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1 Indledning

1.1 Digital videooptager til sikkerhedsinstallationer
Divar XF er et video- og lydoptagersystem, der kan optage flere kamera- og audiosignaler 
samtidig med livevisning og afspilning på flere skærme.
Enheden har omfattende søge- og afspilningsfunktioner, der kan bruges til at få vist gemt 
video. Når enheden er konfigureret, foregår al optagelse i baggrunden, uden at brugeren 
behøver at gribe ind. Optagelseshastigheder på op til 30 (NTSC) og 25 (PAL) billeder pr. 
sekund pr. kanal garanteres. Optagelseshastighed og optagelseskvalitet kan vælges særskilt 
for hvert kamera. Der kan bruges op til fire interne harddiske med forskellig lagerkapacitet til 
optagelse.
Alle modeller har omfattende alarmhåndteringsfunktioner og telemetristyring. En af 
alarmfunktionerne er bevægelsesdetektering i brugerdefinerede områder af billedet fra en 
hvilken som helst kameraindgang.
Enheden betjenes og programmeres let via frontpanelets kontrolknapper, musen og 
menusystemet, der vises på skærmen. To skærmudgange giver mulighed for 
fuldskærmsvisning, quad-visning og multiskærmvisning. Et (Intuikey) betjeningspanel kan 
tilsluttes med henblik på PTZ-styring og øget brugervenlighed.
På bagpanelet findes autoterminerende videoindgange og -udgange med gennemsløjfning, 
audioindgange og -udgange, alarmindgange og -udgange og stik til fjernbetjening. To VGA-stik 
leverer udgange til en A-skærm og en B-skærm. Desuden findes CVBS- og Y/C-videoudgange i 
enten NTSC eller PAL. På skærm A vises digitale fuldskærms- eller multiskærmbilleder, der 
kan fryses og zoomes. På skærm B vises livebilleder i fuldskærms- eller multiskærmvisning.
Pc-programmet Control Center kan bruges til livevisning, afspilning og konfiguration via et 
netværk. Fem samtidige brugere kan styre flere Divar XF'er. Divar XF har ægthedskontrol ved 
både lokal afspilning og fjernafspilning. En dedikeret pc-afspiller medfølger til afspilning af 
sikre videofiler. Installation af enheden foretages nemt via det pc-baserede 
konfigurationsværktøj.
Der kan fås en softwareudviklingspakke (SDK), som kan bruges til at integrere Divar XF i 
styringssoftware fra tredjeparter.

1.1.1 Versioner
Der findes forskellige Divar XF-modeller, med 8 kanaler eller 16 kanaler og med forskellig 
lagerkapacitet. 8-kanals og 16-kanals modeller fungerer på nøjagtig samme måde, men har 
forskelligt antal multiskærmvisninger og kamera-, audio- og alarmindgange.

1.1.2 Vejledninger
Fire vejledninger medfølger:
– Installationsvejledning - en detaljeret beskrivelse til installationspersonale af, hvordan 

produktet installeres.
– Lyninstallationsvejledning - indeholder en kort oversigt over opsætning og installation af 

produktet.
– Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til slutbrugere af, hvordan enheden betjenes.
– Control Center og Archive Player Brugsvejledning - en detaljeret beskrivelse til 

slutbrugere og administratorer af, hvordan programmerne Control Center og Archive 
Player bruges.

1.1.3 Funktioner
Divar XF har følgende funktioner:
– 8 eller 16 autoterminerende kameraindgange med gennemsløjfning
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– 8 eller 16 audioindgange
– Samtidig optagelse og afspilning
– Videolagring på intern harddisk (kan udskiftes fra fronten)
– 10/100Base-T Ethernet-port til Ethernet-forbindelse og netværksfunktioner
– To RS232 serielle porte til seriel kommunikation
– Ekstern KBD-tastaturindgang
– To skærmudgange
– Fuldskærmsvisning og forskellige multiskærmvisninger i livetilstand og afspilningstilstand
– Spotskærmudgang med sekvensvisning, multiskærmvisning og OSD (skærmmenu)
– To audioudgange (dobbelt mono)
– Bevægelsesdetektering
– 8 eller 16 kontaktindgange (alarm) og 3 alarmudgange
– Detektering af videotab
– Alarmlyd
– Styring af kameras panorering, vipning og zoom via RS485 og biphase
– Lokal arkivering via USB

1.1.4 Hjælp på skærmen
Kontekstafhængig på skærmen hjælp kan aktiveres for nogle emner. Et tryk på Hjælp-knappen 

 viser den hjælpetekst, der hører til den igangværende aktivitet. Tryk på Esc-knappen 

 for at lukke hjælpen.

1.2 Udpakning
Undersøg, om pakken har synlige tegn på skade. Underret speditøren, hvis en del ser ud til at 
være blevet beskadiget under forsendelsen. Pak delene forsigtigt ud. Det drejer sig om 
elektronisk udstyr, som skal håndteres varsomt, så enheden ikke beskadiges. Forsøg ikke at 
bruge enheden, hvis nogen af delene er beskadiget. Hvis der mangler dele, skal du underrette 
din kundeservicekontakt eller en Bosch Security Systems-salgsrepræsentant. 
Forsendelseskassen er den sikreste beholder til transport af enheden. Gem den og al 
emballage til fremtidig brug. Brug den originale emballage, hvis enheden skal returneres.

1.2.1 Pakkens indhold
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele:
– Digital videooptager (Divar XF 16- eller Divar XF 8-enhed)
– USB-mus
– Lyninstallationsvejledning
– Divar XF Brugsvejledning
– Divar XF Control Center og Archive Player Brugsvejledning
– Installationsvejledning (denne vejledning)
– Et 25-bens D-type kontakt- og alarmstikkort
– Et 15-bens D-type stikkort (til PTZ-tilslutninger)
– Strømforsyningsledning
– Skærmet, krydset netværkskabel (til service og test)
– Rackmonteringskit
– En cd-rom med softwaren og vejledningerne
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1.3 Installationsmiljø

1.3.1 Montering
Divar XF leveres som en fritstående enhed. Hvis det ønskes, kan enheden monteres i rack med 
det rackmonteringskit, der følger med enheden. Se afsnit 4.2 Rackmontering, side 23.

1.3.2 Ventilation
Sørg for, at der er god ventilation det sted, hvor enheden skal placeres. Bemærk 
ventilationsåbningernes placering i enhedens kabinet, og sørg for, at de ikke blokeres.

1.3.3 Temperatur
Overhold specifikationerne for enhedens omgivelsestemperatur ved valg af placering. Ekstrem 
varme eller kulde uden for de angivne driftstemperaturgrænser kan medføre fejl på enheden. 
Placer ikke enheden oven på varmt udstyr.

1.3.4 Strømforsyning
Sørg for, at bygningens vekselstrømsforsyning er stabil og ligger inden for enhedens nominelle 
spændingsområde. Brug spændingsudjævning eller en UPS (Uninterrupted Power Supply), 
hvis der er risiko for spændingsimpulser eller -fald i bygningens strømforsyning.

1.4 Tilslutningsudstyr
Et typisk system kan indeholde følgende komponenter (følger ikke med enheden):
– En primær skærm til multiskærmvisning (skærm A)
– En ekstra skærm til spot/alarmovervågning (skærm B)
– Kameraer med 1 Vpp composite videoudgange
– En eller flere forstærkede mikrofoner
– Audioforstærker med højttaler(e)
– Coax-videokabel med BNC-stik til tilslutning af videosignalerne

Audiokabel med RCA-stik til tilslutning af audiosignaler.

– Vekselselstrømsudtag til enheden, der gør sikker isolering mulig (af sikkerhedshensyn har 
enheden ingen tænd/slukkontakt)

– Et KBD-tastatur
– Pc til programmerne Control Center og Konfigurationsværktøj
– Kontrolenheder til panorering/vipning/zoom
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2 Hurtig installation
Du kan hurtigt gøre enheden klar til brug ved at foretage de tilslutninger, der er beskrevet 
nedenfor, og derefter indtaste de relevante data i menuen Hurtig installation. Menuen Hurtig 
installation vises, første gang enheden startes. Enheden er klar til brug, når de relevante 
oplysninger er indtastet.

2.1 Tilslutninger

Illustration 2.1 Tilslutninger på bagpanel

2.1.1 Primære tilslutninger
1. Slut kameraerne til BNC-kameraindgangene (autoterminerende).
2. Slut skærm A til udgang A, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1280x1024).
3. Slut USB-musen (medfølger) til en USB-port.

2.1.2 Valgfri tilslutninger
4. Slut skærm B til udgang B, enten BNC, Y/C eller VGA (understøtter 1024x768).
5. Slut op til 16 audiosignaler til RCA-audioindgangene.
6. Slut RCA-audioudgangene til skærmen eller en audioforstærker.
7. Tilslut op til 16 (alarm)indgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort).
8. Tilslut op til 4 alarmudgange (via det medfølgende 25-bens D-type stikkort).
9. Tilslut fejlfunktionsudgangen (via den medfølgende skrueterminaladapter).
10. Slut et Intuikey-tastatur til KBD In-stikket, og slut terminatoren (følger med tastaturet) til 

KBD Out-stikket.
11. Slut en Bosch-kontrolenhed til panorering/vipning/zoom til Biphase-porten (via det 

medfølgende 15-bens D-type stikkort).
12. Slut en kontrolenhed til panorering/vipning/zoom fra en anden leverandør til RS485-

porten (via den medfølgende skrueterminaladapter).
13. Slut enheden til netværket via Ethernet-porten.

2.1.3 Tænd udstyret
Tænd alt tilsluttet udstyr.
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14. Sæt netledningen i enheden.

2.2 Først brug
Enheden starter i multiskærmvisning. Menuen Hurtig installation vises, første gang enheden 
bruges. Udfyld de grundlæggende indstillinger på de fire faneblade for at gøre enheden klar til 
brug. Enheden begynder automatisk at optage, når menuen Hurtig installation lukkes.
Sådan kan du når som helst åbne menuen Hurtig installation:

1. Tryk på menuknappen .
2. Hovedmenuen vises på skærm A.
3. Klik på Konfiguration og derefter på Hurtig installation.

Navigering
Brug den medfølgende USB-mus. Du kan i stedet bruge følgende knapper på frontpanelet:

– Brug Enter-knappen  til at vælge en undermenu eller et menupunkt.

– Brug pileknapperne     til at navigere i en menu eller liste.

– Brug Esc-knappen  til at gå tilbage eller til at lukke menuen.

2.3 Menuen Hurtig installation
Menuen Hurtig installation har fire faneblade: International, Skema, Optagelse og Netværk. 
Brug Tilbage og Næste til at skifte mellem fanebladene. Klik på Fortryd for at annullere 
ændringer, du har foretaget på det aktive faneblad. Klik på Luk for at lukke menuen Hurtig 
installation. Ændring af indstillinger i Hurtig installation overskriver tilpassede indstillinger. 
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2.3.1 International

Illustration 2.2 Menuen Hurtig installation - International

Klik på Næste for at gå til det næste faneblad.

Sprog Vælg sproget til menuen på listen.

Tidszone Vælg en tidszone på listen.

Tidsformat Vælg enten 12- eller 24-timers klokkeslætsformat.

Klokkeslæt Indtast det aktuelle klokkeslæt.

Datoformat Vælg mellem tre datoformater, hvor enten måned (MM), dag (DD) eller 
år (ÅÅÅÅ) vises først.

Dato Indtast dags dato.
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2.3.2 Skema

Illustration 2.3 Menuen Hurtig installation - Skema

Der vises et grafisk billede af det ugeskema, der er aktivt i øjeblikket. Hver farve repræsenterer 
en af de fire profiler, der er til rådighed:
– Gul - Profil 1
– Blå - Profil 2
– Grøn - Profil 3
– Pink - Profil 4
Klik på Overskriv for at begynde at foretage ændringer.
– Vælg, hvilken dag ugen skal begynde og slutte med.
– Vælg, hvornår dagen begynder og slutter på hverdage.
– Vælg, hvornår dagen begynder og slutter i weekenden.
Grafikken opdateres automatisk, når indstillingerne ændres.
Klik på Næste for at gå til det næste faneblad.
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2.3.3 Optagelse

Illustration 2.4 Menuen Hurtig installation - Optagelse

Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Normal for hver profil i 
tabellen. Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen Alarm og 
Bevægelse. Indstillingerne er fælles for alle fire profiler. Hvis der tidligere er foretaget 
avancerede indstillinger, skal du klikke på Overskriv for at erstatte dem med indstillingerne fra 
Hurtig installation.
Klik på Næste for at gå til det næste faneblad.
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2.3.4 Netværk

Illustration 2.5 Menuen Hurtig installation - Netværk

Udfyld de indstillinger, der styrer enhedens funktionsmåde med hensyn til et netværk.

DVR-navn Indtast et DVR-navn, der skal bruges på netværket.

DHCP Aktiver DHCP, hvis IP-adresse, undernetmaske og standardgateway 
automatisk skal tildeles af netværksserveren. De faktiske værdier vises.

IP-adresse, 
Undernetmaske, 
Standardgateway 
og DNS-server

Udfyld IP-adresse og adresse på undernetmaske, standardgateway og 
DNS-server, når DHCP er deaktiveret.

Båndbreddegræns
e

Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en værdi mellem 0,1 og 
100 Mbps som båndbreddegrænse.

MAC-adresse MAC-adressen er skrivebeskyttet.
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3 Betjeningsvejledning
I denne vejledning beskrives formålet med knapperne på frontpanelet. Adgangen til de 
tilgængelige funktioner kan begrænses med adgangskoder. Til nogle funktioner kræves 
muligvis en softwarelicens.
En administrator har adgang til langt flere funktioner i menuen. Afsnit 6 Menuen Konfiguration 
indeholder en komplet oversigt over de tilgængelige menupunkter.

3.1 Betjening via frontpanelet

Illustration 3.1 Betjening via frontpanelet

3.1.1 Knapper
Alle funktioner kan styres med knapperne på frontpanelet. Funktionerne angives af symboler 
på knapperne. Hvis der trykkes på knapper, der ikke er aktive, høres et bip.

Pileknapper:

Op Ned Venstre Højre
– skifter mellem menupunkter eller værdier i menutilstand
– i PTZ-tilstand kan pileknapperne bruges til at styre det valgte kameras panorerings-, 

vipning- og zoomfunktion
– flytter det synlige område på det valgte billede i digital zoomtilstand

 Enter-knap
– bruges til at vælge en undermenu eller et menupunkt og til at bekræfte valg, der er 

foretaget i menuer.
– viser det valgte billedpanel på fuld skærm, når video ses i multiskærmvisning

 Esc-knap
– bruges til at gå til det tidligere niveau eller lukke menusystemet uden at gemme

 Fuldskærmsknap
– bruges til at skifte til fuldskærmstilstand

 Quad-knap
– bruges til at skifte til quad-tilstand
– i quad-tilstand skiftes mellem de aktiverede quad-skærme ved tryk på knappen

 Multiskærmknap
– bruges til at skifte til multiskærmtilstand
– i multiskærmtilstand skiftes mellem aktiverede 3x3 og 4x4 skærme ved tryk på 

knappen

Divar
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 Digital zoom-knap
– zoomer ind på den aktive kameravisning i fuld skærm

 Sekvensknap
– viser kameraer i rækkefølge i fuldskærmsvisning eller quad-visning

 OSD-knap
– tryk på knappen for at få vist dato/klokkeslæt og kameraoplysninger, kun dato/

klokkeslæt eller intet

 Søgeknap
– tryk på knappen for at åbne dato/klokkeslæt-søgemenuen for at søge efter optagede 

billeder

 PTZ-knap
– aktiverer enten panorerings/vipningstilstand eller panorerings/zoomtilstand

 Frysknap
– tryk på knappen i livetilstand for at fryse det valgte billede

 Menuknap
– åbner menusystemet

 Hjælp-knap
– tryk på knappen for at få vist hjælp

 Lyd fra-knap
– tryk på knappen for at slå lyden fra ved audioovervågning

 Eksportknap
– åbner eksportmenuen; knappen har en indikatorlampe

 Skærmknap
– flytter kontrollen mellem skærm A og B

 Kvitteringsknap
– bruges til at kvittere for en alarmhændelse; knappen har en indikatorlampe

 Kameraknapper (1-16)
– tryk på knappen for at se video i fuldskærmsvisning

 Pauseknap
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at fryse det afspillede billede

 Tilbagespolingsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning bagud af optagelser fra de viste 

kameraer
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at starte afspilning bagud eller øge 

hastigheden for afspilningen
– tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede tilbage
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 Afspilningsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at genoptage afspilning fra den sidst valgte 

afspilningsposition
– tryk på knappen i fremad/tilbagespolingstilstand for at genoptage afspilning

 Fremadspolingsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at starte afspilning fra et minut tidligere
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at øge hastigheden for fremadgående 

afspilning
– tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede frem

 Stopknap
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at gå tilbage til livetilstand

3.1.2 Statusindikatorer
De indikatorer på frontpanelet lyser eller blinker for at advare dig mod forskellige 
driftsforhold.

 Strøm - lyser, når der er strøm på enheden

 USB - lyser, når en USB-hukommelsesenhed er sat i enheden

 Netværk - lyser, når en fjernbruger har forbindelse til enheden

 Optag - lyser, når enheden optager video

 Afspilning - lyser, når enheden er i afspilningstilstand

 Skærm A - angiver, at skærm A styres

 Skærm B - angiver, at skærm B styres

 Temperatur - blinker, når den indvendige temperatur er uden for driftsområdet

 Alarm - blinker, når der registreres en alarm

 Bevægelse - blinker, når der registreres bevægelse i et videosignal

 Tab af videosignal - blinker, når der registreres tab af videosignal for en videoindgang

 Systemfejl - blinker, når der registreres en systemfejl

3.2 Betjening med mus
Alle funktioner, der styres fra frontpanelet, kan i stedet betjenes med den medfølgende USB-
mus. Alle de primære videooptagerfunktioner kan betjenes via knappanelet på skærmen. Du 
kan få vist panelet (kun på skærm A) ved at flytte musens markør nederst til venstre på 
skærmen.

Illustration 3.2 Knappanel på skærmen
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Knapperne og indikatorerne på knappanelet på skærmen fungerer på samme måde som 
knapperne og indikatorerne på frontpanelet.

3.3 Billedvisning
Enheden har to skærmudgange, A og B. Den måde, der vises billeder på skærmene på, 
afhænger af hvordan systemet er konfigureret.

3.3.1 Skærm A
Skærm A er den primære skærm. Den viser kamerabilleder i fuldskærms-, quad- eller 
multiskærmvisning i livetilstand eller afspilningstilstand. På denne skærm vises også 
statusmeddelelser, alarmer og advarsler om bevægelse og tab af videosignal. Når 
menusystemet aktiveres, vises det på denne skærm.

3.3.2 Skærm B
På skærm B vises livebilleder i fuldskærms-, quad- eller multiskærmvisning. Når der registreres 
bevægelse eller en alarm, kan kamerabilledet med alarm/bevægelsesindikatoren blive vist på 
skærm B. Når der opstår flere alarmer eller registreres flere bevægelser, vises kamerabilleder 
sekventielt på skærm B.

Valg af skærm, der skal styres
Sådan styres visningen på skærm A:

1. Kontroller, at indikatoren  på frontpanelet lyser.

2. Tryk på skærmknappen , hvis  ikke lyser.
Sådan styres visningen på skærm B:

1. Kontroller, at indikatoren  på frontpanelet lyser.

2. Tryk på skærmknappen , hvis  ikke lyser

3.3.3 Visning
I illustrationen vises alle de mulige visninger for skærm A. Nogle multiskærmvisninger kan 
være deaktiveret under opsætningen. Antallet af tilgængelige multiskærmvisninger påvirkes 
også af Divar-modellen og antallet af tilsluttede kameraer.

Illustration 3.3 Divar XF understøtter enkelt, quad-, 3x3- og 4x4-skærmvisning

I quad-tilstand kan der være 4 forskellige skærme, hvor billeder vises i sekvenser, så der i alt 
vises billeder fra 16 kameraer.
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Multiskærm
Sådan aktiveres forskellige multiskærmvisninger på skærm A eller B:

1. Tryk på multiskærmknappen .
– En multiskærmvisning med kamerabilleder vises på den aktive skærm.
– Kameraknappen for de valgte kameraer lyser (grønt).

2. Tryk på multiskærmknappen  igen for at gå til den næste programmerede 
multiskærmvisning.

– Hvis du fortsætter med at trykke på multiskærmknappen , gennemløber enheden 
alle de aktiverede multiskærmvisninger.

Fuld skærm
Sådan vises kamerabilleder i fuld skærm:
1. Tryk på en kameraknap.

– Billeder fra det valgte kamera vises i fuld skærm.
– Kameraknappen for det valgte kamera lyser (grønt).

2. I multiskærmtilstand skal du trykke på Enter-knappen  for at se det aktive billedpanel 
i fuld skærm.

Sekvens
Sådan får du vist en sekvens med live kamerabilleder fra flere kameraer:

1. Tryk på sekvensknappen .
– En sekvens med kamerabilleder vises i et forudprogrammeret tidsrum.

2. Tryk på sekvensknappen  for at stoppe sekvensvisningen.
– Zoom, tryk på multiskærmknappen eller valg af et enkelt kamera stopper også 

sekvensvisning.

Tildeling af billedpaneler
Sådan knyttes kameraer til billedpaneler i multiskærmvisning:
1. Brug pileknapperne til at vælge et billedpanel.
2. Tryk på en kameraknap, og hold den nede for at knytte det pågældende kameras billede 

til det aktive billedpanel og vise billedet i panelet.
3. Du kan i stedet højreklikke på et billedpanel med musen og vælge en videoindgang i 

kontekstmenuen.
Den tilknytning, du foretager for billedpaneler, bruges både i afspilningstilstand og 
livetilstand.

Frys billede
Sådan fryses et kamerabillede på skærm A:

1. Tryk på frys-knappen  for at fryse billedet i det aktive billedpanel.

2. Tryk på frys-knappen  igen for at vende tilbage til livevisning.
Du kan i stedet højreklikke og vælge Frys eller Frigør i kontekstmenuen med musen.

Hvis et kamerabillede vises i fuldskærmstilstand, fryses dette billede. Zoomfunktionen kan 
bruges til et frosset billede. Frosne billeder frigøres, hvis du skifter visningstilstand.

Zoom
Sådan zoomes ind på et videobillede:

1. Tryk på zoomknappen .
– Billedet forstørres med en faktor 2.

2. Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises.
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3. Tryk på zoomknappen  igen, hvis du vil zoome yderligere ind.
– Billedet forstørres med en faktor 4.

4. Brug pileknapperne til at vælge det område på billedet, der skal vises.

5. Tryk på zoomknappen  igen for at forlade zoomtilstand og få vist hele billedet igen.
Du kan i stedet højreklikke og vælge Zoom eller Afslut zoom med musen for at aktivere 
eller deaktivere zoomtilstand. Klik i zoomtilstand på et område af skærmen, der skal 
zoomes ind på. Brugdrejehjulet til at zoome ind og ud.

3.4 Livetilstand og afspilningstilstand

3.4.1 Livetilstand
Livetilstanden er enhedens normale driftstilstand, hvor der vises livebilleder fra kameraerne. 
Fra livetilstand kan du skifte til afspilningstilstand eller til systemmenuen.

3.4.2 Brug af afspilningsfunktioner
Brug af afspilningsfunktioner kræver måske en adgangskode. Det kan du få oplyst af 
administratoren.
1. Hvis du vil foretage en søgning, skal du åbne hovedmenuen og klikke på Søg.
2. Vælg søgning efter Hændelse eller Dato/tid fra rullemenuen.

Du kan i stedet trykke på søgeknappen  for at gå direkte til søgning efter dato/tid.
Brug en af følgende knapper til at skifte til afspilningstilstand:

– Tryk på tilbagespolingsknappen  for at starte afspilning bagud af optagelser fra de 
viste kameraer.

– Tryk på fremadspolingsknappen  for at starte afspilning fra et minut tidligere.

– Tryk på afspilningsknappen  for at genoptage afspilning fra den sidst valgte 
afspilningsposition.

Tryk på stopknappen  for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til 
livevisning i tilfælde af en alarm.

3.4.3 Afspilningstilstand
Videostyringsknapperne fungerer på følgende måde i afspilningstilstand:

– Tryk på tilbagespolingsknappen  for at starte afspilning bagud af optagelser. 
Gentagne tryk på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der 

vendes tilbage til normal hastighed. Tryk på tilbagespolingsknappen  i pausetilstand 
for at gå ét billede tilbage ad gangen.

– Tryk på pauseknappen  for at fryse billedet.

– Tryk på fremadspolingsknappen  for at starte afspilning af optagelser. Gentagne tryk 
på knappen øger visningshastigheden til det maksimale, hvorefter der vendes tilbage til 

normal hastighed. Tryk på fremadspolingsknappen  i pausetilstand for at gå ét billede 
frem ad gangen.

– Tryk på afspilningsknappen  for at genoptage afspilningen.

Tryk på stopknappen  for at vende tilbage til livevisning. Der skiftes også tilbage til 
livevisning i tilfælde af en alarm.
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3.5 Oversigt over menusystemet
Fra menuen kan du aktivere flere funktioner for enheden. Adgangen til visse menupunkter er 
beskyttet med en adgangskode. Man kan få adgang til hjælpemenuen på tre måder:
– via knapperne på frontpanelet,
– en USB-mus eller
– et Intuikey-tastatur.
Små forskelle i navigering og valg skyldes kun forskellene mellem enhedens knapper, 
tastaturets taster og musen. Menustrukturen er den samme i alle tilfælde.
Topmenuen består af fire hovedmenuer med undermenuer, punktet Hjælp og punktet Afslut.

Illustration 3.4 Hovedmenu

Søg
Menuen Søg har to undermenuer:

– Dato/tid - afspiller video fra en bestemt dato og et bestemt klokkeslæt.
– Søg efter hændelser - søger efter hændelser inden for et bestemt tidsrum.

Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har afspilningsrettigheder.

Arkivering
Menuen Arkivering bruges til at gemme et videoklip på en USB-hukommelsesenhed.
Du har kun adgang til denne undermenu, hvis du har afspilningsrettigheder.

Konfiguration
Menuen Konfiguration har tre undermenuer:
– Hurtig installation - åbner en guide, der kan bruges til at konfigurere grundlæggende 

indstillinger for videooptageren.
– Avanceret installation - åbner installationsmenuen, hvor alle indstillinger for 

videooptageren kan konfigureres.
– Skærmindstillinger - åbner en menu, hvor skærmudgangenes indstillinger kan 

konfigureres.
Du har kun adgang til disse undermenuer, hvis du har administratorrettigheder.

Systeminformation
Menuen Systeminformation indeholder to undermenuer:
– Status - åbner en menu, der kan bruges til at få vist statusoplysninger.
– Logbog - åbner en menu, der kan bruges til at få vist systemloggen.

Hjælp
Hjælp-funktionen viser en hjælpetekst. 

Afslut
Lukker menuen. 

3.5.1 Adgang via frontpanelets knapper
Tryk på menuknappen  for at åbne menuen.

– Hovedmenuen vises på skærm A.
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Brug pileknapperne     på frontpanelet til at navigere i en menu eller 
liste.

Brug Enter-knappen  til at vælge en undermenu eller et menupunkt.

Brug Esc-knappen  til at gå tilbage

Tryk på Hjælp-knappen  for at åbne hjælpeteksten.

Tryk på Esc-knappen  for at lukke menuen.

3.5.2 Adgang via musen
Flyt markøren til skærmens øverste del for at åbne menuen.

– Hovedmenuen vises på skærm A.
Vælg et menupunkt ved at flytte markøren hen på det og venstreklikke.

3.5.3 Adgang via Intuikey-tastaturet
Tryk på menuknappen for at åbne hovedmenuen. Brug tastaturets joystick til at navigere i 
menupunkterne.

Brug Enter-tasten  på tastaturet til at vælge et menupunkt.

3.6 Søg

Illustration 3.5 Hovedmenu - Søg

1. Til søg, åbn hovedmenuen, og klik på Søg.
2. Vælg søgning efter Dato/tid eller Hændelse i undermenuen.

Du kan i stedet trykke på søgeknappen  for at gå direkte til søgning efter Dato/tid.

3.6.1 Søgning efter dato/tid
– Vælg startdato og -klokkeslæt, og klik på OK for at starte afspilning.
Afspilning af de viste billedpaneler starter.

Illustration 3.6 Søgning efter dato og tid
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3.6.2 Hændelsessøgning

Illustration 3.7 Menuen Søg efter alarm/bevægelse - Søgekriterier

Søgekriterier
– Angiv de kameraindgange under Vælg kanaler, der skal søges efter. De valgte indgange 

fremhæves.
– Indstil Søg efter til at søge efter alarmhændelser, bevægelseshændelser eller begge dele. 

Indstil til Alle hændelser, så søgningen ikke er begrænset af en hændelsestype.
– Angiv Søgeretning ved at vælge Frem for at søge fra starttidspunkt til sluttidspunkt eller 

Tilbage for at søge fra sluttidspunkt til starttidspunkt.
– Indsæt dato- og klokkeslætsværdier under Starttid og Sluttid for at angive det tidsrum, 

der skal søges i.
– Vælg Søg for at starte søgningen.
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Illustration 3.8 Menuen Søg efter alarm/bevægelse - Søgeresultater

Søgeresultater
– Først på listen vises den optagelse, der opfylder filteret og er tættest på de valgte dato- 

og klokkeslætsværdier.
– Brug pileknapperne op/ned til at navigere i listen. Den valgte optagelse vises i 

eksempelvinduet.

– Tryk på Enter-knappen  for at afspille den valgte optagelse i fuld skærm.

– Tryk på Esc-knappen  for at gå tilbage til menuen Søgeresultater.

3.7 Eksporter

Illustration 3.9 Hovedmenu - Eksporter video

Menuen Eksporter åbnes fra topmenuen. Du kan bruge den til at skrive segmenter af optaget 
video og audio på en USB-hukommelsesenhed. På hovedskærmbilledet til eksport vises 
oplysninger om de tilsluttede medier og en liste med de videosegmenter, der skal arkiveres.



Divar XF Betjeningsvejledning | da 25

Bosch Security Systems Betjeningsvejledning F.01U.074.599 | V 1.0 | 2008.03

Illustration 3.10 Menuen Eksporter video

– Vælg en hukommelsesenhed i valgfeltet Destination. Under Mediestatus vises status for 
den valgte hukommelsesenhed, mens den ledige plads til arkivering vises under Ledig 
plads.
Vælg Slet hvis du vil tømme den valgte hukommelsesenhed.

– Der vises en liste med de videosegmenter, der skal arkiveres.
– Klik på Tilføj for at føje et videosegment til listen.
– Udfyld Starttid og Sluttid for de videosegmenter, du vil arkivere.

Vælg nummeret på de kameraer, du vil arkivere.

Klik på OK for at indsætte segmentet på listen.

Du kan ændre et videosegment på listen ved at vælge det og klikke på Skift.
Du kan fjerne et videosegment fra listen ved at vælge det og klikke på Fjern.

Arkiveringslisten gemmes, indtil arkiveringen er udført. Videosegmenter, der er slettet fra eller 
delvist overskrevet på Divarens interne harddisk(e), fjernes fra listen.
– Sæt et flueben ved Ægthedskontrol for at kontrollere videosegmenternes ægthed inden 

arkivering.
– Vælg Start eksport for at skrive videosegmenterne på USB-enheden.
– Vælg Stop eksport, hvis du vil annullere arkiveringen.
– Vælg Detaljer for at få en fejlrapport, hvis ægthedskontrollen eller arkiveringen ikke kan 

gennemføres.
Hvis videosegmenternes samlede størrelse overstiger den ledige plads på 
hukommelsesenheden, arkiveres kun de første segmenter, der er plads til. De segmenter, der 
ikke arkiveres, forbliver på listen, så de kan arkiveres på en ny enhed.
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3.8 Systeminformation

Illustration 3.11 Hovedmenu - Systeminformation

Menuen Systeminformation åbnes fra topmenuen. Menuen Systeminformation indeholder to 
undermenuer:
– Status - åbner en menu, der kan bruges til at få vist statusoplysninger.
– Logbog - åbner en menu, der kan bruges til at få vist systemloggen.

3.8.1 Status
Undermenuen Status indeholder fem faneblade med statusoplysninger om videooptageren og 
de interne harddiske.

Versionsoplysninger
Viser den installerede firmwareversion, serienummeret og andre versionsrelaterede 
oplysninger til serviceformål.

Lagerstatus
Viser oplysninger om diskstørrelse og -indhold.

Illustration 3.12 Statusmenu - Lagerstatus
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– Tidligste optagelse - viser dato og klokkeslæt for den tidligste (ældste) optagelse på 
disken.

– Seneste optagelse - viser dato og klokkeslæt for den seneste (nyeste) optagelse på 
disken.

– Samlet diskstørrelse - viser den samlede installerede diskplads.
– Tid til overskrivning - omtrentlig tid, video gemmes, indtil den overskrives.
– Ægthedskontrol - klik her for at kontrollere optaget audio og videos ægthed.
– Installerede harddiske - giver en statusoversigt over de installerede harddiske.

Videosignaler
Viser videosystemtilstanden (PAL/NTSC) og status for videoindgang.

Optagelsesstatus
Optager i øjeblikket aktiv profil - viser nuværende profil
Alarmoptagelse ved indgang - viser hvilke indgange, der står i alarmoptagelsestilstand
Bevægelsesoptagelse ved indgang - viser hvilke indgange, der står i 
bevægelsesoptagelsestilstand
Nuværende status for optagelse - viser status for video- og lydoptagelse for hver indgang

Sensorer
Viser aktuelle værdier fra temperatur- og spændingssensor. I tilfælde af, at 
temperaturniveauet er udenfor det normale omfang, bliver de viste værdier gule. Hvis det sker, 
skal du kontrollere, at omgivelsestemperaturen er inden for de anbefalede specifikationer 
(afsnit 9.1.2 Omgivelser), og at der er tilstrækkelig ventilation. Hvis temperaturen når et 
kritisk niveau, lukkes enheden automatisk ned. Genstart enheden ved at tage netledningen ud, 
vente mindst 30 sekunder og derefter isætte netledningen igen.

TemperatursensorerTabel 3.1

Tabel 3.2 Strømforsyningsværdier

3.8.2 Logbog
Viser historiske systemhændelser.

Logbogsfilter
Angiv filterkriterier for at søge efter forskellige systemhændelser i et angivet tidsrum.

Navn på sensor Nedre grænse Øvre grænse
Processor 5 °C/41 °F 100 °C / 212 °F
Luftindgang 5 °C/41 °F 45 °C/113 °F
Luftåbning 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F
Harddisk nr. 1 5 °C/41 °F 55 °C/131 °F
Harddisk nr. 2 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F
Harddisk nr. 3 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F
Harddisk nr. 4 5 °C/41 °F 55 °C / 131 °F

Spændingsniveau Nedre grænse Øvre grænse
12 volt 10,8 V 13,2 V
5 volt 4,7 V 5,3 V
3,3 volt 3,1 V 3,5 V
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Illustration 3.13 Menuen Logbog - Logbogsfilter

– Indtast start- og sluttidspunkter.
– Vælg, hvilke systemhændelser der skal vises.
– Indhold af logbog - viser det tidligste og senest tilgængelige logbogindhold.
– Vis - klik her for at se resultaterne.

Logbogsresultater
Viser Dato, Klokkeslæt og typen af Hændelse for forskellige systemhændelser. Der vises et 
videoeksempel med den valgte hændelse, hvis det er muligt.

3.9 Udløsere og alarmer
Forskellige typer hændelser ændrer den måde, enheden fungerer på. Det gælder følgende 
hændelser:
– et alarmindgangssignal, der anvendes til enheden,
– bevægelsesdetektering i et kamerasignal,
– tab af videosignal fra et af kameraerne,
– en intern alarm fra selve enheden (f.eks. harddiskfejl, temperaturalarm).
Enhedens reaktion på hændelser afhænger af, hvordan den er programmeret.
En hændelse kan enten forårsage en udløser eller en alarm. En udløser ændrer enhedens 
funktionsmåde, men kræver ikke en reaktion fra brugeren. En alarm ændrer også enhedens 
funktionsmåde, men derudover aktiverer den normalt flere indikatorer og kræver, at brugeren 
kvitterer alarmsituationen.
Enheden kan reagere på en hændelse på følgende måder:

Alarmer
– Der afspilles en biptone.
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– Der vises en statusmeddelelse.
– Der vises et alarmikon.
– Rammen om et billedpanel skifter til rød.

– En alarm-  eller videosignaltabs indikator blinker.

– Indikatoren på knappen  blinker.
– Et udgangsrelæ aktiveres.

Alarmer og udløsere

– En bevægelses indikator blinker.
– Visningstilstanden på skærmene skifter.
– Et kontrollerbart kamera kan blive flyttet til en foruddefineret position.
– Optagelsesfunktionsmåden ændres.
– Enhedens funktionsmåde ændres via foruddefinerede profiler.

Baggrundshændelser
Udløsere og alarmer kan ændre baggrundsopgaver, som en bruger måske ikke bemærker. 
Eksempler på reaktioner fra enheden, som ikke er synlige for brugeren, er ændring af 
optagelseshastigheden, aktivering af udgangsrelæet og hændelseslogning. Enheden kan også 
konfigureres, så den optager, når en alarmindgang aktiveres. En udløser kan ændre den måde, 
kamerabillederne vises på skærmen på, uden at der kræves indgreb fra brugeren.

3.9.1 Alarmindgange

Hvis en indgang forårsager en alarm
– Skærm A og skærm B kan skifte til en forudprogrammeret visningstilstand.
– Skærm A: Rammen om de viste billedpaneler er rød. Alarmikonet vises i det tilhørende 

billedpanel. Der vises en alarmstatusmeddelelse.
– Skærm B: Multiskærmvisning eller sekvensvisning af forudprogrammerede kameraer.

– Biptonen for alarm afspilles. Alarmindikatoren  og indikatoren  blinker.
– Et kontrollerbart kamera kan blive flyttet til en foruddefineret position.

Kvittering af en indgangsalarm

Tryk på kvitteringsknappen  for at kvittere alarmen.
– Ingen biptone afspilles.

– Alarmindikatoren  og indikatoren  lyser ikke længere.
– Alarmstatusmeddelelsen forsvinder.
– Den sidst brugte visningstilstand gendannes.

Alarmikonet vises, så længe den indgang, som forårsagede alarmen, er aktiv.
Hvis en alarm ikke kvitteres, slukkes bipperen efter alarmopholdstiden, men alarmen skal 
stadig kvitteres.

Hvis automatisk kvittering er aktiveret, slukkes bipperen, alarmindikatoren  og indikatoren 

 efter opholdstiden.

3.9.2 Bevægelseshændelser

Hvis et bevægelsesdetekteringssignal forårsager en hændelse,
– kan skærmene A og B skifte til visning af bevægelseshændelserne.
– Bevægelsesikonet vises i det tilhørende billedpanel. Der vises en alarmstatusmeddelelse.
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– Bevægelses indikatoren på frontpanelet blinker.

3.9.3 Alarm ved videotab

Hvis tab af videosignal forårsager en alarm:
Skærm A eller skærm B kan konfigureres, så skærmen viser tabet af videosignal.
– En af skærmene eller begge kan skifte til multiskærmvisning. Det tabte kamerasignal vises 

som et sort billedpanel med meddelelsen om tab af videosignal. På skærm A er rammen 
om kameraet med tab af videosignal rød. Der vises en alarmstatusmeddelelse.

– Biptonen for alarm afspilles.

– Indikatoren for tab af videosignal  og indikatoren  blinker.

Kvittering af en alarm for tab af videosignal

Tryk på kvitteringsknappen  for at kvittere en alarm for tab af videosignal.
– Ingen biptone afspilles.

– Indikatoren for tab af videosignal  og indikatoren  lyser ikke længere.
– Alarmstatusmeddelelsen forsvinder.
– Den sidst brugte visningstilstand gendannes.

Hvis kameraet med det tabte videosignal er synligt, vises den sorte billedramme og 
meddelelsen om tab af videosignal, så længe der ikke er nogen video til stede.
Hvis en alarm ikke kvitteres, slukkes bipperen efter alarmopholdstiden, men alarmen skal 
stadig kvitteres.
Hvis automatisk kvittering er aktiveret, slukkes bipperen, indikatoren for tab af videosignal 

 og indikatoren  efter opholdstiden.

3.9.4 Flere alarmer
En af skærmene eller begge kan skifte til multiskærmvisning, hvis der opstår mere end én 

alarm. Den seneste alarmstatusmeddelelse vises altid. Tryk på kvitteringsknappen  
for at slå alle alarmer fra.
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