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1 Johdanto
Configuration Tool on sovellusohjelma, joka helpottaa ja nopeuttaa laitteen asentamista sekä 
kokoonpanon määrittämistä. Configuration Tool toimii tietokoneessa, joka on liitetty Divar-
laitteeseen Ethernet-verkkoyhteyden kautta.
Vaikka kaikki asetukset voi määrittää myös Divar-laitteen näytössä, Configuration Tool on 
paljon käyttäjäystävällisempi ratkaisu. Sen avulla kokoonpanoasetukset voi tallentaa myös 
tietokoneen kiintolevylle. Asetukset voi palauttaa myöhemmin ja niitä voi käyttää muiden 
laitteiden asetusten määrittämiseen.

1.1 Aloittaminen
Jos haluat muuttaa asetuksia Configuration Tool -ohjelmassa, liitä laite tietokoneeseen 
verkkoliitännällä. Configuration Tool -sovelluksen on oltava asennettuna tietokoneeseen.

1.1.1 Järjestelmävaatimukset
Käyttöalusta: PC, johon on asennettu Windows XP tai Windows Vista.
Configuration Tool -ohjelmistoa varten tietokoneen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:
– Suoritin: Intel Pentium 4 tai vastaava
– RAM-muisti: 512 Mt
– Vapaa kiintolevytila: 10 Gt
– Näytönohjain: NVIDIA GeForce 6200 tai parempi
– Verkkoliitäntä: 10/100-BaseT

1.1.2 Configuration Tool -sovelluksen asentaminen
Configuration Tool asennetaan tietokoneeseen valinnaisesti Control Center -sovelluksen 
asennuksen yhteydessä. Jos haluat suorittaa asennuksen erikseen, toimi seuraavasti:
1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.

– Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.
2. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, etsi CD-levyltä Setup.exe-tiedosto ja 

kaksoisnapsauta sitä.
3. Noudata näytön ohjeita ja valitse Configuration Tool -sovelluksen asennusvaihtoehto, kun 

sinua pyydetään viimeistelemään asennus.

1.1.3 Configuration Tool -sovelluksen käynnistäminen

Verkkoliitäntä
Jos haluat käynnistää Configuration Tool -sovelluksen ilman Control Center -ohjelmaa, 
käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän Configuration Tool -kuvaketta. Voit 
vaihtoehtoisesti valita Divar Configuration Tool -ohjelman valitsemalla työkalurivin Käynnistä-
painikkeen ja Kaikki ohjelmat -valikkovaihtoehdon. Seuraa kirjautumistoimenpidettä.
Jos haluat käynnistää Configuration Tool -sovelluksen Control Center -ohjelman kautta, 
napsauta Control Center -ikkunassa Config-painiketta.  Tämä näyttää CT-kirjautumisikkunan, 
jossa näkyvät kaikki tunnetut Divar-laitteet.

Offline-kokoonpano
Jos haluat kirjautua offline-kokoonpanoon, valitse Divar-laitteen versio, malli, videostandardi 
ja liitetyt kamerat.
Mille tahansa Divar-laitteen tyypille voi määrittää sarjan asetuksia, jotka voi tallentaa 
tiedostoon, ja asetustiedoston voi ladata yhteensopivaan Divar-laitteeseen. 
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1.1.4 Yhteensopivuus

Kokoonpanotiedostot
Huomioi seuraava, kun käytät kokoonpanotiedostoja:
– Aiempien CT-ohjelmistoversioiden asetustiedostot eivät ole yhteensopivia. Esimerkiksi 

CT 1.0 -asetustiedostoa ei voi tuoda CT-versioon 2.5.
– CT-versioilla voi muodostaa yhteyden vain Divar-laitteisiin, joissa on sama 

laiteohjelmistoversio. Esimerkiksi CT 2.5 voi muodostaa yhteyden vain Divar-laitteisiin, 
joissa on laiteohjelmistoversio 2.5.

– Aiempien Divar-versioiden asetustiedostot eivät ole yhteensopivia. Esimerkiksi Divar 
DHR-751 -laitteen CT 3.0 -asetustiedostoa ei voi tuoda CT 3.0 -versioon käytettäväksi 
Divar DNR-730 -laitteen kanssa.
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2 Käyttö

2.1 Kirjautuminen
Kun Configuration Tool käynnistetään verkon kautta, Kirjaudu-ikkuna avautuu. (Voit peruuttaa 
kirjautumisen ja lopettaa sovelluksen valitsemalla Peruuta.)

Kuva 2.1 Kirjautuminen-ikkuna verkossa

Kun Configuration Tool -sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, Divar-luettelo on tyhjä. 
Divar-laite on lisättävä luetteloon. Kun haluat lisätä Divar-laitteen luetteloon tai muokata Divar-
merkintöjä, valitse Muokkaa >>.

Divar-luettelon muokkaaminen
Muokkaa Divar-luetteloa -ikkunassa voit lisätä Divar-laitteita luetteloon tai poistaa niitä 
luettelosta.

Kuva 2.2 Muokkaa Divar-luetteloa -ikkuna

Voit määrittää kaikkien verkossa käyttöön otettujen Divar-laitteiden automaattisen 
tunnistuksen seuraavasti:
1. Valitse Tunnista.

– Divar-laitteen tunnistaminen edellyttää, että tunnistustoiminto on otettu käyttöön 
kyseisessä Divar-laitteessa.

2. Valitse Divar-laite ja lisää se luetteloon napsauttamalla OK-painiketta.
Voit lisätä Divar-laitteen luetteloon seuraavasti:
1. Valitse Lisää.
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2. Kirjoita uuden Divar-laitteen IP-osoite tai DNS-nimi.
– IP-osoite on määritetty Divar-laitteen Asetukset/Tietoverkko-valikossa.

3. Kirjoita nimi nimiruutuun tai nouda se Divar-laitteesta valitsemalla Nouda Divar-laitteesta 
-valintaruutu.

4. Valitse Lisää.
Voit poistaa Divar-laitteen luettelosta seuraavasti:
1. Valitse poistettava Divar-laite luettelosta.
2. Valitse Poista.

– Valittu Divar-laite poistetaan luettelosta.

Kirjautuminen
Kun käynnistät Configuration Tool -sovelluksen, kirjautumisikkuna tulee näkyviin. (Voit 
peruuttaa kirjautumisen ja lopettaa sovelluksen valitsemalla Peruuta.)

Kuva 2.3 Kirjautumisikkuna, jossa näkyy Valitse Divar-laitteet -luettelo

Voit ohjata tiettyä Divar-laitetta seuraavasti:
1. Valitse kaksoisnapsauttamalla laitetta tai valitsemalla se.
2. Kirjoita käyttäjänimi ja salasana.

– Käyttäjänimi ja salasana on määritetty Divar-laitteen Asetukset/Tietoverkko-
valikossa. Tarkista laitteen käyttöoikeudet järjestelmänvalvojalta, jos kirjautuminen 
on estetty.

– Jos haluat järjestelmän muistavan nimesi ja salasanasi seuraavilla Configuration Tool 
-ohjelman käyttökerroilla, valitse Tallenna kirjautumistiedot -valintaruutu.

3. Valitse Muokkaa... tai Kirjaudu sisään.

Käyttäjien enimmäismäärä
Jos käyttäjien enimmäismäärä (kahdeksan) on ylitetty, näyttöön tulee ilmoitus siitä.
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2.2 Pääikkunan esittely
Configuration Tool -ikkuna on jaettu kolmeen ruutuun. Vasemmanpuoleisessa ruudussa olevat 
painikkeet ovat aina käytettävissä. Jos napsautat jotakin näistä painikkeista, keskimmäisen 
ruudun sisältö muuttuu. Yläruudussa olevat painikkeet ovat ohjauspainikkeita, joita käytetään 
erilaisten tehtävien suorittamiseen.

Kuva 2.4 Configuration Tool - Asetukset-ikkuna

2.2.1 Yleiskuvaus-painike

Napsauta Yleiskatsaus -painiketta , jos haluat tarkastella liitetyn Divar-laitteen 
yleistietoja.

2.2.2 Loki-painike

Napsauta Loki-painiketta , jos haluat avata keskiruutuun tapahtumaluettelon. Luettelon 
voi suodattaa näyttämään vain tiettyjä tapahtumia.
– Rajoita tapahtumien tarkastelua määrittämällä päivämäärä ja aika.
– Poista suodatettavien (ei-näytettävien) tapahtumien valinta.
Viimeisin tapahtuma näkyy ensimmäisenä.

2.2.3 Asetukset-painike

Napsauta Asetukset-painiketta , jos haluat tarkastella Divar-laitteen määrityssivua. 
Valikkorakenne ja valittu alisivu näkyy keskimmäisessä ruudussa.
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2.2.4 Huolto-painike

Valitse Huolto , jos haluat luettelon vikailmoituksista.
– Käynnistä laite uudelleen valitsemalla Käynnistä laite uudelleen.... Laitteen yhteys 

Configuration Tool -työkaluun katkeaa.
– Palauta laitteen tehdasasetukset valitsemalla Tehdasasetukset.... Katso oletusarvojen 

luettelo Asennus- ja käyttöoppaan luvusta 7.
– Kirjaa ulos kaikki muut käyttäjät valitsemalla Pakota kaikki käyttäjät kirjautumaan 

ulos....

2.2.5 Ohje-painike

Voit napsauttaa Ohje-painiketta  milloin tahansa, kun tarvitset ohjeita. Näyttöön tulee 
ohjevalintaikkuna.

2.2.6 Kirjaudu ulos -painike
Voit palata Control Center -sovellukseen tai kirjautua johonkin toiseen laitteeseen valitsemalla 

Kirjaudu ulos .

2.2.7 Verkkoliitännän ilmaisin

Ilmaisee, onko verkkoon yhteys  .
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2.3 Ohjauspainikkeiden käyttäminen
Pääikkunan yläosassa on useita painikkeita, joilla voit suorittaa perustoimenpiteitä nopeasti:

Tuominen ja vieminen
Kaikki Configuration Tool -sovelluksessa tehdyt tallentimen asetukset voi tallentaa tiedostoon, 
joka tallennetaan tietokoneen kiintolevylle. Kun käytössä on useita tallentimia, tallenna kunkin 
tallentimen asetukset eri tiedostoon, jolla on yksilöivä nimi. Näissä tiedostoissa olevat 
asetukset voi ladata takaisin Configuration Tool -työkaluun joko kokonaan tai aliryhmissä. 
Vaikka nämä tiedostot on tallennettu tekstitiedostoina ja niitä voi tarkastella tekstitiedostojen 
katseluohjelmalla, niitä ei pidä muuttaa eikä muokata, sillä muutettuja tiedostoja ei voi 
käyttää.

Tuo

1. Valitse Tuo , jos haluat avata asetustiedoston.
2. Valitse valintaikkunassa tiedoston sijainti ja nimi.
3. Valitse ladattavat asetusryhmät ja napsauta OK-painiketta.
4. Valitut asetukset ladataan laitteeseen heti.

Vie

1. Valitse Vie , jos haluat tallentaa nykyiset asetukset PC-tiedostoon.
2. Valitse valintaikkunasta sijainti ja kirjoita tallennettavan tiedoston nimi.
3. Valitse tallennettavat asetusryhmät ja tallenna asetukset napsauttamalla OK-painiketta.

Tulosta
Jos haluat tulostaa sivun tai luettelon sisällön tiedostoon, kun Yleiskuvaus- tai Huolto-sivu on 
aktiivinen, toimi seuraavasti:

1. Valitse Tulosta , jos haluat tulostaa nykyiset asetukset.
2. Aloita tulostus napsauttamalla OK-painiketta.

Tallenna

Valitse Tallenna , jos haluat tulostaa sivun tai luettelon sisällön, kun Yleiskuvaus- tai 
Huolto-sivu on aktiivinen.

Asetusvalintojen säätäminen
Kun valitset Tuo, Vie tai Lataa, näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa on valittavana kolme eri 
asetusryhmää. Voit määrittää, kuinka luettelo rakentuu, valitsemalla Kaikki asetukset, Kaikki 
asetukset paitsi tai Vain.

Kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Valitse  , jos haluat kumota edellisen toiminnon, tai , jos haluat tehdä edellisen 
toiminnon uudelleen. Edellisiä toimenpiteitä voi kumota jopa 100.

Tehdasasetukset

Napsauta Tehdasasetukset-painiketta , jos haluat palauttaa kaikki aktiivisen sivun 
asetukset oletusarvoihin. Katso oletusarvojen luettelo Asennus- ja käyttöoppaan luvusta 7.

Päivittäminen

Napsauta Päivitä-painiketta , jos haluat päivittää vain nykyisten sivuasetusten sisällön.
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3 Asetukset
Valikkorakenteen käyttäminen

Kun olet napsauttanut Asetukset-painiketta , valikkopuu tulee näkyviin keskiruudun 
vasempaan reunaan. Voit selata valikkoja tästä rakenteesta.
– Voit laajentaa näkymän valitsemalla vaihtoehdon +.
– Voit kutistaa näkymän valitsemalla vaihtoehdon -.
– Voit tuoda valitsemasi haaran parametrit näkyviin napsauttamalla kohdetta.
– Valitse tai anna parametreille arvot.
– Nämä arvot päivitetään välittömästi laitteeseen.

Seuraavissa kappaleissa on tietoja valikkopuun kohteista.

3.1 Kansainvälinen

3.1.1 Kieli
– Valitse Kieli pudotusvalikosta.
– Valitse Lämpötilayksikkö.

3.1.2 Aika/päivämäärä
– Valitse Aikavyöhyke luettelosta (kesä- ja talviaika säädetään sen mukaisesti).
– Valitse joko 12- tai 24-tuntinen Aikamuoto.
– Anna oikea Aika. (Katso alla oleva Huomautus.)
– Käytettävissä on kolme Päivämäärän esitysmuotoa. Voit valita, näytetäänkö 

päivämäärässä ensimmäisenä kuukausi (KK), päivä (PP) vai vuosi (VVVV).
– Anna oikea Pvm.
– Määritä Kesä-/talviaika-asetukseksi Automaattinen, jos haluat ottaa sen käyttöön. Ota 

Manuaalinen tila käyttöön ja määritä päivä, kuukausi ja aika Aloitus- ja Loppuajoille sekä 
Erolle, jos se poikkeaa oman aikavyöhykkeesi tiedoista.

Huomautus:
Jos synkronoit manuaalisesti ja nykyistä aikaa siirretään taaksepäin yli 10 minuuttia, 
kiintolevyn kaikki videosisältö poistetaan (näyttöön tulee asiasta varoitus). Jos aikaa siirretään 
taaksepäin alle 10 minuuttia, tallennus jatkuu, mutta videokuviin tallennettuja aikaleimoja 
muutetaan.
Aikaleimat kasvavat sekunnin yhdeksäskymmenestuhannesosalla kutakin kuvaa kohti, kunnes 
DVR700:n aika on saavuttanut viimeksi tallennetun videokuvan aikaleiman arvon (ajalta ennen 
ajan siirtämistä taaksepäin).  Siksi kuvavirta voidaan edelleen toistaa järjestyksessä.
Jos nykyistä aikaa/päivämäärää siirretään eteenpäin, kello siirtyy annettuun arvoon ilman 
seurauksia.

3.1.3 Aikapalvelin
– Käytä aikapalvelinta -toiminto synkronoi laitteen ajan verkon aikapalvelimen tai toisen 

Divar-laitteen ajan kanssa. Anna verkon aikapalvelimen IP-osoite. Ellei samassa 
aliverkossa ole aikapalvelinta, laite etsii sopivan aikapalvelimen verkkonsa ulkopuolelta. 
Varmista, että Divar-yhdyskäytävä on asetettu löytämään aikapalvelin oikein. Varmista, 
ettei palomuuri estä NTP-liikennettä portin 123 kautta.

– Aloita ajan synkronointi valitsemalla Synkronoi.
Automaattinen ajan synkronointi (suoritetaan joka neljäs päivä) voi muuttaa kellonaikaa 
enintään 10 minuuttia (katso Huomautus osiosta 4.1.2 Aika/päivämäärä).
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3.2 Kuva ja ääni
Tässä valikossa voit määrittää video- ja äänituloja. Muista, että hybridilaitteissa, joissa on 8 
analogista tulokanavaa, IP-kameroiden numerot ovat 9 - 16 ja 16-kanavaisissa hybridilaitteissa 
IP-kameroiden numerot ovat 17 - 32. Digitaalisissa verkkotallentimissa, joissa ei ole analogisia 
tuloja, IP-kameroiden numerointi alkaa numerosta 1.

3.3 Aikataulu

3.3.1 Dynaamisten ominaisuuksien määrittäminen
Aikataulu-valikon asetuksilla voit ottaa laitteen tehokkaista toiminnoista kaiken hyödyn irti. 
Suunnittelemalla ja määrittämällä käytettävissä olevat profiilit huolellisesti voit hyödyntää 
laiteresursseja toimivalla tavalla, joka kattaa tehokkaasti useimmat työskentelytilanteet.
Profiilit ajoitetaan viikkokalenterissa, ja ne muokkaavat tallennus- ja tapahtumatoimintaa 
tietyn päivämäärän ja kellonajan mukaan (esimerkiksi viikonloput tai yöt).
Tallennus-valikossa määritetyt kuusi profiilia näkyvät tässä.

3.3.2 Aikataulu

Asetukset
– Profiilien käyttö on määritetty viikon kattavassa kalenterissa. Tämä kalenteri toistuu 

sitten seuraavina viikkoina.
– Profiili määritetään 15 minuutin välein jokaisena viikonpäivänä.
– Poikkeuspäivillä voi vaihtaa profiileja erityisiä päiviä tai juhlapyhiä varten.

1. Valitse profiilin numero. Valittu profiili korostetaan.
2. Voit muokata valitun profiilin nimeä valitsemalla Muokkaa valitun profiilin nimeä.
3. Siirry kalenteriin. Piirrä aktiivinen alue nuoli- ja Enter-näppäimillä tai hiirellä.
4. Kun olet valmis, aktivoi päivitetty aikataulu valitsemalla Tallenna.

3.3.3 Poikkeukset
– Voit määrittää enintään 32 poikkeusta, jotka ohittavat aikataulun.
– Valitse Lisää, jos haluat lisätä poikkeuksen. Määritä Päivämäärä, Aloitus, Kesto ja Profiili.
– Voit muokata poikkeusta valitsemalla sen ja sen jälkeen Vaihda... .
– Voit poistaa poikkeuksen valitsemalla sen ja sen jälkeen Poista.
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3.4 Tallennus
Tallennus-valikossa voit määrittää kuuden profiilin tallennusasetuksia.

Huomautus:
Profiilin ääni- ja videoasetukset koskevat myös reaaliaikaisen kuvan etäkatselun suoratoistoa.

Kuuden profiilin tallennustoiminta määritetään kolmessa alivalikossa ja kullekin yksittäiselle 
kanavalle.
1. Valitse profiili.
2. Valitse Normaali-, Liitäntä- tai Liikkeentunnistus-tallennuksen alivalikko.

– Normaali tallennus - oletustallennustila
– Kosketintallennus - aktivoituu kosketintulotapahtuman yhteydessä
– Liiketallennus - aktivoituu liikkeentunnistustapahtumasta

3. Valitse yksittäinen tulokanava, kun haluat määrittää sen video- ja äänitulon asetuksia.

3.4.1 Normaali
Määritä arvot seuraaviin kenttiin:
– Normaali tallennustila:

– Jatkuva - tallentaa jatkuvasti
– Vain tapahtuma - tallentaa vain tapahtumat
– Ei tallennusta - ottaa tallennuksen pois käytöstä

– Tapahtumaa edeltävä aika:
– aseta arvoksi 1 - 120 sekuntia (koskee ainoastaan Vain tapahtuma -tallennusta).

Tapahtuman tallennus alkaa määritetyn ajan tapahtumaa aiemmin.
– Resoluutio:

– valitse videokuvan tarkkuudeksi 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 288/
240 PAL/NTSC) tai CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).

– Laatu:
– aseta videolaadun asetukseksi Korkea, Normaali tai Vakio.

– Kuvataajuus:
– aseta videokuvan taajuudeksi 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 tai 1/1 kuvaa 

sekunnissa (PAL/NTSC).
– Tallenna ääni:

– ota käyttöön äänitallennus.
– Äänen laatu:

– aseta äänen laadun asetukseksi Korkea, Normaali tai Vakio.

Huomautus:
Kuvanpakkaus onnistuu tehokkaimmin, kun vältät kameran häiriöt varmistamalla, että kamera 
on asennettu oikein ja käytettävissä on tarpeeksi valoa. Varmista lisäksi, että kamera on 
kiinnitetty, jotta se ei tärise tuulen tai muun häiriötekijän vuoksi.
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3.4.2 Liitäntä
Kentissä on samat parametrit kuin Normaali-välilehdessä. Käytettävissä on lisäkenttiä 
kosketintallennusta varten.
– Kosketintallennus

– Kiinteä kesto - aktivoi tallennuksen määritetyksi ajaksi tapahtuman alusta.
– Aikana ja jälkeen - aktivoi tallennuksen siksi ajaksi, kun tapahtuma on aktiivinen, ja 

jatkuu tapahtuman jälkeen kestokentässä määritetyn ajan verran.
– Seuranta - aktivoi tallennuksen ainoastaan siksi ajaksi, kun tapahtuma on aktiivinen.
– Ei tallennusta

– Määritä kesto minuutteina ja sekunteina.

3.4.3 Liike
Kentissä on samat parametrit kuin Normaali-välilehdessä. Käytettävissä on lisäkenttiä 
liikkeentunnistuksen tallennusta varten.
– Liikkeentunnistuksen tallennus

– Kiinteä kesto - aktivoi tallennuksen määritetyksi ajaksi tapahtuman alusta.
– Ei tallennusta

– Määritä kesto minuutteina ja sekunteina.

Huomautus:
Jos Vain tapahtuma -tallennus on valittu Normaali-välilehdessä, tapahtumaa edeltävä aika 
koskee myös kosketin- ja liiketallennuksia.

3.5 Koskettimet
Voit määrittää hälytystuloja ja relelähtöjä Koskettimet-valikossa.

3.5.1 Kosketintulot
Kaikki kosketintulot ovat oletusarvoisesti normaalisti auki (NO). Korosta tarvittaessa 
kosketintulot, joiden haluat toimivan normaalisti kiinni (NC) -liitäntöinä (valitse kaikki 
korostamalla numeroimaton ruutu).

3.5.2 Relelähdöt
Kaikki releiden ulostulokytkennät ovat normaalisti auki (NO). Korosta tarvittaessa relelähdöt, 
joiden haluat toimivan normaalisti kiinni (NC) -liitäntöinä.

3.5.3 Kosketintulojen ominaisuudet
Kullekin 16 kosketintulosta voi määrittää nimen ja profiilin ohitustilan.

Profiilin ohitukset
Hälytystulo voi aktivoida profiilin ohituksen. Käytettävissä on kolme tilaa:
– Ei ohitusta (oletus)
– Seuranta: profiilin ohitus kestää niin kauan, kuin tulo on aktiivinen (ohituksen kestoa ei 

voi määrittää).
– Kiinteä kesto: profiilin ohitus alkaa, kun tulo aktivoituu, ja jatkuu ohituksen 

kestokentässä määritetyn ajan verran.
Kun profiilin ohitustila on valittu, valitse, mitä kuudesta profiilista käytetään korvaavana 
profiilina sekä korvauksen kesto.
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3.6 Liike
Liikkeentunnistustoiminto voidaan määrittää valitsemalla kunkin analogisen videotulon 
välilehdet. IP-kanavien liikkeentunnistus on mahdollista, mutta määritä ensin IP-kamera tai 
lähetin (ja liikkeentunnistus) kattamaan koko katselualue kameran tai lähettimen 
määritystyökalulla.
1. Määritä liikkeentunnistusalue Liikealue-esikatseluikkunassa käyttämällä valintanappeja. 

Valitse
– Lisää, jos haluat piirtää tai kasvattaa tunnistusaluetta liikkeentunnistuksen 

pienoiskuvassa.
– Poista, jos haluat poistaa tai pienentää tunnistusaluetta liikkeentunnistuksen 

pienoiskuvassa.
– Vaihda, jos haluat vaihtaa esikatselun pienoiskuvaikkunassa piirretyn alueen 

vastakkaiseen tilaan (aktiivisesta ei-aktiiviseksi ja ei-aktiivisesta aktiiviseksi).
2. Jos haluat aktivoida tai tyhjentää koko alueen, valitse jokin seuraavista:

– Valitse kaikki aktivoi koko liikkeentunnistusalueen.
– Tyhjennä kaikki tyhjentää koko liikkeentunnistusalueen.
– Näytä ruudukko -ruudun valitseminen lisää ääriviivat ruudukon vyöhykkeisiin.

3. Liipaisutaso-liukuvalitsimen avulla voit määrittää, kuinka suurta liikkeen on oltava, jotta 
se havaitaan. Valitsimen liikuttaminen oikealle lisää herkkyyttä ja liikuttaminen 
vasemmalle vähentää herkkyyttä.Suurimmalla arvolla pieninkin liike havaitaan.

4. Liikeilmaisin antaa näkyvän merkin havaitusta toiminnasta.
5. Voit nollata huipputason valitsemalla Tyhjennä ilmaisin.

Huomautus:
Vinkkejä ongelmattomaan liikkeentunnistukseen: 
– Liikkeentunnistusalueen koko vaikuttaa herkkyyteen alueella. Jos halutaan havaita pieniä 

kohteita, on käytettävä pientä liikkeentunnistusaluetta (suuri herkkyys), ja jos halutaan 
havaita suuria kohteita, on käytettävä suurta aluetta (pieni herkkyys). 

– Kameran kuvassa olevat häiriöt voivat luoda vääriä liikkeentunnistustapahtumia erityisesti 
seurattaessa pieniä kohteita. Varmista, että kamera on asetettu oikein ja käytettävissä on 
tarpeeksi valoa, jotta kamera saa häiriöttömän kuvan. 

– Varmista, että kamera on kiinnitetty, jotta se ei tärise tuulen tai muun häiriötekijän vuoksi.

3.7 Tekstitiedot
Sillat tai päätteet tekstitietojen antamiseen määritetään tässä.
– Portti: anna siltalaitteen portti.
– Lisää silta: anna sillan IP-osoite napsauttamalla tätä.
– Asetukset: muuta valitun laitteen asetuksia napsauttamalla tätä.
– Poista: valitse laite luettelosta ja poista se valitsemalla Poista.

Huomautus:
Ennen tämän valinnaisen ominaisuuden aktivointia on hankittava ohjelmistolisenssi. Katso 
osio 4.12.2 Käyttöoikeudet, sivu 25.
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3.8 Tapahtuma
Tapahtuma-valikossa voit määrittää halutun toiminnan aktiiviselle tulolle, havaitulle liikkeelle 
tai kuvahäviölle. Myös tapahtumien yleinen toiminta määritetään tässä. Kussakin kuudesta 
profiilista on Yleistä-, Liitäntä-, Liikkeentunnistus- ja Kuvahäviö-välilehti.

3.8.1 Yleistä

Hälytysten automaattinen tunnistus
– Ota käyttöön, jos haluat, että hälytykset kuitataan automaattisesti. Oletuksena hälytys 

täytyy kuitata manuaalisesti.

Hälytyksen viiveaika
– Määritä ajanjakso (1–59 sekuntia), jonka ajan lähtörele ja äänimerkki ovat aktiivisia 

hälytyksen aktivoinnin jälkeen.

Äänimerkki hälytyksestä
– Ota käyttöön äänimerkki hälytyksen yhteydessä.

Äänimerkki kuvahäviöstä
– Ota käyttöön äänimerkki kuvahäviön yhteydessä.

Toimet siirryttäessä profiiliin
Valitse Muokkaa... ja määritä PTZ-kameroiden esiasetukset, kun tämä profiili käynnistetään. 
– Määritä esiasetusarvo 1-1023 kullekin liikuteltavalle PTZ-kameralle (PTZ on otettava 

käyttöön vastaavassa kameratulossa).
Kaikki määritetyt toiminnot näkyvät luettelossa.

3.8.2 Liitäntä
Tapahtuman toiminta voidaan määrittää kullekin 16 tuloliitännälle vuorollaan.
– Valitse Otettu käyttöön -valintaruutu, jos tuloliitännän pitää aktivoida tapahtuma.
– Valitse Hälytys-valintaruutu, jos tuloliitännän pitää aktivoida hälytys.

Toimet
Valitse Muokkaa... ja määritä Tallennus-, Monitori- ja PTZ-toiminto, jotka suoritetaan, kun 
tämä liitäntä on aktiivinen. 
– Tallennus: korosta videokanavat, joita tallennetaan liitännän tallennusasetuksilla, kun 

tämä tuloliitäntä on aktiivinen (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu). 
Valittujen kanavien ja niiden tallennusominaisuuksien luettelo näkyy.

– Monitori: korosta videokanavat, jotka näytetään näytössä A ja B, kun tämä tuloliitäntä on 
aktiivinen (valitse kaikki korostamalla numeroimattomat).

– PTZ: määritä esiasetusarvo 1-1023 kullekin liikuteltavalle PTZ-kameralle (PTZ on otettava 
käyttöön vastaavassa kameratulossa).

Kaikki määritetyt toiminnot näkyvät luettelossa.

3.8.3 Liike
Liikkeentunnistuksen tapahtumien toiminta voidaan määrittää kullekin videokanavalle 
vuorollaan.
– Valitse Otettu käyttöön -ruutu, jos liikkeentunnistuksen pitää aktivoida käynnistys.
– Valitse Hälytys-valintaruutu, jos liikkeentunnistuksen pitää aktivoida hälytys.

Toimet
Valitse Muokkaa... ja määritä Tallennus-, Monitori- ja PTZ-toiminnot, jotka on suoritettava, 
kun liikettä havaitaan. 
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– Tallennus: korosta videokanavat, joita tallennetaan liikkeentallennusasetuksilla, kun 
liikettä havaitaan (valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu). Valittujen kanavien ja 
niiden tallennusominaisuuksien luettelo näkyy.

– Monitori: korosta videokanavat, jotka näkyvät näytössä A ja B, kun liikettä havaitaan 
(valitse kaikki korostamalla numeroimaton ruutu).

– PTZ: määritä esiasetusarvo 1-1023 kullekin liikuteltavalle PTZ-kameralle (PTZ on otettava 
käyttöön vastaavassa kameratulossa).

Kaikki määritetyt toiminnot näkyvät luettelossa. 

3.8.4 kuvahäviö
Kuvahäviösignaalien tapahtumien toiminta voidaan määrittää kullekin videokanavalle 
vuorollaan.
– Valitse Otettu käyttöön -ruutu kullekin videokanavalle, jos kuvahäviön pitää aktivoida 

tapahtuma.
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3.9 Verkko

3.9.1 Asetukset - Yleiset
– Anna yksilöivä DVR-nimi, jota käytetään verkossa.
– Jos Tunnistus on käytössä, laite voidaan tunnistaa automaattisesti ja sen IP-osoite 

voidaan lukea.
– Jos DNS-osoite DHCP:stä ei ole käytössä, anna DNS-palvelimen osoite.
– Muuta oletusarvoisen HTTP-portin (80) arvoa tarvittaessa.

3.9.2 Asetukset - Liitännät
Laitteissa, joissa on toinen Ethernet-liitäntä, on kentät sekä tämän että ensisijaisen portin 
määrittämistä varten.
– Ota DHCP käyttöön, jos haluat, että DHCP-palvelin määrittää IP-osoitteen, aliverkon 

peitteen ja oletusyhdyskäytävän automaattisesti. Käytössä olevat arvot ovat näkyvissä.
– Jos DHCP on pois käytöstä, määritä tallentimelle IP-osoite, Aliverkon peite ja 

Oletusyhdyskäytävän osoite.
– MAC-osoite on vain luku -tyyppiä. Se näyttää Ethernet-sovittimen MAC-osoitteen.
– Yhteys näyttää fyysisen verkkoyhteyden tilan. 
– Voit rajoittaa verkon kaistanleveyttä määrittämällä Kaistanleveyden rajaksi Mb/s-arvon 

0,1–100.

3.9.3 IP-alue
– Käyttöoikeuksia voi määrittää kahdeksalle IP-alueelle.
– Syötä sama alku- ja loppuosoite, jos haluat määrittää yksittäisen IP-osoitteen. Syötä eri 

alku- ja loppuosoitteet, jos haluat määrittää IP-osoitealueen.
Vain työasemat (joissa on Control Center tai Configuration Tool), joilla on IP-osoite jollakin 
määritetyistä väleistä voi muodostaa yhteyden laitteeseen.

3.9.4 Monitoritila
Monitorin etätoistotoiminnon avulla monitorilähtö A ja/tai B voidaan etätoistaa vähintään 
yhden analogisen videolähdön kautta. Toiminnon suurin hyöty on se, että monikuvia voidaan 
etätarkastella vain yhden videovirran kautta, mikä säästää kaistanleveyttä ja tietokoneen 
resursseja.
Jokainen analoginen videotulo voidaan määrittää:
– Kameratulo (oletusasetus).
– Toistolähtö A (tuloa käytetään monitorilähdön A toistamiseen).
– Toistolähtö B (tuloa käytetään monitorilähdön B toistamiseen).

Huomautus:
Poista monitoritilassa käytetyn kanavan tallennus Tallennus-välilehdessä.
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3.10 Tallennustila
Tallennustila-valikon kautta voit tarkastella kiintolevyjen tietoja.

3.10.1 Levysarja
Aktiivisen levysarjan ominaisuudet koskevat koko aktiivisten kiintolevyjen sarjaa:
– Sarjan levyt näyttää, mitä kiintolevyjä käytetään.
– Kirjoitussuojattu levysarja näyttää, käytetäänkö levysarjaa lukemiseen ja/vai 

kirjoittamiseen. Valitse muu kuin näytössä näkyvä tila valitsemalla Vaihda.
– Sisäinen RAID (Redundant Array of Independent Disks) aktivoi vikasietoisen 

tallennusmekanismin (RAID 4), joka lisää tallennetun sisällön luotettavuutta. Ota RAID-
toiminto käyttöön asentamalla neljä kiintolevyä ja aktivoimalla RAID-lisenssi. Kun RAID 4 
on käytössä, videotallennukseen käytettävissä oleva tallennustila vastaa kolminkertaisesti 
sarjan pienimmän levyn tilaa. Neljälle kiintolevylle tallennetaan pariteettitietoja. 
Jos yhdessä levyssä tapahtuu levyvirhe, tietoja ei menetetä. Tallennus jatkuu kolmelle 
kiintolevylle ilman RAID 4 -suojausta. Kun viallinen levy on vaihdettu, uuden levyn tiedot 
eheytetään (tähän kuluu yleensä noin 24 tuntia) samalla, kun normaali toiminta jatkuu.

– Korvaa, kun on kulunut - vanhin video korvataan automaattisesti, kun levysarja on 
täynnä. Myös lyhyemmän ajanjakson voi määrittää korvattavaksi, jos tarpeen esimerkiksi 
oikeudellisista syistä.

– Käytettävissä oleva kokonaislevytila on ilmoitettu gigatavuina.

3.10.2 Levyt

Käytetty
Tarkastele aktiivisen levysarjan käytössä olevien levyjen ominaisuuksia.
– Kunkin levyn kapasiteetti on ilmoitettu gigatavuina.
– Voit poistaa levyjä aktiivisesta levysarjasta valitsemalla Poista.
– Valitse yksittäinen kiintolevy luettelosta napsauttamalla.

– Voit tarkastella valitun levyn tilaa valitsemalla Ominaisuudet.

Kaikki levyt
Luettelossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat levyt. 
– Valitsemalla Sisäiset levyt näet luettelon asennetuista sisäisistä levyistä ja niiden 

kapasiteetin gigatavuina.
– Myös iSCSI-levyjen sijainnit näytetään. Sijainteja voi lisätä luetteloon tai poistaa siitä 

valitsemalla Lisää sijainti tai Poista sijainti.
– Kun Lisää sijainti on valittu, näkyviin tulee ponnahdusikkuna. Anna lisättävän iSCSI-

järjestelmän IP-osoite ja portti.
– Voit valita yksittäisen kiintolevyn luettelosta ja tarkastella valitun levyn tilaa valitsemalla 

Ominaisuudet.

3.10.3 Huolto
– Poista ajankohtaan... - avaa alivalikon, josta voit poistaa määritettyä päivämäärää 

vanhemman videomateriaalin.
– Poista kaikki tallenteet - poistaa kaiken videomateriaalin kaikilta aktiivisen levysarjan 

levyiltä (myös suojatut levyt tyhjennetään).
– Keskeytä tallennus... - keskeyttää kaikki tallennukset määrätyksi ajaksi.
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3.11 Käyttäjät

3.11.1 Yleistä
– Määritä oletuskäyttäjä. Tämä käyttäjä kirjataan sisään laitteeseen oletusarvoisesti 

käynnistyksen yhteydessä.

3.11.2 Järjestelmänvalvoja
– Anna enintään 16-merkkinen Käyttäjänimi.
– Anna enintään 12-merkkinen Salasana.
– Valitsemalla Salli paikall. kirjautuminen voit sallia paikallisen käytön (aina käytössä).
– Salli etäkäyttö valitsemalla Salli etäkirjautuminen.
– Salli automaattinen uloskirjautuminen kolmen minuutin käyttämättömyysjakson jälkeen 

valitsemalla Automaattinen uloskirjaus.

3.11.3 Käyttäjät 1-7
Seitsemän välilehden avulla voidaan määrittää enintään seitsemän käyttäjää.
– Anna enintään 16-merkkinen Käyttäjänimi.
– Anna enintään 12-merkkinen Salasana.
– Määritä eri käyttäjän oikeudet valitsemalla valintaruutuja.
– Määritä oikeudet kameroiden tarkasteluun ja hallintaan, kameran esiasetuksiin ja 

releohjaukseen valitsemalla Hallintaoikeudet-välilehti.

3.12 Järjestelmä

3.12.1 Sarjaportit

KBD
KBD:n avulla 
– määritetään yksilöivä tunnus väliltä 1 – 16, jos useita Divar-laitteita hallitaan yhdellä 

näppäimistöllä
– määritetään ensimmäisen kameran numero luotaessa useiden Divar-laitteiden 

järjestelmää (esimerkiksi Divar 1 sisältää kamerat 1 - 16 ja Divar 2 kamerat 17 - 32)
– määritetään käyttöoikeudet kullekin näppäimistölle, jos Divar-järjestelmää hallitaan 

useilla näppäimistöillä näppäimistölaajennuksen avulla.

COM-portti
COM-porttia käytetään huolto- ja integrointitarkoituksiin.

3.12.2 Käyttöoikeudet
Joidenkin lisätoimintojen käyttämiseen vaaditaan ohjelmistolisenssi.
– MAC-osoite ilmoittaa laitteen MAC-osoitteen. MAC-osoite ja kelvollinen 

käyttöoikeusnumero tarvitaan aktivointiavaimen hankkimiseen osoitteesta
https://activation.boschsecurity.com

Käyttöoikeusnumero ja aktivointiavaimen hankintaohjeet ovat kirjeessä, joka saadaan 
Divar-käyttöoikeuden oston yhteydessä.

– Asennetut käyttöoikeudet näyttää luettelon kaikista järjestelmään asennetuista 
käyttöoikeuksista.

– Anna uusi käyttöoikeuden aktivointiavain valitsemalla Asenna käyttöoikeus.
– Käytettävät ominaisuudet näyttää luettelon kaikista asennetuista lisäominaisuuksista.
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3.12.3 Kirjaus
Valitse kirjattavat kohteet.
– Kirjaa koskettimet 
– Liikkeen kirjaus 
– Etäkäytön kirjaus 

3.13 Näyttöjen määritykset
Monitoriasetukset-alivalikko sisältää näytön A ja B asetukset.

Määritä näyttö A
(tai)
Määritä näyttö B
Valitsemalla läpinäkyvän taustan voit näyttää kameran näytön valikkojen takana. 
Valitse kuvaruudun reunojen väri (musta, valkoinen tai harmaa).

Monitilat
Valitse katseltavat monikuvanäkymät.

Tapahtumanäyttö
Valitsemalla Kosketintulotapahtumat-, Videohäviöhälytykset- tai 
Liikkeentunnistustapahtumat-valintaruudun voit näyttää nämä tapahtumat näytössä.
Määritä aika, jonka nämä tapahtumat näkyvät näytössä Näytön kesto -kentässä (vain muut 
kuin hälytystapahtumat) ja määritä, montako riviä tapahtumaluettelossa näytetään.

Järjestysluettelo
Määritä Järjestyksen viiveaika -liukuvalitsimella, kuinka kauan kamera pysyy näytössä (1 - 60 
sekuntia).
Voit siirtää kameratuloja järjestysluetteloon +-painikkeella. Voit järjestää kameratulot 
haluttuun järjestykseen Siirrä ylös- ja Siirrä alas -nuolipainikkeilla. Voit poistaa yksittäisen 
kohteen järjestysluettelosta valitsemalla -.
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