.36  Vinduet Indstilling af Netværk

TCP/IP indstillinger

Indstillingsvalgmulighederne [DHCP], [IP adresse], [Subnet mask], [Gateway], [Primær DNS], 
[Sekundær DNS] og [Fjernklient portnr.] er ikke tilgængelige i klientprogrammet. Du kan indstille 
disse valgmuligheder i systemmenuen i DVR.

• HTTP portnr.: Indtast HTTP portnummer.

• Detektere bevægelse: Indtast båndbredden for at justere datatrafi kken.

Indstillinger af mail

Indstil valgmulighederne for mail.

• Meddelelse: Når du markerer valgmuligheden Meddelelse, skal du underrette brugeren via 
e-mail om enhedens driftsoplysninger, i henhold til indstillinger for Meddelelser.

• TLS: Markeres ved brug af funktionen TLS (Transport Layer Security).

• SMTP server: Indtast SMTP serverens adresse.

• SMTP portnr.: Indtast SMTP portnummeret. TCP porten, der anvendes til SMTP, er typisk 25. 
Men i nogle tilfælde er det bedre at ændre dette portnr. for at opnå øget fl eksibilitet eller 
sikkerhed. Portnummeret kan ændres til (1 ~ 65535).

• Brugernavn: Indtast brugernavn.

• Adgangskode: Indtast adgangskoden.

• Mail-adresse (1~3): Indtast mail-adresse. Du kan indtaste op til 3 e-mail adresser.

Bemærk:

Indstilling af [SMTP server], [SMTP portnr.], [Brugernavn] eller 
[Adgangskode] er valgfri. DVR’en kan sende e-mails direkte uden brug af 
en SMTP server eller MTA (message transfer agent). I visse tilfælde bør alle 
e-mails sendes til en specifik SMTP server. I det tilfælde skal du specificere 
serverens værtsnavn eller IP adresse. For yderligere detaljer om indstilling 
af SMTP, spørg din netværksadministrator og/eller mail-serviceudbyder.

Meddelelse 

Indstil valgmulighederne for meddelelse.
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• Indgang tænd: Sender en e-mail når en indgang er blevet aktiveret.

• Videotab: Sender en e-mail, når et videosignal fra kameraet er stoppet, fordi et kabel er blevet 
afbrudt eller der er funktionsfejl i et kamera.

• Bevægelsesdetektering: Sender en e-mail ved en bevægelsesdetektion.

• Strøm tænd/sluk: Sender en e-mail når der er tændt eller slukket for strømmen.

• Disk fuld: Sender en e-mail når HDD er fuldt optaget.

• Admin kode ændret: Sender en e-mail når administrators adgangskode er blevet ændret.

DDNS

• Brugernavn: Indtast det DDNS registrerede brugernavn.

• Adgangskode: Indtast bruger-adgangskode i [Brugernavn].

Bemærk:

DDNS funktionen serviceres ved brug af en TCP 8245 port efter “No-IP” 
(http:// www.no-ip.com/).
Hvis DVR’en anvendes i et netværkssystem med firewall, skal du åbne TCP 
8245 porten, så DDNS data kan komme ind igennem firewall. For yderligere 
detaljer om indstilling af firewall, spørg din netværksadministrator og/eller 
netværks-serviceudbyder. 

Nødsituation

• Meddelelse: Underretter Nødberedskabsenheden om enhedens driftsoplysninger, i henhold til 
indstillinger for Meddelelser.

• IP adresse/Portnr.: Indtast IP-adressen og portnummeret på Nødberedskabsenheds-
programmet, der er installeret på PC’en. Fabrikkens standardport til denne funktion er 9002. 
Men i nogle tilfælde er det bedre at ændre dette portnr. for at opnå øget fl eksibilitet eller 
sikkerhed. Portnummeret kan om ønsket ændres (1025 ~ 65535). Du kan indstille op til 9 IP-
adresser og portnumre.

6.7.5 Indstilling af system

Fig. 6.37  Vinduet Indstilling af system

Indstilling af Dato/klokkeslæt

Indstil valgmulighederne for dato/klokkeslæt.
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• NTP: Markeres ved brug af NTP (Network Time Protocol) serveren til justering af klokkeslæt.

• Dato Format: Vælg datoformatvisning.

• Tidszone: Denne valgmulighed for indstilling er ikke tilgængelig i programmet Control Center.

• Server: Vælg din tidsserver. 
DVR’en vil få gennemsnitstiden blandt 5 offentlige servere (time.nist.gov, time-a.nist.gov, 
time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Privat Tidsserver: Indtast privat tidsserver IP-adresse eller værtsnavn.

• Synk. Interval: Du kan indstille synkroniserede intervaller med NTP tidsserveren til 1 dag, 1 
time, 1 uge og 1 måned.

• Sommertid: Markeres, hvis du vil bruge funktionen Sommertid.

- Start: Vælg starttidspunkt for sommertid.
- Slut: Vælg sluttidspunkt for sommertid.

Harddisk

• Overskrive: Vælg optagetypen for overskriv (sluk, normal partition, hændelsespartition eller 
alle). Denne funktion er mulig, når den valgte HDD type er fuldt optaget.

• Fuld advarsel: Når HDD er overfyldt, vises der en advarselsmeddelelse.

• Hændelsespartition: Indstil pladsen til hændelsespartition til hændelsesoptagelse.

Log ud

• Auto log ud: Sådan indstiller du tidspunktet for logge ud. Du kan indstille automatiske log 
ud-tidspunkter på 5 minutter, 10 minutter, 30 minutter eller 60 minutter.

Lydindstillinger

Vælg bip (beeper) valgmuligheden.

• Lyd knap: Giver en lyd ved brug af knapperne.

• Lyd indgang: Giver en lyd i forbindelse med en indgang.

• Lyd bevægelse : Giver en lyd når en bevægelse detekteres.

• Lyd system: Giver en lyd, når en køleblæser ikke aktiveres, eller hvis HDD har en dårlig sektor.

Opdateringsindstillinger

Indstil valgmulighederne for opdatering.

• Emne: Vælg emnerne, der skal opdateres.

- PTZ protokol: Indstil til PTZ protokol-opdatering.
- System software: Indstil til systemsoftware-opdatering.

• Metode: Vælg opdateringsmetode.

- USB: Opdatere fra USB Memory Stick.
- Netværk: Opdatere fra opdateringsserveren.

• Opdatere server: Indtast opdateringsserverens IP-adresse.

Bemærk:

Hvis du ikke kan opdatere fra opdateringsserveren, skal du kontrollere 
valgmulighederne for TCP/IP og opdateringsserverens IP-adresse.
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Brugerindstillinger

Tilføj bruger

Du kan tilføje en bruger.

1.  Klik på knappen “Tilføj”. Vinduet brugerindstilling vises.

2. Indtast bruger-ID og adgangskode.

3. Indtast igen adgangskoden for at bekræfte den.

4. Vælg brugerniveau og klik så på “OK” for at bekræfte dit valg.

Redigere en registreret bruger

Du kan ændre bruger-ID, adgangskode eller brugerniveau.

1.  Vælg bruger-ID og klik så på knappen “Rediger”.

2.  Ændr ID, adgangskode eller brugerniveau og klik så på “OK” for at bekræfte dit valg.

Slette registreret bruger

1. Vælg det bruger-ID, du ønsker at slette.

2. Klik på knappen “Slet”.

6.8 Indstillinger for Fjerneksport

Du kan kopiere de optagede billeder og lyddata fra DVR-enheden til PC’en. Denne funktion er kun 
tilladt for Administrator og Superbrugere.
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• Navnet på stedet (placeringen, hvor fi lerne eksporteres til): Viser navnet på det valgte sted. 

• Kanal: Vælg kanal(er), hvormed dataene skal eksporteres. Du kan vælge mere end én kanal. 
Klik på ikonet  for at vælge eller fravælge alle kameraer.

• Lyd: Indstil til Tænd (On) eller Sluk (Off) for at eksportere lyddataene.

• Start: Indstil startdato/-tidspunkt for kopieringen.

• Slut: Indstil slutdato/-tidspunkt for kopieringen.

• Lagre i: Viser mappen, hvor de aktuelt eksporterede data gemmes. Du kan vælge (eller oprette) 
en mappe på computeren, hvor de eksporterede data skal gemmes. Gem-mappe, hvor dataene 
gemmes som standard, er “C:\Program Files\Bosch Security Systems\Divar MR\Exports”. Hvis 
du vil ændre gem-mappe til de eksporterede data, skal du klikke på ikonet  og vælge ny 
mappe.  

• Navn: Indtast fi lnavnet på de eksporterede data. Hvis du ikke indtaster et fi lnavn, bruges 
standardnavnet CHx_start_time.exp.

• Datatype: Du kan vælge gemmefi lformat mellem “Native [*.exp]” og “AVI”. Den oprindelige 
(native) fi l gemmes med fi ltypenavnet “*.exp”, og AVI-fi len gemmes med fi ltypenavnet “*.avi”. 
Den gemte “*.exp” fi l kan afspilles ved brug af programmet Divar MR Archive Player og “*.avi” 
fi len kan afspilles ved brug af Windows Media Player eller den anden “.avi” fi lafspiller.

• Export (eksport): Klik herpå for at starte eksport af data i den valgte eksportindstilling.

• Cancel (annuller): Klik herpå for at annullere dataeksport.

• Exit (afslut): Klik herpå for at gå ud af skærmbilledet.

Sådan eksporterer du data

1.  Indstil valgmulighederne for Kanal. Du kan vælge mere end én kanal. 

2. Indstil valgmulighederne for startdato/-tidspunkt.

3. Indstil valgmulighederne for slutdato/-tidspunkt. 

4. Vælg en mappe på computeren, hvor de eksporterede data skal gemmes.

5. Indtast navnet på de eksporterede data.

6. Vælg dataformat.

7. Klik på knappen Eksport for at begynde eksporten.
Eksportstatussen bliver vist i statuskolonnen.

8. Klik på knappen Exit for at gå ud af skærmbilledet.

Bemærk:

• Filnavnet på de eksporterede data oprettes som type [Channel number_
Entered name.exp (or “avi”)]. 

• Hvis du ikke tildeler et eksportbibliotek, indstilles eksportbiblioteket 
som standardbibliotek, og der oprettes et underbibliotek med startda-
toen.

• Hvis du logger dig ud af netværket, så afsluttes eksportsekvensen.
• Hvis størrelsen på de eksporterede data er større end den tilgængelige 

plads på PC’en, vises der en advarselsmeddelelse, og du kan ikke eks-
portere dataene.

• Hvis du indstiller et tidspunkt for data, der ikke eksisterer, så aktiveres 
eksportfunktionen ikke.

• Der vil blive vist en advarselsmeddelelse ved følgende forhold, nævnt 
herunder.
- Når startdato/-tidspunkt og slutdato/-tidspunkt er det samme.
- Når startdato/-tidspunkt er senere end slutdato/-tidspunkt.

• Hvis du går ud af skærmbilledet Eksport under eksporteringen, blinker 
ikonet Eksport, indtil eksporten er udført, og skærmbilledet “Eksport 
udført” vises.
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7 Yderligere programmer

7.1 Programmet Alarmmeddelelse

Hvis du indstiller Meddelelser i valgmuligheden Nødberedskab til Tænd (on), sender systemet en 
meddelelse i henhold til indstillingerne i valgmuligheden Nødberedskab i menuen Indstillinger. 
(Se “3.23.3 Meddelelse”).

1.  Dobbeltklik på ikonet [Divar MR Alarm Notifi er (Nødberedskabs-enhed)] for at starte 
programmet Nødberedskabsenhed. 
Ikonet for Nødberedskabsenhed vises på proceslinjen nederst til højre på skærmen.

Fig. 7.1 Ikonet Nødberedskabsenhed på proceslinjen

2.  Hver gang der kommer en Meddelelsesfunktion, vises der et meddelelsesfelt nederst til højre 
på skærmen.
Meddelelsesfeltet vises i 5 sekunder.

Fig. 7.2  Vinduet Meddelelsesfelt

3. Kontrollér meddelelsen.

4. Du skal klikke på meddelelsesfeltet indenfor 5 sekunder for at få vist vinduet 
[Divar MR Alarmmeddelelse - Modtagne meddelelser].

eller

Højreklik med musen på ikonet Program på proceslinjen og vælg valgmuligheden 
[Kontroller meddelelsesboks] for at få vist vinduet [Divar MR Alarmmeddelelse - Modtagne 
meddelelser].

5. Du kan kontrollere alle emner i modtagne meddelelser.

6. Klik på knappen  for at lukke vinduet [Divar MR Alarmmeddelelse - Modtagne meddelelser].
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7.2 Hovedskærmen i programmet Nødberedskabsenhed

a b c

d e f g h i

Fig. 7.3  Hovedskærm i Nødberedskabsenhed

a Viser meddelelsestype.

b Viser IP-adressen.

c Viser dato og klokkeslæt for modtagelse.

d Viser vinduet Indstilling af port.

e Viser vinduet Søg.

f Opdaterer de modtagne meddelelser på listen.

g Detaljeret visning af den modtagne meddelelse.

h Sletter den valgte meddelelse fra listen.

i Lukker vinduet [Divar MR Alarmmeddelelse - Modtagne meddelelser].
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7.2.1 Indstilling af port

Fig. 7.4  Vinduet Indstilling af port

1.  Klik på knappen .
Vinduet Valgmuligheder vises.

2. Indtast portnummeret på nødberedskabsenhedens lytteport. Fabrikkens standardport er 9002. 
Men i nogle tilfælde er det bedre at ændre dette portnr. for at opnå øget fl eksibilitet eller 
sikkerhed. Portnummeret kan ændres til (1025 ~ 65535).

3. Klik på knappen OK for at afslutte.

7.2.3 Søge efter meddelelse

Fig. 7.5 Vinduet Søg efter meddelelse

1.  Klik på knappen . 
Vinduet Søg efter meddelelser vises.

2. Vælg søgemetode.

• Hændelse - søg: Søg efter valgt hændelsestype-meddelelse.
• Søge efter dato: Søg efter valgt dato.

3. Klik på knappen Søg.
Søgemeddelelsen vises i vinduet [Divar MR Alarmmeddelelse - Modtagne meddelelser].
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7.2.4 Slette en meddelelse fra listen
1.  Vælg den meddelelse(r), der skal slettes.

2. Klik på knappen . 
Bekræftelsesvinduet vises.

Fig 7.6  Bekræftelsesvinduet

3. Klik på [Ja] for at slette meddelelsen.

7.3 Programmet Archive Player (arkiv afspiller)

Ved brug af dette program kan du afspille de arkiverede data på PC’en. Programmet Archive Player 
gemmes automatisk, når du installerer programmet Control Center eller arkiverer data.

7.3.1 Hovedskærm i Archive Player

Fig. 7.7  Vinduet Archive Player

• Programmenu.

- File(F)
 > Åbn: Åbn den arkiverede fi l.
 > Skriv ud: Skriv billedet i vinduet Archive Player ud.
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 > Afslut: Afslutter programmet.
- Sprog(S): Vælg sprog til programmet Archive Player.
- Hjælp(H)
 > Om Arkiv afspiller: Viser Archive Player information.

• Kontrolikoner

-  : Pause i afspilning.

-  : Starter afspilning.

-  : Stopper afspilning.
• Indstilling af vandmærke

Kontroller valgmuligheden “Kontrollér vandmærke”. Hvis filen i afspilning er forskellig fra den 
fil, der oprindeligt blev optaget, vises der et advarselsvindue.

• Videooplysninger

- Filnavn: Viser fi lnavnet.
- Videoformat: Viser dataenes videotype.
- Tid: Viser dato og tidspunkt for optagelse af data.
- Optage-modus: Viser dataenes gemme-modus. (kontinuerlig, bevægelse eller andet).
- Kameranr.: Viser kamerakanalnummer for optaget data.

7.3.2 Sådan afspiller du data
1.  Dobbeltklik på ikonet [Divar MR Archive Player] på PC’en eller på mappen [Archive Player] i 

den eksterne USB-enhed. Hvis du isætter en CD eller DVD med de eksporterede data, kører 
programmet Archive Player automatisk.
Vinduet Archive Player vises.

2. Vælg [Fil(F)] > [Åbn].
Vinduet Åbn vises.

Fig. 7.8  Vinduet Åbn

3. Vælg rodbiblioteket på USB-enheden og vælg den ønskede fi l.
Et eksempel på et fi lformat, der kan afspilles, er “Channel name_date_time.exp”.

4. Klik på knappen [Åbn]. 
De valgte data afspilles automatisk.
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Fig. 7.9  Vinduet Archive Player

5. Klik på knappen  for at stoppe afspilningen.
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7.4 Programmet Web Viewer (web-visning)

7.4.1 Sådan logger du på Web Viewer
1. Start webbrowseren.

2. Indtast “HTTP://” og IP-adressen på DVR i adressefeltet.

 

3. Tryk på ENTER hvorefter Web-visning og menuen Fjernbruger log på vises.

Fig. 7.10  Menuen Fjernbruger log på

4. Indtast brugertype og adgangskode.

5. Klik på [OK].

Bemærkninger:

• Hvis Web Viewer ikke vises, skal du kontrollere TCP/IP indstillingerne på 
DVR.

• Hvis du tilslutter Web Viewer for første gang, vises vin-
duet Sikkerhedsadvarsel. Du skal klikke på [Install] i vinduet 
Sikkerhedsadvarsel for at installere programmet og bruge Web Viewer. 
Hvis du klikker på [Don’t Install], er programmet Web Viewer ikke 
tilgængeligt.
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7.4.2 Sådan bruger du Web-visning
Du kan kontrollere det direkte billede ved brug af Web Viewer.

Fig. 7.11  Vinduet Web-visning

Ikonet Modus-valg. Klik for at ændre PTZ 
visnings-modus eller direkte visnings-modus.

Ikonet Modus-valg. Klik for at ændre PTZ visnings-
modus eller direkte visnings-modus.

Direkte skærm-display.

7.4.3 Kontrol af Direkte skærm
•  Venstre museknap: Vælg kanal. Hvis du vil indstille til fuld skærm, skal du dobbeltklikke på den 

valgte kanal. Hvis du vil gå tilbage til forrige skærm, skal du dobbeltklikke igen.

•  Højre museknap: Hvis du vil gå ud af fuld skærm-modus skal du trykke på højre museknap for 
at gå tilbage til normal skærm.
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7.4.4 Kontrol af PTZ visning

•  Klik på ikonet  for at ændre PTZ visnings-modus. PTZ virtuel fjernbetjening vises.

Fig. 7.12  Vinduet PTZ virtuel fjernbetjening

•  Brug knapperne virtuel fjernbetjening for at kontrollere PTZ kameraet.
For yderligere oplysninger, se “6.5.3 Sådan bruger du funktionen Panorere/vippe/zoome”.
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8 REFERENCE

8.1 Fejlfinding

Kontrollér følgende fejlfindingsoversigt for mulige årsager til et problem, førend du kontakter et 
servicecenter.

Symptomer Løsninger

Der tændes ikke 
for strømmen til 
systemet.

Kontrollér, at strømkablet er sat korrekt i.

Kontrollér, at indgangsspændingen er korrekt.

Hvis der ikke tændes for strømmen til systemet, selv om strømkablet er 
sat korrekt i, skal du kontakte et servicecenter.

Der tændes for 
strømmen til 
systemet, men der 
vises ingen videodata
på skærmen.

Kontrollér, at strømkablet til skærmen er sat korrekt i.

Sørg for, at der er tændt for skærmen.

Kontroller, at videoudgangskablet på DVR er korrekt tilsluttet til 
skærmen.

Kontroller den valgte skærmtype (se “3.12 Sådan vælger du 
hovedskærmstype”).

Tag stikket til strømkablet ud og sæt det i igen.

Kameranumrene 
vises på skærmen, 
men der vises ingen 
kamerabilleder.

Kontrollér, at kameraets videoudgang er korrekt tilsluttet til DVR 
systemet.

Kontrollér, at kameraets strømkabel er sat korrekt i.

Kontroller videokabelforbindelsen fra kameraet til DVR-systemet.

Sluk for DVR-systemet og tænd for det igen.

Kameravideoen vises 
på skærmen, men 
systemet optager ikke 
videoen.

Kontroller optage-modus i menuen Indstilling af optagelse.

Kontrollér HDD detekteringsstatus i vinduet Systemoplysninger. Hvis 
HDD detekteringsstatussen er unormal, skal du kontrollere HDD 
formateringen. 

Kontroller, hvor meget diskplads der kan optages på i HDD.

Kontroller valgmuligheden Overskriv i menuen Indstillinger af 
Optagetype.

Det er umuligt at 
søge igennem den 
optagede video.

Kontroller, at der findes optaget videodata for det tidspunkt i tabellen, 
du søger efter.

Hvis der ikke findes optaget videodata, skal du kontrollere optage-modus 
i menuen Indstilling af optagelse.

Kontrollér HDD detekteringsstatus i vinduet Systemoplysninger. Hvis 
HDD detekteringsstatussen er unormal, skal du kontrollere HDD 
formateringen.

Kontroller brugertype. Søgefunktionen er ikke tilgængelig for Normal 
bruger.
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Symptomer Løsninger

Lyddata, der er 
optaget med 
videodata, afspilles 
ikke.

Kontrollér, at valgmuligheden for lydoptagelse er korrekt indstillet til det 
kamera, du ønsker at optage lyd med.

Kontroller, at højttaler- og lydstik (linjeudgang) er sat korrekt i bag på 
systemet.

Kontrollér, at den tilsluttede højttaler fungerer korrekt.

Farverne på nogle 
kameravideoer ser 
mærkelige ud eller 
videoer vises ikke på 
korrekt vis.

Hvis der er problemer med det tilsluttede kamera til systemet, skal du 
kontrollere, om kameraet er beskadiget ved at tilslutte et andet kamera 
med en fungerende videoudgang.

Kontroller, at indstillingen af videoformatet på enheden er den 
samme som det tilsluttede kameras videoformat. Afhængig af region 
understøtter kameraets videoformat enten PAL eller NTSC. Afhængig 
af kameraets videoformat, kan videoprocessen variere meget, og 
derfor kan det være vanskeligt at genkende videodataene, hvis 
videoformatindstillingen er forskellig fra kameraets videoformat.

Der høres en masse 
(skærm) støj sammen 
med billedet.

Kontroller, om der er problemer med videosignaludgangen fra kameraet. 
Kontroller, om kameraet er beskadiget, ved at du forsøger dig med et 
andet kamera til en fungerende udgang.

Kontroller, om videokabelforbindelsen mellem kamera og DVR er skåret 
over, om ledningerne krydser eller er gjort kortere.

Kontroller, om der er en højspændingsledning rundt om videokabel-
forbindelsen mellem kamera og DVR-system. Det kan skabe interferens 
og påvirke videokvaliteten.

Kontroller, om der er korrekt videokabelforbindelse mellem kamera og 
DVR. Hvis der anvendes et normalt strømforsyningskabel i stedet for et 
videokabel, kan der opstå skærmstøj.

Den tilsluttede 
indgang virker ikke.

Kontroller, at indgangstypen i kameraindstillingen er den samme som på 
den tilsluttede indgang.

Kontroller, at systemet er indstillet til brug af indgangen i vinduet 
Optagetidsplan i menuen Indstilling af optagelse.

Kontrollér, at indgangen er korrekt tilsluttet til ALARM-I/O.

Det tilsluttede PTZ 
kamera virker ikke.

Kontroller, at systemet er indstillet til brug af PTZ kamera i menuen 
Indstilling af kamera.

Kontrollér, at PTZ kameraets strømkabel er sat korrekt i.

Kontrollér, at PTZ kameraets signalkabel er sat korrekt i.

Kontroller, at det er den korrekte kanal, der kontrollerer PTZ kameraet.

Kontroller brugertype. PTZ kamerakontrol er ikke tilgængelig for Normal 
bruger.
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Symptomer Løsninger

En e-mail, 
sendt fra dette 
produkt, blev ikke 
modtaget.

E-mail modtagelse mislykkedes uden SMTP serverindstilling.
• Sørg for at netværket er korrekt indstillet.
• Sørg for at mailadressen er korrekt indtastet.
• Kontroller indstillingen af spammail for den indtastede mailadresse. 

(Hvis du indstiller spammail, slettes nogle mails automatisk eller klassifi-
ceres i spammail-feltet)

• Nogle SMTP mail-servicefunktioner understøtter ikke e-mails fra private 
SMTP servere. I dette tilfælde skal du bruge den offentlige SMTP server.

E-mail modtagelse mislykkedes, selv om SMTP serveren var indstillet.
• Når meddelelsen [Please check the SMTP information or internet cable] 

(Kontroller SMTP oplysningerne eller internetkablet) vises.
- Kontroller SMTP serverens adresse.
- Kontroller SMTP portnummeret. (Standardindstilling er 25).
- Kontroller netværksindstillingerne.

• Når meddelelsen [Please check the authentication information] 
(Kontroller bekræftelsesoplysningerne) vises.
- Kontroller brugernavnet.
- Kontroller adgangskoden.

• Mail-modtagelsen mislykkedes uden fejlmeddelelse.
- Kontroller modtagerens mailadresse.
- Kontroller, at din e-mail ikke er klassificeret som spam på modtage-

rens mail-indstilling.

Fjernbetjeningen 
virker ikke korrekt.

Kontroller batterierne i fjernbetjeningen.

Kontroller ID-indstillingen i fjernbetjeningen (Se “3.24.9 System”).

Bemærk:

Hvis du observerer nogen som helst af følgende symptomer:
• Nogle lysdioder (LED) i frontpanelet lyser ikke.
• DVR’en fungerer ikke normalt.

Kan du genstarte DVR’en på følgende måde:
• Sluk for DVR’en og tænd for den igen efter et par sekunder.

Hvis optageren ikke fungerer normalt efter genstart, skal du kontakte et 
servicecenter.
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8.2 Anbefalede enheder

8.2.1 Understøttet USB hukommelsesliste

Nr. Fabrikant Model navn Kapacitet USB version

1 Sandisk Cruzer Micro 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

2 Sony Ultra Mini USM 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

3 Transcend JF 120 2.0 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

4 Imation Mini Drive 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

8.2.2 Understøttet CD/DVD Medieliste (media list)

Fabrikant CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Mitsubishi Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Imation Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tayioyuden Ja Nej Ja Nej Ja Nej

TDK Ja Nej Ja Ja Ja Ja

Bemærk:

8cm 1,4G mini DVD understøttes ikke.

8.2.3 Understøttet funktionsliste til enhed

Enhed Øjeblikkelig  
backup

Backup 
-tidsplan Eksport Konfiguration import/

eksport

CD/DVD Ja Nej Ja Nej

USB 
hukommelse Ja Ja Ja Ja

USB HDD Ja Ja Ja Ja

Bemærk:

Hvis du bruger en USB Memory Stick eller USB HDD til konfiguration 
import/eksport, skal du frakoble de øvrige, eksterne USB-enheder.
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8.2.4 Understøttet PTZ kameraliste

Protokolnavn Fabrikant. Panorere/
vippe Zoom Fokus Iris Forudin

dstillet Tur Inds
tilling

BOSCH BOSCH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

PELCO D PELCO Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

PELCO P PELCO Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GANZ_DSCP CBC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GANZ_P360V1 CBC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

LG_MULTIX LG Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

LG_SD168 LG Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

KALATEL_
CYBERDOM KALATEL Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

PANASONIC_
CS850 PANASONIC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

SAMSUNG_SCC SAMSUNG Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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8.3 Tidszoner

Tidszonenavn Tidszonefor-
kortelse Tidszone DST

Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Midway Island, Samoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaska ALA -09:00 -08:00
Pacific Time (US og Canada); Tijuana PST -08:00 -07:00
Mountain Time (US og  Canada), Chihuahua, La Paz, 
Mazatlan, Arizona MST -07:00 -06:00

Central Time (US og Canada), Saskatchewan, 
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Central America CST -06:00 -05:00

Eastern Time (US og Canada), Indiana (East), Bogota, 
Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Newfoundland NWF -03:30 -02:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Greenland BBA -03:00
Mid-Atlantic MAT -02:00
Azores, Cape Verde Islands AZO -01:00
Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, 
London, Casablanca, Monrovia GMT 0 +01:00

Amsterdam, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, 
Prague, Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb, Brussels, 
Copenhagen, Madrid, Paris, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna, West Central Africa

AMS +01:00 +02:00

Athens, Istanbul, Minsk AIM +02:00 +03:00
Bucharest, Cairo, Pretoria, Jerusalem, Harare, Pretoria BCP +02:00 +03:00
Helsinki, Riga, Israel, Kyiv, Sofia, Tallinn, Vilnius HRI +02:00 +03:00
Baghdad, Kuwait, Riyadh, Nairobi BKR +03:00 +04:00
Moscow, St.Petersburg, Volgograd MSV +03:00 +04:00
Tehran THE +03:30 +04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent EIK +05:00
Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, 
Novosibirsk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk BHJ +07:00
Beijing, Changqing, Hong Kong, Uramqi BHU +08:00
Perth, Singapore, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong 
SAR, Urumqi, Kuala Lumpur, Irkutsk, Ulaan Bataar SST +08:00

Osaka, Sapporo, Tokyo OST +09:00
Seoul, Yakutks SYA +09:00
Adlaide, Darwin ADA +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby BGP +10:00
Canberra, Melbourne, Sydney CMS +10:00
Hobart, Vladivostok HVL +10:00
Magadan, Solomon Islands, New Caledonia MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands FKM +12:00    



Digital videooptager REFERENCE | da  125

Bosch Security Systems  Brugervejledning F01U | 2.0 | 2008.12

8.4 Klassifikation af fabrikkens standardkonfigurationsindstilling

Klassifikation Detaljerede emner Standardindstilling Fabrikkens
standard-
indstilling1. niveau 2. niveau 3. niveau DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Kamera

Kamera 

Kan.

Navn Kamera 1 ~ 
Kamera 16

Kamera 1 ~ 
Kamera 8 Ja

Covert Sluk Ja
Lyd 01 ~ 08, None 01 ~ 04, None Ja

Videojust.

Kanal 01:Navn
Lysstyrke 50 Ja
Kontrast 50 Ja

Farve 50 Ja

PTZ

Kamera 01:Navn
COM port Ingen Ja
Kontrol ID 00 Ja
Protokol Bosch Ja

Baud rate 9600 Ja
PTZ test

Kontinuerlig 
optag.

Kan.
Opløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Ramme-rate 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Øjeblikkelig optag.

Kan.
Opløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Ramme-rate 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Indgang optag.

Kan.
Opløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Ramme-rate 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Før-hændelse Sluk Ja

Efter-hændelse 10sek. Ja

Bevægelse optag.

Kan.
Opløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Ramme-rate 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Før-hændelse Sluk Ja
Efter-hændelse 10sek. Ja

Videoformat Videoformat PAL il EMEA/APR, NTSC il US

Tidsplan

Søn. Kontinuerlig Ja
Mand. Kontinuerlig Ja
Tirs. Kontinuerlig Ja
Ons. Kontinuerlig Ja
Tors. Kontinuerlig Ja
Fre. Kontinuerlig Ja
Lør. Kontinuerlig Ja

Undtagelsesdage Kontinuerlig Ja
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Klassifikation Detaljerede emner Standardindstilling Fabrikkens
standard-
indstilling1. niveau 2. niveau 3. niveau DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Skærm

OSD
Sprog Dansk Ja

Kameranavn Tænd Ja
Kamerastatus Tænd Ja

Mand. A Sekv. dvaletid 2 sek. Ja

Mand. B
Sekv. dvaletid 2 sek. Ja

Hændelses-popup Sluk Ja

Hændelse

Indgang

In
Input type N.O. Ja

Kamera 01~16 01~08 Ja
Relæ-udgang Ingen Ja

Forudindstillet Ingen Ja

Bevægelse

Kamera 01:Navn
Følsomhed 5 Ja

Relæ-udgang Ingen Ja
Område Tænd Ja

Alarm bekræft. Alarm bekræft. Efter-hændelsestid Ja

Netværk

TCP/IP

DHCP Tænd Ja
IP adresse NULL Ja

Subnet mask NULL Ja
Gateway NULL Ja

Primær DNS NULL Ja
Sekundær DNS NULL Ja

Fjernklient portnr. 9001 Ja
HTTP portnr. 80 Ja

Båndbreddegrænse 100 Mbps Ja

DDNS
Brugernavn NULL Ja

Adgangskode NULL Ja

Meddelelse

Alarm tændt Sluk Ja
Detektere 
bevægelse Sluk Ja

Disk fuld Sluk Ja
Admin AK ændret Sluk Ja

Videotab Sluk Ja
Strøm tænd/sluk Sluk Ja

Mail

Meddelelse Sluk Ja
SMTP server NULL Ja
SMTP portnr. 25 Ja
Brugernavn NULL Ja

Adgangskode NULL Ja
TLS Sluk Ja

Mail-adresse 1 NULL Ja
Mail-adresse 2 NULL Ja
Mail-adresse 3 NULL Ja

Nødsituation
Meddelelse Sluk Ja
IP adresse NULL Ja

Portnr. 9002 Ja
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Klassifikation Detaljerede emner Standardindstilling Fabrikkens
standard-
indstilling1. niveau 2. niveau 3. niveau DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

System

Dato/
Klokkeslæt

Dato 2007.01.01

Tid 0:00

Datoformat ÅÅÅÅ/MM/DD Ja

Klokkeslætformat 12 tim. Ja

Tidszone GMT

Sommertid Sluk

Sommertid start Jan / 1. / Søn. / 00

Sommertid slut Jan / 1. / Søn. / 00

NTP

NTP Sluk Ja

Tidsserver Offentlig server Ja

Privat Tidsserver NULL Ja

Synk. Interval 1 dag Ja

Bipper

Bip-knap Sluk Ja

Indgang-bipper Sluk Ja

Bevægelse bipper Sluk Ja

System bipper Tænd Ja

Bruger

Nr.

ID NULL

Niveau Normal Bruger

Adgangskode 000000

Opdatering

Emne Systemfirmware Ja

Metode USB Ja

Opdatere server NULL Ja

Konfiguration

Konfiguration import

Konfiguration eksport

Fabrik.stand.indstil.

Harddisk

Overskrive Normal Partition Ja

Disk fuld-advarsel Sluk Ja

Hændelsespartition 20%

Auto slet Sluk Ja

Format Alle Ja

Backup

Partitionsvalg Alle Ja

Tidsplan Sluk Ja

Enhed

Tidsplan start 0 Ja

Tidsinterval dato 0 Ja

Tidsinterval start 0 Ja

Tidsinterval stop 0 Ja

System

IR fjernbetjening 01 Ja

DVR ID 01 Ja

Auto bruger log ud Sluk Ja
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8.5 Optagetidstabel (500GB HDD)

Opløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS 

(NTSC/PAL)

Optagetid (tim.)

Video
(NTSC/PAL)

Video+lyd 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Laveste

30/25 550/440 275/220 501/401 251/201 

20/20 571/457 285/228 518/415 259/207 

15/12.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

7.5/6 1185/948 593/474 979/784 490/392 

5/5 1427/1141 713/571 1139/911 569/455 

3/3 1712/1370 856/685 1313/1051 657/525 

1/1 2703/2162 1352/1081 1828/1462 914/731 

Lav

30/25 481/385 241/193 444/355 222/177 

20/20 541/432 270/216 493/395 247/197 

15/12.5 700/560 350/280 623/498 312/249 

7.5/6 963/770 481/385 823/658 411/329 

5/5 1048/838 524/419 884/707 442/354 

3/3 1185/948 593/474 979/784 490/392 

1/1 1926/1541 963/770 1436/1149 718/574 

Normal

30/25 321/257 160/128 304/243 152/121 

20/20 342/274 171/137 323/258 161/129 

15/12.5 550/440 275/220 501/401 251/201 

7.5/6 717/573 358/287 636/509 318/254 

5/5 815/652 408/326 712/570 356/285 

3/3 875/700 438/350 758/606 379/303 

1/1 1401/1121 700/560 1122/898 561/449 

Høj

30/25 241/193 120/96 231/185 115/92 

20/20 278/222 139/111 265/212 132/106 

15/12.5 385/308 193/154 361/288 180/144 

7.5/6 541/432 270/216 493/395 247/197 

5/5 642/514 321/257 576/461 288/231 

3/3 770/616 385/308 678/542 339/271 

1/1 1141/913 571/457 949/759 475/380 

Bedst

30/25 151/121 76/60 147/118 74/59 

20/20 180/144 90/72 175/140 87/70 

15/12.5 257/205 128/103 246/196 123/98 

7.5/6 376/301 188/150 352/282 176/141 

5/5 471/377 236/188 435/348 217/174 

3/3 535/428 267/214 489/391 244/195 

1/1 820/656 410/328 716/572 358/286 
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Opløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Optagetid (tim.) 

Video 
(NTSC/PAL)

Video+lyd
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x240/
704x288

Laveste

15/15 642/514 321/257 576/461 288/231 

7.5/7.5 906/725 453/363 781/625 390/312 

5/5 1141/913 571/457 949/759 475/380 

3/3 1284/1027 642/514 1046/837 523/418 

1/1 2266/1813 1133/906 1617/1293 808/647 

Lav

15/15 593/474 296/237 536/429 268/215 

7.5/7.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

5/5 885/708 443/354 765/612 383/306 

3/3 951/761 476/380 814/651 407/326 

1/1 1572/1258 786/629 1230/984 615/492 

Normal

15/15 428/342 214/171 398/318 199/159 

7.5/7.5 571/457 285/228 518/415 259/207 

5/5 634/507 317/254 570/456 285/228 

3/3 700/560 350/280 623/498 312/249 

1/1 1101/880 550/440 921/737 460/368 

Høj

15/15 358/287 179/143 337/270 168/135 

7.5/7.5 481/385 241/193 444/355 222/177 

5/5 541/432 270/216 493/395 247/197 

3/3 593/474 296/237 536/429 268/215 

1/1 923/738 461/369 793/634 396/317 

Bedst

15/15 208/167 104/83 201/161 100/80 

7.5/7.5 314/252 157/126 298/238 149/119 

5/5 395/316 198/158 369/295 185/148 

3/3 433/346 216/173 402/322 201/161 

1/1 744/595 372/298 658/526 329/263 

704x480/
704x576

Laveste

7.5/7.5 428/342 214/171 398/318 199/159 

5/5 552/442 276/221 503/402 252/201 

3/3 642/514 321/257 576/461 288/231 

1/1 1133/906 566/453 943/755 472/377 

Lav

7.5/7.5 390/312 195/156 365/292 182/146 

5/5 463/370 231/185 428/342 214/171 

3/3 507/405 253/203 465/372 233/186 

1/1 786/629 393/314 690/552 345/276 

Normal

7.5/7.5 280/224 140/112 267/214 133/107 

5/5 302/242 151/121 287/229 143/115 

3/3 335/268 167/134 316/253 158/126 

1/1 499/399 249/199 458/367 229/183 
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Opløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Optagetid (tim.) 

Video 
(NTSC/PAL)

Video+lyd 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Høj

7.5/7.5 220/176 110/88 212/169 106/85 

5/5 263/211 132/105 252/201 126/101 

3/3 291/233 145/116 276/221 138/111 

1/1 440/352 220/176 408/327 204/163 

Bedst

7.5/7.5 162/130 81/65 158/126 79/63 

5/5 198/158 99/79 191/153 95/76 

3/3 220/176 110/88 212/169 106/85 

1/1 320/256 160/128 303/242 151/121

Bemærk:

Denne tidstabel over optagelse er kun vejledende.
Optagetiden kan variere afhængig af overvågningsomgivelserne.

8.6 Optagetidstabel (160GB HDD)

Opløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Optagetid (tim.) 
Video 

(NTSC/PAL)
Video+lyd

(NTSC/PAL)
DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Laveste

30/25 176/141 88/70 160/128 80/64 
20/20 183/146 91/73 166/133 83/66 

15/12.5 267/213 133/107 232/186 116/93 
7.5/6 379/303 190/152 313/251 157/125 
5/5 457/365 228/183 364/292 182/146 
3/3 548/438 274/219 420/336 210/168 
1/1 865/692 432/346 585/468 292/234 

Lav

30/25 154/123 77/62 142/114 71/57 
20/20 173/138 86/69 158/126 79/63 

15/12.5 224/179 112/90 199/159 100/80 
7.5/6 308/247 154/123 263/211 132/105 
5/5 335/268 168/134 283/226 141/113 
3/3 379/303 190/152 313/251 157/125 
1/1 616/493 308/247 459/368 230/184 

Normal

30/25 103/82 51/41 97/78 49/39 
20/20 110/88 55/44 103/83 52/41 

15/12.5 176/141 88/70 160/128 80/64 
7.5/6 229/183 115/92 203/163 102/81 
5/5 261/209 130/104 228/182 114/91 
3/3 280/224 140/112 243/194 121/97 
1/1 448/359 224/179 359/287 180/144 
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Opløsning  
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Optagetid (tim.) 

Video 
(NTSC/PAL)

Video+lyd 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Hjø

30/25 77/62 39/31 74/59 37/30 

20/20 89/71 44/36 85/68 42/34 

15/12.5 123/99 62/49 115/92 58/46 

7.5/6 173/138 86/69 158/126 79/63 

5/5 205/164 103/82 184/148 92/74 

3/3 247/197 123/99 217/174 108/87 

1/1 365/292 183/146 304/243 152/122 

Bedst

30/25 48/39 24/19 47/38 24/19 

20/20 58/46 29/23 56/45 28/22 

15/12.5 82/66 41/33 79/63 39/31 

7.5/6 120/96 60/48 113/90 56/45 

5/5 151/121 75/60 139/111 70/56 

3/3 171/137 86/68 156/125 78/63 

1/1 262/210 131/105 229/183 114/92 

704x240/
704x288

Laveste

15/15 205/164 103/82 184/148 92/74 

7.5/7.5 290/232 145/116 250/200 125/100 

5/5 365/292 183/146 304/243 152/122 

3/3 411/329 205/164 335/268 167/134 

1/1 725/580 363/290 517/414 259/207 

Lav

15/15 190/152 95/76 172/137 86/69 

7.5/7.5 267/213 133/107 232/186 116/93 

5/5 283/227 142/113 245/196 122/98 

3/3 304/243 152/122 260/208 130/104 

1/1 503/402 252/201 393/315 197/157 

Normal

15/15 137/110 68/55 127/102 64/51 

7.5/7.5 183/146 91/73 166/133 83/66 

5/5 203/162 101/81 182/146 91/73 

3/3 224/179 112/90 199/159 100/80 

1/1 352/282 176/141 295/236 147/118 

Høj

15/15 115/92 57/46 108/86 54/43 

7.5/7.5 154/123 77/62 142/114 71/57 

5/5 173/138 86/69 158/126 79/63 

3/3 190/152 95/76 172/137 86/69 

1/1 295/236 148/118 254/203 127/101 

Bedst

15/15 67/53 33/27 64/51 32/26 

7.5/7.5 101/80 50/40 95/76 48/38 

5/5 126/101 63/51 118/95 59/47 

3/3 138/111 69/55 129/103 64/51 

1/1 238/191 119/95 210/168 105/84 
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Opløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Optagetid (tim.) 

Video 
(NTSC/PAL)

Video+lyd 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Laveste

7.5/7.5 137/110 68/55 127/102 64/51 

5/5 177/141 88/71 161/129 80/64 

3/3 205/164 103/82 184/148 92/74 

1/1 363/290 181/145 302/242 151/121 

Lav

7.5/7.5 125/100 62/50 117/93 58/47 

5/5 148/118 74/59 137/109 68/55 

3/3 162/130 81/65 149/119 74/60 

1/1 252/201 126/101 221/177 110/88 

Normal

7.5/7.5 90/72 45/36 85/68 43/34 

5/5 97/77 48/39 92/73 46/37 

3/3 107/86 54/43 101/81 51/40 

1/1 160/128 80/64 147/117 73/59 

Høj

7.5/7.5 70/56 35/28 68/54 34/27 

5/5 84/67 42/34 81/64 40/32 

3/3 93/74 47/37 88/71 44/35 

1/1 141/113 70/56 131/105 65/52 

Bedst

7.5/7.5 52/42 26/21 50/40 25/20 

5/5 63/51 32/25 61/49 31/24 

3/3 70/56 35/28 68/54 34/27 

1/1 102/82 51/41 97/77 48/39 

Bemærk:

Denne tidstabel over optagelse er kun vejledende.
Optagetiden kan variere afhængig af overvågningsomgivelserne.
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8.7 Specifikationer

Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Video

Indgang
8 16

Sammensat video 0,5-2Vpp, 75 ohm, automatisk afslutning.

Udgang

Videre-
forbinde 8 16

Mon A 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Mon A 
(VGA)

1 1

Analog RGB 800x600

Mon B 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Audio

Indgang
4 8

Line In, 30KΩ

Udgang
1 1

Line, 100 KΩ

Alarm

Indgang
8 16

Alarmindgang med optokobling (maks. 5V)

Udgang
4 8

1A 30V DC, 0.3A 125V AC

Før-alarm optagelse Op til 60 sek.

Optager
Ramme-

rate 
(/sek.)

NTSC
Op til 240 IPS @ 352x240
Op til 120 IPS @ 704x240
Op til 60 IPS @ 704x480

Op til 480 IPS @ 352x240
Op til 240 IPS @ 704x240
Op til 120 IPS @ 704x480

PAL
Op til 200 IPS @ 352x288
Op til 100 IPS @ 704x288 
Op til 50 IPS @ 704x576

Op til 400 IPS @ 352x288 
Op til 200 IPS @ 704x288
Op til 100 IPS @ 704x576

Søg
Afspilningsfunktion FF, FB, rammefremføring

Søge-modus Dato/klokkeslæt, hændelse (bevægelse, indgang), 
bogmærke, smart

Skærm

Ramme-
rate 

(/sek.)

NTSC 240 IPS 
(Realtid pr. kanal)

480 IPS 
(Realtid pr. kanal)

PAL 200 IPS 
(Realtid pr. kanal)

400 IPS 
(Realtid pr. kanal)

Multiskærm-modus 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

Internal 
HDD Maks. kapacitet 2TB (op til 4 HDD’ere)

Backup
Backup-interface 

(brugerflade) USB 2.0 (x3), netværk

Understøttede enheder USB hukommelse, CD-RW, DVD-RW, HDD

Seriel I/F

PTZ kontrol-interface RS-485/ RS-422

Seriel interface RS-232C (D-SUB9)

Tofase 1 konnektor (5 udgange)

Netværk

Netværksforbindelse Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Netværkstransmissions-
hastighed Op til 120 IPS @ 352x240

Båndbreddekontrol Ja
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Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Sikkerhed
Beskyttelse af 
adgangskode Ja

bekræftelse af billede Ja

Strøm 100~240VAC, 50/60Hz

Strømforbrug Maks. 80 W (med 1x HDD) / maks. 120 W (med 4x HDD)

Dimension (BxDxH) 430 x 425 x 88 mm / 16.9 x 16.7 x 3.5 tom.

Nettovægt (med 4x HDD) 9 Kg / 19.8lbs

Driftstemp. /fugtighed 0 ºC ~ 40 ºC (32 ºF ~ 104 ºF) / 0%RH ~ 80%RH 

Tofase

Impedans 128 ohm. maks.

Beskyttet mod
overspænding ±40V

Maks. kabellængde 1,5 km (0,9 mil)

Tastaturudgang I h.t. RS485 maks. signalspænding ±12V

DVD skriver DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW
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