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1 Johdanto

1.1 Digitaalinen videotallennin turvalaitesovelluksia varten
Divar XF on video- ja äänitallennusjärjestelmä, joka tallentaa useita kamera- ja äänisignaaleja ja 
mahdollistaa samalla reaaliaikaisen monikuvakatselun ja -toiston.
Laitteessa on monipuoliset haku- ja toistotoiminnot tallennetun videomateriaalin katselua 
varten. Laitteen määrityksen jälkeen kaikki tallennus tapahtuu taustalla ilman, että käyttäjältä 
vaaditaan erillisiä toimia. Enimmäistallennusnopeudeksi on taattu 30 kuvaa/sekunti (NTSC) ja 
25 kuvaa/sekunti (PAL) (kanavaa kohti). Tallennusnopeus ja -laatu voidaan valita 
kamerakohtaisesti. Voit käyttää jopa neljää sisäistä kiintolevyä, jotka tarjoavat monipuolista 
tallennuskapasiteettia.
Kaikissa malleissa on tehokkaat toiminnot hälytysten käsittelyä ja telemetrian hallintaa varten. 
Hälytystoimintoihin sisältyy minkä tahansa kameran kautta tapahtuva liikkeentunnistus 
käyttäjän määrittämissä kohdissa.
Laitteen käyttö ja ohjelmointi on helppoa etupaneelin ohjausnäppäinten, hiiren ja näytön 
valikkojärjestelmän avulla. Kaksi näyttölähtöä mahdollistavat täyskuva-, nelikuva- ja 
monikuvakatselun. Järjestelmään voi liittää myös Intuikey-näppäimistön, jolla voi käyttää PTZ-
ohjausta ja joka parantaa yleistä helppokäyttöisyyttä.
Linjapäätteiset silmukkavideotulot ja -lähdöt, silmukkaäänitulot ja -lähdöt, 
silmukkahälytystulot ja -lähdöt sekä etäohjausliittimet ovat takapaneelissa. Kahteen VGA-
liittimeen voi kytkeä A- ja B-näytön. Laitteessa on myös CVBS- ja Y/C-videolähdöt (joko NTSC 
tai PAL). Näyttö A näyttää täyskuva- tai monikuvatilassa digitaalista kuvaa, joka voidaan 
pysäyttää ja suurentaa. Näyttö B näyttää reaaliaikaista kuvaa täyskuva- tai monikuvatilassa.
Voit käyttää Control Center -tietokoneohjelmistoa verkon kautta reaaliaikaisen kuvan 
katseluun, toistoon sekä määritykseen. Viisi käyttäjää voi ohjata samanaikaisesti useita Divar 
XF -laitteita. Divar XF sisältää paikallisen ja etätoiston aitouden tarkistuksen. Suojattujen 
videotiedostojen toistamista varten on olemassa tätä tarkoitusta varten tarkoitettu PC-
toistosovellus. PC-pohjainen Configuration Tool -kokoonpano-ohjelma helpottaa laitteen 
asennusta.
Saatavana on ohjelmiston kehityssarja (SDK), jolla Divar XF voidaan integroida muiden 
valmistajien hallintaohjelmistoihin.

1.1.1 Versiot
Divar XF -laitteista on saatavana 8-kanavaisia ja 16-kanavaisia, DVD-tallentimella varustettuja 
malleja, joilla on erilaiset tallennusominaisuudet. Sekä 8- että 16-kanavaiset versiot toimivat 
samalla tavalla. Niiden erot koskevat kamera-, ääni- ja hälytystulojen sekä käytettävissä olevien 
monikuvanäkymien määrää.
Laitteisiin voidaan kytkeä enintään 8 IP-kameraa (8 tai 16 analogisen tulokanavan lisäksi). 

1.1.2 Käyttöoppaat
Laitteen mukana toimitetaan neljä käyttöopasta:
– Asennusopas - kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka tuote asennetaan.
– Pika-asennusopas - kertoo lyhyesti, kuinka tuote asennetaan.
– Käyttöopas - kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka laitetta käytetään.
– Control Center- ja Archive Player -opas - kertoo käyttäjille ja järjestelmänvalvojille 

yksityiskohtaisesti, kuinka Control Center- ja Archive Player -ohjelmistot asennetaan ja 
kuinka niitä käytetään.

1.1.3 Ominaisuudet
Divar XF -laitteessa on seuraavat ominaisuudet:
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– 8 tai 16 ketjutettua linjapäätteistä kameratuloa
– 8 tai 16 äänituloa
– Tukee enintään kahdeksaa IP-kameraa (valinnainen)
– Samanaikainen tallennus ja toisto
– Sisäinen kiintolevy videokuvan tallennusta varten (edessä, vaihdettava)
– Kiinteä RAID4 (valinnainen)
– 10/100Base-T Ethernet -portti Ethernet-yhteyttä ja verkkotoimintoja varten
– Kaksi RS232-sarjaporttia sarjaliitäntöjä varten
– Ulkoinen KBD-näppäimistötulo
– Lähtöliitännät kahdelle näytölle
– Täyskuva- ja useita monikuvanäyttötoimintoja reaaliaikaisessa ja toistotilassa
– Tietyn paikan valvontanäytön lähtö jaksotus-, monikuva- ja OSD-ominaisuuksilla
– Kaksi äänilähtöä (kaksoismono)
– Liiketunnistus
– 8 tai 16 kytkevää hälytystuloa ja 4 hälytyslähtöä
– Kuvahäviön havainnointi
– Äänihälytys
– Kameran panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen ohjaus RS485:n ja Biphasen kautta
– Paikallinen arkistointi USB:n kautta
– Paikallinen arkistointi sisäisen DVD-tallentimen (valinnainen) kautta

1.1.4 Näyttö-ohje
Joidenkin toimintojen yhteydessä on käytettävissä tilannekohtainen näyttöohje. Kun painat 

ohjepainiketta , näkyviin tulee nykyiseen toimintoon liittyvä ohjeteksti. Voit poistua 

ohjeesta painamalla Esc-painiketta .

1.2 Pakkauksen purkaminen
Tarkista, onko pakkaus vaurioitunut. Jos jokin laitteista vaikuttaa lähetyksessä vaurioituneelta, 
ilmoita asiasta kuljetusliikkeelle. Pura pakkaus huolellisesti. Pakkauksen sisältämät laitteet 
ovat elektronisia laitteita, joita on käsiteltävä varoen niiden vaurioitumisen estämiseksi. Älä 
käytä laitetta, jos jokin sen komponenteista on vahingoittunut. Jos jokin osa puuttuu, ota 
yhteyttä asiakaspalveluun tai Bosch Security Systemsin myyntiedustajaan. Pakkauslaatikon 
käyttäminen on turvallisin tapa siirtää yksikköä. Säästä laatikko ja pakkausmateriaalit tulevaa 
käyttöä varten. Jos yksikkö on palautettava, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.

1.2.1 Pakkauksen sisältö
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tuotteet:
– Digitaalinen videotallennin (Divar XF 16 tai Divar XF 8)
– USB-hiiri
– Pika-asennusopas
– Divar XF -käyttöopas
– Divar XF Control Center- ja Archive Player -käyttöopas
– Asennusopas (tämä opas)
– 25-nastainen D-tyypin kytkin- ja hälytysliitinlevy
– 15-nastainen D-tyypin liitinlevy (käytetään Biphase PTZ -liitännöissä)
– 3-nastainen ruuviliitäntä (käytetään RS485 PTZ -liitäntään)
– Virtajohto
– Suojattu ristiinkytketty verkkokaapeli (huolto- ja testaustarkoituksiin)
– Telineen kiinnitysvälineet
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– Ohjelmiston ja oppaat sisältävä CD-ROM-levy

1.3 Asennusympäristö

1.3.1 Kiinnitys
Divar XF -laite on tarkoitettu sellaisenaan työpöytäkäyttöön. Laite voidaan tarvittaessa 
kiinnittää telineeseen käyttämällä laitteen mukana toimitettavaa telinekiinnityssarjaa.

1.3.2 Tuuletus
Varmista, että laitteen asennuspaikassa on hyvä tuuletus. Huomioi laitteen kotelon 
tuuletusaukot ja varmista, ettei mikään tuki niitä.

1.3.3 Lämpötila
Tarkkaile yksikön ympäristön lämpötilaa, kun valitset sijaintia asennusta varten. Määritettyjä 
käyttölämpötiloja selvästi kuumemmat tai kylmemmät ympäristöt saattavat aiheuttaa yksikön 
toimintahäiriöitä. Älä asenna yksikköä kuumien laitteiden päälle.

1.3.4 Virtalähde
Varmista, että toimipaikan virtalähde on vakaa ja tukee yksikön edellyttämiä jännitteitä. Jos 
toimipaikan virransyötössä on odotettavissa virtapiikkejä tai tehon laskua, käytä varmistettuja 
virtajohtoja tai keskeytymättömän virransyötön laitteita (UPS).

1.4 Lisälaitteet
Tavallinen järjestelmä voi sisältää seuraavat laitteet (eivät sisälly yksikköön):
– Päänäyttö monikuvavalvontaa varten (näyttö A)
– Toinen näyttö tietyn paikan/hälytysten valvontaa varten (näyttö B)
– Kamerat, joissa on 1 Vpp:n komposiittivideolähdöt
– IP-kamerat (katso tuetut mallit tietosivulta)
– Vahvistetut mikrofonit
– Äänivahvistin kaiuttimilla
– Koaksiaalivideokaapeli BNC-liittimillä videosignaaleja varten

Äänikaapeli RCA-liittimillä äänisignaaleja varten

– Virtalähde, joka mahdollistaa laitteen eristämisen sähköjärjestelmästä turvallisesti 
(laitteessa ei ole virtakytkintä turvallisuussyistä)

– KBD-näppäimistö
– PC-tietokone Control Center -sovellusta ja Configuration Tool -kokoonpano-ohjelmaa 

varten
– Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen ohjausyksiköt
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2 Pika-asennus
Jos haluat saada laitteen nopeasti käyttövalmiiksi, tee seuraavat liitännät ja syötä tarvittavat 
tiedot Pika-asennus-valikossa. Pika-asennus-valikko tulee näkyviin, kun käynnistät laitteen 
ensimmäistä kertaa. Laite on käyttövalmis, kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot.

2.1 Liitännät

Kuva 2.1 Takapaneelin liitännät

2.1.1 Pääliitännät
1. Liitä kamerat BNC-kameratuloihin (linjapäätteiset).
2. Liitä näyttö A joko BNC-, Y/C- tai VGA-lähtöön (1280x1024) MON A.
3. Liitä mukana toimitettava USB-hiiri USB-porttiin.

2.1.2 Valinnaiset liitännät
4. Liitä näyttö B joko BNC-, Y/C- tai VGA-lähtöön (1024x768) MON B.
5. Liitä enintään 16 äänisignaalia RCA-äänituloihin.
6. Liitä RCA-äänilähdöt näyttöön tai vahvistimeen.
7. Liitä enintään 16 hälytystuloa (käytä mukana toimitettavaa 25-nastaista D-tyypin 

liitinlevyä).
8. Liitä enintään 4 hälytyslähtöä (käytä mukana toimitettavaa 25-nastaista D-tyypin 

liitinlevyä).
9. Liitä toimintahäiriölähtö (käytä mukana toimitettavaa ruuviliitinsovitinta).
10. Liitä Intuikey-näppäimistö KBD In -pistokkeeseen ja pääte (toimitetaan näppäimistön 

mukana) KBD Out -pistokkeeseen.
11. Liitä Boschin panoroinnin/kallistuksen/zoomauksen ohjausyksikkö Biphase-porttiin 

(käytä mukana toimitettavaa 15-napaista D-tyypin liitinlevyä).
12. Liitä muun valmistajan panoroinnin/kallistuksen/zoomauksen ohjausyksikkö RS485-

porttiin (käytä mukana toimitettavaa ruuviliitinsovitinta).
13. Muodosta yhteys verkkoon Ethernet-portin kautta.
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2.1.3 Laitteiston käynnistäminen
Käynnistä kaikki järjestelmään kytketyt laitteet.
14. Liitä virtajohto laitteeseen.

2.2 Ensimmäinen käyttökerta
Yksikkö käynnistyy monikuvatilassa. Pika-asennus-valikko tulee näkyviin, kun käytät laitetta 
ensimmäistä kertaa. Laite on käyttövalmis, kun olet määrittänyt perusasetukset neljään 
välilehteen. Laite aloittaa tallennuksen automaattisesti, kun Pika-asennus-valikko suljetaan.
Voit avata Pika-asennus-valikon milloin tahansa seuraavalla tavalla:

1. Paina valikkopainiketta .
2. Päävalikko avautuu näyttöön A.
3. Valitse Asetukset ja sitten Pika-asennus.

Siirtyminen
Käytä laitteen mukana toimitettavaa USB-hiirtä. Voit vaihtoehtoisesti käyttää myös seuraavia 
etupaneelin näppäimiä:

– Valitse alivalikko tai kohde Enter-näppäimellä .

– Voit liikkua valikossa tai luettelossa nuolinäppäimillä    .

– Voit palata takaisin tai poistua valikosta painamalla Esc-painiketta .

2.3 Pika-asennus-valikko
Pika-asennus-valikko sisältää neljä välilehteä: Kansainvälinen, Aikataulu, Tallennus ja 
Tietoverkko. Voit selata välilehtiä Paluu- ja Seuraava-painikkeilla. Valitse Kumoa, jos haluat 
peruuttaa aktiivisena olevaan välilehteen tehdyt muutokset. Valitse Sulje, jos haluat poistua 
Pika-asennus-valikosta. Pika-asennusasetusten muuttaminen korvaa mukautetut asetukset. 
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2.3.1 Kansainvälinen

Kuva 2.2 Pika-asennus-valikko - Kansainvälinen

Voit siirtyä seuraavaan välilehteen valitsemalla Seuraava.

Kieli Valitse valikon kieli luettelosta.

Aikavyöhyke Valitse aikavyöhyke luettelosta.

Aikamuoto Valitse joko 12- tai 24-tuntinen kellonajan ilmaisumuoto.

Aika Anna oikea kellonaika.

Päivämäärän 
esitysmuoto

Käytettävissä on kolme päivämäärän esitysmuotoa. Voit valita, 
näytetäänkö päivämäärässä ensimmäisenä kuukausi (KK), päivä (PP) 
vai vuosi (VVVV).

Päivämäärä Anna oikea päivämäärä.
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2.3.2 Aikataulu

Kuva 2.3 Pika-asennus-valikko - Aikataulu

Parhaillaan aktiivisesta viikkoaikataulusta näytetään graafinen esitys. Jokainen väri edustaa 
yhtä käytettävissä olevista profiileista:
– Keltainen - Profiili 1
– Tummansininen - Profiili 2
– Vihreä - Profiili 3
– Vaaleanpunainen - Profiili 4
– Vaaleansininen - Profiili 5
– Ruskea - Profiili 6
Valitse Korvaa, kun haluat tehdä muutoksia.
– Valitse viikon alkamis- ja päättymispäivä.
– Valitse, mihin kellonaikaan päivä alkaa ja päättyy arkisin.
– Valitse, mihin kellonaikaan päivä alkaa ja päättyy viikonloppuisin.
Graafinen esitys päivittyy automaattisesti, kun asetuksia muutetaan.
Voit siirtyä seuraavaan välilehteen valitsemalla Seuraava.
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2.3.3 Tallennus

Kuva 2.4 Pika-asennus-valikko - Tallennus

Määritä jokaiselle taulukon profiilille normaalitallennuksen tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. 
Määritä hälytys- ja liikkeentunnistustallennuksen tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. Nämä 
asetukset määritetään kaikille profiileille. Jos lisäasetuksia on tehty aiemmin, voit korvata ne 
pika-asennusasetuksilla valitsemalla Korvaa.
Voit siirtyä seuraavaan välilehteen valitsemalla Seuraava.
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2.3.4 Tietoverkko

Kuva 2.5 Pika-asennus-valikko - Tietoverkko

Määritä asetukset, jotka ohjaavat laitteen verkkotoimintaa.

DVR-nimi Anna DVR-laitteen nimi, jota käytetään verkossa.

DHCP Ota DHCP käyttöön, jos haluat, että verkkopalvelin määrittää IP-
osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän automaattisesti. 
Käytössä olevat arvot ovat näkyvissä.

IP-osoite, 
aliverkon peite, 
oletusyhdyskäytä
vä ja DNS-palvelin

Määritä IP:n, aliverkon peitteen, oletusyhdyskäytävän ja DNS-
palvelimen osoitteet, kun DHCP on pois käytöstä.

Kaistanleveyden 
raja

Voit rajoittaa verkon kaistanleveyttä määrittämällä rajoitukseksi Mb/s-
arvon 0,1–100.

MAC-osoite MAC-osoitetta ei voi muokata.

Kaapeli kytketty Näyttää kaapelin tilan.
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3 Käyttöohjeet
Näissä ohjeissa selitetään etupaneelin näppäinten käyttötarkoitus. Käytettävissä olevia 
toimintoja voi rajoittaa määrittämällä salasanoja. Joidenkin toimintojen käyttäminen saattaa 
edellyttää, että käytettävissä on ohjelmiston käyttöoikeus.
Järjestelmänvalvoja voi käsitellä useampia valikon toimintoja.

3.1 Etupaneelin säätimet

Kuva 3.1 Etupaneelin säätimet

3.1.1 Näppäimet
Etupaneelin näppäimet ohjaavat kaikkia toimintoja. Näppäinten symbolit osoittavat kyseessä 
olevat toiminnot. Ei-aktiiviset näppäimet antavat äänimerkin, jos niitä painetaan.

Nuolinäppäimet:

Ylös Alas Vasemmalle Oikealle
– valikkokohteiden ja arvojen selaaminen valikkotilassa
– valitun kameran panorointi-, kallistus- ja zoomaustoimintojen ohjaus PTZ-tilassa
– valitun kuvan näkyvän alueen liikuttaminen digitaalisessa zoomaustilassa

 Enter-näppäin
– alivalikon tai valikon kohteiden valinta ja valikoissa tehtyjen valintojen vahvistaminen
– valittu pienoiskuva näytetään koko näytön kokoisena, kun videokuvaa katsellaan 

monikuvatilassa

 ESC-näppäin
– palaa edelliselle tasolle tai poistu valikkojärjestelmästä tallentamatta asetuksia

 Täyskuvanäppäin
– siirry täyskuvatilaan

 Nelikuvanäppäin
– siirry nelikuvatilaan
– nelikuvatilassa voit näppäintä painamalla vaihtaa nelikuvasta toiseen

 Monikuvanäppäin
– siirry monikuvatilaan
– monikuvatilassa voit näppäintä painamalla vaihtaa 3x3- ja 4x4-kuvasta toiseen

 Digitaalisen zoomauksen näppäin
– suurentaa aktiivista koko näytön kokoista kamerakuvaa

Divar
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 Järjestysnäppäin
– näyttää kamerat järjestyksessä täyskuva- tai nelikuvatilassa

 OSD-näppäin
– näppäintä painamalla voit määrittää, tarkasteletko päivämäärän/ajan ja kameran 

tietoja, vain päivämäärää/aikaa tai et kumpaakaan

 Hakunäppäin
– avaa päivämäärä-/aikahakuvalikon tallennettujen kuvien hakua varten

 PTZ-näppäin
– ottaa käyttöön joko panorointi-/kallistus- tai panorointi-/zoomaustilan

 Keskeytysnäppäin
– pysäyttää valitun kuvan reaaliaikaisessa tilassa

 Valikkonäppäin
– avaa valikkojärjestelmän

 Ohjenäppäin
– avaa ohjeen

 Mykistysnäppäin
– vaimentaa äänitarkkailun

 Avaus-/sulkemisnäppäin
– avaa tai sulkee DVD-kelkan

 Vientinäppäin
– avaa vientivalikon (näppäimessä on merkkivalo)

 Näyttönäppäin
– vaihto näyttöjen A ja B ohjauksen välillä

 Kuittausnäppäin
– hälytystapahtuman kuittaus (näppäimessä on merkkivalo)

 Kameranäppäimet (1-16)
– täyskuvanäyttö analogisesta videotulosta
– painamalla uudelleen näet täyskuvanäytön IP-kamerasta (jos liitetty)

 Taukonäppäin
– pysäyttää toistokuvan toistotilassa

 Taaksepäin toiston näppäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa käynnistää näytettyjen kameroiden tallennusten 

taaksepäin toiston
– toistotilassa käynnistää taaksepäin toiston tai nopeuttaa sitä
– taukotilassa siirtää videokuvaa yhden otoskuvan verran taaksepäin

 Toistonäppäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa jatkaa toistoa viimeksi valitusta toistokohdasta
– tauko- tai eteenpäin/taaksepäin kelaus -tilassa jatkaa toistoa
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 Pikakelaus eteenpäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa aloittaa minuuttia aikaisemmin tallennetun kuvan toiston
– toistotilassa nopeuttaa toistoa
– taukotilassa siirtää videokuvaa yhden otoskuvan verran eteenpäin

 Pysäytysnäppäin
– toistotilassa palauttaa järjestelmän reaaliaikaiseen tilaan

Huomautus:
IP-kameroiden numerointi alkaa numerosta 9 (8-kanavaisessa mallissa) ja numerosta 17 (16-
kanavaisessa mallissa). 16-kanavaisessa laitteessa, jossa on IP-kameroita, kameranäppäin 1 
valitsee siis analogisen kameran 1 ja IP-kameran 17.

3.1.2 Merkkivalot
Etupaneelin näytössä olevat merkkivalot syttyvät tai vilkkuvat merkiksi tietyistä käyttötiloista.

 Virta - palaa, kun laitteen virta on kytketty

 DVD - palaa, kun laitteessa on DVD-levy.

 USB - palaa, kun laitteeseen on liitetty USB-muistilaite

Verkko - palaa, kun etäkäyttäjä on muodostanut yhteyden laitteeseen

Tallennus - palaa, kun laite tallentaa videokuvaa

 Toisto - palaa, kun laite on toistotilassa

 Näyttö A - osoittaa, että näyttöä A ohjataan

 Näyttö B - osoittaa, että näyttöä B ohjataan

 Lämpötila - vilkkuu, kun laitteen sisäinen lämpötila ei ole suositusarvojen sisällä

 Hälytys - vilkkuu, kun havaitaan hälytys

 Liikkeentunnistus - vilkkuu, kun videosignaalissa havaitaan liikettä

 Kuvahäviö - vilkkuu, kun havaitaan videotulon kuvahäviötä

 Järjestelmävirhe - vilkkuu, kun havaitaan järjestelmävirhe

3.2 Hiiriohjaus
Kaikkia etupaneelin ohjaamia toimintoja voidaan käyttää myös laitteen mukana toimitettavalla 
USB-hiirellä. Kaikkia DVR-laitteen päätoimintoja voidaan käyttää näytön painikepaneelin 
kautta. Paneeli tulee näkyviin (vain näyttö A), kun siirrät hiiren osoittimen näytön vasempaan 
alareunaan. Poista se näkyvistä painamalla ESC-näppäintä.

Kuva 3.2 Näytön painikepaneeli
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Näytön painikepaneelin painikkeet ja merkkivalot toimivat samalla tavalla kuin etupaneelin 
näppäimet ja merkkivalot.

3.3 Kuvien katsominen
Laitteessa on kaksi näyttölähtöä (A ja B). Kuvan näyttöasetukset näissä näytöissä määräytyvät 
järjestelmän kokoonpanon mukaan. Kun hälytys tai liikkeentunnistus havaitaan, hälytyksestä 
tai liikkeentunnistuksesta ilmoittaneen kameran kuva voidaan näyttää näytössä A tai B tai 
molemmissa. Jos hälytyksiä tai liikkeentunnistuksia on useita, kameran kuvat yhdistetään 
monikuvaikkunassa näytössä A tai B tai molemmissa.

3.3.1 Monitori A
Näyttö A on päänäyttö. Se näyttää sekä analogisten kameroiden että IP-kameroiden 
reaaliaikaista kuvaa tai toistokuvaa täys-, neli- tai monikuvanäytössä. Myös tilaviestit, 
hälytykset ja kuvahäviövaroitukset näytetään tässä näytössä. Valikkojärjestelmä näkyy 
aktivoituna tässä näytössä.

3.3.2 Monitori B
Näyttö B näyttää analogisten kameroiden reaaliaikaista kuvaa täyskuva-, nelikuva- tai 
monikuvatilassa.

Hallittavan näytön valitseminen
Voit hallita näyttöä A seuraavasti:

1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo  palaa.

2. Jos  ei pala, paina näyttönäppäintä .
Voit hallita näyttöä B seuraavasti:

1. Varmista, että etupaneelin merkkivalo  palaa.

2. Jos  ei pala, paina näyttönäppäintä .

3.3.3 Katsominen
Kuvassa on näytetty kaikki mahdolliset näytön A ja B näkymät. Jotkin monikuvanäkymät on 
voitu poistaa käytöstä asennuksen yhteydessä. Divar-malli ja järjestelmään liitettyjen 
kameroiden määrä voi myös vaikuttaa käytettävissä oleviin monikuvanäkymiin.

Kuva 3.3 Divar XF tukee yksikuva-, nelikuva-, 3x3- ja 4x4-kuvakatselua

Monikuvanäkymissä voi olla erilaisia monikuvia, jotka voidaan näyttää järjestyksessä ja siten 
tarkastella kaikkia kameran kuvia.
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Monikuva
Voit katsella erilaisia monikuvanäyttöjä näytössä A tai B seuraavasti:

1. Paina monikuvanäppäintä .
– Kameroiden kuvat näkyvät aktiivisessa näytössä monikuvatilassa.
– Valittujen kameroiden näppäimet palavat vihreinä.

2. Paina monikuvanäppäintä  uudelleen, jos haluat siirtyä seuraavaan ohjelmoituun 
monikuvanäkymään.

– Jos jatkat monikuvanäppäimen  painamista, laite käy läpi kaikki käytössä olevat 
monikuvanäkymät.

Täyskuvanäyttö
Kameran kuvan katsominen koko näytön kokoisena:
1. Paina kameran näppäintä.

– Valitusta analogisesta kamerasta tulee näkyviin koko näytön kokoinen kuva.
– Valitun analogisen kameran näppäin palaa vihreänä.
– Näytä linkitetty IP-kamera painamalla kameran näppäintä uudelleen.
– Valitun IP-kameran näppäin palaa oranssina.

2. Paina monikuvatilassa Enter-näppäintä , jos haluat katsoa aktiivista pienoiskuvaa 
koko näytön kokoisena.

Huomautus:
IP-kameroiden numerointi alkaa numerosta 9 (8-kanavaisessa mallissa) ja numerosta 17 (16-
kanavaisessa mallissa). 16-kanavaisessa laitteessa, jossa on IP-kameroita, kameranäppäin 1 
valitsee siis analogisen kameran 1 ja IP-kameran 17.

Jakso
Voit katsoa useiden kameroiden suoraa kamerakuvaa järjestyksessä seuraavasti:

1. Paina järjestysnäppäintä .
– Kamerakuvat tulevat näyttöön tietyssä järjestyksessä. Kukin kuva pysyy näytössä 

määritetyn viiveajan verran.

2. Voit pysäyttää jaksotuksen painamalla järjestysnäppäintä  uudelleen.
– Myös zoomaus, monikuvanäppäimen painaminen tai yksittäisen kameran 

valitseminen lopettaa jaksotuksen.

Pienoiskuvan määritys
Kameroiden määritys pienoiskuviin monikuvanäkymässä:
1. Valitse pienoiskuva nuolinäppäimillä.
2. Pidä kameranäppäintä painettuna, jos haluat määrittää kyseisen kameran kuvan 

näkymään aktiivisessa pienoiskuvassa.
3. Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa pienoiskuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valita 

videotulon pikavalikosta.
Tekemääsi pienoiskuvan määritystä käytetään sekä toistotilassa että suoran kuvan tilassa.

Pysäytä kuva
Voit pysäyttää näytön A kameran kuvan seuraavasti:

1. Paina keskeytysnäppäintä , jos haluat pysäyttää aktiivisessa pienoiskuvassa näkyvän 
kuvan.
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2. Paina keskeytysnäppäintä  uudelleen, kun haluat palata reaaliaikaisen kuvan 
katseluun.
Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja valita pikavalikosta Pysäytä tai 
Vapauta.

Jos katsot kameran kuvaa täyskuvatilassa, tämä kuva pysäytetään. Voit käyttää 
zoomaustoimintoa pysäytetyssä kuvassa. Jos vaihdat tarkastelutilaa, pysäytetyt kuvat 
vapautetaan.

Zoomaus
Voit suurentaa videokuvaa seuraavasti:

1. Paina zoomausnäppäintä .
– Kuvan koko suurenee kaksinkertaiseksi.

2. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta.

3. Paina zoomausnäppäintä  uudelleen, jos haluat suurentaa zoomauskerrointa.
– Kuvan koko suurenee nelinkertaiseksi.

4. Valitse nuolinäppäinten avulla kuvan näytettävä kohta.

5. Paina zoomausnäppäintä  uudelleen, jos haluat palata täyskuvatilaan ja poistua 
zoomaustilasta.
Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja valita pikavalikosta Zoomaus 
tai Lopeta zoomaus, jos haluat ottaa zoomaustilan käyttöön tai pois käytöstä. Napsauta 
zoomaustilassa aluetta, jota haluat suurentaa. Suurenna ja pienennä kuvaa hiiren rullaa 
pyörittämällä.

3.4 Reaaliaikainen kuva ja toisto

3.4.1 Live-kuvatila
Suoran kuvan tila on laitteen tavallinen käyttötila katsottaessa kameroiden suoraa kuvaa. Voit 
siirtyä reaaliaikaisen kuvan tilasta toistotilaan tai järjestelmävalikkoon.

3.4.2 Toistotoimintojen käyttö
Toistotoimintojen käyttäminen voi edellyttää salasanaa. Keskustele asiasta 
järjestelmänvalvojan kanssa.
1. Tee hakuja ylävalikosta napsauttamalla hakukuvaketta.
2. Valitse avattavasta valikosta Tapahtuma-haku tai Päivämäärä/aika-haku.

Voit vaihtoehtoisesti painaa hakunäppäintä  ja siirtyä suoraan päivämäärä-/aikahakuun.
Voit siirtyä toistotilaan käyttämällä jotakin seuraavista näppäimistä:

– Paina taaksepäin kelauksen näppäintä , jos haluat käynnistää näytettävien 
kameroiden tallennusten toistamisen taaksepäin.

– Paina eteenpäin kelauksen näppäintä , jos haluat aloittaa toiston minuuttia 
aikaisemmin tallennetusta kuvasta.

– Paina toistonäppäintä , jos haluat jatkaa toistoa viimeisestä valitusta toistokohdasta.

Paina pysäytysnäppäintä , jos haluat siirtyä takaisin reaaliaikaisen kuvan katseluun. Myös 
hälytys siirtää laitteen takaisin suoran kuvan katsomistilaan.

3.4.3 Toistotila
Toistotilassa videokuvan ohjausnäppäimet toimivat seuraavasti:

– Paina taaksepäin kelauksen näppäintä , jos haluat aloittaa tallennusten taaksepäin 
toiston. Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta 
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enimmäisasetukseen asti. Tämän jälkeen seuraava painallus palauttaa nopeuden jälleen 

normaaliksi. Paina taaksepäin kelauksen näppäintä  taukotilassa, jos haluat siirtyä 
taaksepäin yhden otoskuvan kerrallaan.

– Paina taukonäppäintä , jos haluat pysäyttää kuvan.

– Paina eteenpäin kelauksen näppäintä , jos haluat aloittaa tallennusten toiston. 
Painamalla näppäintä toistuvasti voit kasvattaa näyttönopeutta enimmäisasetukseen asti. 
Tämän jälkeen seuraava painallus palauttaa nopeuden jälleen normaaliksi. Paina 

eteenpäin kelauksen näppäintä  taukotilassa, jos haluat siirtyä eteenpäin yhden 
otoskuvan kerrallaan.

– Voit jatkaa toistoa painamalla toistonäppäintä .

Paina pysäytysnäppäintä , jos haluat siirtyä takaisin reaaliaikaisen kuvan katseluun. Myös 
hälytys siirtää laitteen takaisin suoran kuvan katsomistilaan.

3.5 Yleiskatsaus valikkojärjestelmästä
Valikon avulla voit valita yksikön käyttämiseen käytettäviä toimintoja. Osa valikon 
vaihtoehdoista on salasanalla suojattuja. Valikkojärjestelmää voi käyttää kolmella tavalla:
– etupaneelin näppäimillä
– USB-hiirellä
– Intuikey-näppäimistöllä.
Vaihtoehtojen selaamisessa ja valitsemisessa ilmenevät pienet vaihtelut johtuvat vain laitteen 
näppäimien sekä näppäimistö- ja hiirikäytön välisistä eroista. Valikkorakenne on sama kaikissa 
käyttötilanteissa.
Ylävalikko koostuu neljästä päävalikosta ja niiden pudotusvalikoista sekä ohje- ja 
poistumiskuvakkeesta.

Kuva 3.4 Ylävalikko

Haku

Haku-valikko sisältää kaksi alivalikkoa:
– Päivämäärä/aika - toistaa tiettyä päivämäärää ja kellonaikaa vastaavaa videokuvaa.
– Tapahtumahaku - hakee tapahtumia tietyltä aikaväliltä.

Voit käyttää näitä alivalikoita vain, jos sinulla on toisto-oikeudet.

Vie

Vie-valikossa voit arkistoida videoleikkeen USB-muistilaitteeseen.
Voit käyttää tätä alivalikkoa vain, jos sinulla on vientioikeudet.
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Asetukset

Asetukset-valikko sisältää kolme alivalikkoa:
– Pika-asennus - avaa ohjatun toiminnon, jolla voit määrittää DVR-laitteen perusasetukset.
– Määrityksen lisäasetukset - avaa määritysvalikon, josta voit määrittää kaikki DVR-laitteen 

asetukset.
– Näyttöasetukset - avaa valikon, josta voit määrittää näytön asetuksia.
Voit käyttää näitä alivalikoita vain, jos sinulla on määritysoikeudet.

Järjestelmätiedot

Järjestelmätiedot-valikko sisältää kaksi alivalikkoa:
– Tila - avaa valikon, josta voit tarkastella tilatietoja.
– Loki - avaa valikon, josta voit tarkastella järjestelmälokia.

Ohje

Ohje-toiminto näyttää ohjetekstejä. 

Poistu

Kirjaudu ulos napsauttamalla tätä. 

3.5.1 Käyttö etupaneelin näppäimillä
Avaa valikko painamalla valikkonäppäintä .

– Ylävalikko avautuu näyttöön A.

Voit liikkua valikossa tai luettelossa etupaneelin nuolinäppäimillä    .

Valitse alivalikko tai kohde Enter-näppäimellä .

Voit palata takaisin Esc-näppäimellä .

Voit avata ohjetekstin painamalla ohjenäppäintä .

Voit poistua valikosta painamalla Esc-näppäintä .

3.5.2 Käyttö hiirellä
Avaa valikko siirtämällä osoitin näytön yläosaan.

– Ylävalikko avautuu näyttöön A.
Voit valita valikkokohteen siirtämällä osoittimen sen ylle ja napsauttamalla hiiren 
ykköspainiketta.
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3.5.3 Käyttö Intuikey-näppäimistöllä
Siirry ylävalikkoon painamalla Menu-näppäintä. Voit selata valikkokohteita näppäimistön 
ohjaussauvalla.

Voit valita kohteen painamalla näppäimistön Enter-näppäintä .

3.6 Haku

Kuva 3.5 Ylävalikko - Haku

1. Kun haluat käyttää hakua, siirry ylävalikkoon ja valitse Haku.
2. Valitse avattavasta valikosta Päivämäärä/aika-haku tai Tapahtuma-haku.

Voit vaihtoehtoisesti painaa hakunäppäintä  ja siirtyä suoraan Päivämäärä/aika-hakuun.

3.6.1 Päivämäärä-/aika-haku

Valitse aloituspäivämäärä ja -aika ja aloita toisto napsauttamalla OK-painiketta.
Näytettyjen kuvaruutujen toisto alkaa.

Kuva 3.6 Haku päivämäärän ja ajan perusteella

3.6.2 Tapahtumahaku
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Kuva 3.7 Hae tapahtumia -valikko - Hakuvaihtoehdot

Hakuehdot
– Tarkista Kanavat-kohdassa haettavat kameratulot (valitse kaikki korostamalla 

numeroimaton ruutu). Valitut tulot korostetaan.
– Määritä Hakukohde hakemaan hälytystapahtumia, liikkeentunnistustapahtumia tai 

molempia. Määritä arvoksi Kaikki tapahtumat, jos et halua rajoittaa hakua tiettyihin 
tapahtumiin.

– Määritä Hakusuunta. Valitse Eteenpäin, jos haluat hakea aloitusajasta päättymisaikaan 
tai Taaksepäin, jos haluat hakea päättymisajasta aloitusaikaan.

– Anna Aloitusaika- ja Loppuaika-kenttiin päivämäärä ja kellonaika, jotka määrittävät haun 
aikavälin.

– Käynnistä haku valitsemalla Hae.
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Kuva 3.8 Hae tapahtumia -valikko - Hakutulokset

Hakutulokset
– Suodattimen ehdot täyttävä ja valittua päivämäärää ja aikaa lähinnä oleva tallennus näkyy 

ensimmäisenä.
– Voit selata luetteloa ylä- ja alanuolinäppäimillä. Valittu tallennus näytetään 

esikatseluikkunassa.

– Paina Enter-näppäintä , jos haluat toistaa valitun tallennuksen koko näytön kokoisena.

– Voit palata hakuvalikkoon painamalla Esc-näppäintä .

3.7 Vie

Kuva 3.9 Ylävalikko - Vie kuva

Vientivalikko avataan ylävalikosta. Vientivalikossa voit tallentaa video- ja äänisegmenttejä USB-
tallennuslaitteeseen tai kirjoitettavalle DVD-levylle. Päävientinäytössä on tietoja yhdistetyistä 
tallennusvälineistä ja luettelo arkistoitavista videosegmenteistä.
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Kuva 3.10 Vie video -valikko

– Valitse muistilaite Kohde-valintaruudusta. Tallennusvälineen tila näyttää valitun 
muistilaitteen tilan ja Vapaa tila arkistointia varten käytettävissä olevan tallennustilan.
Valitse Tyhjennä, jos haluat tyhjentää valitun muistilaitteen.

– Näkyvissä on luettelo arkistoitavista videosegmenteistä.
– Jos haluat lisätä videosegmentin luetteloon, valitse Lisää.
– Määritä arkistoitavien videosegmenttien Aloitusaika ja Loppuaika.

Valitse arkistoitavien kameroiden numerot (valitse kaikki korostamalla numeroimaton 
ruutu).

Lisää segmentti luetteloon valitsemalla OK.

1. Jos haluat lisätä videosegmentin luetteloon, valitse Lisää.
1. Jos haluat vaihtaa luettelon videosegmentin, valitse se ja napsauta Vaihda...-painiketta.
1. Jos haluat poistaa videosegmentin luettelosta, valitse se ja napsauta Poista-painiketta.
Arkistoluetteloa tallennetaan siihen saakka, kunnes arkistointi suoritetaan. Videosegmentit, 
jotka on osittain korvattu tai poistettu Divar-laitteen sisäisiltä kiintolevyiltä, poistetaan 
luettelosta.
– Lisää valintamerkki Aitouden tarkistus -kohtaan, jos haluat todentaa videosegmentit 

ennen arkistointia.
– Valitsemalla Viimeistele tallennusväline -valintaruudun voit varmistaa, että DVD-levyä voi 

toistaa muilla soittimilla.
– Valitse Aloita vienti, kun haluat tallentaa videosegmentit kohdelaitteeseen.
– Valitse Lopeta vienti, jos haluat peruuttaa arkistoinnin.
– Jos aitouden tarkistus tai arkistointi epäonnistui, näet virheraportin valitsemalla Tiedot...
Jos videosegmenttien yhteiskoko on suurempi kuin muistilaitteessa vapaana oleva tila, 
ainoastaan ensimmäiset segmentit arkistoidaan. Arkistoimatta jääneet segmentit pysyvät 
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luettelossa, jotta ne voidaan arkistoida toiseen laitteeseen.

3.8 Määritys

Kuva 3.11 Ylävalikko - Asetukset

Asetukset-valikko avataan ylävalikosta. Asetukset-valikko sisältää kolme alivalikkoa:
– Pika-asennus - avaa ohjatun toiminnon, jolla voit määrittää laitteen perusasetukset. 

Lisätietoja on kohdassa Osa 2 Pika-asennus, Sivu 9.
– Määrityksen lisäasetukset - avaa määritysvalikon, josta voit määrittää kaikki laitteen 

asetukset.
– Monitoriasetukset - avaa valikon, josta voit määrittää näytön asetuksia.

3.8.1 Monitoriasetukset

Monitoriasetukset-alivalikko sisältää näytön A ja B asetukset.

Näytön asetukset
Valitsemalla läpinäkyvän taustan voit näyttää kameran näytön valikkojen takana. 
Valitse kuvaruudun reunojen väri (musta, valkoinen tai harmaa).

Monikanavanäytöt
Valitse näytettävät monikuvanäkymät.
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Kuva 3.12 Näyttöjen määritykset -valikko - Jakso

Jakso
Määritä Järjestyksen viiveaika -kentässä, miten kauan kamera pysyy näytössä. 
Voit siirtää kameratuloja jaksoluetteloon Lisää-painikkeella. Voit järjestellä kameratuloja Siirrä 
ylös- ja Siirrä alas -painikkeella. Voit poistaa yksittäisen kohteen jaksoluettelosta valitsemalla 
Poista. Voit poistaa kaikki jaksoluettelon kohteet valitsemalla Tyhjennä.

Tapahtumanäyttö
Valitsemalla Kosketintulot-, Videohäviöhälytykset- tai Liikkeentunnistustapahtumat-
valintaruudun voit näyttää nämä tapahtumat näytössä.
Määritä Näytön kesto -kentässä, miten kauan nämä tapahtumat pysyvät näytössä (vain muut 
kuin hälytystapahtumat).

3.9 Järjestelmätiedot

Kuva 3.13 Ylävalikko - Järjestelmätiedot

Järjestelmätiedot-valikko avataan ylävalikosta. Järjestelmätiedot-valikko sisältää kaksi 
alivalikkoa:
– Tila - avaa valikon, josta voit tarkastella tilatietoja.
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– Loki - avaa valikon, josta voit tarkastella järjestelmälokia.

3.9.1 Tila

Tila-alivalikon viidessä välilehdessä on tilatietoja.

Versiotiedot
Versiotiedot-välilehdessä näkyy asennettu laiteohjelmistoversio, sarjanumero ja muita 
versiotietoja huoltoa varten.

Tallennustilan tila
Tallennustilan tila -välilehdessä näkyy levyn koko ja sisältö.

Kuva 3.14 Tila-valikko - Tallennustilan tila

– Varhaisin tallennus - näyttää levyn varhaisimman tallennuksen päivämäärän ja ajan.
– Myöhäisin tallennus - näyttää levyn viimeisimmän tallennuksen päivämäärän ja ajan.
– Levykoko yhteensä - näyttää levyn kokonaistilan.
– RAID-tallennuksen tila - näyttää tekstin Otettu käyttöön, jos levyjä käytetään RAID-

tallentimena.
– Aika päälletallennukseen n. - arvio siitä, miten kauan video säilytetään ennen 

päälletallennusta.
– Aitouden tarkistus... - napsauta painiketta, jos haluat tarkistaa tallennetun äänen ja 

videokuvan aitouden.
– Asennetut kiintolevyt - antaa yleiskuvauksen asennettujen kiintolevyjen tilasta.
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Kuvasignaalit
Kuvasignaalit-välilehdessä näkyy järjestelmän videotila (PAL/NTSC) ja videotulojen tila.

Tallennustila
Käytössä oleva profiili - näyttää nykyisen profiilin
Hälytys tulosta - näyttää, mitkä tulot ovat hälytystallennustilassa
Liike tulosta - näyttää, mitkä tulot ovat liikkeentunnistuksen tallennustilassa
Nykyinen tallennustila - näyttää jokaisen tulon video- ja äänitallennuksen tilan

Tunnistimet
Näyttää todellisen lämpötilan ja jänniteanturiarvot. Jos lämpötila on normaalin alueen 
ulkopuolella, arvot näytetään keltaisina. Jos näin tapahtuu, tarkista, että ympäristön lämpötila 
on suositusarvojen mukainen ja että tuuletus on riittävä. Jos lämpötila saavuttaa kriittisen 
tason, laite sammuu automaattisesti. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, irrota 
virtajohto, odota vähintään 30 sekuntia ja kytke sitten virtajohto uudelleen.

Taulukko 3.1 Lämpötila-anturit

Taulukko 3.2 Virtalähdetasot

3.9.2 Loki

Loki-valikossa näkyy järjestelmän tapahtumien suodatettu historia.

Lokin suodatin
Voit määrittää eri suodatusehtoja, kun haet järjestelmätapahtumia tietyltä ajanjaksolta.

Anturin nimi Alaraja Yläraja

Suoritin 5 °C 100 °C

Ilman tuloaukko 5 °C 45 °C

Ilman poistoaukko 5 °C 55 °C

Kiintolevy 1 5 °C 55 °C

Kiintolevy 2 5 °C 55 °C

Kiintolevy 3 5 °C 55 °C

Kiintolevy 4 5 °C 55 °C

Jännitetaso Alaraja Yläraja

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V
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Kuva 3.15 Loki-valikko - Lokin suodatin

– Anna alkamis- ja päättymisajat.
– Valitse, mitkä järjestelmätapahtumat näytetään.
– Lokin sisältö - näyttää lokin vanhimman ja uusimman sisällön.
– Näytä - katso tulokset napsauttamalla Näytä-painiketta.

Lokitulokset:
Näyttää eri järjestelmätapahtumien Päivämäärän, Ajan ja Tapahtumatyypin. Valitusta 
tapahtumasta näytetään esikatselu (jos käytettävissä).

3.10 Tapahtuman käsittely
Eri tyyppiset tapahtumat voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Tällaisia tapahtumia ovat
– laitteeseen kohdistettu kytkennän tulosignaali
– liikkeentunnistus kamerasignaalissa
– jonkin kameran kuvahäviö
– laitteen sisäinen hälytys (esimerkiksi levyvirhe, lämpötilahälytys)
Tapa, jolla laite reagoi tapahtumiin, määräytyy laitteen ohjelmoinnin perusteella.
Tapahtuma voi muuttaa laitteen toimintaa, ja hälytys voi edellyttää käyttäjän toimia.

Taustatapahtumat
Tapahtumat voivat muuttaa taustatoimintoja, joita käyttäjä ei välttämättä edes huomaa. 
Toimintoja, joita käyttäjä ei välttämättä havaitse, voivat olla esimerkiksi tallennusnopeuden 
muutos, lähtöreleen aktivointi tai tapahtuman kirjaus. Laite voidaan myös määrittää 
tallentamaan tapahtuman käynnistyessä, tai se voi ilman käyttäjän toimia muuttaa tapaa, jolla 
kameran kuvat näkyvät näytöissä.
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3.10.1 Hälytykset
Hälytys voi saada laitteen toimimaan seuraavasti:
– Laitteesta kuuluu äänimerkki.
– Näyttöön tulee tilaviesti.
– Näyttöön tulee hälytyskuvake.
– Pienoiskuvan reunus muuttuu punaiseksi.

– Hälytyksen , liikkeentunnistuksen  tai kuvahäviön  merkkivalo vilkkuu.

– Näppäimen  merkkivalo vilkkuu.
– Lähtörele aktivoidaan.
– Näyttöjen näkymätilat muuttuvat.
– Hallittava kamera voidaan siirtää esimääritettyyn kohtaan.
– Toimintamuutosten tallennus.
– Laite muuttaa toimintatapaansa esimääritettyjen profiilien avulla.

Hälytyksen kuittaaminen

Kuittaa hälytys painamalla kuittausnäppäintä .
– Äänimerkki hiljennetään.

– Hälytys- ja -merkkivalot eivät enää pala.
– Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä.
– Viimeksi käytetty näkymätila palautetaan näyttöön.

Hälytyskuvake näkyy näytössä niin kauan kuin hälytyksen aiheuttanut tulo pysyy aktiivisena.
Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson loputtua, mutta 
hälytys on kuitenkin kuitattava.

Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki ja merkkivalot  ja  
sammutetaan määritetyn ajan kuluttua.
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3.10.2 Kosketintulot

Jos kosketintulo aiheuttaa hälytyksen
– Näytössä A ja B voi näkyä esivalittujen kameroiden järjestelmä.
– Näyttö A: Näytettävien pienoiskuvien reunus on punainen. Hälytyskuvake näkyy 

vastaavassa pienoiskuvassa. Näyttöön tulee hälytyksen tilaviesti.

– Hälytyksen äänimerkki toistetaan. Hälytyksen ilmaisin  ja ilmaisin  
vilkkuvat.

– Hallittavat kamerat voivat siirtyä esimääritettyihin asentoihin.

3.10.3 Liikkeentunnistustapahtumat

Jos liikkeentunnistuksen signaali aiheuttaa tapahtuman
– Näytöt A ja B voidaan kytkeä näyttämään liikkeentunnistustapahtuman.
– Liikkeentunnistuskuvake näkyy vastaavassa pienoiskuvassa. Näyttöön tulee hälytyksen 

tilaviesti.

– Etupaneelin liikkeentunnistuksen  merkkivalo vilkkuu.

3.10.4 Kuvasignaalin häviämisen hälytys

Jos kuvasignaalin häviäminen aiheuttaa hälytyksen:
Näyttö A tai B voidaan määrittää näyttämään kuvahäviösignaali.
– Toinen tai kumpikin näyttö voi kytkeytyä monikuvanäkymään. Menetetty kamerasignaali 

näytetään mustana pienoiskuvana kuvasignaalin häviämisviestin kanssa. 
Kuvahäviökameran reunus on punainen näytössä A. Näyttöön tulee hälytyksen tilaviesti.

– Hälytyksen äänimerkki toistetaan.

– Merkkivalot  ja  vilkkuvat.

Kuvahäviöhälytyksen kuittaaminen

Voit kuitata kuvahäviöhälytyksen painamalla kuittausnäppäintä .
– Äänimerkki hiljennetään.

– Merkkivalot  ja  eivät enää pala.
– Hälytyksen tilaviesti poistuu näytöstä.
– Viimeksi käytetty näkymätila palautetaan näyttöön.

Jos kamera, jonka kuva on hävinnyt, on näytössä, musta pienoiskuva ja kuvasignaalin 
häviöviesti näytetään niin kauan kuin kuvaa ei ole.
Jos hälytystä ei kuitata, äänimerkki sammutetaan sille määritetyn ajanjakson loputtua, mutta 
hälytys on kuitenkin kuitattava.

Jos automaattinen kuittaus on otettu käyttöön, äänimerkki ja merkkivalot  ja  
sammuvat määritetyn ajan kuluttua.
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