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1 Bevezetés
A Konfiguráló eszköz olyan számítógépes alkalmazás, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az 
egység telepítését és konfigurálását. A Konfiguráló eszköz a Divar egységhez Ethernet 
hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépen fut.
Bár a Divar egység képernyőn megjeleníthető menüjén is minden beállítás elvégezhető, a 
Konfiguráló eszköz a konfigurálás rendkívül felhasználóbarát változatát kínálja. Lehetővé teszi 
például a konfigurációs beállításoknak a számítógép merevlemezén való tárolását. Ezek a 
beállítások később visszaállíthatók, és más egységek konfigurálásához használhatók.

1.1 Az első lépések
A beállítások Konfiguráló eszközzel végzett módosításához egy hálózati csatlakozón keresztül 
kösse össze az egységet a számítógéppel. A Konfiguráló eszköz alkalmazást telepíteni kell a 
számítógépre.

1.1.1 Rendszerkövetelmények
Működési környezet: Számítógép Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszerrel.
A Konfiguráló eszköz futtatásához ajánlott számítógépes követelmények:
– Processzor: Intel Pentium 4 vagy ennek megfelelő
– RAM memória: 512 MB
– Szabad merevlemez-kapacitás: 10 GB
– Videokártya: NVIDIA GeForce 6200 vagy ennél jobb
– Hálózati interfész: 10/100-BaseT

1.1.2 A Konfiguráló eszköz telepítése
A Konfiguráló eszköz is telepíthető a számítógépre a Vezérlőközpont alkalmazás telepítésekor. 
Önálló telepítés:
1. Tegye be a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM-meghajtójába.

– Automatikusan elindul a telepítőprogram.
2. Ha nem indul el automatikusan a telepítés, akkor keresse meg a CD-n a Setup.exe fájlt 

és duplán kattintson rá.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a telepítésre vonatkozó kérdésnél 

válassza a Konfiguráló eszköz telepítése opciót.

1.1.3 A Konfiguráló eszköz indítása

Hálózati csatlakozás
A Konfiguráló eszköz Vezérlőközpont nélküli indításához kattintson duplán a Konfiguráló 
eszköz ikonra az asztalon. A Divar Konfiguráló eszköz programot a Start gomb megnyomása 
után a Programok menüben is kiválaszthatja. Hajtsa végre a bejelentkezési eljárást.
A Konfiguráló eszköz Vezérlőközpont használatával való indításához kattintson a 
Vezérlőközpont ablakában a Konfigurálás gombra. Ez megjelenít egy CT bejelentkezési 
párbeszédpanelt minden ismert Divar egységgel.

Kapcsolódás nélküli konfigurálás
A kapcsolódás nélküli konfigurálással való bejelentkezéshez jelölje ki a Divar verzióját, típusát, 
a videorendszert és a csatlakoztatott kamerákat.
A Divar bármely típusánál előkészíthet több beállítást, elmentheti azokat egy fájlba és 
feltöltheti a fájl beállításait egy kompatibilis Divar egységre. 
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1.1.4 Kompatibilitás

Konfigurációs fájlok
Konfigurációs beállítási fájlok használatakor vegye figyelembe a következőket:
– A beállítási fájlok nem cserélhetők fel a CT szoftververziói között. Például a CT 1.0 

beállítási fájlja nem importálható a 2.5-ös verziójú CT fájlba.
– A CT minden verziója csak azonos firmware-verzióval rendelkező Divar egységekhez 

csatlakoztatható. Például a CT 2.5 csak olyan Divar egységekhez csatlakoztatható, melyek 
firmware-verziója 2.5.

– A beállítási fájlok nem cserélhetők fel a Divar verziói között. Például egy Divar DHR-751 
CT 3.0 beállítási fájlja nem importálható egy Divar DNR-730 verziójú CT 3.0 fájlba.
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2 Működés

2.1 Bejelentkezés
Ha a Konfiguráló eszköz programot hálózaton keresztül indítja el, megjelenik a Bejelentkezés 
ablak. (A Mégse gombra kattintva a bejelentkezést megszakíthatja, és kiléphet az 
alkalmazásból.)

Ábra 2.1 Bejelentkezés ablak hálózaton keresztül

A Konfiguráló eszköz első alkalommal való indításakor üres Divar lista jelenik meg. Először egy 
Divar egységet kell felvenni a listára. Divar egység felvételéhez vagy egy Divar bejegyzés 
módosításához kattintson a Szerkesztés >> gombra.

A Divar lista módosítása
A Divar lista szerkesztése ablakban Divar egységeket vehet fel a listára vagy törölhet a 
listáról.

Ábra 2.2 Módosítás ablak a Divar egység szerkesztése listával

Teendők a hálózatban engedélyezett összes Divar egység automatikus felismeréséhez:
1. Kattintson a Felismerés gombra.

– A Divar egységek felismeréséhez a Keresés beállításnak engedélyezve kell lennie az 
adott Divar egységen.

2. Jelölje ki a kívánt Divar egységet, majd az OK gombra kattintva vegye fel a listára.
Divar egység hozzáadása a listához:
1. Kattintson a Hozzáadás gombra.
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2. Írja be az új Divar egység IP-címét vagy DNS-nevét.
– A beírandó IP-cím a Divar egység Konfiguráció/Hálózat menüjében állítható be.

3. Írjon be egy nevet a Név mezőbe, vagy keresse vissza az egységből a Lekérés Divar 
egységtől négyzet bejelölésével.

4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
Divar egység törlése a listából:
1. Jelölje ki a listán a törölni kívánt Divar egységet.
2. Kattintson a Törlés gombra.

– A kijelölt Divar egység törlődik a listáról.

Bejelentkezés
A Konfiguráló eszköz alkalmazás elindításakor a Bejelentkezés ablak jelenik meg. (A Mégse 
gombra kattintva a bejelentkezést megszakíthatja, és kiléphet az alkalmazásból.)

Ábra 2.3 Bejelentkezés ablak a Divar egység kiválasztása listával

Adott Divar egység vezérlése:
1. Válassza ki dupla kattintással vagy kijelöléssel.
2. Írja be a felhasználónevet és a jelszót.

– A beírandó felhasználónév és jelszó a Divar egység Konfiguráció/Hálózati elérés 
menüjében állítható be. Ha nem tud bejelentkezni az egységre, ellenőrizze a 
rendszergazdánál a hozzáférési jogosultságait.

– Ha azt szeretné, hogy a rendszer emlékezzen a felhasználói névre és jelszóra a 
Konfiguráló eszköz későbbi használatakor, jelölje be a Bejelentkezési adatok 
mentése négyzetet.

3. Kattintson a Szerkesztés... vagy a Bejelentkezés gombra.

Felhasználók maximális száma
Ha túllépi a maximálisan lehetséges felhasználók számát (nyolc), egy ablak jelenik meg.
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2.2 A fő ablak bemutatása
A Konfiguráló eszköz ablaka három részre oszlik. A bal oldali ablak gombjai mindig elérhetők. 
Ezekre a gombokra kattintva megváltozik a középső ablak tartalma. A felső ablakban lévő 
gombok vezérlőgombok, amelyek segítségével a különböző feladatok közvetlenül 
végrehajthatók.

Ábra 2.4 Konfiguráló eszköz - Beállítások ablak

2.2.1 Áttekintés gomb

Kattintson az Áttekintés  gombra a csatlakoztatott Divar egység általános adatainak 
megtekintéséhez.

2.2.2 Napló gomb

A Napló  gombra kattintva megjeleníthet egy eseménylistát a középső ablakban. 
Bizonyos események megjelenítéséhez a lista szűrhető.
– Írja be azokat a dátum- és időértékeket, amelyekkel korlátozni szeretné az események 

előfordulási időtartamát.
– Törölje az olyan típusú események jelölését, amelyeket nem kíván megtekinteni (szűrés).
Elsőként a legutóbbi esemény jelenik meg.

2.2.3 Beállítások gomb

Kattintson a Beállítások  gombra azon oldal megjelenítéséhez, ahol a Divar egység 
konfigurálható. A középső ablakban megjelenik a menü fastruktúrája és a választott aloldal.
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2.2.4 Szerviz gomb

Kattintson a Szerviz  gombra a diagnosztikai üzenetek listájának megjelenítéséhez.
– Kattintson az Eszköz újraindítása... gombra az egység újraindításához. Az egység és a 

Konfiguráló eszköz kapcsolata megszakad.
– Kattintson a Gyári beállítások... gombra, ha szeretné visszaállítani az egység 

alapértelmezett gyári beállításait. Az alapértelmezett értékek listáját lásd a Telepítési és 
üzemeltetési kézikönyv 7. fejezetében.

– Kattintson a Minden felhasználó kizárása... gombra, ha saját magán kívül minden más 
felhasználót szeretne kijelentkeztetni.

2.2.5 Súgó gomb

A Súgó gombra  kattintva bármikor segítséget kérhet. Megjelenik a Súgó egyik 
párbeszédablaka.

2.2.6 Kijelentkezés gomb
A Vezérlőközpont alkalmazásba való visszatéréshez vagy másik egységre való bejelentkezéshez 

kattintson a Kijelentkezés  gombra.

2.2.7 Hálózati csatlakozás kijelző

Azt jelzi, hogy az egység kapcsolódik-e  a hálózatra.
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2.3 A vezérlőgombok használata
A főablak felső részén olyan gombok találhatók, amelyekkel gyorsan végrehajthatók az 
általános feladatok:

Importálás / Exportálás
A Konfiguráló eszköz alkalmazásban végrehajtott valamennyi rögzítési beállítás a számítógép 
merevlemezén tárolt fájlba menthető. Ha több rögzítővel dolgozik, mentse el az egyes rögzítők 
beállításait egy egyértelműen elnevezett külön fájlba. Az ezekben a fájlokban tárolt beállítások 
akár teljesen, akár részcsoportokban visszatölthetők a Konfiguráló eszköz alkalmazásba. Bár 
ezek a fájlok szöveges formátumban tárolják a beállításokat, amelyek így egyszerű 
szövegszerkesztővel megtekinthetők, de ne módosítsa vagy szerkessze ezeket, mert ezzel 
használhatatlanná teszi a fájlokat.

Importálás

1. Beállításokat tartalmazó fájl megnyitásához kattintson az Importálás  gombra.
2. A párbeszédpanelen jelölje ki a megnyitni kívánt fájl helyét és nevét.
3. Jelölje ki a betölteni kívánt beállítások csoportjait, majd kattintson az OK gombra.
4. A kijelölt beállítások azonnal betöltődnek az egységbe.

Export

1. Az aktuális beállítások fájlba mentéséhez kattintson az Exportálás  gombra.
2. A párbeszédpanelen jelölje ki a mentés helyét, és adjon nevet a fájlnak.
3. Jelölje ki a menteni kívánt beállítások csoportjait, majd a mentéshez kattintson az OK 

gombra.

Nyomtatás
Az oldal vagy a lista teljes tartalmának fájlba nyomtatása, amikor az Áttekintés vagy a Szerviz 
oldal aktív:

1. Az aktuális beállítások nyomtatásához kattintson a Nyomtatás  gombra.
2. A nyomtatás elindításához kattintson az OK gombra.

Mentés

Kattintson a Mentés  gombra az oldal vagy a lista teljes tartalmának mentéséhez, amikor 
az Áttekintés vagy a Szerviz oldal aktív.

A beállítások finomítása
Az Importálás, Exportálás vagy Letöltés funkció kiválasztásakor egy párbeszédablakban három 
beállításcsoport közül választhat. A Minden beállítás, a Minden beállítás, kivéve vagy a Csak 
beállítás kiválasztásával meghatározhatja a lista összetételét.

Visszavonás / Mégis

A  gombbal visszavonhatja, a  gombbal mégis elvégezheti a legutóbbi műveletet. 
Legfeljebb 100 művelet vonható vissza.

Gyári alapértékek

Kattintson a Gyári alapértékek  gombra, ha az aktív oldalon az összes beállítást az 
alapértelmezett értékre szeretné visszaállítani. Az alapértelmezett értékek listáját lásd a 
Telepítési és üzemeltetési kézikönyv 7. fejezetében.
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Frissítés

Kattintson a Frissítés  gombra, ha csak az aktuális oldal beállításait kívánja frissíteni.
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3 Konfiguráció
A menüfa használata

A Beállítások  gombra kattintva a menüfa jelenik meg a középső ablak bal oldalán. A 
menüfa segítségével navigálhat a menürendszerben.
– Kattintson a + jelre a fa szerkezetének kibontásához.
– Kattintson a - jelre a fa szerkezetének becsukásához.
– Kattintson egy bejegyzésre az adott ág paramétereinek megjelenítéséhez.
– Jelölje ki vagy adja meg a paraméterek értékeit.
– Az új értékek azonnal érvénybe lépnek az egységen.

A következő bekezdések a menüfa elemeiről tartalmaznak részletesebb információkat.

3.1 Nemzetközi

3.1.1 Nyelv
– Jelölje ki a Nyelv kívánt beállítását a legördülő listán.
– Jelölje ki a kívánt Hőmérséklet mértékegységet.

3.1.2 Idő/dátum
– Válassza ki az Időzónát a listából (a nyári időszámítás beállítása ennek megfelelően 

változik).
– Válassza a 12 órás vagy a 24 órás Időformátumot.
– Írja be az aktuális Időt. (Lásd a Megjegyzést lejjebb.)
– Válasszon Dátumformátumot, az egyikben a hónap (HH), a másikban a nap (NN), a 

harmadikban pedig az évszám (ÉÉÉÉ) áll elöl.
– Adja meg az aktuális Dátumot.
– Állítsa a Nyári időszámítás beállítást Automatikus értékre a funkció engedélyezéséhez. 

Válassza a Kézi beállítást, majd a Kezdési és a Befejezési időpontnál egyaránt adja meg a 
napot, a hónapot és az időpontot, ezenkívül az Eltolódás beállítás értékét is, ha az 
eltolódás értéke eltér az időzónához tartozó adatoktól.

Megjegyzés:
Ha kézi szinkronizálás esetén 10 percnél nagyobb mértékben visszaállítja az órát, a 
merevlemezen lévő összes videotartalmat törli a rendszer (egy erre figyelmeztető üzenet 
jelenik meg). Ha a visszaállítás 10 percnél kevesebb, a felvétel folytatódik, de a videoképekhez 
eltárolt időpontok megváltoznak.

Az egymást követő időpillanatok különbsége minden videoképnél 1/90000-ed másodperc, míg 
a DVR700 ideje el nem éri a legújabban tárolt videokép(nek az idő visszaállítása előttől 
számított) időpontját. Emiatt a videofolyam sorban lejátszható.
Ha az aktuális időt/dátumot előre állítják, a rendszeróra minden további következmény nélkül 
követi ezt.
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3.1.3 Időszerver
– Az Időszerver használata funkció szinkronizálja az egység időbeállítását a hálózati idő 

szerver vagy egy másik Divar egység időbeállításával. Töltse ki a hálózati időszerver IP-cím 
mezőjét. Ha az időszerver nem található az adott alhálózaton, az egység a hálózaton kívül 
keresi a megfelelő időszervert. Ellenőrizze a Divar átjárójának beállítását, hogy az 
lehetővé tegye az időszerver megtalálását. Ellenőrizze, hogy tűzfalak ne akadályozzák az 
NTP-forgalmat a 123-as porton.

– Kattintson a Szinkronizálás gombra a szinkronizálás elindításához.
Az automatikus időszinkronizálás (ezt négynaponként hajtja végre a rendszer) legfeljebb 10 
perccel módosíthatja az óra beállítását (lásd a Megjegyzést a 4.1.2 Idő/dátum fejezetben).

3.2 Videó és audió
Ebben a menüben a video- és audiobemenetek konfigurálhatók. Ne feledje, hogy a 8 analóg 
bemeneti csatornával rendelkező hibrid egységek esetén az IP-kamerák számozása 9-től 16-ig, 
a 16 csatornás hibrid egységeké pedig 17-től 32-ig terjed. Az analóg bemenetek nélküli 
digitális hálózati videorögzítő IP-kameráinak számozása 1-gyel kezdődik.

3.3 Ütemezés

3.3.1 A dinamikus jellemzők beállítása
Az Ütemezés menü beállításai lehetővé teszik az egységben rejlő nagy teljesítményű funkciók 
kihasználását. Ha áldoz egy kis időt a rendelkezésre álló profilok megtervezésére és 
beállítására, akkor sokkal hatékonyabban használhatja ki az erőforrásokat, miközben továbbra 
is rugalmasan kezelheti a munka során felmerülő feladatok többségét.
A profilok ütemezése heti bontású naptárban történik, a felvétel és az események viselkedése 
az adott nap és időpont (például hétvégi napok vagy éjszakák) függvényében változik.
A Felvétel menüben meghatározott hat profil is itt jelenik meg.

3.3.2 Ütemezés

Konfiguráció
– A profilok használatának alapja a heti bontású naptár. Ez a naptár azután az összes 

további hétre ismétlődik.
– A profilokban a hét minden napja 15 perces időszakokra osztható fel.
– Kivételes napok programozásával különleges napokon és ünnepnapokon 

megváltoztathatók a profilok.

1. Válasszon ki egy profilszámot. A kijelölt profil kiemelve jelenik meg.
2. Kattintson a Kiválasztott profilnév szerkesztése lehetőségre a kiválasztott profil nevének 

szerkesztéséhez.
3. Lépjen tovább az ütemezéshez. A nyílbillentyűk és az Enter gomb, illetve az egér 

használatával rajzoljon egy aktív területet.
4. Ha befejezte, válassza a Mentés lehetőséget a módosított ütemezés aktiválásához.

3.3.3 Kivételek
– Az ütemezést felülíró legfeljebb 32 kivétel állítható be.
– Kivétel hozzáadásához válassza a Hozzáadás műveletet. Adja meg a Dátum, az Idő, 

Időtartam, valamint a Profil értékét.
– Kivétel szerkesztéséhez jelölje ki, majd kattintson a Módosítás... lehetőségre.
– Kivétel törléséhez jelölje ki a kivételt, majd kattintson a Törlés lehetőségre.
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3.4 Rögzítés
A Felvétel menü segítségével a hat profil rögzítési beállításait adhatja meg.

Megjegyzés:
Egy profil audio-/videobeállításai az élő képek távoli megtekintésének adatfolyamára is 
vonatkoznak.

A hat profilhoz tartozó rögzítési viselkedés három almenüben választható ki, majd minden 
egyes csatornához megadható.
1. Válasszon egy profilt.
2. Válasszon ki egy almenüt a Normál, a Kontaktus, vagy a Mozgás rögzítéséhez.

– Normál rögzítés - az alapértelmezés szerinti rögzítési mód
– Kontaktusvezérelt rögzítés - kontaktusbemenethez kapcsolódó esemény hatására 

válik aktívvá
– Mozgásrögzítés - mozgásesemény hatására válik aktívvá

3. Válasszon ki egy egyedi bemeneti csatornát a hozzá tartozó video- és hangfelvételek 
beállításainak megadásához.

3.4.1 Normál
Végezze el a beállításokat a következő mezők mindegyikénél:
– Normál rögzítési mód:

– Folyamatos - folyamatos rögzítés beállítása
– Csak esemény - csak az események rögzítésének beállítása
– Nincs rögzítés - a rögzítés letiltásának beállítása

– Esemény előtti idő:
– egy 1 és 120 másodperc közé eső érték megadása (kizárólag Csak esemény módban 

érhető el).
Az esemény rögzítése ennyi idővel annak bekövetkezte előtt kezdődik.

– Felbontás:
– a képfelbontás beállítása, a választható értékek: 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 

2CIF (704 x 288/240 PAL/NTSC) vagy CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).
– Minőség:

– a képminőség beállítása Kiváló, Közepes vagy Normál értékre.
– Képfrissítés üteme:

– választható értékek: 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 vagy 1/1 ips (kép/mp a 
PAL/NTSC rendszernél).

– Hangfelvétel:
– jelölje be a hangfelvételek engedélyezéséhez.

– Hangminőség:
– a hangminőség beállítása Kiváló, Közepes vagy Normál értékre.

Megjegyzés:
A leghatékonyabb képtömörítés elérése érdekében kerülje a túl zajos kameraképet a kamera 
megfelelő beállításával és elegendő fény biztosításával. Emellett ellenőrizze a kamera 
rögzítését is, hogy az ne rezeghessen szél, vagy más külső tényező hatására.
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3.4.2 Kontaktus
Az ebben a mezőben és a Normál lapon szereplő paraméterek azonosak. A kontaktusvezérelt 
rögzítéshez kiegészítő mezők állnak rendelkezésre.
– Kontaktusvezérelt rögzítés:

– Rögzített időtartam - az esemény kezdetekor a beállított időtartamra aktiválja a 
felvételt.

– Követés + utórögzítés - aktiválja a felvételt az esemény teljes időtartamára és az 
esemény inaktívvá válását követő beállított időtartamra.

– Követés - a felvételt csak az esemény időtartamára aktiválja.
– Nincs felvétel

– Adja meg az időtartamot percben és másodpercben.

3.4.3 Mozgás
Az ebben a mezőben és a Normál lapon szereplő paraméterek azonosak. A mozgásrögzítéshez 
kiegészítő mezők állnak rendelkezésre.
– Mozgásrögzítés:

– Rögzített időtartam - az esemény kezdetekor a beállított időtartamra aktiválja a 
felvételt.

– Nincs felvétel
– Adja meg az időtartamot percben és másodpercben.

Megjegyzés:
Ha a Csak esemény felvételt választotta a Normál lapon, akkor az esemény előtti idő a 
kontaktusvezérelt és a mozgásrögzítésre is vonatkozik.

3.5 Kontaktusok
A riasztási bemenetek és a relékimenetek beállításához használja a Kontaktusok menüt.

3.5.1 Kontaktusbemenetek
Alapértelmezettként minden kontaktusbemenet alaphelyzetben nyitott (NO). Szükség esetén 
jelölje ki az alaphelyzetben zárt (NC) kontaktusként használandó kontaktusbemeneteket (az 
összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli jelölőnégyzetet).

3.5.2 Relékimenetek
Alapértelmezés szerint az összes relékimenet alaphelyzetben nyitott (NO). Szükség esetén 
jelölje ki az alaphelyzetben zárt (NC) kontaktusként használandó relékimeneteket.

3.5.3 Kontaktusbemenet tulajdonságai
A 16 kontaktusbemenet mindegyikéhez hozzárendelhet egy nevet és egy profil felülírási 
módot.

Profil felülírási módok
Egy riasztási bemenet aktiválhat egy profil felülírási módot. Három mód áll rendelkezésre:
– Nincs felülírás (alapértelmezés)
– Követés: a profil felülírás addig tart, amíg a bemenet aktív (a felülírás időtartama nem 

állítható be).
– Rögzített időtartam: a profil felülírása a bemenet aktívvá válásakor kezdődik és a felülírás 

időtartama mezőben beállított ideig tart.
A profil felülírási mód kiválasztása után válassza ki a használandó felülírási profilt a hat 
lehetséges közül és adja meg a felülírási időtartamot.
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3.6 Mozgás
A mozgásérzékelési funkció konfigurálása az egyes analóg videobemenetekhez tartozó lapok 
kiválasztásával történik. Lehetséges az IP-csatornák mozgásérzékelése, de előbb a kamera ill. 
kódoló konfiguráló eszközével konfigurálni kell az IP-kamerát ill. a kódolót 
(mozgásérzékeléssel), hogy az a teljes látóteret lefedje.
1. Határozza meg a mozgásérzékelési terület a Mozgási terület képpanel előnézeti 

ablakában. Lap:
– Hozzáadás a megfigyelt terület létrehozásához vagy növeléséhez a mozgás 

képpanelen.
– Törlés a megfigyelt terület törléséhez vagy kisebbítéséhez a mozgás képpanelen.
– Váltás - az előnézet képpanel ablakban megjelenített terület átkapcsolása a másik 

módba (aktívról inaktívra, inaktívról aktívra).
2. A teljes terület aktiválásához vagy törléséhez válasszon egyet az alábbiak közül:

– Összes kijelölése a teljes mozgásérzékelési terület aktiválásához.
– Összes törlése a teljes mozgásérzékelési terület törléséhez.
– Jelölje meg a Rács megjelenítése négyzetet a zónák körvonalainak 

megjelenítéséhez.
3. Állítsa be az Riasztási szint csúszkáját az érzékelni kívánt mozgás szintjének 

meghatározásához. Ha jobbra húzza a csúszkát, az érzékenység nő, ha pedig balra, akkor 
csökken. A legmagasabb érték esetén a rendszer a legapróbb mozgást is érzékeli.

4. A Mozgásjelző az észlelt működést látható módon jelzi.
5. A Jelző törlése kiválasztásával törölheti a csúcsértéket.

Megjegyzés:
Tippek a zavartalan mozgásérzékeléshez: 
– A mozgási terület mérete befolyásolja a terület érzékenységét. Kisméretű objektumok 

érzékelését kis mozgási területen végezze (kiemelkedő érzékenység), nagyméretű 
objektumok érzékelését pedig nagy területen (csekély érzékenység). 

– A kameraképben megjelenő zaj hibás mozgáseseményeket hozhat létre, különösen 
kisméretű objektumok érzékelésekor. Ellenőrizze a kamera megfelelő beállítását, és 
biztosítson elegendő fényt, hogy a kamera zajmentes felvételeket készíthessen. 

– Ellenőrizze a kamera rögzítését is, hogy az ne rezeghessen szél vagy más külső tényező 
hatására.

3.7 Szöveges adatok
Itt konfigurálhatja a szöveges adatokat szolgáltató hidakat és terminálokat.
– Port: adja meg az áthidaló készülék portját.
– Híd hozzáadása: itt adhatja meg a híd IP-címét.
– Beállítások: itt módosíthatja a kiválasztott eszköz beállításait.
– Törlés: válasszon ki egy eszközt a listáról és kattintson a Törlés elemre annak törléséhez.

Megjegyzés:
Ezen opcionális kiegészítő aktiválása előtt szüksége van a szoftverlicenc megszerzésére. Lásd 
a 4.12.2 Licencek fejezetet a 25. oldalon.
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3.8 Esemény
Az Esemény menü segítségével megadhatja a kívánt viselkedést aktív kontaktusbemeneti 
esemény, mozgásérzékelés vagy videojelvesztés esetén. Az egyes eseményekkor kívánatos 
általános viselkedés is itt adható meg. Mind a hat profil rendelkezik egy Általános, egy 
Kontaktus, egy Mozgás és egy Videojelvesztés lappal.

3.8.1 Általános

Riasztások automatikus nyugtázása
– Adja meg, hogy mikor kell a riasztásokat automatikusan nyugtázni. Alapértelmezés szerint 

a riasztásokat kézzel kell nyugtázni.

Riasztás megtartási ideje
– Egy 1 és 59 másodperc közötti érték beállításával adja meg azt az időtartamot, amíg a 

kimeneti relé és a hangjelző aktív marad a riasztás aktiválását követően.

Hangjelzés riasztáskor
– Hallható figyelmeztetés engedélyezése riasztáskor.

Hangjelzés videojelvesztéskor
– Hallható figyelmeztetés engedélyezése videojelvesztéskor.

Profilba lépéskor induló feladatok
A profil indításakor kattintson a Szerkesztés... gombra a PTZ-kamerákhoz tartozó előre 
beállított pozíciók megadásához. 
– Adja meg az előre beállított pozíció számát az 1-1023 tartományból, mindegyik állítani 

kívánt PTZ-kamera esetében (a megfelelő kamerabemenet érdekében a PTZ opciót 
engedélyezni kell).

Minden konfigurált feladat a listára kerül.

3.8.2 Kontaktus
Az események által kiváltott viselkedés mind a 16 bemeneti kontaktus esetében egyenként 
állítható.
– Jelölje be az Engedélyezve négyzetet, ha a bemeneti kontaktusnak egy eseményt kell 

aktiválnia.
– Jelölje be a Riasztás négyzetet, ha a bemeneti kontaktusnak egy riasztást kell aktiválnia.

Feladatok
Kattintson a Szerkesztés... lehetőségre a Rögzítés, a Monitor és a PTZ események 
beállításához, amelyeket aktív kontaktus mellett kell végrehajtani. 
– Rögzítés: jelölje ki a rögzíteni kívánt videocsatornákat a kontaktusvezérelt rögzítés 

beállításainál, ha ez a bemeneti kontaktus aktív (az összes kiválasztásához jelölje ki a 
számozás nélküli jelölőnégyzetet). Megjelenik a kijelölt csatornák és azok rögzítési 
tulajdonságainak listája.

– Monitor: jelölje ki az A és B monitorokon megjeleníteni kívánt videocsatornákat, ha ez a 
bemeneti kontaktus aktív (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli 
jelölőnégyzetet).

– PTZ: adja meg az előre beállított pozíció számát az 1-1023 tartományból, mindegyik 
állítani kívánt PTZ-kamera esetében (a megfelelő kamerabemenet érdekében a PTZ opciót 
engedélyezni kell).

Minden konfigurált feladat a listára kerül.
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3.8.3 Mozgás
Az események által kiváltott viselkedés mozgásérzékelés esetén mindegyik videocsatornánál 
egyenként állítható.
– Jelölje be az Engedélyezve négyzetet, ha a mozgásérzékelésnek egy eseményt kell 

aktiválnia.
– Jelölje be a Riasztás négyzetet, ha a mozgásérzékelésnek egy riasztást kell aktiválnia.

Feladatok
Kattintson a Szerkesztés... lehetőségre a Rögzítés, a Monitor és a PTZ események 
beállításához, amelyeket aktív kontaktus mellett kell végrehajtani. 
– Rögzítés: jelölje ki a mozgás érzékelése esetén rögzíteni kívánt videocsatornákat a 

mozgásrögzítés beállításainál (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli 
jelölőnégyzetet). Megjelenik a kijelölt csatornák és azok rögzítési tulajdonságainak listája.

– Monitor: jelölje ki a mozgás érzékelése esetén az A és B monitorokon megjeleníteni kívánt 
videocsatornákat (az összes kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli jelölőnégyzetet).

– PTZ: adja meg a prepozíció számát az 1-1023 tartományból, mindegyik állítani kívánt 
PTZ-kamera esetében (a megfelelő kamerabemenet érdekében a PTZ opciót engedélyezni 
kell).

Minden konfigurált feladat a listára kerül. 

3.8.4 Videojelvesztés
A videojelvesztéshez tartozó események által kiváltott viselkedés egyesével konfigurálható 
minden videocsatorna esetében.
– Jelölje be az azokhoz a videocsatornákhoz tartozó Engedélyezés jelölőnégyzeteket, 

amelyeknél szeretné, hogy a videojelvesztés egy eseményt váltson ki.
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3.9 Hálózat

3.9.1 Általános beállítások
– Adjon meg egy egyedi DVR nevet a hálózatban való használathoz.
– Ha a Keresés engedélyezve van, az egység automatikusan kereshető és az IP-címe 

kiolvasható.
– Ha a DHCP a DNS-hez nincs engedélyezve, töltse ki a DNS-kiszolgáló címét.
– Ha szükséges, módosítsa a HTTP-port alapértelmezés szerinti (80) értékét.

3.9.2 Csatlakozások beállítása
A másodlagos Ethernet csatlakozóval rendelkező egységeken láthatók a port konfigurációs 
mezői és az elsődleges port is.
– Engedélyezze a DHCP beállítást, ha azt szeretné, hogy a hálózati DHCP kiszolgáló 

automatikusan rendeljen IP-címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárót az 
egységhez. Az aktuális értékek megjelennek.

– Ha a DHCP beállítást nem engedélyezte, adja meg a rögzítőhöz tartozó IP-cím, Alhálózati 
maszk és Alapértelmezett átjáró cím értékét.

– A MAC-cím mező írásvédett, az Ethernet adapter MAC-címét mutatja.
– A Csatlakozás mező a fizikai hálózat kapcsolati állapotát mutatja. 
– A hálózati sávszélesség korlátozásához írjon be egy 0,1 és 100 Mb/s közötti értéket a 

Sávszélességi korlát mezőbe.

3.9.3 IP-tartomány
– Nyolc IP-tartomány adható meg a hozzáférések engedélyezéséhez.
– Egyetlen IP-cím megadásához írja be ugyanazt a kezdő- és végcímet. IP-címtartomány 

megadásához írjon be különböző kezdő- és végcímet.
Csak azokról a munkaállomásokról érhető el az egység (a Vezérlőközpont vagy a Konfiguráló 
eszköz alkalmazással), melyek rendelkeznek valamelyik tartományba eső IP-címmel.

3.9.4 Adatfolyam figyelése
Az adatfolyam távoli figyelése funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók az A és/vagy B 
monitorkimenetet egy vagy több analóg videobemeneten keresztül érhessék el. Ennek a 
funkciónak az a legnagyobb előnye, hogy az osztott képernyős felvételeket egyetlen 
videofolyam használatával távolról is meg lehet tekinteni, ezért csak korlátozott hálózati 
sávszélességre és számítógép-erőforrásra van szükség.
Az analóg videobemenetek mindegyike konfigurálható a következőként:
– Kamerabemenet (alapértelmezett).
– „A” adatfolyam-kimenet (a bemenet az „A” monitorkimenet sugárzására szolgál).
– „B” adatfolyam-kimenet (a bemenet a „B” monitorkimenet sugárzására szolgál).

Megjegyzés:
A Rögzítés lapon letilthatja egy adatfolyam-figyeléshez használt csatorna rögzítését.
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3.10 Tárhely
A Tárhely menü segítségével a merevlemez(ek)en lévő adatokhoz lehet hozzáférni.

3.10.1 Lemezkészlet
Az Aktív lemezkészlet tulajdonságai opció az aktív merevlemezek teljes készletére vonatkozik:
– A Lemezkészlet mezőben láthatja, hogy melyik merevlemez van használatban.
– A Lemezkészlet írásvédelme azt jelzi, hogy a lemezkészletet olvasásra és/vagy írásra 

használják-e. A Módosítás opcióra kattintva az aktuálisan megjelenített módtól eltérő 
módot állíthat be.

– A Belső RAID (Redundant Array of Independent Disks, Független lemezek redundáns 
tömbje) egy redundáns tárolási mechanizmust (RAID 4) aktivál, amely a rögzített tartalom 
biztonságosabb megőrzését biztosítja. A RAID funkció aktiválásához négy merevlemezt 
kell telepíteni és aktiválni kell a RAID licencet. Amíg a RAID 4 aktív, a videorögzítéshez 
rendelkezésre álló tárkapacitás egyenlő a készlet legkisebb lemezméretének 
háromszorosával. A negyedik lemez a paritásadatok tárolására szolgál. 
Ha egy lemez meghibásodik, nem vész el adat. A rögzítés három lemezzel folytatódik 
RAID 4 védelem nélkül. A hibás lemez cseréjét követően az új lemezen lévő adatok 
helyreállnak (ez a folyamat általában 24 órát vesz igénybe), miközben a működés normál 
módon folytatódik.

– Felülírás a következő után - Amikor a lemezkészlet megtelik, a legrégebbi videofelvételt 
automatikusan felülírja a rendszer. A felülírás szükség esetén (pl. jogi célból) rövidebb 
időszakokra is kényszeríthető.

– A lemezkészlet teljes kapacitásának mértékegysége gigabájt.

3.10.2 Lemezek

Használatban
A tulajdonságok megtekintése az aktív lemezkészlet használatban lévő lemezeinél.
– Az egyes lemezek kapacitásának mértékegysége gigabájt.
– Az aktív lemezkészlet lemezeinek eltávolításához kattintson az Eltávolítás gombra.
– Ide kattintva kiválaszthat egy merevlemezt a listáról.

– A kiválasztott lemez állapotának megtekintéséhez kattintson a Tulajdonságok 
elemre.

Minden lemez
Minden elérhető lemez látható a listában. 
– A Belső lemezek kiválasztásával a telepített belső lemezek és azok kapacitásának 

(gigabájt) listája jelenik meg.
– Az iSCSI lemezek helye is látható. Helyeket lehet hozzáadni vagy törölni a listáról, ehhez a 

Hely hozzáadása ill. a Hely törlése elemre kell kattintani.
– A Hely hozzáadása elem kiválasztásakor megjelenik egy előugró ablak; adja meg 

annak az iSCSI tömbnek az IP-címét és portját, amelyiket szeretné hozzáadni.
– Válasszon ki egy merevlemezt a listáról és kattintson a Tulajdonságok elemre a 

kiválasztott lemez állapotának megtekintéséhez.

3.10.3 Szerviz
– Felvételek törlése adott időpontig - megnyit egy almenüt a megadott dátumnál régebbi 

videók törléséhez.
– Összes felvétel törlése - törli az összes videót az aktív lemezkészlet összes 

merevlemezéről (a védett meghajtókról is).
– Rögzítés szüneteltetése... - az összes rögzítés szüneteltetése a megadott ideig.
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3.11 Felhasználók

3.11.1 Általános
– Állítson be egy alapértelmezett felhasználót. Ez a felhasználó fog alapértelmezettként 

bejelentkezni az egységre bekapcsoláskor.

3.11.2 Rendszergazda
– Adja meg a Felhasználónevet (legfeljebb 16 karakter).
– Adja meg a Jelszót (legfeljebb 12 karakter).
– Jelölje be a Helyi bejelentkezés engedélyezése jelölőnégyzetet a helyi hozzáférés 

engedélyezéséhez (mindig engedélyezve).
– Jelölje be a Távoli bejelentkezés engedélyezése jelölőnégyzetet távoli hozzáférés 

engedélyezéséhez.
– Jelölje be az Automatikus kijelentkezés jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné az 

automatikus kijelentkezést 3 percnyi inaktivitás után.

3.11.3 1-7. felhasználó
A hét lapon legfeljebb hét felhasználót lehet megadni.
– Adja meg a Felhasználónevet (legfeljebb 16 karakter).
– Adja meg a Jelszót (legfeljebb 12 karakter).
– A jelölőnégyzetek bejelölésével állítsa be a különböző felhasználói jogokat.
– A Vezérlési jogok lapon állítsa be a kameramegtekintési, a kameravezérlési, a kamera-

előbeállítási és a relévezérlési jogosultságokat.
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3.12 Rendszer

3.12.1 Soros portok

KBD
A KBD a következőket teszi: 
– 1 és 16 közé állítja az egyedi azonosító számot, ha több Divar egységet kezel egy 

kezelőegységről.
– beállítja az első kamera számát a több Divar egységből álló rendszer létrehozásához 

(például a Divar 1 egységhez tartoznak az 1-16. kamerák; a Divar 2 egységhez pedig a 17-
32. kamerák).

– beállítja a hozzáférési jogokat minden egyes kezelőegységhez, ha több kezelőegységet 
használ kezelőegység-bővítővel a Divar egység kezeléséhez.

COM-port
A COM-port szervizelési és integrációs célokat szolgál.

3.12.2 Licencek
Bizonyos opcionális kiegészítők aktiválása előtt szüksége van a szoftverlicenc megszerzésére.
– A MAC-cím az egység MAC-címét jeleníti meg. Az aktiválókulcs megszerzéséhez szüksége 

van a MAC-címre és egy érvényes licenc-számra.
https://activation.boschsecurity.com

A licenc-számot és az aktiválókulcs megszerzésére vonatkozó utasításokat a Divar licenc 
vásárlásakor kapott levélben találja.

– A telepített kulcsoknál megtalálja az összes már telepített licenckulcsot.
– Új licencaktiválási kulcs megadásához kattintson a Kulcs telepítése gombra.
– Az elérhető funkcióknál az összes telepített opcionális kiegészítőt megtalálja.

3.12.3 Naplózás
Válassza ki a naplózni kívánt elemeket.
– Kontaktusok naplózása 
– Mozgás naplózása 
– Távoli hozzáférés naplózása 
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3.13 Monitorok konfigurálása
A Monitorbeállítások almenü kijelzőbeállításokat tartalmaz az A és a B monitorra vonatkozóan.

Az A monitor konfigurálása
(vagy)
A B monitor konfigurálása
Válassza az átlátszó hátteret, ha látni szeretné a menük mögött a kamera képét. 
Válassza ki a képpanel szegélyének színét (fekete, fehér vagy szürke).

Osztott módok
Válassza ki a megtekinteni kívánt osztott képeket.

Esemény megjelenítése
Az események képernyőn történő megjelenítéshez jelölje be a Kontaktusbemenethez 
kapcsolódó események, a Videojelvesztés miatti riasztás vagy a Mozgásérzékelési 
események jelölőnégyzeteket.
A Kijelzés időtartama mezőben (csak nem riasztási jellegű események) állítsa be azt az 
időtartamot, amíg ezek az események a képernyőn maradnak és adja meg, hogy hány sor 
jelenjen meg az eseménylistán.

Szekvencialista
A Képváltás időköze csúszkával állítsa be azt az időtartamot (1-60 másodperc), amíg egy 
kamera látható marad a képernyőn.
Ha kamerabemeneteket szeretne hozzáadni a szekvencialistához, nyomja meg a + gombot. A 
Fel vagy Le nyílbillentyűk segítségével állítsa azokat a kívánt sorrendbe. Egyetlen elem 
szekvencialistából történő eltávolításához használja a - gombot.
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