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1 Εισαγωγή

1.1 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο για εφαρμογές ασφαλείας
Το Divar XF είναι ένα σύστημα εγγραφής βίντεο και ήχου, που καταγράφει πολλαπλά σήματα 
κάμερας και ήχου, παρέχοντας ταυτόχρονα ζωντανή προβολή και αναπαραγωγή σε πολλαπλές 
οθόνες.
Η μονάδα διαθέτει πλήρεις δυνατότητες αναζήτησης και αναπαραγωγής για την προβολή 
αποθηκευμένων βίντεο. Μετά τη διαμόρφωση, η καταγραφή λαμβάνει χώρα στο παρασκήνιο, 
χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χειριστή. Είναι διασφαλισμένες μέγιστες ταχύτητες 
εγγραφής 30 (NTSC) και 25 (PAL) εικόνων το δευτερόλεπτο, ανά κανάλι. Η ταχύτητα και η 
ποιότητα εγγραφής είναι επιλεγόμενες ανά κάμερα. Είναι δυνατή η χρήση έως τεσσάρων 
εσωτερικών σκληρών δίσκων για την παροχή διαφόρων δυνατοτήτων αποθήκευσης για 
καταγραφή.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν εκτεταμένες λειτουργίες διαχείρισης συναγερμών και έλεγχο 
τηλεμετρίας. Οι λειτουργίες συναγερμού περιλαμβάνουν ανίχνευση κίνησης σε καθοριζόμενες 
από το χρήστη περιοχές της εικόνας σε κάθε είσοδο κάμερας.
Ο χειρισμός και ο προγραμματισμός της μονάδας μπορεί να γίνει εύκολα μέσω των πλήκτρων 
ελέγχου του πίνακα της πρόσοψης, του ποντικιού και του συστήματος μενού της οθόνης 
απεικόνισης. Δύο έξοδοι μόνιτορ παρέχουν προβολή πλήρους οθόνης, τετραπλή προβολή και 
προβολή πολλαπλών οθονών. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο KBD (Intuikey) για έλεγχο PTZ και για 
μεγαλύτερη ευχρηστία.
Είσοδοι και έξοδοι βίντεο αυτόματου τερματισμού βρόχου, είσοδοι και έξοδοι ήχου, είσοδοι και 
έξοδοι συναγερμού και υποδοχές σύνδεσης απομακρυσμένου ελέγχου βρίσκονται στον πίνακα 
της πίσω πλευράς. Δύο υποδοχές σύνδεσης VGA παρέχουν εξόδους για ένα μόνιτορ A και ένα 
μόνιτορ B. Παρέχονται επίσης έξοδοι βίντεο CVBS και Y/C σε NTSC ή PAL. Το μόνιτορ A 
εμφανίζει ψηφιακές εικόνες πλήρους οθόνης ή πολλαπλών οθονών, που μπορούν να 
ακινητοποιηθούν και να μεγεθυνθούν. Το μόνιτορ B εμφανίζει ζωντανές εικόνες πλήρους 
οθόνης ή πολλαπλών οθονών.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Η/Υ Control Center μέσω ενός δικτύου, για ζωντανή προβολή, 
αναπαραγωγή και διαμόρφωση. Πέντε ταυτόχρονοι χρήστες μπορούν να ελέγχουν πολλαπλά 
Divar XF. Το Divar XF περιλαμβάνει έναν έλεγχο ταυτότητας για τοπική και απομακρυσμένη 
αναπαραγωγή. Παρέχεται μία εφαρμογή αναπαραγωγής σε Η/Υ, η οποία χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την αναπαραγωγή ασφαλών αρχείων βίντεο. Το εργαλείο διαμόρφωσης βάσει 
Η/Υ Configuration Tool διευκολύνει την εγκατάσταση της μονάδας.
Ένα SDK (κιτ εξέλιξης λογισμικού) διατίθεται για την ενσωμάτωση του Divar XF σε λογισμικό 
διαχείρισης άλλων κατασκευαστών.

1.1.1 Εκδόσεις
Διατίθενται διάφορα μοντέλα Divar XF, 8 καναλιών και 16 καναλιών με επιλογή μονάδας 
εγγραφής DVD, καθένα με διάφορες δυνατότητες αποθήκευσης. Τόσο οι εκδόσεις 8 καναλιών, 
όσο και οι εκδόσεις 16 καναλιών, λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με εξαίρεση το 
μικρότερο αριθμό εισόδων κάμερας, ήχου και συναγερμού και το διαφορετικό αριθμό 
διαθέσιμων προβολών πολλαπλής οθόνης.
Προαιρετικά, μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 8 IP κάμερες (εκτός από τα 8 ή 16 αναλογικά 
κανάλια εισόδου). 

1.1.2 Εγχειρίδια
Παρέχονται τέσσερα εγχειρίδια:
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– Εγχειρίδιο εγκατάστασης - μία λεπτομερής περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης του 
προϊόντος για το τεχνικό προσωπικό εγκατάστασης.

– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης - παρέχει μία συνοπτική επισκόπηση του τρόπου ρύθμισης 
και εγκατάστασης του προϊόντος.

– Εγχειρίδιο χειρισμού - μία λεπτομερής περιγραφή του τρόπου χειρισμού της μονάδας για 
τους τελικούς χρήστες.

– Εγχειρίδιο χειρισμού των εφαρμογών Control Center και Archive Player - μία λεπτομερής 
περιγραφή του τρόπου ρύθμισης και χειρισμού του λογισμικού Control Center και Archive 
Player για τους τελικούς χρήστες και τους διαχειριστές.

1.1.3 Λειτουργίες
Το Divar XF διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
– 8 ή 16 εισόδους κάμερας βρόχου, αυτόματου τερματισμού
– 8 ή 16 εισόδους ήχου
– Υποστήριξη για μέχρι και οκτώ IP κάμερες (προαιρετικά)
– Ταυτόχρονη εγγραφή και αναπαραγωγή
– Εσωτερική αποθήκευση βίντεο σκληρού δίσκου (με δυνατότητα αντικατάστασης στην 

πρόσοψη)
– Ενσωματωμένο RAID4 (προαιρετικά)
– Θύρα 10/100Base-T Ethernet για σύνδεση και δικτύωση Ethernet
– Δύο σειριακές θύρες RS232 για σειριακή επικοινωνία
– Είσοδο εξωτερικού πληκτρολογίου KBD
– Εξόδους διπλού μόνιτορ
– Προβολή πλήρους οθόνης και διάφορες δυνατότητες εμφάνισης πολλαπλών οθονών σε 

ζωντανή λειτουργία και λειτουργία αναπαραγωγής
– Έξοδο παρακολούθησης σημείου με αλληλουχία, προβολή πολλαπλών οθονών και OSD
– Δύο εξόδους ήχου (διπλού μονοφωνικού)
– Ανίχνευση κίνησης
– 8 ή 16 εισόδους μεταγωγής (συναγερμού) και 4 εξόδους συναγερμού
– Ανίχνευση απώλειας βίντεο
– Παραγωγή ηχητικών συναγερμών
– Έλεγχο κάμερας οριζόντιας κίνησης, κλίσης και ζουμ μέσω RS485 και biphase
– Τοπική αρχειοθέτηση μέσω USB
– Τοπική αρχειοθέτηση μέσω ενσωματωμένης μονάδας εγγραφής DVD (προαιρετικά)

1.1.4 Βοήθεια στην οθόνη
Βοήθεια ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον διατίθεται στην οθόνη για ορισμένα θέματα. 

Πατήστε απλά το κουμπί βοήθειας  για να δείτε το κείμενο βοήθειας που σχετίζεται με την 

τρέχουσα δραστηριότητά σας. Πατήστε το κουμπί escape  για έξοδο από τη βοήθεια.

1.2 Αποσυσκευασία
Ελέγξτε τη συσκευασία για τυχόν ορατές φθορές. Εάν κάποια εξαρτήματα παρουσιάζουν 
ενδείξεις ότι υπέστησαν ζημιά κατά την αποστολή, ενημερώσετε την εταιρεία αποστολής. 
Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία. Το προϊόν αυτό είναι ηλεκτρονικός εξοπλισμός και η 
μεταχείρισή του θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στη μονάδα. 
Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, εάν οποιαδήποτε εξαρτήματα είναι 
κατεστραμμένα. Σε περίπτωση απουσίας εξαρτημάτων, ενημερώστε τον τοπικό αντιπρόσωπο 
εξυπηρέτησης πελατών ή τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Bosch Security Systems. Το κιβώτιο 
αποστολής είναι το ασφαλέστερο κιβώτιο για τη μεταφορά της μονάδας. Φυλάξτε το μαζί με όλα 
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τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική χρήση. Εάν η μονάδα πρέπει να επιστραφεί, 
χρησιμοποιήστε τα αρχικά υλικά συσκευασίας.

1.2.1 Περιεχόμενο συσκευασίας
Ελέγξτε για την παρουσία των ακόλουθων αντικειμένων:
– Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο (μονάδα Divar XF 16 ή Divar XF 8)
– Ποντίκι USB
– Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
– Εγχειρίδιο χειρισμού Divar XF
– Εγχειρίδιο χειρισμού Divar XF Control Center και Archive Player
– Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο)
– Πλακέτα με υποδοχή σύνδεσης μεταγωγής και συναγερμού τύπου D με 25 ακροδέκτες
– Πλακέτα με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 15 ακροδέκτες (που χρησιμοποιούνται για 

συνδέσεις PTZ Biphase)
– Υποδοχή σύνδεσης βιδωτού ακροδέκτη με 3 ακροδέκτες (που χρησιμοποιείται για σύνδεση 

PTZ RS485)
– Καλώδιο ρεύματος
– Θωρακισμένο ανάστροφο καλώδιο δικτύου (για σκοπούς συντήρησης και ελέγχου)
– Κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα
– Ένα CD-ROM που περιέχει το λογισμικό και τα εγχειρίδια

1.3 Περιβάλλον εγκατάστασης

1.3.1 Τοποθέτηση
Το Divar XF παρέχεται ως επιτραπέζια μονάδα. Εάν το επιθυμείτε, η μονάδα μπορεί να 
τοποθετηθεί σε ικρίωμα, με χρήση του κιτ τοποθέτησης σε ικρίωμα που παρέχεται με τη μονάδα.

1.3.2 Εξαερισμός
Βεβαιωθείτε ότι η θέση όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση της μονάδας διαθέτει καλό εξαερισμό. 
Προσέξτε τις θέσεις των αεραγωγών ψύξης στο περίβλημα της μονάδας και διασφαλίστε ότι δεν 
παρεμποδίζονται.

1.3.3 Θερμοκρασία
Τηρήστε τις προδιαγραφές θερμοκρασίας περιβάλλοντος της μονάδας κατά την επιλογή ενός 
χώρου εγκατάστασης. Ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες πέραν των καθορισμένων ορίων 
θερμοκρασίας λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα. Μην εγκαθιστάτε τη 
μονάδα επάνω από θερμό εξοπλισμό.

1.3.4 Τροφοδοσία
Διασφαλίστε ότι η παροχή τροφοδοσίας τάσης δικτύου (AC) της θέσης είναι σταθερή και εντός 
της ονομαστικής τάσης της μονάδας. Εάν η παροχή τροφοδοσίας τάσης δικτύου (AC) της θέσης 
παρουσιάζει αιχμές ή πτώσεις τάσης, χρησιμοποιήστε εξισορρόπηση της γραμμής τροφοδοσίας 
ή μία μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS).

1.4 Σχετικός εξοπλισμός
Ένα τυπικό σύστημα μπορεί να περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνονται με τη 
μονάδα):
– Ένα κύριο μόνιτορ για παρακολούθηση πολλαπλών οθονών (μόνιτορ A)
– Ένα δεύτερο μόνιτορ για παρακολούθηση σημείου/συναγερμού (μόνιτορ B)
– Κάμερες με σύνθετες εξόδους βίντεο 1 Vpp
– Κάμερες IP (βλ. φύλλο δεδομένων για μοντέλα που υποστηρίζονται)
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– Ενισχυμένο μικρόφωνο(α)
– Ενισχυτή ήχου με ηχείο(α)
– Ομοαξωνικό καλώδιο βίντεο με συνδέσμους BNC για σύνδεση των σημάτων βίντεο

Καλώδιο ήχου με συνδέσμους RCA για σύνδεση ηχητικών σημάτων.

– Πρίζα παροχής τροφοδοσίας τάσης δικτύου (AC) για τη μονάδα, που επιτρέπει την ασφαλή 
απομόνωση (η μονάδα δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για λόγους 
ασφαλείας)

– Ένα πληκτρολόγιο KBD
– Η/Υ για τις εφαρμογές Control Center και Configuration Tool
– Μονάδες ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ
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2 Γρήγορη εγκατάσταση
Για να καταστήσετε γρήγορα τη μονάδα λειτουργική, πραγματοποιήστε τις συνδέσεις που 
περιγράφονται παρακάτω και στη συνέχεια εισάγετε τα σχετικά δεδομένα στο μενού γρήγορης 
εγκατάστασης. Το μενού γρήγορης εγκατάστασης εμφανίζεται κατά την αρχική εκκίνηση της 
μονάδας. Μετά την καταχώρηση των σχετικών πληροφοριών, η μονάδα θα είναι έτοιμη για 
λειτουργία.

2.1 Συνδέσεις

Εικόνα 2.1 Συνδέσεις πίσω πίνακα

2.1.1 Κύριες συνδέσεις
1. Συνδέστε τις κάμερες στις εισόδους κάμερας BNC (αυτόματου τερματισμού).
2. Συνδέστε το μόνιτορ A στην έξοδο BNC, Y/C, ή VGA (που υποστηρίζει 1280x1024) MON A.
3. Συνδέστε το (παρεχόμενο) ποντίκι USB σε μία θύρα USB.

2.1.2 Προαιρετικές συνδέσεις
4. Συνδέστε το μόνιτορ Β στην έξοδο BNC, Y/C, ή VGA (που υποστηρίζει 1024x768) MON Β.
5. Συνδέστε έως 16 ηχητικά σήματα στις εισόδους ήχου RCA.
6. Συνδέστε την έξοδο (τις εξόδους) ήχου RCA στο μόνιτορ ή σε έναν ενισχυτή ήχου.
7. Συνδέστε έως 16 εισόδους (συναγερμού) (μέσω της παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή 

σύνδεσης τύπου D με 25 ακροδέκτες).
8. Συνδέστε έως 4 εξόδους συναγερμού (μέσω της παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή 

σύνδεσης τύπου D με 25 ακροδέκτες).
9. Συνδέστε την έξοδο διαφυγής (μέσω του παρεχόμενου προσαρμογέα με βιδωτούς 

ακροδέκτες).
10. Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο Intuikey στην υποδοχή εισόδου KBD In και συνδέστε το 

αποληκτικό (παρέχεται με το πληκτρολόγιο) στην υποδοχή εξόδου KBD Out.
11. Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ της Bosch στη θύρα 

Biphase (μέσω της παρεχόμενης πλακέτας με υποδοχή σύνδεσης τύπου D με 15 
ακροδέκτες).
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12. Συνδέστε μία μονάδα ελέγχου οριζόντιας κίνησης/κλίσης/ζουμ άλλου κατασκευαστή στη 
θύρα  RS485 (μέσω του παρεχόμενου προσαρμογέα με βιδωτούς ακροδέκτες).

13. Συνδεθείτε στο δίκτυό σας μέσω της θύρας Ethernet.

2.1.3 Ενεργοποίηση
Ενεργοποιήστε όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
14. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα.

2.2 Αρχική χρήση
Η οθόνη εκκινείται με μία προβολή πολλαπλών οθονών. Το μενού γρήγορης εγκατάστασης 
ανοίγει κατά την αρχική χρήση της μονάδας. Συμπληρώστε τις βασικές ρυθμίσεις στις τέσσερις 
καρτέλες, για να καταστήσετε τη μονάδα λειτουργική. Η μονάδα ξεκινά αυτόματα την εγγραφή, 
μόλις κλείσει το μενού γρήγορης εγκατάστασης.
Για να ανοίξετε το μενού γρήγορης εγκατάστασης σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή:

1. Πατήστε το κουμπί μενού .
2. Το κύριο μενού εμφανίζεται στο μόνιτορ A.
3. Κάντε κλικ στο Διαμόρφωση και στη συνέχεια στο Γρήγορη εγκατάσταση.

Πλοήγηση
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ποντίκι USB. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα 
πλήκτρα του πίνακα της πρόσοψης:

– Χρησιμοποιήστε το κουμπί enter  για να επιλέξετε ένα υπομενού ή ένα στοιχείο.

– Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη     για να μετακινηθείτε στο 
εσωτερικό ενός μενού ή μίας λίστας.

– Χρησιμοποιήστε το κουμπί escape  για επιστροφή ή απενεργοποίηση του μενού.

2.3 Μενού γρήγορης εγκατάστασης
Το μενού γρήγορης εγκατάστασης περιέχει τέσσερις καρτέλες: Διεθνή, Χρονοδιάγραμμα, 
Εγγραφή και Δίκτυο. Πλογηθείτε διαμέσου αυτών των καρτελών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 
Πίσω και Επόμενο. Κάντε κλικ στο Αναίρεση για να ακυρώσετε αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν στην ενεργή καρτέλα. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για έξοδο από το μενού 
γρήγορης εγκατάστασης. Η αλλαγή των ρυθμίσεων γρήγορης εγκατάστασης αντικαθιστά τις 
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. 



Divar XF  Γρήγορη εγκατάσταση | el 11

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο χειρισμού F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

2.3.1 Διεθνή

Εικόνα 2.2 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Διεθνή

Κάντε κλικ στο Επόμενο για να μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα.

Γλώσσα Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού από τη λίστα.

ζώνη ώρας Επιλέξτε μία ζώνη ώρας από τη λίστα.

Μορφή ώρας Επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Ώρα Συμπληρώστε την τρέχουσα ώρα.

Μορφή ημ/νίας Επιλέξτε μεταξύ τριών μορφών ημερομηνίας, που εμφανίζουν πρώτα το 
μήνα (MM), την ημέρα (ΗΗ), ή το έτος (ΕΕΕΕ).

Ημ/νία Συμπληρώστε την τρέχουσα ημερομηνία.
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2.3.2 Χρονοδιάγραμμα

Εικόνα 2.3 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Χρονοδιάγραμμα

Εμφανίζεται μία γραφική αναπαράσταση του τρέχοντος ενεργού εβδομαδιαίου 
χρονοδιαγράμματος. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα από τα διαθέσιμα προφίλ:
– Κίτρινο - Προφίλ 1
– Σκούρο μπλε - Προφίλ 2
– Πράσινο - Προφίλ 3
– Ροζ - Προφίλ 4
– Ανοικτό μπλε - Προφίλ 5
– Καφέ - Προφίλ 6
Κάντε κλικ στο Αντικατάσταση για να ξεκινήσετε την πραγματοποίηση αλλαγών.
– Επιλέξτε την ημέρα έναρξης και λήξης της εβδομάδας.
– Επιλέξτε την ώρα έναρξης και λήξης της ημέρας τις καθημερινές.
– Επιλέξτε την ώρα έναρξης και λήξης της ημέρας τα Σαββατοκύριακα.
Η γραφική αναπαράσταση ενημερώνεται αυτόματα κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων.
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα.
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2.3.3 Εγγραφή

Εικόνα 2.4 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Εγγραφή

Ρυθμίστε την κανονική ανάλυση, την ποιότητα, και το ρυθμό καρέ εγγραφής για κάθε προφίλ 
στον πίνακα. Ρυθμίστε την ανάλυση, την ποιότητα και το ρυθμό καρέ εγγραφής συναγερμού και 
κίνησης. Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζονται για όλα τα προφίλ. Εάν είχαν πραγματοποιηθεί 
προηγουμένως προηγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Αντικατάσταση για να τις αντικαταστήσετε 
με ρυθμίσεις γρήγορης εγκατάστασης.
Κάντε κλικ στο Επόμενο για να μετακινηθείτε στην επόμενη καρτέλα.
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2.3.4 Δίκτυο

Εικόνα 2.5 Μενού γρήγορης εγκατάστασης - Δίκτυο

Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν τη συμπεριφορά της μονάδας αναφορικά προς το 
δίκτυο.

Όνομα DVR Εισάγετε ένα όνομα DVR που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο.

DHCP Ενεργοποιήστε την αυτόματη εκχώρηση στο DHCP διεύθυνσης IP, 
μάσκας υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης από το διακομιστή 
δικτύου. Εμφανίζονται οι πραγματικές τιμές.

Δ/νση IP, Μάσκα 
υποδικτύου, 
Προεπιλεγμένη 
πύλη, Διακομιστής 
DNS

Συμπληρώστε τις διευθύνσεις IP, μάσκας υποδικτύου, προεπιλεγμένης 
πύλης και διακομιστή DNS, όταν το DHCP είναι απενεργοποιημένο.

Όριο εύρους 
ζώνης

Περιορίστε το εύρος ζώνης δικτύου, εισάγοντας μία τιμή μεταξύ 0,1 και 
100 Mbps για το όριο εύρους ζώνης.

Δ/νση MAC Η διεύθυνση MAC προορίζεται μόνο για ανάγνωση.

Καλώδιο 
συνδέθηκε

Εμφανίζει την κατάσταση του καλωδίου.
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3 Οδηγίες χειρισμού
Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν τις λειτουργίες των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης. 
Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να περιοριστούν με τη ρύθμιση κωδικών πρόσβασης. 
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται επίσης να απαιτούν άδεια λογισμικού.
Ένας διαχειριστής έχει πρόσβαση σε πολύ περισσότερες λειτουργίες στο μενού.

3.1 Πλήκτρα πίνακα πρόσοψης

Εικόνα 3.1 Πλήκτρα πίνακα πρόσοψης

3.1.1 Πλήκτρα
Τα πλήκτρα στον πίνακα της πρόσοψης ελέγχουν όλες τις λειτουργίες. Σύμβολα επάνω στα 
πλήκτρα υποδεικνύουν τις λειτουργίες. Τα ανενεργά πλήκτρα εκπέμπουν ένα ηχητικό σήμα κατά 
το πάτημά τους.

Πλήκτρα βέλους:

Επάνω Κάτω Αριστερά Δεξιά
– μετακίνηση διαμέσου στοιχείων μενού ή τιμών στην κατάσταση μενού
– στην κατάσταση PTZ, τα πλήκτρα βέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 

των λειτουργιών οριζόντιας κίνησης, κλίσης και ζουμ της επιλεγμένης κάμερας
– μετακινεί την ορατή περιοχή της επιλεγμένης εικόνας σε λειτουργία ψηφιακού ζουμ

 Πλήκτρο Enter
– επιλέγει ένα υπομενού ή στοιχείο μενού, ή επιβεβαιώνει επιλογές που 

πραγματοποιούνται σε μενού
– το επιλεγμένο πλαίσιο εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, κατά την προβολή βίντεο σε 

λειτουργία πολλαπλών οθονών

 Πλήκτρο ESC
– πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο ή για έξοδο από το σύστημα μενού 

χωρίς αποθήκευση

 Πλήκτρο Πλήρης οθόνη
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης

 Πλήκτρο Τετραπλή
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία τετραπλής προβολής
– σε λειτουργία τετραπλής προβολής, πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των 

ενεργοποιημένων οθονών τετραπλής προβολής

Divar
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 Πλήκτρο Πολλαπλές οθόνες
– πατήστε για μετάβαση σε λειτουργία πολλαπλών οθονών
– σε λειτουργία πολλαπλών οθονών, πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των ενεργοποιημένων 

οθονών 3x3 και 4x4

 Πλήκτρο ψηφιακού ζουμ
– μεγεθύνει την ενεργή απεικόνιση κάμερας πλήρους οθόνης

 Πλήκτρο Αλληλουχία
– προβολή καμερών σε αλληλουχία, σε πλήρη οθόνη ή σε οθόνες τετραπλής προβολής

 Πλήκτρο OSD
– πατήστε για να προβάλετε την ημερομηνία/ώρα και πληροφορίες κάμερας, μόνο την 

ημερομηνία/ώρα, ή κανένα από αυτά

 Πλήκτρο Αναζήτηση
– πατήστε για να ανοίξετε το μενού αναζήτησης ημερομηνίας/ώρας, για να αναζητήσετε 

καταγεγραμμένες εικόνες

 Πλήκτρο PTZ
– ενεργοποιεί τις λειτουργίες οριζόντιας κίνησης/κλίσης ή οριζόντιας κίνησης/ζουμ

 Πλήκτρο Πάγωμα
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να ακινητοποιήσετε την επιλεγμένη 

εικόνα

 Πλήκτρο Μενού
– ανοίγει το σύστημα μενού

Πλήκτρο Βοήθεια
– πατήστε για να προβάλετε κείμενο βοήθειας

 Πλήκτρο Σίγαση
– πατήστε για να σιγήσετε την ηχητική παρακολούθηση

 Πλήκτρο Άνοιγμα/Κλείσιμο
– πατήστε για να ανοίξετε ή κλείσετε το συρτάρι του DVD

 Πλήκτρο Εξαγωγή
– πατήστε για να ανοίξετε το μενού εξαγωγής. Επάνω στο πλήκτρο υπάρχει μία 

ενδεικτική λυχνία 

 Πλήκτρο Οθόνη
– εκτελεί εναλλαγή μεταξύ μόνιτορ A και B

 Πλήκτρο Επιβεβαίωση
– πατήστε για να επιβεβαιώσετε ένα συμβάν συναγερμού. Επάνω στο πλήκτρο υπάρχει 

μία ενδεικτική λυχνία 

 Πλήκτρα κάμερας (1-16)
– πατήστε για να δείτε μία προβολή πλήρους οθόνης της εισόδου αναλογικού βίντεο
– πατήστε για να δείτε μία προβολή πλήρους οθόνης μιας κάμερας IP (εάν έχει 

συνδεθεί)
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 Πλήκτρο Παύση
– στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να ακινητοποιήσετε την εικόνα 

αναπαραγωγής

 Πλήκτρο αντίστροφης αναπαραγωγής
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να εκκινήσετε την αντίστροφη 

αναπαραγωγή εγγραφών για τις εμφανιζόμενες κάμερες
– σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να εκκινήσετε ή να επιταχύνετε την 

αντίστροφη αναπαραγωγή
– σε λειτουργία παύσης, πατήστε για μετάβαση προς τα πίσω κατά ένα καρέ

 Πλήκτρο Αναπαραγωγή
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για συνέχιση της αναπαραγωγής από την 

τελευταία επιλεγμένη θέση αναπαραγωγής
– σε λειτουργία παύσης ή αναπαραγωγής προς τα εμπρός/προς τα πίσω, πατήστε για 

συνέχιση της αναπαραγωγής

 Πλήκτρο αναπαραγωγής προς τα εμπρός
– σε λειτουργία ζωντανής προβολής, πατήστε για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή από 

ένα λεπτό νωρίτερα
– σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για να αυξήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής 

προς τα εμπρός
– σε λειτουργία παύσης, πατήστε για μετάβαση προς τα εμπρός κατά ένα καρέ

 Πλήκτρο Διακοπή
– ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε για επιστροφή σε λειτουργία 

ζωντανής προβολής

Σημείωση:
Η αρίθμηση των καμερών IP ξεκινά από το 9 σε ένα μοντέλο 8 καναλιών και από το 17 σε ένα 
μοντέλο 16 καναλιών. Έτσι, σε μια μονάδα 16 καναλιών με κάμερες IP, το πλήκτρο κάμερας 1 
επιλέγει την αναλογική κάμερα 1 και την κάμερα IP 17.

3.1.2 Ενδεικτικές λυχνίες
Οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα της πρόσοψης ανάβουν ή αναβοσβήνουν, για να σας 
ειδοποιήσουν σχετικά με διάφορες καταστάσεις λειτουργίας.

 Λειτουργία - ανάβει, όταν η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα

 DVD - ανάβει, όταν ένα DVD είναι μέσα στη μονάδα

 USB - ανάβει, όταν μία συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη μονάδα

 Δίκτυο - ανάβει, όταν ένας απομακρυσμένος χρήστης είναι συνδεδεμένος στη μονάδα

 Εγγραφή - ανάβει, όταν η μονάδα καταγράφει βίντεο

 Αναπαραγωγή - ανάβει, όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής

 Οθόνη A - υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται έλεγχος του μόνιτορ A

 Οθόνη Β - υποδεικνύει ότι πραγματοποιείται έλεγχος του μόνιτορ Β
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 Θερμοκρασία - αναβοσβήνει, όταν η εσωτερική θερμοκρασία βρίσκεται εκτός του 

λειτουργικού εύρους

 Συναγερμός - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται συναγερμός

 Κίνηση - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται κίνηση σε ένα σήμα βίντεο

 Απώλ.βίντ - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται απώλεια βίντεο για μία είσοδο βίντεο

 Αστοχία συστήματος - αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται βλάβη στο σύστημα

3.2 Πλήκτρα ελέγχου ποντικιού
Όλες οι λειτουργίες που ελέγχονται από τον πίνακα της πρόσοψης είναι, εναλλακτικά, 
προσπελάσιμες με χρήση του παρεχόμενου ποντικιού USB. Όλες οι κύριες λειτουργίες του DVR 
είναι προσπελάσιμες μέσω του πίνακα κουμπιών της οθόνης. Για να εμφανίσετε τον πίνακα 
(μόνιτορ A μόνο), μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 
Πατήστε ESC για να τον αφαιρέσετε από την οθόνη.

Εικόνα 3.2 Πίνακας κουμπιών οθόνης

Τα κουμπιά και οι δείκτες στον πίνακα κουμπιών οθόνης λειτουργούν όπως τα πλήκτρα και οι 
ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα της πρόσοψης.

3.3 Προβολή εικόνων
Η μονάδα διαθέτει δύο εξόδους μόνιτορ, A και B. Ο τρόπος με τον οποίο τα συγκεκριμένα 
μόνιτορ εμφανίζουν εικόνες εξαρτάται από τη διαμόρφωση του συστήματος. Όταν ανιχνεύεται 
μία είσοδος συναγερμού ή κίνησης, η εικόνα κάμερας με το δείκτη συναγερμού/κίνησης μπορεί 
να εμφανιστεί στην οθόνη Α, B ή και στις δύο. Όταν εκδηλωθούν πολλαπλοί συναγερμοί ή 
κίνηση, οι εικόνες κάμερας συνδυάζονται σε ένα παράθυρο πολλαπλών οθονών στην οθόνη Α, B 
ή και στις δύο.

3.3.1 Οθόνη A
Η οθόνη A είναι το κύριο μόνιτορ. Εμφανίζει ζωντανές εικόνες ή εικόνες αναπαραγωγής κάμερας 
σε πλήρη οθόνη, τετραπλή προβολή ή προβολή πολλαπλών οθονών, τόσο αναλογικών καμερών 
όσο και καμερών IP. Στη συγκεκριμένη οθόνη εμφανίζονται επίσης μηνύματα κατάστασης, 
συναγερμού, προειδοποιήσεις κίνησης και απώλειας βίντεο. Όταν το σύστημα μενού είναι 
ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε αυτήν την οθόνη.

3.3.2 Οθόνη B
Η οθόνη B εμφανίζει ζωντανές εικόνες σε πλήρη οθόνη, τετραπλή προβολή ή προβολή 
πολλαπλών οθονών αναλογικών καμερών.

Επιλογή οθόνης για έλεγχο
Για να ελέγξετε την απεικόνιση στην οθόνη A:

1. Ελέγξτε ότι η λυχνία  στον πίνακα της πρόσοψης είναι αναμμένη.

2. Εάν η λυχνία  δεν είναι αναμμένη, πατήστε το πλήκτρο οθόνης .
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Για να ελέγξετε την απεικόνιση στην οθόνη Β:

1. Ελέγξτε ότι η λυχνία  στον πίνακα της πρόσοψης είναι αναμμένη.

2. Εάν η λυχνία  δεν είναι αναμμένη, πατήστε το πλήκτρο οθόνης .

3.3.3 Προβολή
Το σχέδιο παρουσιάζει όλες τις πιθανές προβολές για την οθόνη A και Β. Ορισμένες προβολές 
πολλαπλών οθονών ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί κατά τη ρύθμιση. Το μοντέλο Divar και 
ο αριθμός των συνδεδεμένων καμερών επηρεάζουν επίσης τις διαθέσιμες προβολές πολλαπλών 
οθονών.

Εικόνα 3.3 Το Divar XF υποστηρίζει προβολή μονής, τετραπλής, 3x3 και 4x4 οθόνης

Οι τρόποι λειτουργίας πολλαπλών οθονών μπορούν να έχουν διαφορετικές πολλαπλές οθόνες 
που μπορούν να παρουσιάζονται σε αλληλουχία για να εμφανίζουν όλες τις εικόνες κάμερας.

Πολλαπλές οθόνες
Για να προβάλετε διαφορετικές απεικονίσεις πολλαπλών οθονών στο μόνιτορ A ή B:

1. Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών οθονών .
– Μία απεικόνιση εικόνων κάμερας πολλαπλών οθονών εμφανίζεται στο ενεργό μόνιτορ.
– Τα πλήκτρα κάμερας των επιλεγμένων καμερών ανάβουν (με πράσινο χρώμα).

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο πολλαπλών οθονών  για να μεταβείτε στην επόμενη 
προγραμματισμένη προβολή πολλαπλών οθονών.

– Εάν συνεχίσετε να πατάτε το πλήκτρο πολλαπλών οθονών , η ομάδα προβαίνει σε 
κυκλική εναλλαγή διαμέσου όλων των ενεργοποιημένων προβολών πολλαπλών 
οθονών.

Πλήρης οθόνη
Για να προβάλετε ένα στιγμιότυπο πλήρους οθόνης μίας κάμερας:
1. Πατήστε ένα πλήκτρο κάμερας.

– Εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο πλήρους οθόνης της αναλογικής κάμερας που επιλέξατε.
– Το πλήκτρο κάμερας της επιλεγμένης αναλογικής κάμερας ανάβει (με πράσινο 

χρώμα).
– Πατήστε πάλι το πλήκτρο κάμερας για να εμφανίσετε τη συνδεδεμένη κάμερα IP.
– Το πλήκτρο κάμερας της επιλεγμένης κάμερας IP ανάβει (με πορτοκαλί χρώμα).

2. Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία πολλαπλών οθονών, πατήστε enter , για να προβάλετε το 
ενεργό πλαίσιο σε πλήρη οθόνη.
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Σημείωση:
Η αρίθμηση των καμερών IP ξεκινά από το 9 σε ένα μοντέλο 8 καναλιών και από το 17 σε ένα 
μοντέλο 16 καναλιών. Έτσι, σε μια μονάδα 16 καναλιών με κάμερες IP, το πλήκτρο κάμερας 1 
επιλέγει την αναλογική κάμερα 1 και την κάμερα IP 17.

Αλληλουχία
Για να προβάλετε μία αλληλουχία ζωντανών εικόνων κάμερας διαφόρων καμερών:

1. Πατήστε το πλήκτρο αλληλουχίας .
– Εμφανίζεται μία αλληλουχία εικόνων κάμερας, καθεμία για έναν προγραμματισμένο εκ 

των προτέρων χρόνο παραμονής.

2. Πατήστε το πλήκτρο αλληλουχίας  για να διακόψετε την προβολή αλληλουχίας.
– Η μεγέθυνση, το πάτημα του πλήκτρου πολλαπλών οθονών ή η επιλογή μίας 

μεμονωμένης κάμερας διακόπτει επίσης την προβολή αλληλουχίας.

Εκχώρηση πλαισίων
Εκχώρηση καμερών σε πλαίσια σε προβολή πολλαπλών οθονών:
1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε ένα πλαίσιο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο κάμερας, για να εμφανίσετε και να 

εκχωρήσετε την εικόνα της συγκεκριμένης κάμερας στο ενεργό πλαίσιο.
3. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ σε ένα πλαίσιο με το ποντίκι και επιλέξτε μία είσοδο βίντεο 

από το μενού περιβάλλοντος.
Η εκχώρηση πλαισίου που πραγματοποιείτε χρησιμοποιείται στη λειτουργία αναπαραγωγής, 
καθώς και στη λειτουργία ζωντανής προβολής.

Πάγωμα εικόνας
Πάγωμα ενός στιγμιότυπου κάμερας στην οθόνη A:

1. Πατήστε το πλήκτρο παγώματος , για να παγώσετε την εικόνα στο ενεργό πλαίσιο.

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο παγώματος , για να επιστρέψετε σε ζωντανή προβολή.
Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Πάγωμα ή Ξεπάγωμα από το μενού 
περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Εάν προβάλετε μία εικόνα κάμερας σε λειτουργία πλήρους οθόνης, τότε παγώνει η 
συγκεκριμένη εικόνα. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία παγωμένη εικόνα. 
Εάν αλλάξετε λειτουργία προβολής, τυχόν παγωμένες εικόνες ελευθερώνονται.

Ζουμ
Για να μεγθύνετε μία εικόνα βίντεο:

1. Πατήστε το πλήκτρο ζουμ .
– Η εικόνα μεγεθύνεται κατά ένα συντελεστή 2.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας που 
επιθυμείτε να εμφανιστεί.

3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ζουμ  για περαιτέρω μεγέθυνση.
– Η εικόνα μεγεθύνεται κατά ένα συντελεστή 4.

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας που 
επιθυμείτε να εμφανιστεί.

5. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ζουμ , για να επιστρέψετε σε μία πλήρη εικόνα και να 
εγκαταλείψετε τη λειτουργία ζουμ.
Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Ζουμ ή Έξοδος από το ζουμ, για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ με το ποντίκι. Ενώ βρίσκεστε 



Divar XF  Οδηγίες χειρισμού | el 21

Bosch Security Systems Εγχειρίδιο χειρισμού F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

στη λειτουργία ζουμ, κάντε κλικ σε μία περιοχή της οθόνης για να εστιάσετε σε αυτή. 
Χρησιμοποιήστε τον τροχίσκο κύλισης για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

3.4 Ζωντανή προβολή και αναπαραγωγή

3.4.1 Λειτουργία ζωντανής προβολής
Η λειτουργία ζωντανής προβολής είναι η κανονική κατάσταση λειτουργίας της μονάδας, κατά την 
οποία παρακολουθείτε ζωντανές εικόνες από τις κάμερες. Από τη λειτουργία ζωντανής 
προβολής μπορείτε να περάσετε σε λειτουργία αναπαραγωγής ή να μεταβείτε στο μενού 
συστήματος.

3.4.2 Πρόσβαση σε λειτουργίες αναπαραγωγής
Η πρόσβαση σε λειτουργίες αναπαραγωγής ενδέχεται να απαιτεί κωδικό πρόσβασης. Συζητήστε 
το με το διαχειριστή σας.
1. Για αναζήτηση, χρησιμοποιήστε το ανώτερο μενού και κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης.
2. Επιλέξτε αναζήτηση κατά Συμβάν ή αναζήτηση κατά Ημ/νία-ώρα από το πτυσσόμενο 

μενού.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης , για απευθείας μεταγωγή στην αναζήτηση 
κατά ημερομηνία/ώρα.
Για είσοδο στη λειτουργία αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα:

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής προς τα πίσω , για να εκκινήσετε την αντίστροφη 
αναπαραγωγή εγγραφών για τις εμφανιζόμενες κάμερες.

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής προς τα εμπρός , για να εκκινήσετε την 
αναπαραγωγή από ένα λεπτό νωρίτερα.

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής  για συνέχιση της αναπαραγωγής από την τελευταία 
επιλεγμένη θέση αναπαραγωγής.

Πατήστε το πλήκτρο διακοπής  για επιστροφή σε ζωντανή προβολή. Ένας συναγερμός 
επαναφέρει επίσης τη μονάδα σε ζωντανή προβολή.

3.4.3 Λειτουργία αναπαραγωγής
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, τα πλήκτρα ελέγχου βίντεο λειτουργούν ως εξής:

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής προς τα πίσω , για να εκκινήσετε την αντίστροφη 
αναπαραγωγή εγγραφών. Πατώντας το επανειλημμένα, ο ρυθμός εμφάνισης αυξάνεται 
μέχρι ένα μέγιστο βαθμό, πριν επιστρέψει ξανά σε κανονική ταχύτητα. Πατήστε το πλήκτρο 

αναπαραγωγής προς τα πίσω  στη λειτουργία παύσης, για μετάβαση προς τα πίσω κατά 
ένα καρέ τη φορά.

– Πατήστε το πλήκτρο παύσης , για να παγώσετε την εικόνα.

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής προς τα εμπρός , για να εκκινήσετε την 
αναπαραγωγή εγγραφών. Πατώντας το επανειλημμένα, ο ρυθμός εμφάνισης αυξάνεται 
μέχρι ένα μέγιστο βαθμό, πριν επιστρέψει ξανά σε κανονική ταχύτητα. Πατήστε το πλήκτρο 

αναπαραγωγής προς τα εμπρός  στη λειτουργία παύσης, για μετάβαση προς τα εμπρός 
κατά ένα καρέ τη φορά.

– Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής , για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Πατήστε το πλήκτρο διακοπής  για επιστροφή σε ζωντανή προβολή. Ένας συναγερμός 
επαναφέρει επίσης τη μονάδα σε ζωντανή προβολή.
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3.5 Επισκόπηση του συστήματος μενού
Το μενού παρέχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες, προκειμένου να σας βοηθήσει να 
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Η πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του μενού προστατεύεται με 
κωδικό. Υπάρχουν τρείς τρόποι πρόσβασης στο σύστημα μενού:
– μέσω των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης,
– μέσω ενός ποντικιού USB, ή
– μέσω ενός πληκτρολογίου Intuikey.
Οι μικρές διαφορές στην πλοήγηση και την επιλογή οφείλονται μόνο στις διαφορές μεταξύ των 
πλήκτρων στη μονάδα, στο πληκτρολόγιο και στο ποντίκι. Η δομή των μενού είναι η ίδια σε όλες 
τις περιπτώσεις.
Το ανώτερο μενού αποτελείται από τέσσερα κύρια μενού με πτυσσόμενα υπομενού, ένα 
στοιχείο βοήθειας και ένα στοιχείο εξόδου.

Εικόνα 3.4 Ανώτερο μενού

Αναζήτηση

Το μενού Αναζήτηση περιέχει δύο υπομενού:
– Ημ/νία-ώρα - αναπαράγει βίντεο από μία συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
– Αναζήτηση κατά Συμβάντα - αναζητεί συμβάντα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα υπομενού είναι δυνατή, μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα 
αναπαραγωγής.

Εξαγωγή

Το μενού Εξαγωγή χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτηση ενός αποσπάσματος βίντεο σε μία 
συσκευή μνήμης USB ή σε DVD.
Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο υπομενού είναι δυνατή, μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα 
εξαγωγής.

Διαμόρφωση

Το μενού Διαμόρφωση περιέχει τρία υπομενού:
– Γρήγορη εγκατάσταση - ανοίγει έναν οδηγό για τη διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων του 

DVR.
– Διαμόρφωση για προχωρημένους - ανοίγει το μενού διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση όλων 

των ρυθμίσεων του DVR.
– Ρυθμίσεις οθόνης - ανοίγει ένα μενού για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εξόδου οθόνης.
Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα υπομενού είναι δυνατή, μόνο εάν διαθέτετε δικαιώματα 
διαμόρφωσης.
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Πληροφορίες συστήματος

Το μενού Πληροφορίες συστήματος περιέχει δύο υπομενού:
– Κατάσταση - ανοίγει ένα μενού για την προβολή πληροφοριών κατάστασης.
– Μητρώο καταγραφής - ανοίγει ένα μενού για την προβολή του μητρώου του συστήματος.

Βοήθεια

Η λειτουργία Βοήθεια εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας. 

Έξοδος

Κάντε κλικ για τερματισμό της σύνδεσης. 

3.5.1 Πρόσβαση με χρήση των πλήκτρων του πίνακα της πρόσοψης
Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού .

– Το ανώτερο μενού εμφανίζεται στην οθόνη A.
Για να μετακινηθείτε στο εσωτερικό ενός μενού ή μίας λίστας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

βέλους     στον πίνακα της πρόσοψης.

Για να επιλέξετε ένα υπομενού ή στοιχείο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο enter .

Για επιστροφή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο escape .

Για να ανοίξετε το κείμενο βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο βοήθειας .

Για έξοδο από το μενού, πατήστε το πλήκτρο escape .

3.5.2 Πρόσβαση με χρήση του ποντικιού
Για να ανοίξετε το μενού, μετακινήστε το δείκτη στην κορυφή της οθόνης.

– Το ανώτερο μενού εμφανίζεται στην οθόνη A.
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, μετακινήστε το δείκτη επάνω σε αυτό και κάντε αριστερό 
κλικ.

3.5.3 Πρόσβαση με χρήση του πληκτρολογίου Intuikey
Πατήστε το πλήκτρο Μενού για πρόσβαση στο ανώτερο μενού. Χρησιμοποιήστε το joystick του 
πληκτρολογίου, για να πλοηγηθείτε διαμέσου των στοιχείων του μενού.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο enter  στο πληκτρολόγιο.
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3.6 Αναζήτηση

Εικόνα 3.5 Ανώτερο μενού - Αναζήτηση

1. Για αναζήτηση, μπείτε στο ανώτερο μενού και κάντε κλικ στο Αναζήτηση.
2. Επιλέξτε αναζήτηση κατά Ημ/νία-ώρα ή αναζήτηση κατά Συμβάν από το πτυσσόμενο 

μενού.

Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αναζήτησης , για απευθείας μεταγωγή στην αναζήτηση 
κατά Ημ/νία-ώρα.

3.6.1 Αναζήτηση κατά ημερομηνία/ώρα

Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και κάντε κλικ στο OK για να εκκινήσετε την 
αναπαραγωγή.
Η αναπαραγωγή των εμφανιζόμενων πλαισίων εκκινείται.

Εικόνα 3.6 Αναζήτηση κατά ημερομηνία και ώρα

3.6.2 Αναζήτηση κατά συμβάν
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Εικόνα 3.7 Μενού Αναζήτηση συμβάντων - Επιλογές αναζήτ

Κριτήρια αναζήτησης
– Κάτω από το Κανάλια, επιλέξτε τις εισόδους κάμερας προς αναζήτηση (επισημάνετε το μη 

αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων). Οι επιλεγμένες είσοδοι επισημαίνονται.
– Ρυθμίστε την Αναζήτηση για για να αναζητήσετε συμβάντα συναγερμού, συμβάντα κίνησης, 

ή και τα δύο. Ρυθμίστε σε Όλα τα συμβάντα προκειμένου η αναζήτηση να μην περιορίζεται 
από συγκεκριμένο τύπο συμβάντος.

– Για να ρυθμίσετε την Κατεύθυνση αναζήτησης, επιλέξτε Προς τα εμπρός, για αναζήτηση 
από την ώρα έναρξης έως την ώρα λήξης, ή Προς τα πίσω, για αναζήτηση από την ώρα 
λήξης έως την ώρα έναρξης.

– Στα πεδία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης, συμπληρώστε τιμές ημερομηνίας και ώρας, για να 
καθορίσετε το χρονικό διάστημα της αναζήτησης.

– Επιλέξτε Αναζήτηση, για να εκκινήσετε την αναζήτηση.
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Εικόνα 3.8 Μενού Αναζήτηση συμβάντων - Αποτελέσμ.αναζήτ

Αποτελέσματα αναζήτησης
– Η εγγραφή που πληρεί το φίλτρο και βρίσκεται πλησιέστερα στην επιλεγμένη ημερομηνία 

και ώρα εμφανίζεται πρώτη.
– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άνω/κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε στο εσωτερικό της 

λίστας. Η επιλεγμένη εγγραφή εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης.

– Πατήστε το πλήκτρο enter , για μία αναπαραγωγή πλήρους οθόνης της επιλεγμένης 
εγγραφής.

– Πατήστε το πλήκτρο escape , για να επιστρέψετε στο μενού αναζήτησης.

3.7 Εξαγωγή

Εικόνα 3.9 Ανώτερο μενού - Εξαγωγή βίντεο

Η πρόσβαση στο μενού εξαγωγής γίνεται από το ανώτερο μενού. Σας επιτρέπει να καταγράψετε 
αποσπάσματα εγγεγραμμένου βίντεο και ήχου σε μία συσκευή αποθήκευσης USB ή σε 
εγγράψιμο DVD. Η κύρια οθόνη εξαγωγής εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο 
μέσα και μία λίστα των αποσπασμάτων βίντεο προς αρχειοθέτηση.
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Εικόνα 3.10 Μενού εξαγωγής βίντεο

– Επιλέξτε μία συσκευή μνήμης από το πλαίσιο επιλογής Προορισμός. Το πεδίο Κατάσταση 
μέσου εμφανίζει την κατάσταση της επιλεγμένης συσκευής μνήμης, ενώ το πλαίσιο 
Ελεύθερος χώρος εμφανίζει το διαθέσιμο χώρο για αρχειοθέτηση.
Επιλέξτε Διαγραφή για να εκκενώσετε την επιλεγμένη συσκευή μνήμης.

– Εμφανίζεται μία λίστα των αποσπασμάτων βίντεο προς αρχειοθέτηση.
– Για να προσθέσετε ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη.
– Συμπληρώστε μία Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης για τα αποσπάσματα βίντεο που επιθυμείτε 

να αρχειοθετήσετε.
Επιλέξτε τους αριθμούς κάμερας που επιθυμείτε να αρχειοθετήσετε (επισημάνετε το μη 
αριθμημένο πλαίσιο για επιλογή όλων).

Κάντε κλικ στο OK για να τοποθετήσετε το απόσπασμα στη λίστα.

1. Για να προσθέσετε άλλο ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, κάντε κλικ στο Προσθήκη.
1. Για να αλλάξετε ένα απόσπασμα βίντεο στη λίστα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Αλλαγή.
1. Για να αφαιρέσετε ένα απόσπασμα βίντεο από τη λίστα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο 

Κατάργηση.
Η λίστα αρχειοθέτησης αποθηκεύεται μέχρι τη διενέργεια της αρχειοθέτησης. Τα αποσπάσματα 
βίντεο που έχουν μερικώς αντικατασταθεί ή διαγραφεί από τον εσωτερικό σκληρό δίσκο(ους) 
του Divar αφαιρούνται από τη λίστα.
– Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο πλαίσιο Έλεγχος ταυτότητας για να ελέγξετε 

την αυθεντικότητα των αποσπασμάτων βίντεο, πριν την αρχειοθέτηση.
– Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο Οριστικοποίηση μέσου για να διασφαλίσετε 

ότι τα μέσα DVD μπορούν να διαβαστούν σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής.
– Επιλέξτε Έναρξη εξαγωγής, για να καταγράψετε τα αποσπάσματα βίντεο στη συσκευή 

προορισμού.
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– Επιλέξτε Διακοπή εξαγωγής, για να ακυρώσετε τη διαδικασία αρχειοθέτησης.
– Επιλέξτε Λεπτομέρειες για μία αναφορά σφάλματος, εάν ο έλεγχος ταυτότητας ή η 

αρχειοθέτηση υπήρξε ανεπιτυχής.
Εάν το συνολικό μέγεθος των αποσπασμάτων βίντεο είναι μεγαλύτερο από τον ελεύθερο χώρο 
της συσκευής μνήμης, τότε μόνο τα πρώτα αποσπάσματα που χωρούν θα αρχειοθετηθούν. Τα 
αποσπάσματα που δεν αρχειοθετούνται παραμένουν στη λίστα, προκειμένου να είναι δυνατή η 
αρχειοθέτησή τους σε μία νέα συσκευή.

3.8 Διαμόρφωση

Εικόνα 3.11 Ανώτερο μενού - Διαμόρφωση

Η πρόσβαση στο μενού Διαμόρφωση γίνεται από το ανώτερο μενού. Το μενού Διαμόρφωση 
περιέχει τρία υπομενού:
– Γρήγορη εγκατάσταση - ανοίγει έναν οδηγό για τη διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων. Για 

περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 2 Γρήγορη εγκατάσταση, Σελίδα 9.
– Διαμόρφωση για προχωρημένους - ανοίγει το μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους για 

τη διαμόρφωση όλων των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
Ενότητα 6 Μενού διαμόρφωσης για προχωρημένους, Σελίδα 59.

– Ρυθμίσεις οθόνης - ανοίγει ένα μενού για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων οθόνης.

3.8.1 Ρυθμίσεις οθόνης

Το υπομενού Ρυθμίσεις οθόνης περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις εμφάνισης για την οθόνη A και B.

Επιλογές εμφάνισης
Επιλέξτε διαφανές φόντο για να δείτε την εμφάνιση κάμερας πίσω από τα μενού. 
Επιλέξτε το χρώμα για τα περιγράμματα πλαισίου (μαύρο, λευκό ή γκρι).

Πολλαπλές οθόνες
Επιλέξτε εκείνες τις προβολές πολλαπλών οθονών που επιθυμείτε να δείτε.
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Εικόνα 3.12 Μενού Διαμόρφωση οθονών - Αλληλουχία

Αλληλουχία
Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία η κάμερα παραμένει ορατή στην οθόνη στο πεδίο 
Χρόνος παραμονής αλληλουχίας. 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη για να μετακινήσετε τις εισόδους κάμερας στη λίστα 
αλληλουχίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Προς τα πάνω ή Προς τα κάτω για να επιτύχετε την 
επιθυμητή σειρά. Χρησιμοποιήστε Κατάργηση για να απαλείψετε ένα επιμέρους στοιχείο από τη 
λίστα αλληλουχίας. Χρησιμοποιήστε Διαγραφή για να απαλείψετε όλα τα στοιχεία από τη λίστα 
αλληλουχίας.

Οθόνη συμβάντων
Επιλέξτε τα πλαίσια Είσοδος επαφής, Συναγερμός απώλειας βίντεο ή Συμβάντα ανίχνευσης 
κίνησης για να εμφανίσετε αυτά τα συμβάντα στην οθόνη.
Καθορίστε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία αυτά τα συμβάντα παραμένουν στην οθόνη στο 
πεδίο Διάρκεια οθόνης (συμβάντα μη συναγερμού μόνο).

3.9 Πληροφορίες συστήματος

Εικόνα 3.13 Ανώτερο μενού - Πληροφορίες συστήματος
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Η πρόσβαση στο μενού πληροφοριών συστήματος γίνεται από το ανώτερο μενού. Το μενού 
Πληροφορίες συστήματος περιέχει δύο υπομενού:
– Κατάσταση - ανοίγει ένα μενού για την προβολή πληροφοριών κατάστασης.
– Μητρώο καταγραφής - ανοίγει ένα μενού για την προβολή του μητρώου του συστήματος.

3.9.1 Κατάσταση

Το υπομενού Κατάσταση περιλαμβάνει πέντε καρτέλες που εμφανίζουν πληροφορίες 
κατάστασης.

Εκδόσεις
Η καρτέλα πληροφοριών έκδοσης εμφανίζει την εγκατεστημένη έκδοση υλικολογισμικού, τον 
αριθμό σειράς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την έκδοση για σκοπούς τεχνικής 
εξυπηρέτησης.

Αποθηκ.χώρος
Η καρτέλα αποθηκευτικού χώρου εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και το 
περιεχόμενο του δίσκου.

Εικόνα 3.14 Μενού κατάστασης - Αποθηκ.χώρος

– Πρώτη εγγραφή - εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της πρώτης (παλαιότερης) 
εγγραφής στο δίσκο.

– Τελευταία εγγραφή - εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας (πιο 
πρόσφατης) εγγραφής στο δίσκο.

– Συνολικό μέγεθος δίσκου - εμφανίζει το συνολικό μέγεθος του εγκατεστημένου δίσκου.
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– Κατάσταση RAID - εμφανίζεται ενεργοποιημένη εάν οι δίσκοι χρησιμοποιούνται ως 
συστοιχία RAID.

– Ώρα μέχρι αντικατάσταση περίπου  - εκτιμώμενος χρόνος διατήρησης του βίντεο μέχρι την 
αντικατάσταση.

– Έλεγχος ταυτότητας - κάντε κλικ για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του εγγεγραμμένου 
ήχου και βίντεο.

– Εγκατεστημένοι σκληροί δίσκοι - παρέχει μία επισκόπηση της κατάστασης των 
εγκατεστημένων σκληρών δίσκων.

Σήματα βίντεο
Η καρτέλα σημάτων βίντεο εμφανίζει τη λειτουργία βίντεο συστήματος (PAL/NTSC) και την 
κατάσταση εισόδου βίντεο.

Κατάσταση εγγρφ
Τρέχον προφίλ εγγραφής - εμφανίζει το τρέχον προφίλ
Συναγερμός στην είσοδο - εμφανίζει ποιές είσοδοι είναι σε λειτουργία εγγραφής συναγερμού
Κίνηση στην είσοδο - εμφανίζει ποιές είσοδοι είναι σε λειτουργία εγγραφής κίνησης
Τρέχουσα κατάσταση εγγραφής - εμφανίζει την κατάσταση εγγραφής βίντεο και ήχου και τον 
τρόπο λειτουργίας για κάθε είσοδο

Αισθητήρες
Εμφανίζει τις τρέχουσες τιμές αισθητήρων θερμοκρασίας και τάσης. Εάν τα επίπεδα 
θερμοκρασίας βρίσκονται εκτός του κανονικού εύρους, οι εμφανιζόμενες τιμές θα είναι 
κίτρινες. Εάν συμβεί αυτό, ελέγξτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εντός των 
συνιστώμενων προδιαγραφών και ότι υπάρχει κατάλληλος αερισμός. Εάν η θερμοκρασία φθάσει 
σε οριακό επίπεδο, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα. Για να επανεκκινήσετε τη μονάδα, 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο.

Πίνακαζ 3.1 Αισθητήρες θερμοκρασίας

Πίνακαζ 3.2 Επίπεδα παροχής τροφοδοσίας

3.9.2 Μητρώο καταγραφής

Όνομα αισθητήρα Κάτω όριο Άνω όριο

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

Είσοδος αέρα 5 °C / 41 °F 45 °C / 113 °F

Εξοδος αέρα 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #1 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #2 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #3 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Σκληρός δίσκος #4 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Επίπεδο τάσης Κάτω όριο Άνω όριο

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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Το μενού μητρώου καταγραφής χρησιμοποιείται για να εμφανίζει ένα φιλτραρισμένο ιστορικό 
των συμβάντων συστήματος.

Φίλτρο μητρώου
Ρυθμίστε διάφορα κριτήρια φίλτρου για αναζήτηση σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο για 
διάφορα συμβάντα συστήματος.

Εικόνα 3.15 Μενού μητρώου καταγραφής - Φίλτρο μητρώου

– Εισάγετε ώρα έναρξης και λήξης.
– Επιλέξτε τα συμβάντα συστήματος που επιθυμείτε να εμφανιστούν.
– Περιεχόμ. μητρώου - εμφανίζει τα παλαιότερα και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα περιεχόμενα 

του μητρώου.
– Εμφάνιση - κάντε κλικ για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσμ. μητρώου
Εμφανίζεται η Ημ/νία, η Ώρα, και ο Τύπος συμβάντος διαφόρων συμβάντων συστήματος. 
Εμφανίζεται μία οθόνη προεπισκόπησης του επιλεγμένου συμβάντος, εάν εφαρμόζεται.

3.10 Διαχείριση συμβάντων
Διάφοροι τύποι συμβάντων αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας. Τα συμβάντα αυτά 
είναι:
– ένα σήμα εισόδου επαφής που εφαρμόζεται στη μονάδα,
– ανίχνευση κίνησης σε ένα σήμα κάμερας,
– απώλεια βίντεο από κάποια από τις κάμερες,
– μία εσωτερική προειδοποίηση από την ίδια τη μονάδα (δηλ. αστοχία δίσκου, συναγερμός 

θερμοκρασίας).
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Ο τρόπος με τον οποίο η μονάδα αντιδρά σε συμβάντα εξαρτάται από το πώς είναι 
προγραμματισμένη.
Ένα συμβάν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας και, εάν είναι συναγερμός, 
μπορεί να απαιτεί ανταπόκριση από το χρήστη.

Παρασκηνιακά συμβάντα
Τα συμβάντα μπορούν να αλλάξουν παρασκηνιακές εργασίες που κάποιος χρήστης ενδέχεται να 
μην αντιληφθεί. Αποκρίσεις της μονάδας που δεν είναι ορατές στο χρήστη είναι, για παράδειγμα, 
μία αλλαγή στην ταχύτητα εγγραφής, η ενεργοποίηση του ρελέ εξόδου ή η καταγραφή 
συμβάντων. Η μονάδα μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ώστε να εκτελεί εγγραφή κατά την 
ενεργοποίηση ενός συμβάντος ή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο εμφάνισης των εικόνων κάμερας 
στα μόνιτορ, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από το χρήστη.

3.10.1 Συναγερμοί
Ένας συναγερμός μπορεί να προκαλέσει την ακόλουθη αντίδραση της μονάδας:
– Ηχεί ένας βομβητής.
– Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης.
– Εμφανίζεται ένα εικονίδιο συναγερμού.
– Το χρώμα του περιγράμματος γύρω από το πλαίσιο αλλάζει σε κόκκινο.

– Μια ενδεικτική λυχνία συναγερμού , μια ενδεικτική λυχνία κίνησης  ή μια ενδεικτική 

λυχνία απώλειας βίντεο  αναβοσβήνει.

– Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο  αναβοσβήνει.
– Ενεργοποιείται ένα ρελέ εξόδου.
– Οι λειτουργίες προβολής στα μόνιτορ αλλάζουν.
– Μία ελεγχόμενη κάμερα ενδέχεται να μετακινηθεί σε μία προκαθορισμένη θέση.
– Η συμπεριφορά εγγραφής αλλάζει.
– Η μονάδα αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μέσω προκαθορισμένων προφίλ.

Επιβεβαίωση συναγερμού

Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης , για να επιβεβαιώσετε το συναγερμό.
– Ο βομβητής σιγείται.

– Οι ενδεικτικές λυχνίες συναγερμού  και  σβήνουν.
– Το μήνυμα κατάστασης συναγερμού εξαφανίζεται.
– Αποκαθίσταται η τελευταία λειτουργία προβολής που χρησιμοποιήθηκε.

Το εικονίδιο συναγερμού παραμένει ορατό, για όσο χρονικό διάστημα η είσοδος που προκαλεί 
το συναγερμό είναι ενεργή.
Εάν ένας συναγερμός δεν επιβεβαιωθεί, ο βομβητής απενεργοποιείται μετά το χρόνο 
παραμονής, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται επιβεβαίωση του συναγερμού.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επιβεβαίωση, ο βομβητής και οι ενδεικτικές λυχνίες 

συναγερμού  και  απενεργοποιούνται μετά το χρόνο παραμονής.
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3.10.2 Είσοδοι επαφής

Εάν μια είσοδος επαφής προκαλέσει ένα συναγερμό
– Το μόνιτορ A και B μπορούν να εμφανίζουν μια συστοιχία προεπιλεγμένων καμερών.
– Οθόνη A: Το περίγραμμα γύρω από το εμφανιζόμενο πλαίσιο είναι κόκκινο. Το εικονίδιο 

συναγερμού εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης 
συναγερμού.

– Ηχεί ο βομβητής συναγερμού. Οι ενδεικτικές λυχνίες συναγερμού  και  
αναβοσβήνουν.

– Οι ελεγχόμενες κάμερες μπορούν να μετακινηθούν σε προκαθορισμένες θέσεις.

3.10.3 Συμβάντα κίνησης

Εάν ένα σήμα ανίχνευσης κίνησης προκαλέσει ένα συμβάν
– Τα μόνιτορ A και B μπορούν να άλλαξουν για εμφάνιση των συμβάντων κίνησης.
– Το εικονίδιο κίνησης εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Εμφανίζεται ένα μήνυμα 

κατάστασης συναγερμού.

– Η ένδειξη κίνησης  στον πίνακα της πρόσοψης αναβοσβήνει.

3.10.4 Συναγερμός απώλειας βίντεο

Εάν η απώλεια ενός σήματος βίντεο προκαλέσει συναγερμό:
Η οθόνη A ή B μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζει το σήμα απώλειας βίντεο.
– Η μία ή και οι δύο οθόνες μπορούν να τεθούν σε προβολή πολλαπλών οθονών. Το χαμένο 

σήμα κάμερας εμφανίζεται ως μαύρο πλαίσιο με το μήνυμα απώλειας βίντεο. Στην οθόνη A, 
το περίγραμμα γύρω από την κάμερα με την απώλεια βίντεο είναι κόκκινο. Εμφανίζεται ένα 
μήνυμα κατάστασης συναγερμού.

– Ηχεί ο βομβητής συναγερμού.

– Οι ενδεικτικές λυχνίες απώλειας βίντεο  και  αναβοσβήνουν.

Επιβεβαίωση συναγερμού απώλειας βίντεο

Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης , για να επιβεβαιώσετε ένα συναγερμό απώλειας 
βίντεο.

– Ο βομβητής σιγείται.

– Οι ενδεικτικές λυχνίες απώλειας βίντεο  και  σβήνουν.
– Το μήνυμα κατάστασης συναγερμού εξαφανίζεται.
– Αποκαθίσταται η τελευταία λειτουργία προβολής που χρησιμοποιήθηκε.

Εάν η κάμερα με την απώλεια βίντεο είναι ορατή, το μαύρο πλαίσιο και το μήνυμα απώλειας 
βίντεο εξακολουθούν να εμφανίζονται για όσο δεν υπάρχει βίντεο.
Εάν ένας συναγερμός δεν επιβεβαιωθεί, ο βομβητής απενεργοποιείται μετά το χρόνο 
παραμονής, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται επιβεβαίωση του συναγερμού.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη επιβεβαίωση, ο βομβητής και οι ενδεικτικές λυχνίες 

απώλειας βίντεο  και  απενεργοποιούνται μετά το χρόνο παραμονής.
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